
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact 
Užívateľská príručka
Ďakujeme, že ste si vybrali 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Tento produkt 
je malý a prenosný a podporuje obojsmerné rýchle nabíjanie maximálne 22,5 W. Vďaka 
vysoko kvalitným lítium-polymérovým batériovým článkom a nabíjaciemu a vybíjejícímu 
čipu si power banka vedie skvele z hľadiska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

Poznámky:
Tlačidlo kontroly stavu batérie nie je tlačidlom napájania.
PowerBank detekuje nabíjanie a vybíjanie automaticky.

Bezpečnosť: Táto PowerBank je vybavená niekoľkými zabezpečovacími 
technológiami, ktoré zabraňujú prebíjanie, prílišnému vybíjanie, prehrievaniu 
a skratom v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.
Rýchle nabíjanie: Jeden port USB-A podporuje max. 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,5 A, 
max. 12 V / 1,85 A v režime rýchleho nabíjania. Jeden port USB-C podporuje 
max. 5 V / 3 A, 9 V / 2,5 A, max. 12 V / 1,85 A v režime rýchleho nabíjania. 
Kompatibilita: Integrovaný USB radič nabíjania je kompatibilný s väčšinou chytrých 
zariadení, vrátane inteligentných telefónov a tabletov.
Kvalita: Vysoko kvalitná lítium-polymérové články a odolný nabíjací a vybíjajúce čip.

Tlačidlo kontroly stavu batérie

Indikátor stavu batérie

USB-A port (Výstup)
USB-A port (Výstup)

USB-C port (Vstup / Výstup) Micro-USB port (Vstup)
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Vybíjanie

Ak chcete nabíjať zariadenie prostredníctvom powerbanky, pripojte nabíjací 
kábel k zariadeniu a portu USB-A alebo USB-C powerbanky. Indikátor ukazuje 
nasledujúci stavy vybíjanie:

* Vybíjanie nízkym prúdom: Keď sa power banka nenabíja, dvakrát stlačte tlačidlo 
kontroly stavu batérie, aby ste vstúpili do režimu nízkeho prúdu. Tento režim je 
možné použiť na nabíjanie slaboprúdových zariadení, ako sú Bluetooth slúchadlá 
a chytré náramky. Kontrolky sa rozsvietia jedna po druhej, čo znamená, že power 
banka je v režime nízkeho prúdu. Pre opustenie tohto režimu jednoducho znovu 
stlačte tlačidlo. Power banka tento režim automaticky opustí po dvoch hodinách.

Ak chcete nabiť powerbanku, pripojte nabíjačku Mi a nabíjací kábel k jej portu 
USB-C alebo Micro-USB. Indikátor zobrazuje nasledujúce stavy nabíjania:

Nabíjanie 
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Plne nabitá

Chyba nabíjania
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• Táto power banka nie je hračka. Chráňte ju pred deťmi. Nedovoľte deťom 
používať alebo sa hrať s touto PowerBank, aby ste predišli nehodám.

• Pri nabíjaní tejto powerbanky používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne 
bezpečnostné normy, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo 
poškodenia batérie.

• Nevystavujte túto powerbanku tlaku, nárazom, silným vibráciám alebo 
kvapalinám. Akýkoľvek z týchto prípadov môže viesť ku skratu alebo poškodeniu 
batérie alebo elektrického obvodu. Ak k tomu dôjde, okamžite prestaňte 
powerbanku používať a riadne ju zlikvidujte.

• Ak napájacie banka napučí, zdeformuje sa, začne vytekať alebo sa výrazne zníži 
jej kapacita, okamžite ju prosím prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.

• Nenabíjajte ani nevybíjajte túto powerbanku na miestach, kde by to mohlo 
ovplyvniť jej rozptyl tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, uzavreté taške alebo na 
posteli či na pohovke. Uistite sa, že power banka nie je počas toho zakrytá 
odevom, vankúšmi, obliečkami alebo inými rôznymi predmetmi. Ak používate 
powerbanku k dlhodobému nabíjanie zariadení vrátane telefónov, neklaďte ich 
na seba, aby bol zabezpečený lepší odvod tepla.

• Túto powerbanku nerozoberajte, neprepichujte, nehádžte s ňou ani ju 
neskratujte. Nikdy ju nevystavujte kvapalinám, ohňu a iným zdrojom tepla, ako sú 
kachle, ohrievače alebo prostredí s okolitými teplotami nad 60°C (140°F).

• Ak je teplo, nenechávajte túto powerbanku v aute alebo na miestach 
vystavených priamemu slnečnému žiareniu.

• Táto powebanka obsahuje lítium-polymérovú batériu. Otváranie jej krytu je prísne 
zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám.

Varovanie

Nesprávne použitie môže mať za následok poruchu batérie, prehriatiu a dokonca aj 
požiar alebo výbuch. Aby bola zaistená vaša bezpečnosť a minimalizovalo riziko 
zranenia osôb a poškodenia majetku, dodržujte prosím nasledujúce opatrenia:



Opatrenia

• Pred prvým použitím túto powerbanku plne nabite.
• Pri nabíjaní powerbanky alebo pri nabíjaní iných zariadení používajte 

kvalifikovanou nabíjačku a kábel USB (odporúčajú sa produkty značky Mi).
• Nenechávajte túto powerbanku počas nabíjania dlho bez dozoru.

Pred odchodom ju odpojte od zdroja napájania.
• Akonáhle je táto powerbanka plne nabitá alebo je nabíjané zariadenie plne nabité, 

odpojte zavčasu nabíjací kábel, aby nedošlo k poškodeniu.
• Ak sa indikátor stavu batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť preto, 

že je powerbanka v ochrannom režime. Skúste pripojiť externú nabíjačku 
a powerbanka sa obnoví.

• Ak túto powerbanku dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ju na chladnom a suchom 
prostredí a udržujte jej úroveň nabitia batérie v rozmedzí približne 25-50%. Pred 
dlhodobým skladovaním powerbanku plne nenabíjajte alebo ani ju nenechávajte 
vybitú, aby nedošlo k zníženiu jej životnosti.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej 
príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu 
líšiť v dôsledku jeho vylepšenia.

Špecifikácie

Model: PB1022ZM      Typ batérie: Lítium-polymérová batéria 
Kapacita článku: 10 000 mAh, 3,7 V, 37 Wh
Vstupný port: USB-C / Micro-USB      Výstupný port: USB-A / USB-C 
Vstup: (USB-C) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A
            (Micro-USB) 5 V=2 A, 9 V=2 A
Výstup: 22,5 W Max.    (trojitý port) 5 V = 3 A

(USB-A) 5 V = 2,4 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.
               (USB-C) 5 V = 3 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max. 
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Rozmery: 90 × 63,9 × 24,4 mm
Doba nabíjania: pribl. 3,5 hodiny (PD 24 W nabíjačka * alebo vyššie, s USB-C na 
USB-C nabíjacím káblom). Pribl. 6 hodín (5 V / 2 A nabíjačka *, s priloženým 
nabíjacím káblom)
* Nabíjačka nie je súčasťou powerbanky.



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými 
smernicami a európskymi normami a dodatky. Úplné znenie 
vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej 
adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

CE 

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrická
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by 
nemala byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by 
ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho 
odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu 
odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo 
miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie 
informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od 
technika alebo miestnych úradov.

Informácie o OEEZ



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: zime Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

Pokyny na označenie proti falšovaniu

Každá 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact je opatrená štítkom proti 
falšovaniu na vonkajšom obale. Ak chcete skontrolovať pravosť produktu, 
zoškrabnite jej povrch a potom zadajte bezpečnostný kód na adrese chaxun.mi.com.

Štítok proti falšovaniu

Zoškrabnutie povrch

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com




