
33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro Užívateľská príručka  



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

Přehled produktu

Kontrola úrovne 
nabitia batérie

Indikátor stavu nabitia batérie:
Diódy LED1 až LED4 sprava 
doľava.

Port typu C 
(Vstup/výstup)

Port USB-A (výstup)
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Pripojte napájací adaptér Xiaomi a kábel k portu typu C powerbanky a nabite ju. 
Indikátor zobrazuje nasledujúce podmienky nabíjania:

Tlačidlo pre kontrolu stavu batérie nie je tlačidlo napájania.
Powerbanka automaticky detekuje nabíjanie a vybíjanie.

Bezpečnosť: Powerbanka je vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré 
zabraňujú prebíjaniu, nadmernému vybíjaniu, prehriatiu a skratu za 
akýchkoľvek pracovných podmienok.
Efektivita: Podporuje rýchle nabíjanie s maximálnym výkonom 33 W. 
Kompatibilita: Vstavaný regulátor nabíjania USB je kompatibilný s väčšinou 
chytrých zariadení vrátane smartfónov a tabletov.
Kvalita: Vysoko kvalitná lítium-iónová batéria a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie
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Pripojte zariadenie k powerbanke a nabite ho. Indikátor zobrazuje 
nasledujúce podmienky vybíjania:
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Vybíjení

Táto powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju prosím mimo dosahu detí. Nedovoľte 
deťom, aby túto powerbanku používali alebo sa s ňou hrali, aby nedošlo 
k nehodám. 
Pri nabíjaní tejto powerbanky sa uistite, že používate nabíjačku, ktorá zodpovedá 
miestnym bezpečnostným normám, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
Nevystavujte túto powerbanku tlaku, nárazom, silným vibráciám ani tekutinám.

Vybíjanie nízkym prúdom: Keď sa powerbanka nenabíja, dvojitým stlačením 
tlačidla pre kontrolu stavu batérie prejdete do režimu slaboprúdového vybíjania. 
Tento režim je možné použiť na nabíjanie zriedenia s nízkym prúdom, ako sú 
slúchadlá Bluetooth a inteligentné náramky. Kontrolky sa postupne rozsvecujú, 
čo signalizuje, že sa powerbanka nachádza v režime nízkoprúdového vybíjania. 
Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka tento režim 
automaticky ukončí po dvoch hodinách.

Varovanie
Nesprávne použitie môže viesť k zlyhaniu batérie, prehriatiu, a dokonca k požiaru 
alebo výbuchu. Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia 
osôb a poškodenia majetku, dodržujte nasledujúce upozornenia:



Bezpečnostné opatrenia
Pred prvým použitím túto powerbanku plne nabite.
Pri nabíjaní powerbanky alebo jej používaní na nabíjanie iných zariadení 
používajte kvalifikovanú nabíjačku a nabíjací kábel (odporúčame výrobky 
značky Xiaomi).
Nenechávajte túto power banku počas nabíjania bez dozoru a odpojte ju od 
zdroja napájania, než pôjdete von alebo ju necháte dlhšiu dobu bez dozoru. 
Po úplnom nabití tejto powerbanky alebo po jej použití na úplné nabitie 
iného zariadenia včas odpojte nabíjací kábel, aby nedošlo k jej poškodeniu. 
Ak sa po stlačení tlačidla nezobrazí úroveň nabitia batérie, môže to byť 
spôsobené tým, že je powerbanka v ochrannom režime. Skúste pripojiť 
externú nabíjačku, aby ste power banku obnovili.
Pokiaľ túto power banku dlhšiu dobu nepoužívate, udržujte úroveň nabitia 
batérie v rozmedzí približne 25-50 % a skladujte ju v chladnom a suchom 
prostredí. Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu, keď je powerbanka plne 
nabitá alebo vybitá, aby ste predĺžili životnosť jej batérie.
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Každá z týchto udalostí môže viesť k skratu alebo k poškodeniu batérie či 
elektrického obvodu. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite prestaňte powerbanku používať 
a riadne ju zlikvidujte.
Pokiaľ táto powerbanka napučí, zdeformuje sa, začne vytekať alebo sa výrazne zníži 
jej kapacita, okamžite ju prestaňte používať a vhodným spôsobom ju zlikvidujte.
Nenabíjajte ani nevybíjajte túto powerbanku na miestach, kde by mohlo dôjsť
na narušenie jej odvodu tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo 
na posteli či pohovke. Dbajte na to, aby powerbanka nebola počas tohto procesu 
zakrytá oblečením, vankúšmi, lôžkovinami alebo inými rôznymi predmetmi.
Pri nabíjaní iných zariadení pre dlhšiu dobu, neukladajte túto powerbanku na seba 
s inými zariadeniami vrátane telefónov, aby ste zaistili lepší odvod tepla.
Túto powerbanku nerozoberajte, neprepichujte, neškrtajte ani neskratujte.
Nikdy nevystavujte túto powerbanku pôsobeniu kvapalín, ohňa a iných zdrojov tepla, 
ako sú kachle, ohrievače alebo prostredie s okolitou teplotou vyššou ako 60 °C.
(140°F).
Keď je horúco, nenechávajte túto powerbanku v aute alebo na inom mieste, ktoré je 
vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
Táto powerbanka obsahuje lítium-iónovú batériu. Otváranie krytu je prísne zakázané, 
aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo ohrozeniu bezpečnosti.



Špecifikácie

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

Model: PB1030ZM     Typ batérie: Lítium-iónová batéria
Kapacita batérie (menovitá/typická): 35.2 Wh/36 Wh, 9800 mAh/10000 mAh 
Menovitá 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 
Vstupný port: Typ C   Výstupný port: USB-A/Typ C
Vstup:5 V=3 A, 9 V=2.5 A, 12 V=1.8 A
Výstup: 33 W Max.    (Duálny 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.
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C     Rozmery položky: 105 × 55,8 × 25,5 mm 
Doba nabíjania: približne 5,5 hodín (Nabíjačka 5 V/2 A, nabíjací kábel je súčasťou 
balenia) Približne 2,7 hodín (Rýchlonabíjačka 18 W alebo vyššia, nabíjací kábel je 
súčasťou dodávky)

EÚ vyhlásenie o zhode

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by 
sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by 
ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje 
odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na 
recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré 
určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže 
zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie 
a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach 
týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

Informácie o OEEZ
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Federálna komisia pre komunikáciu 
Vyhlásenie dodávateľa o zhode

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode sa týmto vzťahuje na
Produkt: Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro
Číslo modelu (čísla modelov): PB1030ZM
Značka/obchod: Xiaomi
Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované a uznané 
v súlade s nariadením CFR 47 časť 15.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka 
podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane 
rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne 
zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby 
poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto 
zariadenie generuje, využíva a môže vyraďovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ 
nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie 
rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii
k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo 
televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame 
užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich 
opatrení:
—Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
—Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
—Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
—Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.

Zodpovedná strana - USA Kontaktné údaje
Spoločnosť: Tekmovil LLC
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA
Krajina: U.S.A.
Telefónne číslo: +1 (786) 230-3216
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Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie 
je v súlade s platnými právnymi predpismi.
Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese: https://www.mi.com/uk/
service/support/declaration.html

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

Zástupca zodpovednej strany pre SDoC
Spoločnosť: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, 
China Country: P.R.C
Telefónne číslo: +86 (0)25 8715 6360

Vyhlásenie o zhode UK

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China 
Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

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






