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VIKING W10 10000mAh

Köszönjük vásárlását és bizalmát VIKING berendezéseink iránt. Hisszük, hogy mindig jól és megbízhatóan szolgálnak majd.
Az első használat elő� figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést.

Használa� utasítások:

Használata:
Kérjük, hogy a powerbank használata elő� ellenőrizze, hogy a készülék teljesen fel van-e töltve. A kapacitás és a töltés állapotát az ON/OFF kapcsoló melle� kék diódák jelzik.

Napelemes powerbank napenergiával történő feltöltése: 
• Helyezze a napelemes töltőt közvetlenül a napfényre.
• Győződjön meg arról, hogy a napfény közvetlenül éri az elhelyeze� napelemet.
• A napelem teljesítménye 300 mAh
• A zöld színnel világító LED kijelző a napelemben azt jelzi, hogy a powerbank fel van töltve napfénnyel. 8 óra a napon = kb. 20% powerbank kapacitás feltöltés.
• A powerbank mesterséges fénynél is folyamatosan töl� a kapacitását, de csökkente� töltési teljesítménnyel.

Napelemes powerbank feltöltése külső energiaforrásból:
• Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt az energiaforráshoz, így pl. a telefontöltő adapteréhez vagy legalább 5V 2.0 A -es töltési feszültséghez.
• Az elem töltési állapotát a 4 LED kijelző világítása a következő módon jelzi: 
1 LED kijelző = 0-25% , 2 LED -es visszajelzők = 26-50% 
3 LED LED -es visszajelzők = 51-75%, 4 LED -es visszajelzők = 76-100% 

Hálóza� forrásról a napelemes töltő teljes feltöltése USB-C (3A) használatával hozzávetőlegesen 4 órát vesz igénybe.
A powerbank feltöltéséhez micro USB és USB-C konnektor is használható. 

A W10 10000 mAh napelemes powerbank használata:
• Csatlakoztassa a készülékét USB-A, vagy USB-C port segítségével a powerbank (USB-A, USB-C) kimene� portjához.
• A töltés automa�kusan beindul. 
• Az ON/OFF gombbal manuálisan is bekapcsolhatja, illetve kikapcsolhatja a powerbankot
• Megfelelő Apple Lightning csatlakozós kábellel Apple márkájú termékek töltésére is használható.
A powerbank csatlakoztatás melle� automa�kus indítás funkcióval rendelkezik.
• A powerbank támogatja az akár 12 V-os kimenetű Qualcomm® QC 3.0 Technology technológia gyorstöltő funkciókat
Megjegyzés: Amennyiben a napelemes töltő üzemelése közben a kapacitás 2% alá csökken, az akkumulátor túlzo� lemerülésének megelőzése vége� a napelemes töltő 
automa�kusan kikapcsol.

LED világítás kezelése:
• A LED világítás bekapcsolásához tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva az ON/OFF töltéskapcsoló gombját. Az ON/OFF gomb még tovább tartásával kikapcsolja a LED fényt.

P67- VÉDETTSÉGŰ készülék
Ez a készülék IP67 (Ingress Protec�on 67) fokozatú véde�séggel rendelkezik
Por és egyéb szennyeződések, valamint vízbe merülés ellen véde�. Merülés legfeljebb 30 perig 1 méter mélységig.

Általános tájékoztató:
Ez a tartalék tápforrás elsősorban a hordozható digitális eszközök, így mobiltelefon, MP3/4, PSP, drón, óra, fejlámpa, fényképezőgép stb. töltésére szolgál. Ez a powerbank 
támogatja a QC 3.0 gyorstöltés szabványt. A powerbank újratölthető beépíte� Li-pol akkumulátorral van ellátva.

Figyelmeztetés1:
1. Gyakori jelenség, hogy a tartalék tápforrás teste töltés közben felmelegszik, majd a töltés befejezését követően a hőmérséklete fokozatosan szobahőmérsékletre csökken.
2. Amennyiben a készüléket több mint 90 napig nem használja, úgy azt 75% kapacitásra feltöltve tárolja. Ezzel megelőzi az akkumulátor károsodását. 
3. Vízzel való érintkezés esetén ne nyissa ki az USB fedelet. A powerbank vízbe merítése elő� győződjön meg arról, hogy az USB konnektorok lezáró fedele megfelelően rögzül-e. Ne 
használja a tartalék energiaforrást túl nedves és meleg helyeken, illetve szélsőséges körülmények közö�.
Figyelmeztetés2:
1. Ne szerelje szét az eszközt és annak tartozékait.
2. Ne alakítsa át, ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne szúrja át, és semmilyen más módon ne manipulálja a benne lévő akkumulátort.
3. A napelem túlmelegedésének és sérülésének megelőzése érdekében ne tegye ki azt tűz, illetve tartós közvetlen napsugárzás hatásának.
4. Tartsa távol a magasfeszültségű berendezésektől
5. Ne dobálja, és ne rázza a tartalék energiaforrást.
6. Ezt a készüléket olyan személyek (ide értve a gyerekeket is) nem használhatják, akiknek tes�, érzékszervi vagy mentális alkalmatlansága, illetve tapasztalat- és ismerethiánya 
megakadályozza a készülék biztonságos használat. 
7. A �sz�táshoz ne használjon kémiai �sz�tószereket, stb. Az alábbi biztonsági előírások be nem tartása tűzhöz, áramütéshez vagy a digitális eszköz károsodásához stb. vezethet.

Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha az árambank bármilyen módon megsérült. Tartsa távol gyermekektől!
A fen� biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális berendezés károsodását okozhatja.

A készülék megfelel az FCC rendelet 15. részének. A készülék üzemeltetése 2 feltétel alá tartozik:
(1) a készülék nem okoz káros interferenciát és (2) a készüléknek olyan fogado� interferenciákat is vennie kell, melyek kedvezőtlenül hathatnak
a készülék működésére.

Éle�artama lejártát követően sem a terméket, sem annak akkumulátorát ne dobja a nem szelek�v háztartási hulladékgyűjtőbe, 
hanem a szelek�v hulladékgyűjtő helyeket vegye igénybe. A termék helyes ártalmatlanításával megakadályozza, hogy az nega�v 
hatást gyakoroljon az emberi egészségre és a környezetre. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természe� források védelméhez. 
Ennek a terméknek az újrahasznosításáról az önkormányza� hivatal, a háztartási hulladékot kezelő szervezet vagy az értékesítő hely 
ad további tájékoztatást, ahol a terméket megvásárolta. 
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1. BE / KI kapcsoló
2. LED -ek (a töltés állapotát mutatják)
3. USB-C port (5V / 3A)
4. LED fény (1W)
5. USB-A QC3.0 (5-12V / 3A)
6. micro USB bemenet (5V / 2A)
7. Alumínium karabiner tartó
8. Monokristályos napelem (5V, 300mAh)

Használa� utasítások
user manual

CZ/SK/EN/DE/HU

HU



VIKING W10 10000mAh 
Bedienungsanleitung: 
Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Vertrauen in unsere Produkte der Marke VIKING. Wir glauben, dass sie Ihnen immer gut und zuverlässig dienen werden. 
Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfäl�g durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. 
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1. Taste ON/OFF
2. LEDs (Anzeige des Ladestatus)

1 
3. USB-C-Anschluss (5V / 3A)
4. LED -Leuchte (1W)
5. USB-A QC3.0 (5-12V/3A)

2 6. Micro-USB-Eingang (5V/2A)
7. Karabinerhalter aus Aluminium
8. Monokristallines Solarpanel (5V, 300mAh)

Vorgehen bei der Benutzung:
4 

Stellen Sie vor jeder Verwendung der Power Bank sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. 
Die Kapazität und der Ladestatus werden durch die blauen LEDs neben der EIN / 

AUS-Taste angezeigt.
5 

Solar-Powerbank Laden mit Solarenergie: 
• Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Solarpanel direkt der Sonne zugewandt ist.
• Die Leistung des Solarpanels beträgt max. 300mA
• Eine grün leuchtende LED im Solarpanel zeigt an, dass der PB durch Sonnenlicht aufgeladen wird. 8 Stunden in der Sonne = ca. 20% der Kapazität der Power Bank.
• Die Powerbank lädt ihre Kapazität auch bei künstlichem Licht ständig auf, jedoch mit reduzierter Ladeleistung.

Laden der Solarenergiebank aus einer externen Energiequelle: 
• Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine Stromquelle an, z. B. das Netzteil Ihres Telefons mit einer Mindestladespannung von 5 V / 2,0 A. 
• Der Ladezustand des Akkus wird auf folgende Weise durch 4 LED-Anzeigen angezeigt:
1 LED -Anzeige = 0-25% Kapazität PB, 2 LED -Anzeigen = 26-50% Kapazität 
PB 
  3 LED-Anzeigen = 51-75% PB, 4 LED -Anzeigen = 76-100% PB 

Die Stromversorgung über das Stromnetz dauert bei Verwendung von USB-C (3A) ca. 4 Stunden, um das 
Solarladegerät vollständig aufzuladen 
Sie können die Power Bank sowohl mit einem Micro-USB- als auch mit einem USB-C-Anschluss aufladen. 

Nutzung der Solarbank W10 10000mAh: 
• Verbinden Sie Ihr Gerät über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss mit dem Ausgangsanschluss der Power Bank (USB-A-, USB-C-Anschluss)
• Der Ladevorgang beginnt automa�sch.
• Durch Drücken der EIN / AUS-Taste können Sie die Power Bank manuell aus- oder einschalten
• Mit einem geeigneten Kabel mit einem Apple Lightning-Anschluss können Sie auch Apple-Produkte aufladen.
• Die Power Bank verfügt über eine automa�sche Star�unk�on, wenn sie angeschlossen ist.
• Die Power Bank unterstützt die Schnellladefunk�on der Qualcomm® QC 3.0-Technologie mit einer Ausgangsleistung von bis zu 12V.
Hinweis: Wenn die Power Bank in Betrieb ist und die Kapazität weniger als 2% beträgt, schaltet sich die Power Bank automa�sch aus, um eine übermäßige Entladung der 
Ba�erie zu verhindern. 

Bedienung der LED-Taschenlampe: 
• Um die LED-Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die Ein- / Ausschal�aste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die EIN / AUS-Taste erneut gedrückt, um das LED-

Licht auszuschalten. 

Dieses Gerät verfügt über die Schutzart IP67 (Ingress Protec�on 67) 
Geschützt gegen Staub und andere Verunreinigungen und Eintauchen in Wasser. Eintauchen für maximal 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. 

Allgemeine Anweisungen: 
Dieses Backup-Netzteil dient hauptsächlich zum Laden tragbarer digitaler Geräte wie Mobiltelefone, MP3 / 4, PSP, Drohnen, Uhren, Scheinwerfer, Kameras usw. Diese Power Bank 
unterstützt das schnelle Laden des QC3.0-Standards. Die Power Bank enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Li-Pol-Akku. 
  Bi�e beachten: 

1. Es ist normal, dass sich der Körper der Ersatzstromversorgung während des Ladevorgangs erwärmt und seine Temperatur nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich auf Raumtemperatur
sinkt. 

2. Wenn Sie das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzen, lagern Sie es aufgeladen mit einer Kapazität von 75%. Dies verhindert eine Beschädigung der Ba�erie.
3. Kontakt der Power Bank mit Wasser vermeiden!

   Warnung 
1. Zerlegen Sie die Power Bank oder das Zubehör nicht.
2. Das Innere der Ba�erie nicht modifizieren, zerlegen, öffnen, durchstoßen oder auf andere Weise manipulieren.
3. Vor Feuer und direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Überhitzung und Beschädigung der Power Bank zu vermeiden.
4. Vor Hochspannungsgeräten schützen.
5. Werfen oder schü�eln Sie die Ersatzstromquelle nicht.
6. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) bes�mmt, deren körperliche, sensorische oder geis�ge Behinderung oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse sie daran hindern,

das Gerät sicher zu verwenden. 
7. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmi�el usw.

Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts sofort ein, wenn die Power Bank in irgendeiner Weise beschädigt ist. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! 
Das Ignorieren der obigen Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Stromschlag oder Beschädigung digitaler Geräte führen. 

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bes�mmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:  
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzep�eren, einschließlich 
Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. 

Entsorgen Sie das Produkt oder die Ba�erien nicht am Ende ihrer Nutzungsdauer als unsor�erten Hausmüll. Verwenden Sie separate 
Abfallsammelstellen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche nega�ve Folgen 
für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht 
werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere Informa�onen zum 
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Stadtbüro, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschä�, in dem Sie das 
Produkt gekau� haben.

BONA SPES s.r.o. 
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