
Děkujeme, že používáte náš bateriový generátor VIKING UP600. Toto zařízení používá USB-A 5V, DC 
12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter a AC napájení pro Vaše spotřebiče a přenosnou elektroniku.
Pro ochranu Vašeho používaného zařízení je do generátoru zabudován ochranný systém ochrany 
lithiové baterie a automa�cký ochranný obvod. Před použi�m tohoto zařízení si pečlivě přečtěte 
uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, ZAŘÍZENÍ NABIJTE NA 100%

a) Přístroj uchovávejte v bezpečné vzdálenos� od mincí, šperků, klíčů nebo jiných kovových předmětů, 
jinak hrozí nebezpečí zkratu.
b) Nezahřívejte prosím toto zařízení. Zařízení není dovoleno vhazovat do ohně, vody a jiných nádob s 
teku�nami. Zařízení prosím uchovávejte mimo dosah přímého slunce.
c) Chraňte zařízení před vysokou vlhkos� a prašným prostředím. 
d) Nerozebírejte zařízení. Neházejte se zařízením a silně jej neotloukejte. Není dovoleno na zařízení 
pokládat těžké předměty.
e) Uchovávejte tento přístroj na místě, kde se k němu nedostanou dě� a osoby, jimž fyzická, smyslová 
nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenos� a znalos� zabraňuje v bezpečném používání.
f) Nezakrývejte zařízení ručníky, utěrkami a jinými podobnými předměty.
g) Přístroj se může při nabíjení zahřívat. Po nabíjení se teplota generátoru vrá� na pokojovou teplotu. 
Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnos�.
h) Vaše zařízení má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože 
byste mohli zařízení poškodit. Baterie má životnost více než 1000 nabíjecích cyklů.

VAROVÁNÍ

BATERIOVÝ GENERÁTOR
VIKING UP600

Návod k použi�

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita 592Wh 14.8V 40Ah DC Jack výstup 12V/5A (60W max.)

Rozměry 300x250x230mm Car Jump startér 12V/800A

Hmotnost 6.82 Kg DC cig. zásuvka 12V-16.8V/10A 168W max.

Baterie Li-ion AC výstup AC 230V/50HZ

DC vstupy Jack: 5V-24V/5A 120W max Špičkový výkon 600W

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/5A (100W Max),  
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

Pracovní teplota -10°C-+55°C

Sol. Panel: 12V-24V (100W max)

USB-C 
výstup

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/5A (100W Max), 
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

Min. počet cyklů 1000x

USB-A 
výstup

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W max, 
QC3.0/AFC/FCP

Příslušenství Nabíjecí trafo
Startovací kabely

CZ



A) Tlačítko „ON/OFF“
Pro zapnu�/vypnu� generátoru
B) DC vstup
5V-24V/5A  (120W)
C) USB-C vstup/výstup
5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max, 
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0
D) USB-A1/2/3
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  18W Max, QC3.0/AFC/FCP
E) Tlačítko „DC ON/OFF“
F) DC výstup
12V/5A (60W max)
G) DC výstup
Cigaretová zásuvka 12V-16.8V/10A  (168W max)
H) Tlačítko „AC ON/OFF“
I) AC výstup
230V/50Hz

J) Tlačítko „LED ON/OFF 1“
K) LED světlo 1
L) Car jump startér
12V/800A 

M) Tlačítko „LED ON/OFF 2“
N) LED světlo 2
O) Ven�látor
Zabudovaný chladící systém

P) Rukojeť

2) NABÍJENÍ GENERÁTORU
Generátor VIKING UP600 můžete nabíjet čtyřmi způsoby:

DC vstup: Použijte přiloženou DC nabíječku. Nabíjecí adaptér připojte do sítě, nebo cig. nabíječku do 
cig. zásuvky v autě a druhý konec JACK připojte do DC vstupu. Průběh nabíjení můžete sledovat na 
displeji. DC vstup lze použít i pro nabíjení solárním panelem (100W max.).

1. Nabíjení ze sítě

2. Nabíjení z auta

3. Nabíjení 
ze sol. panelu

Displej

1) LED SVÍTILNA
Dlouhým s�skem tlačítka „LED ON/OFF 1 nebo 2“ zapnete LED sví�lnu 1 nebo 2, která bude sví�t stálým 
světlem. Druhým krátkým s�skem zapnete SOS světlo (světlo přerušovaně sví� tak, aby signalizovalo 
SOS pomocí Morseovy abecedy).Tře�m krátkým s�skem zapnete stroboskop (světlo bude velice rychle 
blikat). Čtvrtým krátkým s�skem nebo jedním dlouhým s�skem v průběhu kteréhokoli módu LED 
sví�lnu vypnete.

POZOR: Stroboskop může být velice nepříjemný. Nepoužívejte jej v blízkos� osob u nichž byla proká-
zána epilepsie nebo podobná neschopnost snášet tento druh světla.

OVLÁDÁNÍ

POPIS PRODUKTU



USB-C vstup: Použijte nabíjecí kabel USB-C. Připojte USB-C konektor do USB-C vstupu generátoru 
a druhý konektor USB-A připojte k nabíjecímu adaptéru. Adaptér připojte do sítě. Pro nabíjení generá-
toru přes USB-C vstup vyberte nabíječku s rozsahem 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A a 
celkovým výkonem nižším než 100W, abyste předešli při nabíjení nehodám. USB-C vstup podporuje 
funkci rychlého nabíjení PD

4. Rychlé nabíjení 
ze sítě přes USB-C

3) NABÍJENÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ

Výstup AC má jmenovitý výkon 592W a špičkový výkon 600W. Výkon nabíjeného zařízení nesmí 
překročit hranici 592W. Při nabíjení z výstupu AC se automa�cky spus� ven�látor, aby chladil a chránil 
generátor před přehřá�m.

Tlačítko „ON/OFF“:
Jedním dlouhým (3s) s�skem zapnete zařízení. Druhým krátkým 
s�skem spus�te DC výstup. Tře�m krátkým s�skem zapnete i 
výstup cig. zásuvky.

Tlačítko „AC ON/OFF“:
Jedním dlouhým (3s) s�skem zapnete funkci AC výstupu. Druhým 
dlouhým s�skem funkci AC výstupu vypnete. 
POZOR: Zařízení musí být zapnuté, abyste mohli zapnout funkci 
AC výstupu, proto nejdříve zapněte zařízení tlačítkem „ON/OFF“.

nebo

POZNÁMKA: 
1) Pokud nepoužíváte funkci AC výstupu, vypněte 
tuto funkci, abyste zbytečně nesnižovali kapacitu 
baterie.
2)Po zapnu� funkce AC výstupu se automa�cky 
spus� i chladící ven�látor, ten žádným způsobem 
nezakrývejte, aby nedošlo k přehřá� zařízení.  
3) Přestože, je špičkový výkon AC výstupu 600W, 
doporučujeme nepřesahovat ani hranici jmenovité-
ho výkonu 592W. Opatrným zacházením chráníte 
sebe i svá zařízení.

PD a QC nabíjení
Výstupy USB-C, USB-A1 a USB-A2 podporují funkci „plug and play“, což znamená, že před jejich použi�m 
nemusíte na zařízení nic nastavovat a nabíjení se spus� automa�cky. Rychlé nabíjení QC nebo PD se 
taktéž spus� automa�cky, pokud vámi nabíjené zařízení tuto funkci podporuje.

USB-C a rychlé nabíjení PD USB a rychlé nabíjení QC

USB-C port podporuje rychlé nabíjení PD do 100W max. Můžete přes něj nabíjet notebooky nabíjecím 
kabelem s koncovkami USB-C/USB-C a podporou rychlonabíjení PD.

Zapnutý DC výstup

Zapnutý AC výstup

200-240V

 
100-120V



CAR JUMP startér
Použijte krokosvorky k nastartování auta. Červenou svorku připojte ke kladnému pólu baterie a černou 
k zápornému pólu baterie. Koncovku EC5 (modrá) připojte ke vstupu Car jump startéru na generátoru. 
Nastartujte vozidlo, a poté svorky odpojte. Výstup car jump startéru má taktéž funkci „plug and play“, 
což znamená, že před použi�m tohoto výstupu nemusíte na zařízení nic nastavovat, vše se spus� 
automa�cky.

Pokud je kapacita baterie generátoru nižší než 50%, generátor nelze požít k nastartování vozidla. 
Tento výstup nemá žádný ochranný okruh, proto jej nevyužívejte k dlouhodobému nabíjení, jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení zařízení zkratem.

Pokud bateriový generátor nefunguje podle pokynů, postupujte podle následujících kroků k odstranění 
problémů. Pokud se i nadále vyskytují problémy, obraťte se na výrobce nebo distributora.

A. Problém s nabíjením generátoru
1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a konektory správně zapojeny.
2. Zkontrolujte, zda používáte správnou nabíječku v souladu s technickými specifikacemi.
3. Použijte wa� metr a zkontrolujte informace o nabíjení.

B. Problém s nabíjením ostatních zařízení
1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a konektory správně zapojeny.
2. Zkontrolujte na displeji, zda jste nastavili správnou funkci.
3. Zkuste zařízení nabít na 100%.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROHLÁŠENÍ

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:
(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference 
včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnos� jako netříděný 
komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou 
likvidací produktu zabráníte nega�vním vlivům na lidské zdraví a životní 
prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více 
informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organi-
zace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste 
produkt zakoupili.

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: 
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774 
tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING UP600
informace o produktu, návod k uži�

(CZ/SK/HU/DE/EN)MADE IN CHINA
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ZÁRUKA

Na přenosný napájecí zdroj VIKING UP600 se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení. 
Reklamaci vyřizuje prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Při uplatnění reklamace zašlete prosím 
tento produkt vhodně zabalený, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Otevírání a soukromé opravy tohoto zařízení nejsou povoleny. Poškození způsobené vnějšími vlivy je 
mimo rámec pozáručního servisu. Za ztrátu během dopravy zařízení neneseme odpovědnost.
Za poškození tohoto zařízení člověkem v rámci doby po servisu bude účtována částka ve výši nákladů na 
detekci, dokoupení náhradních dílů a opravy.

Vezměte prosím na vědomí, že následující poškození jsou mimo servisní opravu:
1. Pokud je zařízení vizuálně poškozeno pádem, poškrábáno, otlučeno nebo jinak poškozeno z nedba-
los� při používání.
2. Když je zařízení poškozeno ohněm, vodou, korozí nebo zvířaty.
3. Když je zařízení poškozeno nadstandardním napěťovým za�žením.



Thank you for using our ba�ery generator VIKING UP600. This device uses USB-A 5V, DC 12V, USB-C 
5~20V, Car Jump Starter and AC power for your appliances and portable electronics.
To protect the equipment you use, the generator incorporates a lithium ba�ery protec�on system and 
an automa�c protec�on circuit. Before using this equipment, please read the user manual carefully and 
keep it properly.

BEFORE FIRST USE, CHARGE THE DEVICE TO 100%

a) Keep the device at a safe distance from coins, jewelry, keys or other metal objects, otherwise there 
is a risk of short circuit.
b) Please do not heat this device. Do not throw the device into fire, water or other liquid containers. 
Please keep the device out of direct sunlight.
c) Protect the equipment from high humidity and dusty environment. 
d) Do not disassemble the equipment. Do not throw the device or shake it vigorously. Do not place 
heavy objects on the device.
e) Keep this equipment out of the reach of children and persons whose physical, sensory or mental 
incapacity or lack of experience or knowledge prevents safe use.
f) Do not cover the equipment with towels, cloths or other similar items.
g) The device may become hot while charging. A�er charging, the temperature of the generator will 
return to room temperature. Use extra care when handling.
h) Your device has an internal, non-removable, rechargeable ba�ery. Do not a�empt to remove the 
ba�ery as you may damage the device. The ba�ery has a lifespan of more than 1000 charge cycles.
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BATTERY GENERATOR
VIKING UP600

User manual
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Capacity 592Wh 14.8V 40Ah DC Jack output 12V/5A (60W max.)

Dimensi-
ons

300x250x230mm Car Jump starter 12V/800A

Weight 6.82 Kg DC cig. Socket 12V-16.8V/10A 168W max.

Li-ion AC output AC 230V/50HZ

DC inputs Jack: 5V-24V/5A 120W max Max.Power 600W

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/5A (100W Max),  
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

-
rature

-10°C-+55°C

Sol. Panel: 12V-24V (100W max)

USB-C 
output

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/5A (100W Max), QC3.0, AFC, 
FCP, PD3.0

Min. number of 
cycles

1000x

USB-A 
output

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A , (18W 
max), QC3.0/AFC/FCP

Accessories Charging transformer 
Starter cables

EN



A) "ON / OFF" bu�on
To turn the generator on / off
B) DC IN
5V-24V/5A  (120W)
C) USB-C IN/OUT
5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max, 
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0
D) USB-A1/2/3 OUT
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  18W Max, QC3.0/AFC/FCP
E) „DC ON/OFF“ bu�on
F) DC OUT
12V/5A (60W max)
G) DC OUT
Cigare�e socket 12V-16.8V/10A  (168W max)
H) „AC ON/OFF“ bu�on
I) AC OUT
230V/50Hz

J) „LED ON/OFF 1“ bu�on
K) LED light 1
L) Car jump starter
12V/800A 

M) „LED ON/OFF 2“ bu�on
N) LED light 2
O) Ven�lator
Built-in cooling system

P) Handle

2) CHARGING THE GENERATOR
You can charge the VIKING UP600 generator in four ways:

DC input: use the included DC charger. Plug the charging adapter into the mains, or the cig. charger into 
the cig. socket in the car and plug the other end of the JACK into the DC input. You can monitor the 
charging progress on the display. The DC input can also be used for solar panel charging (100W max.).

1. Charging from 
the mains

2. Charging from 
the car

3. Charging from 
the sol. panel

Displey

1) LED FLASHLIGHT
Long press the "LED ON/OFF 1 or 2" bu�on to turn on the LED flashlight 1 or 2, which will shine a steady 
light. A second short press will turn on the SOS light (the light will flash intermi�ently to indicate SOS 
using Morse code).A third short press will turn on the strobe light (the light will flash very rapidly). A 
fourth short press or one long press during any mode will turn the LED flashlight off.
WARNING: The strobe can be very annoying. Do not use it around persons who have been shown to 
have epilepsy or similar inability to tolerate this type of light.

WARNING: The strobe may be very uncomfortable. Do not use it near persons who have been shown 
to have epilepsy or similar inability to tolerate this type of light.
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USB-C input: Connect the USB-C connector to the USB-C input of the generator and connect the other 
USB-A connector to the charging adapter. Plug the adapter into the mains. For charging the generator 
via USB-C input, choose a charger with a range of 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A and a total 
power of less than 100W to avoid accidents during charging. USB-C input supports PD fast charging 
func�on

4. Rychlé nabíjení 
ze sítě přes USB-C

3) CHARGING OTHER DEVICES

The AC output has a rated power of 592W and a peak power of 600W. The power of the charged device 
must not exceed 592W. When charging from the AC output, the fan will automa�cally start to cool and 
protect the generator from overhea�ng.

"ON/OFF" bu�on:
One long (3s) press to turn on the device. A second short press starts 
the DC output. A third short press also switches on the output of the DC 
socket.

"AC ON/OFF" bu�on:
One long (3s) press to turn on the AC output func�on. A second long 
press turns the AC output func�on off. 
WARNING: The unit must be switched on in order to switch on the AC 
output func�on, so first switch the unit on with the "ON/OFF" bu�on.

or

COMMENT: 
1) When not using the AC output func�on, turn off 
this func�on to avoid unnecessarily reducing the 
ba�ery capacity.
2)When the AC output func�on is turned on, the 
cooling fan will automa�cally start, do not cover it 
in any way to avoid overhea�ng the device.  
3)Although, the peak power of AC output is 600W, 
we recommend not to exceed the rated power limit 
of 592W. Handle carefully to protect yourself and 
your equipment.

PD and QC charging
The USB-C, USB-A1 and USB-A2 outputs support "plug and play" func�on, which means you do not 
need to set anything on the device before using them and charging will start automa�cally. QC or PD 
fast charging will also start automa�cally if the device you are charging supports this feature.

USB-C and quick chrage PD USB and quick charge QC

The USB-C port supports PD fast charging up to 100W max. You can charge laptops through it with a 
charging cable with USB-C/USB-C connectors and PD fast charging support.

Zapnutý DC výstup

AC output on

200-240V

 
100-120V



CAR JUMP starter
Use the step clamps to start the car. Connect the red terminal to the posi�ve ba�ery terminal and the 
black terminal to the nega�ve ba�ery terminal. Connect the EC5 terminal (blue) to the Car jump starter 
input on the generator. Start the vehicle, then disconnect the terminals. The car jump starter output 
also has a "plug and play" func�on, which means that you do not need to set anything on the device 
before using this output, everything will start automa�cally.

If the ba�ery capacity of the generator is less than 50%, the generator cannot be used to start the 
vehicle. This output has no protec�on circuit, so do not use it for long-term charging, otherwise there 
is a risk of electric shock or short-circuit damage to the device.

If the ba�ery generator does not operate as instructed, follow the steps below to correct the problem. 
If problems con�nue to occur, contact the manufacturer or distributor.

A. Generator charging problem
1. Check that all cables and connectors are properly connected.
2. Check that you are using the correct charger in accordance with the technical specifica�ons.
3. Use a wa� meter and check the charging informa�on.

B. Problem with charging other devices
1. Check that all cables and connectors are properly connected.
2. Check the display to make sure you have set the correct func�on.
3. Try charging the device to 100%.

PROBLEM SOLVING

DECLARATION

The equipment complies with FCC Part 15. Opera�on of the equipment is subject to 2 condi�ons:
(1) the equipment does not cause harmful interference and (2) the equipment must accept received 
interference, including interference that may cause undesired opera�on of the equipment.
Do not dispose of the product or ba�eries at the end of their useful life as 
unsorted municipal waste; use sorted waste collec�on points. Proper 
disposal of the product will prevent nega�ve effects on human health and 
the environment. Recycling materials contributes to the conserva�on of 
natural resources. For more informa�on on recycling this product, please 
contact your local municipality, household waste management organisa�-
on or the point of sale where you purchased the product.

The VIKING brand is distributed by the company:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774 
tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING UP600
product informa�ons

(CZ/SK/HU/DE/EN)MADE IN CHINA
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GUARANTEE

The VIKING UP600 portable power supply is legally guaranteed for 24 months from the date of purcha-
se. The dealer from whom you purchased the product will handle the claim. When making a claim, 
please send this product suitably packaged to prevent further damage.

Opening and private repairs to this equipment are not permi�ed. Damage caused by external influen-
ces is beyond the scope of a�er-sales service. We are not responsible for loss during shipping of the 
equipment.
Human damage to this equipment within the post-service period will be charged at the cost of detec�-
on, purchase of replacement parts and repair.

Please note that the following damages are out of service repairs:
1. If the device is visually damaged by being dropped, scratched, dented or otherwise damaged by 
negligent use.
2. When the equipment is damaged by fire, water, corrosion, or animals.
3. When the equipment is damaged by excessive voltage loads.



Ďakujeme, že používate náš batériový generátor VIKING UP600. Toto zariadenie využíva USB-A 5V, DC 
12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter a AC napájanie pre vaše spotrebiče a prenosnú elektroniku.
Na ochranu používaného zariadenia je generátor vybavený systémom ochrany lí�ovej batérie a 
automa�ckým ochranným obvodom. Pred použi�m tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na 
použi�e a správne ho uložte.

PRED PRVÝM POUŽITÍM NABITE ZARIADENIE NA 100 %.

a) Udržujte zariadenie v bezpečnej vzdialenos� od mincí, šperkov, kľúčov alebo iných kovových predme-
tov, inak hrozí riziko skratu.
b) Toto zariadenie nezahrievajte. Zariadenie nevhadzujte do ohňa, vody alebo iných nádob s teku�na-
mi. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
c) Chráňte zariadenie pred vysokou vlhkosťou a prašným prostredím. 
d) Zariadenie nerozoberajte. Zariadenie nehádzajte ani ním silno netraste. Na zariadenie neumiestňujte 
ťažké predmety.
e) Udržujte toto zariadenie mimo dosahu de� a osôb, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna 
neschopnosť alebo nedostatok skúsenos� či znalos� bráni jeho bezpečnému používaniu.
f) Zariadenie nezakrývajte uterákmi, látkami ani inými podobnými predmetmi.
g) Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať. Po nabi� sa teplota generátora vrá� na izbovú teplotu. 
Pri manipulácii buďte mimoriadne opatrní.
h) Vaše zariadenie má internú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa vybrať batériu, 
pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batéria má životnosť viac ako 1000 nabíjacích cyklov.

VAROVANIE

BATÉRIOVÝ GENERÁTOR
VIKING UP600

Návod na použi�e

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita 592Wh 14.8V 40Ah Výstup DC Jack 12V/5A (60W max.)

Rozmery 300x250x230mm Auto Jump štartér 12V/800A

Hmotnosť 6.82 Kg DC cig. zásuvka 12V-16.8V/10A 168W max.

Batérie Li-ion AC výstup AC 230V/50HZ

DC vstupy Jack: 5V-24V/5A 120W max Špičkový výkon 600W

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/5A (100W Max),  
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

Pracovná teplota -10°C-+55°C

Sol. Panel: 12V-24V (100W max)

USB-C 
výstup

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/5A (100W Max), QC3.0, AFC, 
FCP, PD3.0

Min. počet cyklov 1000x

USB-A 
výstup

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A , (18W 
max), QC3.0/AFC/FCP

Príslušenstvo Nabíjacie trafo
Štartovacie káble

SK



A) Tlačidlo „ON/OFF“
Pro zapnu�/vypnu� generátoru
B) DC vstup
5V-24V/5A  (120W)
C) USB-C vstup/výstup
5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max, 
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0
D) USB-A1/2/3
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  18W Max, QC3.0/AFC/FCP
E) Tlačidlo „DC ON/OFF“
F) DC výstup
12V/5A (60W max)
G) DC výstup
Cigaretová zásuvka 12V-16.8V/10A  (168W max)
H) Tlačidlo „AC ON/OFF“
I) AC výstup
230V/50Hz

J) Tlačidlo „LED ON/OFF 1“
K) LED Svetlo 1
L) Car jump startér
12V/800A 

M) Tlačidlo „LED ON/OFF 2“
N) LED Svetlo 2
O) Ven�látor
Zabudovaný chladiaci systém

P) Rukoväť

2) NABÍJANIE GENERÁTORA
Generátor VIKING UP600 môžete nabíjať štyrmi spôsobmi:

DC vstup: použite priloženú DC nabíjačku. Zapojte nabíjací adaptér do elektrickej siete alebo cig. 
nabíjačku do cig. zásuvky v aute a druhý koniec JACK-u zapojte do DC vstupu. Priebeh nabíjania môžete 
sledovať na displeji. Vstup jednosmerného prúdu možno použiť aj na nabíjanie solárnych panelov 
(100W max.).

1. Nabíjanie zo sítě

2. Nabíjanie z auta

3. Nabíjanie 
zo sol. panelu

Displej

11) LED BATERKA
Dlhým stlačením tlačidla "LED ON/OFF 1 alebo 2" zapnete LED baterku 1 alebo 2, ktorá bude svie�ť 
stálym svetlom. Druhým krátkym stlačením sa zapne svetlo SOS (svetlo bude prerušovane blikať, aby 
signalizovalo SOS pomocou morzeovky).Tre�m krátkym stlačením sa zapne stroboskopické svetlo 
(svetlo bude veľmi rýchlo blikať). Štvrté krátke stlačenie alebo jedno dlhé stlačenie počas ktoréhokoľvek 
režimu vypne LED svie�dlo.
VAROVANIE: Stroboskop môže byť veľmi nepríjemný. Nepoužívajte ho v blízkos� osôb, u ktorých bola 
preukázaná epilepsia alebo podobná neschopnosť tolerovať tento typ svetla.

OVLADANIE

POPIS PRODUKTU



Vstup USB-C: Pripojte konektor USB-C do vstupu USB-C generátora a druhý konektor USB-A pripojte k 
nabíjaciemu adaptéru. Zapojte adaptér do elektrickej siete. Na nabíjanie generátora cez vstup USB-C si 
vyberte nabíjačku s rozsahom 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A a celkovým výkonom nižším 
ako 100 W, aby ste predišli nehodám počas nabíjania. Vstup USB-C podporuje funkciu rýchleho nabíja-
nia PD

4. Rychlé nabijanie 
ze sítě přes USB-C

3) NABÍJANIE INÝCH ZARIADENÍ

Výstup AC má menovitý výkon 592 W a špičkový výkon 600 W. Výkon nabíjaného zariadenia nesmie 
prekročiť 592 W. Pri nabíjaní z výstupu striedavého prúdu sa automa�cky spus� ven�látor, aby ochladil 
a ochránil generátor pred prehria�m.

Tlačidlo "ON/OFF":
Jedným dlhým (3s) stlačením zapnete zariadenie. Druhým krátkym 
stlačením sa spus� jednosmerný výstup. Tre�m krátkym stlačením sa 
zapne aj výstup DC zásuvky.

Tlačidlo "AC ON/OFF":
Jedným dlhým (3s) stlačením zapnete funkciu výstupu striedavého 
prúdu. Druhým dlhým stlačením sa funkcia výstupu striedavého prúdu 
vypne. 
UPOZORNENIE: Aby sa ak�vovala funkcia výstupu striedavého prúdu, 
zariadenie musí byť zapnuté, preto ho najprv zapnite tlačidlom 
"ON/OFF".

nebo

POZNÁMKY: 
1) Ak nepoužívate funkciu výstupu striedavého 
prúdu, vypnite túto funkciu, aby ste zbytočne 
neznižovali kapacitu batérie.
2) Keď je zapnutá funkcia výstupu striedavého 
prúdu, automa�cky sa spus� aj chladiaci ven�látor, 
nijako ho nezakrývajte, aby nedošlo k prehria�u 
zariadenia.  
3) Hoci je špičkový výkon výstupu striedavého 
prúdu 600 W, odporúčame neprekračovať limit 
menovitého výkonu 592 W. Zaobchádzajte s ním 
opatrne, aby ste chránili seba a svoje zariadenie.

Nabíjanie PD a QC
Výstupy USB-C, USB-A1 a USB-A2 podporujú funkciu "plug and play", čo znamená, že pred ich použi�m 
nemusíte na zariadení nič nastavovať a nabíjanie sa spus� automa�cky. Ak nabíjané zariadenie podpo-
ruje túto funkciu, automa�cky sa spus� aj rýchle nabíjanie QC alebo PD.

USB-C a rychlé nabíjanie PD USB a rychlé Nabijanie QC

Port USB-C podporuje rýchle nabíjanie PD s maximálnym výkonom 100 W. Môžete cez ňu nabíjať 
notebooky pomocou nabíjacieho kábla s konektormi USB-C/USB-C a podporou rýchleho nabíjania PD.

Zapnutý DC výstup

Zapnutý AC výstup

200-240V

 
100-120V



Štartér JUMP CAR
Pomocou krokových svoriek naštartujte vozidlo. Červenú svorku pripojte ku kladnému pólu batérie a 
čiernu svorku k zápornému pólu batérie. Pripojte svorku EC5 (modrá) k vstupu štartéra auta na generá-
tore. Naštartujte vozidlo a potom odpojte svorky. Výstup štartéra do auta má �ež funkciu "plug and 
play", čo znamená, že pred použi�m tohto výstupu nemusíte na zariadení nič nastavovať, všetko sa 
spus� automa�cky.

Ak je kapacita batérie generátora menšia ako 50 %, generátor nemožno použiť na naštartovanie 
vozidla. Tento výstup nemá ochranný obvod, preto ho nepoužívajte na dlhodobé nabíjanie, inak hrozí 
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia skratom.

Ak batériový generátor nefunguje podľa pokynov, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na odstrá-
nenie problému. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na výrobcu alebo distribútora.

A. Problém s nabíjaním generátora
1. Skontrolujte, či sú všetky káble a konektory správne pripojené.
2. Skontrolujte, či používate správnu nabíjačku v súlade s technickými špecifikáciami.
3. Použite wa�meter a skontrolujte informácie o nabíjaní.

B. Problém s nabíjaním iných zariadení
1. Skontrolujte, či sú všetky káble a konektory správne pripojené.
2. Skontrolujte, či ste na displeji nastavili správnu funkciu.
3. Skúste zariadenie nabiť na 100 %.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PREHLÁSENIE

Zariadenie je v súlade s FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2 podmienkam:
(1) zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijaté rušenie vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Výrobok alebo batérie po skončení ich životnos� nelikvidujte ako netriede-
ný komunálny odpad; využite zberné miesta triedeného odpadu. Správna 
likvidácia výrobku zabráni nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a 
životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných 
zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v organizácii nakladajúcej s domovým odpadom alebo na predaj-
nom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Distribúciu značky VIKING zaisťuje spoločnosť:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774 
tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING UP600
INFORMÁCIE O PRODUKTE

(CZ/SK/HU/DE/EN)MADE IN CHINA

R

ZÁRUKA

Na prenosný napájací zdroj VIKING UP600 sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpe-
nia. Reklamáciu vybaví predajca, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pri reklamácii pošlite tento výrobok 
vhodne zabalený, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu.

Otvorenie a súkromné opravy tohto zariadenia nie sú povolené. Poškodenie spôsobené vonkajšími 
vplyvmi je mimo rozsahu popredajného servisu. Nezodpovedáme za stratu počas prepravy zariadenia.
Ľudské poškodenie tohto zariadenia v období po ukončení prevádzky bude spoplatnené nákladmi na 
zistenie, nákup náhradných dielov a opravu.

Upozorňujeme, že nasledujúce poškodenia sú opravami mimo prevádzky:
1. Ak je zariadenie vizuálne poškodené pádom, poškriabaním, pomliaždením alebo iným poškodením v 
dôsledku nedbalého používania.
2. Ak je zariadenie poškodené požiarom, vodou, koróziou alebo zvieratami.
3. Ak je zariadenie poškodené nadmerným napäťovým zaťažením.



Köszönjük, hogy a VIKING UP600 akkumulátor-generátorunkat használja. Ez a készülék USB-A 5V, DC 
12V, USB-C 5~20V, autósugár-indító és váltóáramot használ a készülékek és a hordozható elektronika 
számára.
Az Ön által használt berendezések védelme érdekében a generátor lí�um akkumulátor védelmi 
rendszert és automa�kus védelmi áramkört tartalmaz. A berendezés használata elő� olvassa el 
figyelmesen a használa� útmutatót, és tárolja azt megfelelően.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL A KÉSZÜLÉKET 100%-RA

a) Tartsa a készüléket biztonságos távolságban érméktől, ékszerektől, kulcsoktól vagy más 
fémtárgyaktól, különben fennáll a rövidzárlat veszélye.
b) Kérjük, ne melegítse ezt a készüléket. Ne dobja a készüléket tűzbe, vízbe vagy más folyadékot 
tartalmazó tartályba. Kérjük, tartsa a készüléket a közvetlen napfénytől távol.
c) Védje a berendezést a magas páratartalomtól és a poros környeze�ől. 
d) Ne szerelje szét a berendezést. Ne dobja el a készüléket, és ne rázza erőteljesen. Ne helyezzen 
nehéz tárgyakat a készülékre.
e) Tartsa ezt a berendezést gyermekek és olyan személyek elől elzárva, akiknek fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi fogyatékossága, illetve tapasztalat- vagy ismerethiánya megakadályozza a biztonságos 
használatot.
f) Ne takarja le a berendezést törölközőkkel, ruhákkal vagy más hasonló tárgyakkal.
g) A készülék töltés közben felforrósodhat. A töltés után a generátor hőmérséklete visszaáll a 
szobahőmérsékletre. A kezelés során fokozo� óvatossággal járjon el.
h) A készülék belső, nem cserélhető, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg 
eltávolítani az akkumulátort, mert megsérülhet a készülék. Az akkumulátor éle�artama több mint 
1000 töltési ciklus.

FIGYELEM

AKKUMULÁTOR GENERÁTOR
VIKING UP 600

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MŰSZAKI ADATOK

Kapacitás 592Wh 14.8V 40Ah DC Jack kimenet 12V/5A (60W max.)

Méretek 300x250x230mm Auto Jump Starter 12V/800A

Súly 6.82 Kg DC cig. foglalat 12V-16.8V/10A 168W max.

Elemek Li-ion AC kimenet AC 230V/50HZ

DC beme-
netek

Jack: 5V-24V/5A 120W max Csúcsteljesítmény 600W

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/5A (100W Max),  
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

Üzemhőmérséklet -10°C-+55°C

Napelem: 12V-24V (100W max)

USB-C 
kimenet

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/5A (100W Max), QC3.0, AFC, 
FCP, PD3.0

Min. ciklusok 
száma

1000x

USB-A 
kimenet

5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A , (18W 
max), QC3.0/AFC/FCP

kiegészítők Töltő transzformátor
Jumper kábelek

HU



A) gomb „ON/OFF“
A generátor be- és kikapcsolása
B) DC bemenet
5V-24V/5A  (120W)
C) USB-C bemenet/kimenet
5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max, 
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0
D) USB-A1/2/3
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  18W Max, QC3.0/AFC/FCP
E) gomb „DC ON/OFF“
F) DC kimenet
12V/5A (60W max)
G) DC kimenet
cigare�a aljzat 12V-16.8V/10A  (168W max)
H) gomb „AC ON/OFF“
I) AC kimenet
230V/50Hz

J) gomb „LED ON/OFF 1“
K) LED lámpa 1
L) Car jump starter
12V/800A 

M) gomb „LED ON/OFF 2“
N) LED lámpa 2
O) Ven�látor
Beépíte� hűtőrendszer

P) Fogantyú

1. Töltés 
a hálózatról

2. Töltés 
az autóból

3. Töltés 
a napelemről

Kijelző

1) LED ZSEBLÁMPA
Nyomja meg hosszan a "LED ON/OFF 1 vagy 2" gombot, hogy bekapcsolja az 1 vagy 2 LED-es zseblám-
pát, amely egyenletes fényt ad. A második rövid megnyomás bekapcsolja az SOS fényt (a fény szaggato-
�an villog, hogy jelezze az SOS-t morze kóddal).A harmadik rövid megnyomás bekapcsolja a 
stroboszkóp fényt (a fény nagyon gyorsan villog). A LED-es zseblámpa kikapcsolása bármely üzemmód-
ban egy negyedik rövid vagy egy hosszú megnyomással történik.
FIGYELMEZTETÉS: A stroboszkóp nagyon zavaró lehet. Ne használja olyan személyek közelében, 
akikről kimuta�ák, hogy epilepsziásak vagy hasonló módon nem képesek elviselni az ilyen �pusú 
fényt.

2) A GENERÁTOR TÖLTÉSE
A VIKING UP600 generátort négyféleképpen tölthe�:

DC bemenet: használja a mellékelt DC töltőt. Csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózathoz, vagy a 
szivaros töltőt az autó szivaros aljzatához, és csatlakoztassa a JACK másik végét a DC bemenethez. A 
kijelzőn nyomon követhe� a töltés előrehaladását. Az egyenáramú bemenet napelemek töltésére is 
használható (100W max.).

ELLENŐRZÉS

TERMÉKLEÍRÁS



USB-C bemenet: Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a generátor USB-C bemenetéhez, a másik USB-A 
csatlakozót pedig a töltőadapterhez. Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. A generátor USB-C beme-
neten keresztül történő töltéséhez válasszon olyan töltőt, amelynek tartománya 5V/2,4A, 9V/3A, 
12V/3A, 15V/3A, 20V/5A és teljes teljesítménye kisebb, mint 100W, hogy elkerülje a baleseteket töltés 
közben. Az USB-C bemenet támogatja a PD gyorstöltési funkciót

4. Gyors hálóza� 
töltés USB-C-n 
keresztül

3) MÁS ESZKÖZÖK TÖLTÉSE

A váltakozó áramú kimenet névleges teljesítménye 592 W, csúcsteljesítménye pedig 600 W. A feltöltö� 
eszköz teljesítménye nem haladhatja meg az 592 W-ot. A váltóáramú kimenetről történő töltéskor a 
ven�látor automa�kusan elindul, hogy hűtse és megvédje a generátort a túlmelegedéstől.

"ON/OFF" gomb:
Egy hosszú (3 másodperces) megnyomás a készülék bekapcsolásához. 
Egy második rövid nyomásra elindul az egyenáramú kimenet. Egy 
harmadik rövid megnyomással a DC aljzat kimenete is bekapcsolható.

"AC ON/OFF" gomb:
Egy hosszú (3 másodperces) megnyomás a váltóáramú kimenet funkció 
bekapcsolásához. Egy második hosszú nyomásra kikapcsolja a váltóá-
ramú kimene� funkciót. 
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket be kell kapcsolni az AC kimenet funkció 
engedélyezéséhez, ezért először kapcsolja be a készüléket a "ON/OFF" 
gombbal.

vagy

MEGJEGYZÉSEK: 
1) Ha nem használja az AC kimene� funkciót, 
kapcsolja ki ezt a funkciót, hogy ne csökkentse 
szükségtelenül az akkumulátor kapacitását.
2) Amikor a váltóáramú kimene� funkció be van 
kapcsolva, a hűtőven�látor is automa�kusan 
elindul, ne takarja le semmilyen módon, hogy 
elkerülje a készülék túlmelegedését.  
3) Bár az AC kimenet csúcsteljesítménye 600W, 
javasoljuk, hogy ne lépje túl az 592W névleges 
teljesítményhatárt. Kezelje óvatosan, hogy megvéd-
je magát és a felszerelését.

PD és QC töltés
Az USB-C, USB-A1 és USB-A2 kimenetek támogatják a "plug and play" funkciót, ami azt jelen�, hogy 
használat elő� nem kell semmit beállítania az eszközön, és a töltés automa�kusan elindul. A QC vagy PD 
gyorstöltés is automa�kusan elindul, ha a töltendő eszköz támogatja ezt a funkciót.

USB-C és gyors PD töltés USB és gyors QC töltés

Az USB-C port támogatja a PD gyorstöltést maximum 100W-ig. A laptopokat USB-C/USB-C csatlakozóval 
és PD gyorstöltés támogatással elláto� töltőkábellel tölthe� rajta keresztül.

DC kimenet bekapcsolva

AC kimenet 
bekapcsolva

200-240V

 
100-120V



AUTÓ JUMP indító
A lépcsőbilincsek segítségével indítsa el az autót. Csatlakoztassa a piros pólust az akkumulátor pozi�v 
pólusához, a feketét pedig az akkumulátor nega�v pólusához. Csatlakoztassa az EC5 csatlakozót (kék) a 
generátor autósugárindító bemenetéhez. Indítsa el a járművet, majd húzza ki a csatlakozókat. Az autó 
jump starter kimenet "plug and play" funkcióval is rendelkezik, ami azt jelen�, hogy a kimenet használa-
ta elő� semmit sem kell beállítania a készüléken, minden automa�kusan elindul.

Ha a generátor akkumulátorának kapacitása 50%-nál kisebb, a generátor nem használható a jármű 
indítására. Ez a kimenet nem rendelkezik védőáramkörrel, ezért ne használja hosszú távú töltésre, 
különben fennáll az áramütés vagy a készülék rövidzárlat okozta károsodás veszélye.

Ha az akkumulátor-generátor nem az utasításoknak megfelelően működik, kövesse az alábbi lépéseket 
a probléma kijavításához. Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon a gyártóhoz vagy a forgal-
mazóhoz.

A. Generátor töltési probléma
1. Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a megfelelő töltőt használja-e a műszaki leírásnak megfelelően.
3. Használjon wa�mérőt, és ellenőrizze a töltési adatokat.

B. Probléma más eszközök töltésével
1. Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van-e.
2. Ellenőrizze a kijelzőn, hogy a megfelelő funkciót állíto�a-e be.
3. Próbálja meg a készüléket 100%-ig tölteni.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

NYILATKOZAT

A berendezés megfelel az FCC 15. részének. A berendezés üzemeltetése 2 feltételhez kötö�:
(1) a berendezés nem okoz káros interferenciát, és (2) a berendezésnek el kell fogadnia a fogado� 
interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését 
okozhatja.
A terméket vagy az akkumulátorokat éle�artamuk végén ne dobja ki szelektálatlan 
kommunális hulladékként; használja a szelek�v hulladékgyűjtő pontokat. A 
termék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt nega�v hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a 
természe� erőforrások megőrzéséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatos 
további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék-
kezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

A VIKING márkát a cég forgalmazza:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774 
tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING UP600
Termék információ
(CZ/SK/HU/DE/EN)MADE IN CHINA

R

GARANCIA
A VIKING UP600 hordozható tápegységre a vásárlástól számíto� 24 hónapos törvényes garancia vonat-
kozik. A reklamációt az a kereskedő kezeli, akitől a terméket vásárolta. Reklamáció esetén kérjük, hogy 
a terméket megfelelően csomagolva küldje el, hogy elkerülje a további károkat.

A berendezés megnyitása és magánjavítása nem megengede�. A külső behatások által okozo� károk 
meghaladják az értékesítés utáni szerviz hatókörét. Nem vállalunk felelősséget a berendezés szállítás 
közbeni elvesztéséért.
A berendezésben a szervizelés utáni időszakban bekövetkeze� emberi károkat az észlelés, a csereal-
katrészek beszerzése és a javítás költségei alapján számoljuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi károk üzemen kívüli javításnak minősülnek:
1. Ha a készülék szemmel láthatóan megsérül, mert leejte�ék, megkarcolták, megütö�ék vagy más 
módon, gondatlan használat következtében megsérült.
2. Ha a berendezés tűz, víz, korrózió vagy állatok által károsodo�.
3. Ha a berendezést túlzo� feszültségterhelés károsítja.



Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Akku-Generator VIKING UP600 entschieden haben. Dieses Gerät 
verwendet USB-A 5V, DC 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter und AC Strom für Ihre Geräte und tragba-
re Elektronik.
Zum Schutz der von Ihnen verwendeten Geräte ist der Generator mit einem Lithium-Ba�erieschutzsys-
tem und einer automa�schen Schutzschaltung ausgesta�et. Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie 
bi�e die Bedienungsanleitung sorgfäl�g durch und bewahren Sie sie auf.

LADEN SIE DAS GERÄT VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH AUF 100% AUF.

a) Halten Sie das Gerät in sicherer En�ernung von Münzen, Schmuck, Schlüsseln oder anderen Metall-
gegenständen, sonst besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
b) Bi�e erhitzen Sie das Gerät nicht. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer, Wasser oder andere Flüssig-
keitsbehälter. Bi�e schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
c) Schützen Sie das Gerät vor hoher Lu�feuch�gkeit und staubiger Umgebung. 
d) Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Werfen Sie das Gerät nicht und schü�eln Sie es nicht he�ig. 
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
e) Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, deren körperli-
che, sensorische oder geis�ge Unfähigkeit oder Mangel an Erfahrung oder Wissen eine sichere Benut-
zung verhindert.
f) Bedecken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Tüchern oder anderen ähnlichen Gegenständen.
g) Das Gerät kann beim Laden heiß werden. Nach dem Aufladen kehrt die Temperatur des Generators 
auf Raumtemperatur zurück. Seien Sie bei der Handhabung besonders vorsich�g.
h) Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku. Versuchen 
Sie nicht, den Akku zu en�ernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten. Der Akku hat eine Leben-
sdauer von mehr als 1000 Ladezyklen.

WARNUNG

BATTERIEGENERATOR
VIKING UP600

Gebrauchsanweisung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität 592Wh 14.8V 40Ah DC-Klinkenausgang 12V/5A (60W max.)

Maße 300x250x230mm
Starthilfe

12V/800A

Gewicht 6.82 Kg DC-Zig. Steckdose 12V-16.8V/10A 168W max.

Li-ion AC-Ausgang AC 230V/50HZ

DC-Eingänge Jack: 5V-24V/5A 120W max Beste Leistung 600W

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/5A (100W Max),  
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0

Arbeitstemperatur -10°C-+55°C

Solarpanel: 12V-24V (100W max)

USB-C-Ausgang 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/5A (100W Max), QC3.0, AFC, 
FCP, PD3.0

Mindest. Anzahl der 
Zyklen

1000x

USB-A-Ausgang 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A , (18W 
max), QC3.0/AFC/FCP

Zubehör Ladetrafo Starthilfekabel

DE



A) Schal�läche „ON/OFF“
Zum Ein- und Ausschalten des Generators
B) DC Eingang
5V-24V/5A  (120W)
C) USB-C Eingang/Ausgang
5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max, 
QC3.0, AFC, FCP, PD3.0
D) USB-A1/2/3
5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A  18W Max, QC3.0/AFC/FCP
E) Schal�läche „DC ON/OFF“
F) DC Ausgang
12V/5A (60W max)
G) DC Ausgang
Zigare�enschublade 12V-16.8V/10A  (168W max)
H) Schal�läche „AC ON/OFF“
I) AC Ausgang
230V/50Hz

J) Schal�läche „LED ON/OFF 1“
K) LED Licht 1
L) Car jump startér
12V/800A 

M) Schal�läche „LED ON/OFF 2“
N) LED Licht 2
O) Ven�lator
Eingebautes Kühlsystem

P) Handhaben

2) AUFLADEN DES GENERATORS
Sie können den VIKING UP600 Generator auf vier Arten aufladen:

DC-Eingang: Verwenden Sie das mitgelieferte DC-Ladegerät. Schließen Sie den Ladeadapter an das 
Stromnetz oder das Zigare�enladegerät an die Zigare�ensteckdose im Auto an und stecken Sie das 
andere Ende des JACK in den Gleichstromeingang. Sie können den Ladevorgang auf dem Display verfol-
gen. Der DC-Eingang kann auch zum Aufladen von Solarpanels verwendet werden(100W max.).

1. Aufladen über 
das Stromnetz

2. Aufladen aus 
dem Auto

3. Laden vom 
Solarpanel

Anzeige

1) LED-TASCHENLAMPE
Drücken Sie lange auf die Taste "LED ON/OFF 1 oder 2", um die LED-Taschenlampe 1 oder 2 einzuschal-
ten, die dann ein gleichmäßiges Licht abgibt. Ein zweiter kurzer Druck schaltet das SOS-Licht ein (das 
Licht blinkt intermi�erend, um SOS im Morsecode anzuzeigen), ein dri�er kurzer Druck schaltet das 
Stroboskoplicht ein (das Licht blinkt sehr schnell). Ein vierter kurzer Druck oder ein langer Druck in 
einem beliebigen Modus schaltet die LED-Taschenlampe aus.
WARNUNG: Das Blitzlicht kann sehr störend sein. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Personen, 
die nachweislich unter Epilepsie oder einer ähnlichen Unverträglichkeit gegenüber dieser Art von 
Licht leiden.

KONTROLLE

PRODUKTBESCHREIBUNG



USB-C-Eingang: Schließen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Eingang des Generators an und verbin-
den Sie den anderen USB-A-Stecker mit dem Ladeadapter. Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz 
an. Wählen Sie zum Aufladen des Generators über den USB-C-Eingang ein Ladegerät mit einem Bereich 
von 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A und einer Gesamtleistung von weniger als 100W, um 
Unfälle während des Ladens zu vermeiden. USB-C-Eingang unterstützt PD-Schnellladefunk�on

4. Schnelles 
Aufladen über USB-C

3) AUFLADEN ANDERER GERÄTE

Der AC-Ausgang hat eine Nennleistung von 592 W und eine Spitzenleistung von 600 W. Die Leistung des 
geladenen Geräts darf 592 W nicht überschreiten. Beim Laden über den AC-Ausgang schaltet sich der 
Lü�er automa�sch ein, um den Generator zu kühlen und ihn vor Überhitzung zu schützen.

Taste "EIN/AUS":
Einmal lang (3 Sekunden) drücken, um das Gerät einzuschalten. Ein 
zweiter kurzer Druck startet den Gleichstromausgang. Ein dri�er kurzer 
Druck schaltet auch den Ausgang der DC-Buchse ein.

Taste "AC ON/OFF":
Einmal lang (3s) drücken, um die AC-Ausgangsfunk�on einzuschalten. 
Ein zweiter langer Druck schaltet die AC-Ausgangsfunk�on aus. 
WARNUNG: Das Gerät muss eingeschaltet sein, um die AC-Aus-
gangsfunk�on einschalten zu können, also schalten Sie das Gerät 
zuerst mit der Taste "ON/OFF" ein.

oder

HINWEIS: 
1) Wenn Sie die AC-Ausgangsfunk�on nicht verwen-
den, schalten Sie diese Funk�on aus, um eine 
unnö�ge Verringerung der Ba�eriekapazität zu 
vermeiden.
2) Wenn die AC-Ausgangsfunk�on eingeschaltet ist, 
schaltet sich auch der Lü�er automa�sch ein; decken 
Sie ihn auf keinen Fall ab, um eine Überhitzung des 
Geräts zu vermeiden.  
3) Obwohl die Spitzenleistung des AC-Ausgangs 600 
W beträgt, empfehlen wir, die Nennleistungsgrenze 
von 592 W nicht zu überschreiten. Gehen Sie 
vorsich�g vor, um sich und Ihre Ausrüstung zu 
schützen.

PD- und QC-Ladung
Die USB-C-, USB-A1- und USB-A2-Ausgänge unterstützen Plug-and-Play, d. h. Sie müssen vor der 
Verwendung nichts an Ihrem Gerät einrichten und der Ladevorgang beginnt automa�sch. Das QC- oder 
PD-Schnellladen wird ebenfalls automa�sch gestartet, wenn das Gerät, das Sie aufladen, diese Funk�-
on unterstützt.

USB-C und schnelles PD-Laden USB und schnelles QC-Laden

Der USB-C-Anschluss unterstützt PD-Schnellladung mit bis zu 100 W. Sie können Laptops mit einem 
Ladekabel mit USB-C/USB-C-Anschlüssen und PD-Schnellladeunterstützung aufladen.

DC-Ausgang eingeschaltet

AC-Ausgang 
eingeschaltet

200-240V

 
100-120V



CAR JUMP-Starter
Starten Sie Ihr Fahrzeug mit Hilfe der Tri�bügel. Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol der 
Ba�erie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol der Ba�erie. Verbinden Sie die Klemme EC5 
(blau) mit dem Starthilfe-Eingang der Lichtmaschine. Starten Sie das Fahrzeug und klemmen Sie die 
Klemmen ab. Der Autostarter-Ausgang hat auch eine "Plug and Play"-Funk�on, d.h. Sie müssen nichts 
am Gerät einstellen, bevor Sie diesen Ausgang benutzen, alles startet automa�sch.

Wenn die Ba�eriekapazität des Generators weniger als 50% beträgt, kann der Generator nicht zum 
Anlassen des Fahrzeugs verwendet werden. Dieser Ausgang verfügt über keine Schutzschaltung. 
Verwenden Sie ihn daher nicht zum Langzeitladen, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder 
Kurzschlusses am Gerät besteht.

Wenn der Ba�eriegenerator nicht wie vorgeschrieben funk�oniert, befolgen Sie die folgenden Schri�e, 
um das Problem zu beheben. Sollten weiterhin Probleme au�reten, wenden Sie sich an den Hersteller 
oder Händler.

A. Problem beim Laden des Generators
1. prüfen Sie, ob alle Kabel und Stecker rich�g angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das rich�ge Ladegerät gemäß den technischen Daten verwenden.
3. Verwenden Sie ein Wa�messgerät und überprüfen Sie die Ladeinforma�onen.

B. Probleme beim Laden anderer Geräte
1. prüfen Sie, ob alle Kabel und Stecker rich�g angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich auf dem Display, dass Sie die rich�ge Funk�on eingestellt haben.
3. Versuchen Sie, das Gerät zu 100 % aufzuladen.

PROBLEME LÖSEN

ERKLÄRUNG

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15. Der Betrieb des Geräts unterliegt 2 Bedingungen:
(1) das Gerät keine schädlichen Interferenzen verursacht und (2) das Gerät empfangene Interferenzen 
akzep�eren muss, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursa-
chen können. Entsorgen Sie das Produkt oder die Ba�erien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als 
unsor�erten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sor�erten Abfall.
Die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts verhindert nega�ve 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das 
Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen 
bei. Für weitere Informa�onen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie 
sich bi�e an Ihre örtliche Gemeinde, an eine Organisa�on zur Entsorgung 
von Haushaltsabfällen oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt 
gekau� haben.

Die Marke VIKING wird von der Firma vertrieben:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774 
tel: +420 777 109 009 www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

VIKING UP600
Produk�nforma�on
(CZ/SK/HU/DE/EN)

MADE IN CHINA
R

GARANTIE

Für das tragbare Netzgerät VIKING UP600 gilt eine gesetzliche Garan�e von 24 Monaten ab Kaufdatum. Der Händler, 
bei dem Sie das Produkt gekau� haben, wird die Reklama�on bearbeiten. Wenn Sie eine Reklama�on einreichen, 
senden Sie das Produkt bi�e in einer geeigneten Verpackung, um weitere Schäden zu vermeiden.

Das Öffnen und private Reparaturen an diesem Gerät sind nicht gesta�et. Schäden, die durch äußere Einflüsse 
verursacht werden, liegen außerhalb des Leistungsumfangs des Kundendienstes. Wir sind nicht verantwortlich für 
den Verlust während des Transports der Ausrüstung.
Menschliche Schäden an diesem Gerät innerhalb des Zeitraums nach der Inbetriebnahme werden mit den Kosten 
für die Feststellung, den Kauf von Ersatzteilen und die Reparatur berechnet.

Bi�e beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Schäden um Reparaturen außerhalb des Betriebs handelt:
1. wenn das Gerät durch Fallenlassen, Zerkratzen, Quetschen oder anderwei�g durch fahrlässigen Gebrauch beschä-
digt wurde.
2. wenn das Gerät durch Feuer, Wasser, Korrosion oder Tiere beschädigt wurde.
3. wenn das Gerät durch übermäßige Spannungsbelastungen beschädigt wird.


