
33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro Uživatelská příručka  



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled produktu

Kontrola úrovně nabití 
baterie

Indikátor stavu nabití baterie: 
Diody LED1 až LED4 
zprava doleva.

Port typu C 
(Vstup/výstup)

Port USB-A (výstup)
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Připojte napájecí adaptér Xiaomi a kabel k portu typu C powerbanky a nabijte ji.
Indikátor zobrazuje následující podmínky nabíjení:

Tlačítko pro kontrolu stavu baterie není tlačítko napájení. 
Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybíjení.

Bezpečnost: Powerbanka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které 
zabraňují přebíjení, nadměrnému vybíjení, přehřátí a zkratu za jakýchkoli 
pracovních podmínek.
Efektivita: Podporuje rychlé nabíjení s maximálním výkonem 33 W.
Kompatibilita: Vestavěný regulátor nabíjení USB je kompatibilní s většinou 
chytrých zařízení včetně smartphonů a tabletů.
Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie a odolný nabíjecí a vybíjecí čip.

Nabíjení
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Připojte zařízení k powerbance a nabijte jej. Indikátor zobrazuje následující 
podmínky vybíjení:

LED4

Nesvítí

Nesvítí

Nesvítí

Bliká

Svítí

Bliká

LED3

Nesvítí

Nesvítí

Bliká

Svítí

Svítí

Bliká

LED2

Nesvítí

Bliká

Svítí

Svítí

Svítí

Bliká

LED1

Bliká

Svítí

Svítí

Svítí

Svítí

Bliká

Úroveň nabití baterie

0 - 25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - 99%

Plně nabito

Chyba při nabíjení
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Vybíjení

Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte 
dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k nehodám.
Při nabíjení této powerbanky se ujistěte, že používáte nabíječku, která odpovídá 
místním bezpečnostním normám, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo 
poškození baterie. 
Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. 

Vybíjení nízkým proudem: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím 
tlačítka pro kontrolu stavu baterie přejdete do režimu slaboproudého vybíjení. 
Tento režim lze použít k nabíjení zařízení s nízkým proudem, jako jsou sluchátka 
Bluetooth a chytré náramky. Kontrolky se postupně rozsvěcují, což signalizuje, že 
se powerbanka nachází v režimu nízkoproudového vybíjení. Tento režim ukončíte 
opětovným stisknutím tlačítka. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po 
dvou hodinách.

Varování
Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí, a dokonce k požáru nebo 
výbuchu. Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob 
a poškození majetku, dodržujte následující upozornění:



Bezpečnostní opatření
Před prvním použitím tuto powerbanku plně nabijte.
Při nabíjení powerbanky nebo jejím používání k nabíjení jiných zařízení 
používejte kvalifikovanou nabíječku a nabíjecí kabel (doporučujeme výrobky 
značky Xiaomi).
Nenechávejte tuto power banku během nabíjení bez dozoru a odpojte ji od 
zdroje napájení, než půjdete ven nebo ji necháte delší dobu bez dozoru.
Po úplném nabití této powerbanky nebo po jejím použití k úplnému nabití 
jiného zařízení včas odpojte nabíjecí kabel, aby nedošlo k jejímu poškození.
Pokud se po stisknutí tlačítka nezobrazí úroveň nabití baterie, může to být 
způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit 
externí nabíječku, abyste power banku obnovili.
Pokud tuto power banku delší dobu nepoužíváte, udržujte úroveň nabití 
baterie v rozmezí přibližně 25-50 % a skladujte ji v chladném a suchém 
prostředí. Vyhněte se dlouhodobému skladování, když je powerbanka plně 
nabitá nebo vybitá, abyste prodloužili životnost její baterie.
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Každá z těchto událostí může vést ke zkratu nebo k poškození baterie či 
elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku 
používat a řádně ji zlikvidujte.
Pokud tato powerbanka nabobtná, zdeformuje se, začne vytékat nebo se výrazně 
sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a vhodným způsobem ji 
zlikvidujte.
Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by mohlo dojít 
k narušení jejího odvodu tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na 
posteli či pohovce. Dbejte na to, aby powerbanka nebyla během tohoto procesu 
zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými různými předměty. 
Při nabíjení jiných zařízení pro delší dobu, neukládejte tuto powerbanku na sebe 
s jinými zařízeními včetně telefonů, abyste zajistili lepší odvod tepla.
Tuto powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, neškrtejte ani nezkratujte. 
Nikdy nevystavujte tuto powerbanku působení kapalin, ohně a jiných zdrojů tepla, 
jako jsou kamna, ohřívače nebo prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. 
(140°F).
Když je horko, nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na jiném místě, které je 
vystaveno přímému slunečnímu záření.
Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevírání krytu je přísně 
zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.



Specifikace

Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi 
a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je 
k dispozici na následující internetové adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Model: PB1030ZM     Typ baterie: Lithium-iontová baterie
Kapacita baterie (jmenovitá/typická): 35.2 Wh/36 Wh, 9800 mAh/10000 mAh 
Jmenovitá kapacita: 5 V=5.6 Ah, 9 V=2.9 Ah, 10 V=2.5 Ah, 11 V=2.3 Ah, 12 V=2.1 Ah 
Vstupní port: Typ C     Výstupní port: USB-A/Typ C
Vstup:5 V=3 A, 9 V=2.5 A, 12 V=1.8 A
Výstup: 33 W Max.    (Duální port) 5 V=3 A
(USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 12 V=1.67 A, 10 V=2.25 A Max.
(Typ C) 5 V=3 A,  9 V=3 A,  12 V=2.25 A,  11 V=3 A Max.
Provozní teplota: 5°C až 35°C     Rozměry položky: 105 × 55,8 × 25,5 mm 
Doba nabíjení: přibližně 5,5 hodin (Nabíječka 5 V/2 A, nabíjecí kabel je součástí 
balení) Přibližně 2,7 hodin (Rychlonabíječka 18 W nebo vyšší, nabíjecí kabel je 
součástí dodávky)

EU prohlášení o shodě

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se 
neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste 
měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení 
odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní 
úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným 
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další 
informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od 
instalatéra nebo místních úřadů.

Informace o OEEZ
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Federální komise pro komunikaci 
Prohlášení dodavatele o shodě

Toto prohlášení dodavatele o shodě se tímto vztahuje na 
Produkt: Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro
Číslo modelu (čísla modelů): PB1030ZM
Značka/obchod: Xiaomi
Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno a shledáno v souladu 
s nařízením CFR 47 část 15.
Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: 

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, 
(2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které 
může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení 
generuje, využívá a může vyřazovat vysokofrekvenční energii, a pokud není 
instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení 
rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci 
k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového 
nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme 
uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:
—Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

—Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Odpovědná strana - USA Kontaktní údaje
Společnost: Tekmovil LLC  
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA 
Země: U.S.A. 
Telefonní číslo: +1 (786) 230-3216
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Společnost Zimi Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je 
v souladu s platnými právními předpisy. 
Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na 
následující internetové adrese: https://www.mi.com/uk/service/
support/declaration.html 

Internetové kontaktní údaje:oscar.rojas@tekmovil.com, 
cristina.escalante@tekmovil.com

Zástupce odpovědné strany pro SDoC 
Společnost: Zimi Corporation 
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, 
China Country: P.R.C 
Telefonní číslo: +86 (0)25 8715 6360

Prohlášení o shodě UK

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobce: Zimi Corporation 
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China 
Další informace naleznete na adrese www.mi.com. 
Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz






