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GET TO KNOW YOUR GEAR

Light | Indicator 
65 lumen flashlight 

& battery level indicator

USB Ports
Charge your gear

Charging Cable
Charge Venture 30

Micro USB Cable
Charge your gear

CHARGE BEFORE USE

Use the built-in cable to charge up Venture 
30 from a live USB source. A new Venture 
30 comes in a protective mode to prevent 
self-discharge, potentially caused by long 
periods of inactivity, like shipping. 

The Venture 30 will not charge your gear 
until it is plugged into a live USB source.

1. Unplug the USB end of the cable and 
plug it into a live USB port. 

2. Know it’s charging when blue indicator 
lights on the top illuminate and pulse. 
Each blue indicator light represents 
20% battery capacity. Blue indicator 
lights will flash according to how quickly 
Venture 30 is charging. A slow flash 
indicates a slow charge, while quicker 
flashing indicates faster charging. 

3. Venture 30 is full and ready to go when 
all lights are pulsing together. 

Venture 30 allows for pass-through power 
so you can charge your gear and Venture 30 
at the same time. When Venture 30’s battery 
is dead, the first blue indicator light will flash 
when the Battery button is pushed.

USB port on back of 
Nomad 7 Solar Panel

SOLAR READY™

7,800 mAh
Advanced, long-lasting 
lithium internal battery.

Weatherproof, 
shock-proof design.

IPX6Smart Charge
Create custom charging 
profiles. Fast.

5 Hrs Micro & USB Devices
Smartphone, Tablets, and more

USB

8 Hrs
Full Sun

Nomad 7
Solar Panel

Micro & USB Devices
Smartphone, Tablets, and more

Venture 30 is engineered to charge quickly 
from Goal Zero Nomad ®

 Solar Panels. 

1. Unplug the USB end of the built-in cable 
and plug it into the USB port on the back 
of the Nomad panel. 

2. Know it’s charging when blue indicator 
lights illuminate and pulse. Each blue 
indicator light represents 20% battery 
capacity.

3. Venture 30 is full and ready to go when 
all lights are pulsing together. 

Blue indicator lights will flash according 
to how quickly Venture 30 is charging. 
A slow flash indicates a slow charge, 
while quicker flashing indicates faster 
charging. 

When charging from solar, angle 
your panel toward the sun to see 
how it affects charging. 
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Micro USB kabel

Svítilna / Indikátor
svítilna 65 lmumenů 

a indikátor nabití USB port Dobíjecí kabel
nabij Venture 30

VENTURE CZ

VENTURE 30

Po vybalení
Venture 30 nebude nabíjet zařízení dokud nebude nejdříve zapojen do zdroje USB a 
nebude poprvé nabit.
1. Odpojte konec USB kabelu a zapojte jej do jakehokoliv USB zdroje.
2. Začátek nabíjení je indikován, když se modrá kontrolka rozsvítí a začne pulzovat. 

Každý modrá kontrolka představuje 20% kapacity baterie. Modrá kontrolka bude 
blikat podle toho, jak rychle Venture 30 se nabíjí. Pomalé blikání označuje pomalé 
nabíjení, zatímco rychlejší blikání indikuje rychlejší nabíjení.

3. Venture 30 je plně nabitý a je připraven k použití, když všechna světla pulzující 
dohromady.

Venture 30 umožňuje nabíjet připojené zařízení a Venture 30 ve stejnou dobu.
Když je baterie Venture 30 vybitá, bude první modrá kontrolka blikat pokud je stlačeno 
tlačítko kapacity baterie (vlevo od indikátorů).

Solar READY
Venture 30 je navržen tak, aby byl rychle nabit ze solárních panelů Goal Zero Nomad ®.
1. Odpojte konec USB zastavěného kabelu a zapojte jej do USB portu na zadní straně 

panelu Nomad.
2. Začátek nabíjení je indikován, když se modrá kontrolka rozsvítí a začne pulzovat. 

Každý modrá kontrolka představuje 20% kapacity baterie.
3. Venture 30 je plně nabitý a je připraven k použití, když všechna světla pulzující 

dohromady.
Modrá kontrolka bude blikat podle toho, jak rychle Venture 30 se nabíjí. Pomalé blikání 
označuje pomalé nabíjení, zatímco rychlejší blikání indikuje rychlejší nabíjení.
Při nabíjení ze solárního panelu nasměrujte vždy ke slunci, tím získáte největší výkon z 
panelu a zkrátíte čas nabíjení.

Nabíjení - CHARGE YOUR GEAR
Venture 30 je určen pro nabíjení POV fotoaparátů, telefonů, tabletů a další zařízení přes 
rozhraní USB.
1. Použijte nabíjecí kabel, zapojte ho do Venture 30. Oba jeho USB porty nabíjí současně 

až 2.4A, takže se můžete podělit o energii s kamarádem.
2. Je-li vaše zařízení nabíjeno přes micro USB port, můžete použít vestavěný kabel.
3. Modré kontrolky budou blikat podle toho, jak rychle se vaše zařízení nabíjí. Pomalé 

blikání indikuje pomalé nabíjení, zatímco rychleji blikání značí rychlejší nabíjení.

SMART CHARGE SEQUENCE
Funkce inteligentního nabíjení, kterou má Venture 30, vám umožní optimalizovat a 
přizpůsobit výkon USB portů tak, aby nabíjení připojených zařízení bylo co možná 
nejrychlejší. Tato sekvence běží nezávisle pro oba porty USB - což znamená, že můžete 
nastavit různé nabíjecí profily pro každý port. Nejrychlejší profily budou použity a 
uloženy dokud power pack neresetujete nebo sekvenci znovu spustitíte.
1. Připojte vaše zařízení do USB portu Venture 30. Stiskněte a podržte tlačítko vedle 

symbolu baterie po dobu zhruba 5 sekund, abyste aktivovali sekvenci inteligentního 
nabíjení.

2. Modré kontrolky začnou blikat, protože různé profily automaticky testují rychlost 
nabíjení připojeného zařízení.

3. Když světla přestanou blikat, byl vybrán nejrychlejší profil.

Doporučujeme spustit nabíjecí sekvenci kdykoliv, kdy dochází k prodloužení doby 
nabíjení, nebo když zapojíte poprvé novém zařízení.
 
Svítilna - FLASHLIGHT
Venture 30 má vestavěnou 65 lumenovou svítilna se třemi profily: vysoká intenzita, 
nízká intenzita a blesk.
zapnutí/ vypnutí
Stisknutím tlačítka vedle ikony žárovky se svítilna zapne a vypne. NASTAVENÍ svítilny
1. Stiskněte a podržte tlačítko svítilny po odbu přibližně 5 sekund - všechna světla 

jednou bliknou , tín označí, že jste zadali režim výběru intenzity svícení.
2. Zatímco stále držíte stlačené tlačítko svítilny, stiskněte postupně tlačítko baterie 

pro výběrjednoho z 5 světelných režimů. Pokud v jakemkoliv režimu svícení uvolníte 
tlačítko Svítilny, tento režim se nastaví jako výchozí. Nedívejte se do světla, když je 
svítlna zapnuta - světlo je velmi silné.

RUGGED DESIGN
Venture 30 je vyroben dle standardu IPX6. Pokropte ho, vezměte si jej na pláž, nechte 
ho na dešti - a nikdy se nemusíte starat o gumové zátky apod. Je navržen pro použití 
venku a zvládne vše co matka příroda může postavit do cesty - dokonce i rychlé 
namočení do louže.
Nikdy ale Venture 30 nepotápějte - neni konstruován jako plně vodotěsné vybavenbí 
pro potápěče!!!

SHIPPING AND STORAGE MODE
Pokud nebudete Venture 30 po dlouhou dobu používat, aktivujte přepravní / skladovací 
režim, aby se zabránilo samovybíjení. To také resetuje Venture 30 do výchozího 
továrního nastavení.
1. Držte tlačítko baterie po dobu přibližně 30 sekund, dokud světla nezablikají.
2. Uvolněte tlačítko baterie.
3. Pro probuzení z tohoto režimu, připojte Venture 30 do jakéhokoliv USB zdroje.

RESTORE FACTORY SETTINGS
Slouží k vymazání všech uložených nabíjecích profilů a nastavení Venture 30 do režimu 

přeprava/ skladování.
4. Držte tlačítko baterie po dobu přibližně 30 sekund, dokud světla nezablikají. Venture 

30 je nyní v režimu reset a/ skladování expedice.
5. Pro probuzení z tohoto režimu, připojte Venture 30 do jakéhokoliv USB zdroje. 

Bliknutí modrého světla indikuje připravenost pro nabíjení.

TROUBLESHOOTING
Zařízení nenabíjí?
6. Zkontrolujte stav baterie Venture 30 stisknutím tlačítka baterie. Když je baterie Ven-

ture 30 vybitá, první modrá kontrolka bude blikat, když je tlačítko baterie tlačené.
7. Nabijte Venture 30 pomocí přiloženého kabelu z USB zdroje nebo solárního panelu.
8. Zkuste měkký reset Venture 30 (viz níže).

Měkký reset:
Použijte při restartu zamrzlého Venture 30, nebo pokud máte potíže s nabíjením 
zařízení.
9. Stiskněte a podržte tlačítko Svítilna pro přibližně 30 sekund. Uvidíte výchozí záblesk 

světla, což znamená, že jste vstupili do režimu výběru režimu svícení.
10. Držte tlačítko, dokud světla nebliknou dvakrát za sebou. Modrá LED světla také 

bliknou, oznámí tím úspěšný reset.
11. Stiskněte tlačítko Baterie nebo počkejte 5 sekund pro obnovení normálního 

provozu.

Technické specifikace
Použití
Pro zachování životnosti baterie, nabíjejte každé 3-4 měsíce.

Nabíjecí časy
USB zdroj 5 h
GOAL ZERO Nomad 7  8 - 16 h
GOAL ZERO Nomad 13  6 - 12 h
GOAL ZERO Nomad 20 5 - 6 h
  

VENTURE 70

Po vybalení
Venture 70 nebude nabíjet zařízení, dokud nebude nejdříve zapojen do zdroje USB a 
nebude poprvé nabit.
1. Odpojte konec USB kabelu a zapojte jej do jakehokoliv USB zdroje.
2. Začátek nabíjení je indikován, když se modrá kontrolka rozsvítí a začne pulzovat. 

Každá modrá kontrolka představuje 20% kapacity baterie. Modrá kontrolka bude 
blikat podle toho, jak rychle se Venture 70 nabíjí. Pomalé blikání označuje pomalé 
nabíjení, zatímco rychlejší blikání indikuje rychlejší nabíjení.

3. Venture 70 je plně nabitý  a je připraven k použití, když všechna modrá světla plně 
svítí.

Venture 70 umožňuje nabíjet připojené zařízení a Venture 70 ve stejnou dobu.
Když je baterie Venture 70 vybitá, bude první modrá kontrolka blikat pokud je stlačeno 
tlačítko kapacity baterie (vlevo od indikátorů).

Solar READY
Venture 70 je navržen tak, aby byl rychle nabit ze solárních panelů Goal Zero Nomad ®.
1. Zapojte Micro-USB do Venture 70 a konec kabelu do USB portu na zadní straně 

panelu Nomad.
2. Začátek nabíjení je indikován, když se modrá kontrolka rozsvítí a začne pulzovat. 

Každyá modrá kontrolka představuje 20% kapacity baterie.
3. Venture 70 je plně nabitý  a je připraven k použití, když všechna světla plně svítí.
4. Modrá kontrolka bude blikat podle toho, jak rychle se Venture 70 nabíjí. Pomalé 

blikání označuje pomalé nabíjení, zatímco rychlejší blikání indikuje rychlejší nabíjení.
5. Při nabíjení ze solárního panelu, nasměrujte panel vždy ke slunci, tím získáte největší 

vý kon z panelu a zkrátíte čas nabíjení.

Nabíjení - CHARGE YOUR GEAR
Venture 70 je určen pro nabíjení POV fotoaparátů, telefonů, tabletů a dalších zařízení 
přes rozhraní USB.

1. Pomocí nabíjecích kabelů nebo kabelů, které jsou součástí Venture 70, může-
te současně nabíjet více zařízení a o energii se tak podělit s kamarádem.

2. Modré kontrolky budou blikat podle toho, jak rychle se vaše zařízení nabíjí. 
Pomalé blikání indikuje pomalé nabíjení, zatímco rychlé blikání značí rychlejší 
nabíjení.

SMART CHARGE SEQUENCE
Funkce inteligentního nabíjení, kterou má Venture 70, vám umožní optimalizovat 
a přizpůsobit vý kon USB portů tak, aby nabíjení připojený ch zařízení bylo co 
možná nejrychlejší. Tato sekvence běží nezávisle pro oba porty USB - což 
znamená, že můžete nastavit různé nabíjecí profily pro každý  port. Nejrychlejší 
profily budou použity a uloženy dokud power pack neresetujete nebo sekvenci 
znovu spustitíte.
1. Připojte vaše zařízení do USB portu Venture 70. Stiskněte a podržte tlačítko 

vedle symbolu baterie po dobu zhruba 5 sekund, abyste aktivovali sekvenci 
inteligentního nabíjení.

2. Modré kontrolky začnou blikat, protože různé profily automaticky testují 
rychlost nabíjení připojeného zařízení.

3. Když světla přestanou blikat, byl vybrán nejrychlejší profil. Doporučujeme 
spustit nabíjecí sekvenci kdykoliv, kdy dochází k prodloužení doby nabíjení, 
nebo když zapojíte poprvé novém zařízení.

Svítilna - FLASHLIGHT
Venture 70 má vestavěnou 65 lumenovou svítilnu se třemi profily: vysoká 
intenzita, nízká intenzita a blesk (SOS).
Stisknutím tlačítka vedle ikony žárovky, se svítilna zapne a vypne.

NASTAVENÍ svítilny
1. Stiskněte tlačítko svítilny pro její aktivaci.
2. Stiskněte a podržte tlačítko svítilny po odbu přibližně 5 sekund - všechna 

světla jednou bliknou, což značí, že jste v režimu nastavení intenzity svícení.
3. Zatímco stále držíte stlačené tlačítko svítilny, stiskněte postupně tlačítko 

baterie pro vý běrjednoho z 5 světelný ch režimů. Nastavení  sygnalizace SOS 
je 5. světlo. Pokud v jakémkoliv režimu svícení uvolníte tlačítko Svítilny, tento 
režim se nastaví jako vý chozí. Nedívejte se do světla, když je svítlna zapnuta - 
světlo je velmi silné.

WATERPROOF, RUGGED DESIGN
Venture 70 je vyroben dle standardu IP67. Pokropte ho, vezměte si jej na pláž, 
nechte ho na dešti - a nikdy se nemusíte starat o gumové zátky apod. Je 
navržen pro použití venku a zvládne vše co matka příroda může postavit do 
cesty - dokonce i rychlé namočení do louže.

TROUBLESHOOTING
Zařízení nenabíjí?
1. Zkontrolujte stav baterie Venture 70 stisknutím tlačítka baterie. Když je 

baterie Venture 30 vybitá, první modrá kontrolka bude blikat, když je tlačítko 
baterie tlačené.

2. Nabijte Venture 70 pomocí přiloženého kabelu z USB zdroje nebo solárního 
panelu.

3. Zkuste měkký  reset Venture 70 (viz níže).

Měkký  reset
Použijte při restartu zamrzlého Venture 70, nebo pokud máte potíže s nabíjením 
zařízení.
1. Stiskněte a podržte tlačítko Svítilna pro přibližně 35 sekund. Uvidíte vý chozí 

záblesk světla, což znamená, že jste vstupili do režimu vý běru režimu svícení.
2. Po uvolněnítlačítka se rozsvítí střední modrá LED, indikující úspěšný reset.
3. Stiskněte tlačítko baterie nebo počkejte 5 vteřin pro obnovení normálního 

provozu.

Technické specifikace
Použití
Pro zachování životnosti baterie, nabíjejte každé 3-4 měsíce.

Nabíjecí časy
2A USB zdroj  8 h
GOAL ZERO Nomad 7  20 - 40 h
GOAL ZERO Nomad 13  11 - 22 h
GOAL ZERO Nomad 20  8 - 14 h

Svítilna
LED (výkon) 65 lumenů, bílá LED

Baterie
Typ  Lithium-ion (NMC)
Kapacita  66,9Wh 
 (3,78V, 17700mAh)
Životnost  stovky cyklů
IP Rating  IP67

REGISTRUJ SI SVŮJ PRODUKT!
Na obalu produktu Goal Zero najdeš samolepku „100% ORIGINÁL“  
s unikátním desetimístným registračním kódem.

       Jdi na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

        Vyplň formulář o registraci    

        Do e-mailové schránky ti přijde záruční list
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MORIS design s. r. o., IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228 
Ševce Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4
www.goalzero.cz

Baterie 
Typ Lithium-ion (NMC) 
Kapacita  28Wh (3.6V, 
7800mAh)
BMS vestavěný regulátor 
 nabíjení a ochrana 
 výstupu
Životnost  stovky cyklů
IP Rating IPX6

Vstup
USB- micro port
5V, až 2.1A (10.5W max

Výstup
USB port
5V, 0-2.4A (12W max), reg.

Obecné 
Řetězení  ne
Váha  250 g
Rozměry  11.4 x 8.25 x 2.5 cm
Záruka  24 měsíců
Certifikace FCC, CE, RoHS
Provozní teplota 0° - 40°C

Vstup
USB- micro port 
5V, až 3A (15W max)

Vý stup
USB port
5V, 0-2.4A (12W max), reg.

Obecné
Řetězení  ne
Váha  454 g
Rozměry  16.3 x 9,5 x 2.35 cm
Záruka  24 měsíců
Certifikace  FCC, CE, RoHS
Provozní teplota  0° - 45°C
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19,200 mAh
Advanced, long-lasting 
lithium internal battery.

IP67 Waterproof,  
shock-proof design.

Rugged DesignSmart 2.4A USB 
Charge a phone and a 
tablet – at the same time. 

71Wh
19,200mAh

Battery Indicator 
One-touch charge indicator +  

65 lumen multi-mode flashlight 

Charge It 
Recharge from USB 
or solar panel. Fast. 

Included Micro USB  
to USB Cable

USB Port
Recharge your device

USB Port
Recharge your device

Flashlight Button

Battery Button

Included USB to Micro USB Cable 
 or USB to Lightning® Cable

IP67
RATING

Use a micro-USB cable to charge up Venture 70 from a 
live USB source. 
1. Plug Venture 70 into any USB source using a  

micro-USB cable, like the one included with Venture 70.
2. Know it’s charging when blue indicator lights on the top 

illuminate and pulse. Each blue indicator light represents 
20% battery capacity. Blue indicator lights will flash 
according to how quickly Venture 70 is charging. A slow 
flash indicates a slow charge, while quicker flashing 
indicates faster charging. 

3. Venture 70 is full and ready to go when all lights  
are solid. 

Venture 70 allows for pass-through power so you can charge your gear and Venture 70 at the same time. 
When Venture 70’s battery is dead, the first blue indicator light will flash when the battery button is pushed

8 Hours
2.4 A USB Port

Nomad® 20
Solar Panel

CHARGE BEFORE USE

Venture 70 is engineered to charge quickly from 
Goal Zero Nomad Solar Panels. 
4. Plug Venture 70 into the USB port on a 

Nomad Solar Panel using a micro-USB cable.
5. Know it’s charging when blue indicator lights 

illuminate and pulse. Each blue indicator light 
represents 20% battery capacity.

6. Venture 70 is full and ready to go when all 
lights are pulsing together. 

7. Blue indicator lights will flash according 
to how quickly Venture 70 is charging. 
A slow flash indicates a slow charge, 
while quicker flashing indicates faster 
charging. 

8. When charging from solar, angle your 
panel toward the sun to see how it 
affects charging. 

SOLAR READY™

or

or

Phone

8 Hours
Full Sun

Phone Tablet

Tablet

Obsahuje micro 
USB / USB kabel

USB port
nabij své zařízení

Dobij Venture70
dobij z USB nebo 
solárního panelu

USB port
nabij své zařízení

Obsahuje micro USB / 
USB kabel

Tlačítko baterie
Indikátor baterie

Tlačítko svítilny

Registruj se na: www.goalzero.cz / www.goalzero.sk

Dovozce / Dovozca: 
MORIS design s. r. o., divize distribuce, 
Ševce Matouše 2018/9, 140 00  
Praha 4 - Krč, ČR

Výrobce / Výrobca: 
Goal Zero Headquarters, 675 West 
14600 South Bluffdale, UT 84065 USA

REGISTRAČNÍ KÓD: 12345ABCDE
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Light | Indicator 
65 lumen flashlight 

& battery level indicator

USB Ports
Charge your gear

Charging Cable
Charge Venture 30

Micro USB Cable
Charge your gear

CHARGE BEFORE USE

Use the built-in cable to charge up Venture 
30 from a live USB source. A new Venture 
30 comes in a protective mode to prevent 
self-discharge, potentially caused by long 
periods of inactivity, like shipping. 

The Venture 30 will not charge your gear 
until it is plugged into a live USB source.

1. Unplug the USB end of the cable and 
plug it into a live USB port. 

2. Know it’s charging when blue indicator 
lights on the top illuminate and pulse. 
Each blue indicator light represents 
20% battery capacity. Blue indicator 
lights will flash according to how quickly 
Venture 30 is charging. A slow flash 
indicates a slow charge, while quicker 
flashing indicates faster charging. 

3. Venture 30 is full and ready to go when 
all lights are pulsing together. 

Venture 30 allows for pass-through power 
so you can charge your gear and Venture 30 
at the same time. When Venture 30’s battery 
is dead, the first blue indicator light will flash 
when the Battery button is pushed.

USB port on back of 
Nomad 7 Solar Panel

SOLAR READY™

7,800 mAh
Advanced, long-lasting 
lithium internal battery.

Weatherproof, 
shock-proof design.

IPX6Smart Charge
Create custom charging 
profiles. Fast.

5 Hrs Micro & USB Devices
Smartphone, Tablets, and more

USB

8 Hrs
Full Sun

Nomad 7
Solar Panel

Micro & USB Devices
Smartphone, Tablets, and more

Venture 30 is engineered to charge quickly 
from Goal Zero Nomad ®

 Solar Panels. 

1. Unplug the USB end of the built-in cable 
and plug it into the USB port on the back 
of the Nomad panel. 

2. Know it’s charging when blue indicator 
lights illuminate and pulse. Each blue 
indicator light represents 20% battery 
capacity.

3. Venture 30 is full and ready to go when 
all lights are pulsing together. 

Blue indicator lights will flash according 
to how quickly Venture 30 is charging. 
A slow flash indicates a slow charge, 
while quicker flashing indicates faster 
charging. 

When charging from solar, angle 
your panel toward the sun to see 
how it affects charging. 
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Micro USB kábel

Svietidlo/indikátor
svietidlo 65 lúmenov 

a indikátor nabitia USB port Nabíjací kábel 
napája Venture 30

VENTURE SK

VENTURE 30

Po vybalení
Venture 30 nebude nabíjať zariadenie pokiaľ nebude najprv zapojená do USB zdroja a 
nebude odtiaľ prvýkrát nabitá. 
1. Odpojte koniec USB kábla a zapojte ho do akéhokoľvek USB zdroja 
2. Začiatok nabíjania je oznámený, keď sa rozsvieti a začne pulzovať modrá kontrolka. 

Každá modrá kontrolka predstavuje 20% kapacity batérie. Modrá kontrolka bude 
blikať podľa toho, ako rýchlo sa Venture 30 nabíja. Pomalé blikanie znamená pomalé 
nabíjanie, kým rýchlejšie blikanie indikuje rýchlejšie nabíjanie. 

3. Venture 30 je úplne nabitá a pripravená na použitie, keď všetky svetlá blikajú 
dohromady.

Venture 30 umožňuje nabíjanie pripojeného zariadenia aj samotnej Venture 30 v 
rovnaký čas. Keď je batéria Venture 30 vybitá, prvá modrá kontrolka bude blikať ak je 
stlačené tlačidlo kapacity batérie (vľavo od indikátora).

Solar READY
Venture 30 je navrhnutá tak, aby bola rýchlo nabitá zo solárnych panelov Goal Zero 
Nomad ®.
1. Odpojte koniec USB zastaveného kábla a zapojte ho do USB portu na zadnej strane 

panelu Nomad.
2. Začiatok nabíjania je oznámený, keď sa rozsvieti a začne pulzovať modrá kontrolka. 

Každá modrá kontrolka predstavuje 20% kapacity batérie
3. Venture 30 je úplne nabitá a pripravená na použitie, keď všetky svetlá blikajú 

dohromady.
Modrá kontrolka bude blikať podľa toho, ako rýchlo sa Venture 30 nabíja. Pomalé 
blikanie znamená pomalé nabíjanie, kým rýchlejšie blikanie indikuje rýchlejšie nabíjanie. 
Počas nabíjania zo solárneho panela, vždy nasmerujte zariadenie k slnku, získate tým 
tak najväčší výkon z panelu a skrátite čas nabíjania. 

Nabíjanie - CHARGE YOUR GEAR
Venture 30 je určená pre nabíjanie POV fotoaparátov, telefónov, tabletov a ďalších 
zariadení cez rozhranie USB.
1. Použite napájací kábel, zapojte ho do Venture 30. Oba jeho USB porty nabíjajú 

súčasne až 2.4A, takže sa môžete podeliť o energiu s kamarátom. 
2. Ak je vaše zariadenie nabíjané cez micro USB port, môžete použiť vstavaný kábel. 
3. Modré kontrolky budú blikať podľa toho, ako rýchlo sa vaše zariadenie nabíja. 

Pomalé blikanie indikuje pomalé nabíjanie, zatiaľ čo rýchlejšie blikanie značí rýchlejšie 
nabíjanie.

SMART CHARGE SEQUENCE
Funkcia inteligentného nabíjania, ktorú má Venture 30, vám umožní optimalizovať a 
prispôsobiť výkon USB portu tak, aby nabíjanie pripojených zariadení bolo čo možno 
najrýchlejšie. Táto sekvencia funguje nezávisle pre oba porty USB – čo znamená, že 
môžete nastaviť rôzne nabíjacie profily pre každý port. Najrýchlejšie profily budú použité 
a uložené kým power pack nereštartujete alebo sekvenciu znova nespustíte.
1. Pripojte vaše zariadenie do USB portu Venture 30. Stlačte a podržte tlačidlo vedľa 

symbolu batérie po dobu približne 5 sekúnd aby ste aktivovali sekvenciu inteligent-
ného nabíjania. 

2. Modré kontrolky začnú blikať pretože rôzne profily automaticky testujú rýchlosť 
nabíjania pripojeného zariadenia. 

3. Keď svetielka prestanú blikať, tak bol vybraný najrýchlejší profil. 

Odporúčame spustiť nabíjaciu sekvenciu vždy, keď dochádza k predĺženiu času 
nabíjania alebo keď zapojíte nové zariadenie prvýkrát.
 
Svietidlo - FLASHLIGHT
Venture 30 má vstavané svetlo o sile 65 lúmenov s tromi profilmi: vysoká intenzita, 
nízka intenzita a blesk. 
Zapnutie/vypnutie. Stlačením tlačidla vedľa ikony žiarovky sa svetlo zapne a vypne. 
Nastavenie svietidla: 
1. Stlačte a podržte tlačidlo svietidla po dobu približne 5 sekúnd – všetky svetlá raz 

bliknú, čo znamená, že ste zadali režim výberu intenzity svietenia. 
2. Kým stále držíte stlačené tlačidlo svietidla, stlačte postupne tlačidlo batérie na výber 

jedného z 5 svetelných režimov. Pokiaľ v akomkoľvek svetelnom režime uvoľníte 
tlačidlo svietidla, tento režim sa nastaví ako východiskový. Nepozerajte sa do svetla, 
keď je svietidlo zapnuté – svetlo je veľmi silné. 

RUGGED DESIGN
Venture 30 je vyrobená podľa štandardu IPX6. Pokropte ju vodou, zoberte na pláž, ne-
chajte ju na daždi – a nikdy sa nemusíte starať o gumené zátky a pod. Je navrhnutá pre 
použitie vonka a zvládne všetko, čo matka príroda môže postaviť do cesty – dokonca aj 
rýchle namočenie do mláky. 
Nikdy však Venture 30 nepotápajte – nie je konštruovaná ako úplne vodotesné 
vybavenie pre potápačov !!!

SHIPPING AND STORAGE MODE
Ak nebudete Venture 30 dlhý čas používať, aktivujte prepravný/skladovací režim, 
aby sa zabránilo samo-vybíjaniu. To tiež reštartuje Venture 30 do východiskových 
továrenských nastavení.
1. Podržte tlačidlo batéria na dobu približne 30 sekúnd kým svetlá nezablikajú.
2. Uvoľnite tlačidlo batérie.
3. Na prebudenie z tohto režimu, pripojte Venture 30 do akéhokoľvek USB zdroja. 

RESTORE FACTORY SETTINGS
Je určený k vymazaniu všetkých nabíjacích profilov a k nastaveniu Venture 30 do 
režimu preprava/skladovanie.

1. Podržte tlačidlo batéria na dobu približne 30 sekúnd kým svetlá nezablikajú. Venture 
30 je teraz v režime reštart a skladovanie/expedícia

2. Na prebudenie z tohto režimu, pripojte Venture 30 do akéhokoľvek USB zdroja. 
Bliknutie modrého svetla indikuje pripravenosť k nabíjaniu. 

TROUBLESHOOTING
Zariadenie nenabíja?
1. Skontrolujte stav batérie Venture 30 stlačením tlačidla batérie. Keď je batéria 

Venture 30 vybitá, prvá modrá kontrolka bude blikať keď je tlačidlo batérie stlačené.
2. Nabite Venture 30 pomocou priloženého kábla z USB zdroja alebo zo solárneho 

panelu.
3. Skúste mäkký reštart (viď. nižšie).

Mäkký reštart
Použite pri reštarte zamrznutej Venture 30, alebo ak máte problémy s nabíjaním 
zariadenia.
1. Stlačte a podržte tlačidlo Svietidlo na približne 30 sekúnd. Uvidíte záblesk svetla, čo 

znamená, že ste vstúpili do režimu výberu profilu svietenia.
2. Držte tlačidlo, pokiaľ svetlá za sebou dvakrát nezablikajú. Modré LED svetlá tiež 

zablikajú a oznámia tak úspešný reštart. 
3. Stlačte tlačidlo batérie alebo počkajte 5 sekúnd na obnovenie normálnej prevádzky.

Technická špecifikácia
Použitie
Pre zachovanie životnosti batérie nabíjajte každé 3-4 mesiace. 

Časy nabíjania
USB zdroj 5 h
GOAL ZERO Nomad 7  8 - 16 h
GOAL ZERO Nomad 13  6 - 12 h
GOAL ZERO Nomad 20 5 - 6 h
  

VENTURE 70

Po vybalení
Venture 70 nebude nabíjať zariadenie pokiaľ nebude najprv zapojená do USB zdroja a 
nebude odtiaľ prvýkrát nabitá. 
1. Odpojte koniec USB kábla a zapojte ho do akéhokoľvek USB zdroja 
2. Začiatok nabíjania je oznámený, keď sa rozsvieti a začne pulzovať modrá kontrolka. 

Každá modrá kontrolka predstavuje 20% kapacity batérie. Modrá kontrolka bude 
blikať podľa toho, ako rýchlo sa Venture 70 nabíja. Pomalé blikanie znamená pomalé 
nabíjanie, kým rýchlejšie blikanie indikuje rýchlejšie nabíjanie. 

3. Venture 70 je úplne nabitá a pripravená na použitie, keď všetky modré svetlá naplno 
svietia.

Venture 70 umožňuje nabíjanie pripojeného zariadenia aj samotného Venture 70 v 
rovnaký čas. Keď je batéria Venture 70 vybitá, prvá modrá kontrolka bude blikať ak je 
stlačené tlačidlo kapacity batérie (vľavo od indikátora).

Solar READY
Venture 70 je navrhnutá tak, aby bola rýchlo nabitá zo solárnych panelov Goal Zero 
Nomad ®.
1. Odpojte koniec USB zastaveného kábla a zapojte ho do USB portu na zadnej strane 

panelu Nomad.
2. Začiatok nabíjania je oznámený, keď sa rozsvieti a začne pulzovať modrá kontrolka. 

Každá modrá kontrolka predstavuje 20% kapacity batérie
3. Venture 70 je úplne nabitá a pripravená na použitie, keď všetky svetlá naplno 

svietia. 
4. Modrá kontrolka bude blikať podľa toho, ako rýchlo sa Venture 70 nabíja. Pomalé 

blikanie znamená pomalé nabíjanie, kým rýchlejšie blikanie indikuje rýchlejšie 
nabíjanie. 

5. Počas nabíjania zo solárneho panelu, vždy nasmerujte zariadenie k slnku, získate 
tak tým najväčší výkon z panelu a skrátite čas nabíjania. 

Nabíjanie - CHARGE YOUR GEAR
Venture 70 je určená pre nabíjanie POV fotoaparátov, telefónov, tabletov a ďalších 
zariadení cez rozhranie USB. 

1. Pomocou nabíjacích káblov alebo káblov, ktoré sú súčasťou Venture 70, 
môžete súčasne nabíjať viacero zariadení a o energiu sa tak podeliť aj s 
kamarátom.

2. Modré kontrolky budú blikať podľa toho, ako rýchlo sa vaše zariadenie nabíja. 
Pomalé blikanie znamená pomalé nabíjanie, kým rýchlejšie blikanie indikuje 
rýchlejšie nabíjanie.

SMART CHARGE SEQUENCE
Funkcia inteligentného nabíjania, ktorú má Venture 70, vám umožní optimalizovať 
a prispôsobiť výkon USB portu tak, aby nabíjanie pripojených zariadení bolo čo 
možno najrýchlejšie. Táto sekvencia funguje nezávisle pre oba porty USB – čo 
znamená, že môžete nastaviť rôzne nabíjacie profily pre každý port. Najrýchlejšie 
profily budú použité a uložené kým power pack nereštartujete alebo sekvenciu 
znova nespustíte.
1. Pripojte vaše zariadenie do USB portu Venture 70. Stlačte a podržte tlačidlo 

vedľa symbolu batérie po dobu približne 5 sekúnd aby ste aktivovali sekven-
ciu inteligentného nabíjania. 

2. Modré kontrolky začnú blikať pretože rôzne profily automaticky testujú 
rýchlosť nabíjania pripojeného zariadenia.

3. Keď svetielka prestanú blikať, tak bol vybraný najrýchlejší profil. Odporúčame 
spustiť nabíjaciu sekvenciu vždy, keď dochádza k predĺženiu času nabíjania, 
alebo keď zapojíte nové zariadenie prvýkrát.

Svietidlo - FLASHLIGHT
Venture 70 ma vstavané svetlo o sile 65 lúmenov s tromi profilmi: vysoká 
intenzita, nízka intenzita a blesk (SOS). Stlačením tlačidla vedľa ikony žiarovky sa 
svetlo zapne a vypne. 

NASTAVENIE svetla
1. Stlačte tlačidlo svietidla na jeho aktiváciu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo svietidla na dobu približne 5 sekúnd – všetky svetlá 

raz bliknú, čo značí, že ste v režime nastavenia intenzity svietenia.
3. Kým stále držíte stlačené tlačidlo svietidla, stlačte postupne tlačidlo batérie 

pre výber jedného z 5 svetelných režimov. Nastavenie signalizácie SOS je 5. 
svetlo. Pokiaľ v akomkoľvek režime svietenia uvoľníte tlačidlo Svietidlo, tento 
režim sa nastaví ako východiskový. Nepozerajte sa do svetla, keď je svietidlo 
zapnuté – svetlo je veľmi silné.

WATERPROOF, RUGGED DESIGN
Venture 70 je vyrobená podľa štandardu IP67. Pokropte ju vodou, zoberte na 
pláž, nechajte ju na daždi – a nikdy sa nemusíte starať o gumené zátky a pod. Je 
navrhnutá pre použitie vonka a zvládne všetko, čo môže matka príroda postaviť 
do cesty – dokonca aj rýchle namočenie do mláky. 

TROUBLESHOOTING
Zariadenie nenabíja?
1. Skontrolujte stav batérie Venture 70 stlačením tlačidla batérie. Keď je batéria 

Venture 70 vybitá, prvá modrá kontrolka bude blikať keď je tlačidlo batérie 
stlačené.

2. Nabite Venture 70 pomocou priloženého kábla z USB zdroja alebo zo 
solárneho panelu.

3. Skúste mäkký reštart Venture 70 (viď. nižšie).

Mäkký reštart
Použite pri reštarte zamrznutej Venture 70, alebo ak máte problémy s nabíjaním 
zariadenia.
1. Stlačte a podržte tlačidlo Svietidlo na približne 35 sekúnd. Uvidíte záblesk 

svetla, čo znamená, že ste vstúpili do režimu výberu profilu svietenia.
2. Po uvoľnení tlačidla sa rozsvieti stredná modrá LEDka, indikujúca úspešný 

reštart.
3. Stlačte tlačidlo batérie alebo počkajte 5 sekúnd na obnovenie normálnej 

prevádzky.

Technická špecifikácia
Použitie
Pre zachovanie životnosti batérie 
nabíjajte každé 3-4 mesiace.

Časy nabíjania
2A USB zdroj  8 h
GOAL ZERO Nomad 7  20 - 40 h
GOAL ZERO Nomad 13  11 - 22 h
GOAL ZERO Nomad 20  8 - 14 h

Svietidlo
LED (výkon) 65 lúmenov, biela LED

Baterie
Typ  Lithium-ion (NMC)
Kapacita  66,9Wh 
 (3,78V, 17700mAh)
Životnosť stovky cyklov
IP Rating  IP67

REGISTRUJ  SVOJ  PRODUKT!
Na obale produktu Goal Zero nájdeš samolepku „100% ORIGINÁL“ s 
unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento kód. 

        Choď na www.goalzero.cz/stranky/registrace/

        Vyplň registračný formulár 

        Do e-mailovej schránky ti príde záručný list
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MORIS design s. r. o., IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228 
Ševce Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4
www.goalzero.cz

Batéria
Typ Lithium-ion (NMC) 
Kapacita  28Wh (3.6V, 
7800mAh)
BMS vstavěný regulátor 
 nabíjania a ochrana 
 výstupu
Životnosť  stovky cyklov
IP Rating IPX6

Vstup
USB- micro port
5V, až 2.1A (10.5W max

Výstup
USB port
5V, 0-2.4A (12W max), reg.

Všeobecné
Reťazenie nie
Váha  250 g
Rozmery  11.4 x 8.25 x 2.5 cm
Záruka  24 mesiacov
Certifikácia FCC, CE, RoHS
Prevádzková 
teplota 0° - 40°C

Vstup
USB- micro port 
5V, až 3A (15W max)

Vý stup
USB port
5V, 0-2.4A (12W max), reg.

Všeobecné
Reťazenie nie
Váha  454 g
Rozmery  16.3 x 9,5 x 2.35 cm
Záruka  24 měsíců
Certifikácia  FCC, CE, RoHS
Prevádzková 
teplota  0° - 45°C
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GET TO KNOW YOUR GEAR

19,200 mAh
Advanced, long-lasting 
lithium internal battery.

IP67 Waterproof,  
shock-proof design.

Rugged DesignSmart 2.4A USB 
Charge a phone and a 
tablet – at the same time. 

71Wh
19,200mAh

Battery Indicator 
One-touch charge indicator +  

65 lumen multi-mode flashlight 

Charge It 
Recharge from USB 
or solar panel. Fast. 

Included Micro USB  
to USB Cable

USB Port
Recharge your device

USB Port
Recharge your device

Flashlight Button

Battery Button

Included USB to Micro USB Cable 
 or USB to Lightning® Cable

IP67
RATING

Use a micro-USB cable to charge up Venture 70 from a 
live USB source. 
1. Plug Venture 70 into any USB source using a  

micro-USB cable, like the one included with Venture 70.
2. Know it’s charging when blue indicator lights on the top 

illuminate and pulse. Each blue indicator light represents 
20% battery capacity. Blue indicator lights will flash 
according to how quickly Venture 70 is charging. A slow 
flash indicates a slow charge, while quicker flashing 
indicates faster charging. 

3. Venture 70 is full and ready to go when all lights  
are solid. 

Venture 70 allows for pass-through power so you can charge your gear and Venture 70 at the same time. 
When Venture 70’s battery is dead, the first blue indicator light will flash when the battery button is pushed

8 Hours
2.4 A USB Port

Nomad® 20
Solar Panel

CHARGE BEFORE USE

Venture 70 is engineered to charge quickly from 
Goal Zero Nomad Solar Panels. 
4. Plug Venture 70 into the USB port on a 

Nomad Solar Panel using a micro-USB cable.
5. Know it’s charging when blue indicator lights 

illuminate and pulse. Each blue indicator light 
represents 20% battery capacity.

6. Venture 70 is full and ready to go when all 
lights are pulsing together. 

7. Blue indicator lights will flash according 
to how quickly Venture 70 is charging. 
A slow flash indicates a slow charge, 
while quicker flashing indicates faster 
charging. 

8. When charging from solar, angle your 
panel toward the sun to see how it 
affects charging. 

SOLAR READY™

or

or

Phone

8 Hours
Full Sun

Phone Tablet

Tablet

Obsahuje micro 
USB / USB kábel

USB port
nabi svoje zariadenie

Nabi Venture70
nabi z USB alebo 

solárneho panelu
USB port

nabi svoje zariadenie

Obsahuje micro USB / 
USB kábel

Tlačidlo batérie
Indikátor batérie

Tlačidlo svietidla

Registruj se na: www.goalzero.cz / www.goalzero.sk

Dovozce / Dovozca: 
MORIS design s. r. o., divize distribuce, 
Ševce Matouše 2018/9, 140 00  
Praha 4 - Krč, ČR

Výrobce / Výrobca: 
Goal Zero Headquarters, 675 West 
14600 South Bluffdale, UT 84065 USA

REGISTRAČNÍ KÓD: 12345ABCDE


