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Děkujeme, že jste si vybrali Mi 50W Power Bank 20000. Tento produkt je 
vysokokapacitní přenosná nabíječka, která využívá vysoce kvalitní 
lithium-iontový polymerový článek a nabíjecí / vybíjecí čip s vynikajícím 
výkonem z hlediska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

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

Přehled produktu

Poznámky:
Tlačítko kontroly stavu baterie není tlačítko napájení.
Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybíjení.

Bezpečnost: Powerbanka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které zabraňují 
přebití, nadměrnému vybití, přehřátí a zkratu za jakýchkoli provozních podmínek.
Účinnost: Podporuje max. 50W nabíjení
Kompatibilita: Vestavěný chytrý USB ovladač nabíjení, kompatibilní s běžnými 
mobilními telefony a digitálními zařízeními
Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-iontová polymerová baterie, nabíjecí a vybíjecí čipy.

Port USB-A (výstup)

Port Typ-C (vstup/výstup)

Port USB-A (výstup)

Indikátor napájení

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

Připojte své zařízení k powerbance a nabijte jej.
Indikátor ukazuje následující stavy vybíjení:

Při nabíjení notebooku s portem typ-C použijte kabel typ-C na typ-C pro připojení

k portu typ-C tohoto produktu.

Nízkoproudé vybíjení: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka 
kontroly úrovně baterie přejděte do režimu nízkoproudého vybíjení. V tomto 
režimu jej lze použít pro nabíjení malých zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka 
a chytré náramky, přičemž indikátory se budou rozsvěcet jeden po druhém. 
Chcete-li ukončit režim nízkoproudého vybíjení, stiskněte tlačítko kontroly 
úrovně baterie. Zařízení automaticky opustí tento režim po dvou hodinách.

Připojte napájecí adaptér Mi a kabel k portu typu-C na powerbance a nabijte ji.
Indikátor ukazuje následující stavy nabíjení:
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Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte dětem 
používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát, aby nedošlo k nehodě.
Ujistěte se, že při nabíjení tohoto produktu používáte nabíječku, která vyhovuje 
místním bezpečnostním normám, abyste předešli úrazu elektrickým proudem 
nebo poškození baterie.
Nevystavujte tuto power banku tlaku, nárazu, silným vibracím nebo tekutinám. 
Kterákoli z těchto událostí může vést ke zkratu nebo poškození baterie nebo jejího 
elektrického obvodu. Když k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat 
a zlikvidujte ji správným způsobem.
Když tato powerbanka nateče, zdeformuje se, začne vytékat nebo se výrazně sníží 
její kapacita, přestaňte ji prosím okamžitě používat a zlikvidujte ji správným 
způsobem.
Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její 
odvod tepla, jako například v kapse kalhot, uzavřené tašce nebo na posteli či 
pohovce. Ujistěte se, že během tohoto procesu není powerbanka zakryta 
oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými různými předměty. Při dlouhodobém 
nabíjení jiných zařízení nepokládejte na tuto powerbanku jiná zařízení včetně 
telefonů, aby byl zajištěn lepší odvod tepla.
Tuto powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, nevystavujte ji nárazům ani ji nezkratujte. 
Tuto powerbanku nikdy nevystavujte kapalinám, ohni a jiným zdrojům 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 polymerovou baterii. Za žádných 
okolností neotevírejte její kryt, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení 
bezpečnosti.

Varování

Nesprávné použití může způsobit selhání baterie, přehřátí a dokonce požár nebo 
výbuch. Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob 
a poškození majetku, dodržujte prosím následující opatření:
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Specifikace

Model: PB2050SZM              
Typ článku: Dobíjecí lithium-iontový polymerový článek
Kapacita článku: 20000 mAh  3,7 V  74 Wh  Jmenovitá kapacita: 12000 mAh (5 V/4 A) 
Vstupní port: Typ-C          Výstupní porty: USB-A/Typ-C
Vstup: 5 V=3 A  9 V=3 A  12 V=3 A  15 V=3 A  20 V=2,25 A
Výstup: max. 50 W
USB-A (jeden port): 5 V=3 A  9 V=2,23 A  12 V=1,67 A  10 V=2,25 A Max.
USB-A (dva porty): 5 V=3 A
Typ-C: 5 V=3 A  9 V=3 A  10 V=5 A  12 V=3 A  15 V=3 A  20 V=2 A
Tři porty: 5 V=4 A  9 V=3 A  10 V=5 A  12 V=3 A  15 V=3 A  20 V=2 A
Provozní teplota: 5°C až 35°C    
Rozměry produktu: 15,35 × 7,35 × 2,75 cm

Opatření

Před prvním použitím tuto powerbanku plně nabijte.
Při nabíjení powerbanky nebo nabíjení jiných zařízení používejte vhodnou nabíječku 
a USB kabel (doporučujeme produkty značky Mi).
Nenechávejte tuto powerbanku během nabíjení bez dozoru a před odchodem nebo 
ponecháním bez dozoru ji odpojte od zdroje napájení.
Jakmile je tato powerbanka plně nabitá, nebo po jejím použití k plnému nabití jiného 
zařízení, zavčasu odpojte nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
Když se po stisknutí tlačítka nezobrazí stav baterie, může to být tím, že 
powerbanka je v ochranném režimu. Chcete-li powerbanku obnovit, zkuste připojit 
externí nabíječku.
Pokud tuto powerbanku delší dobu nepoužíváte, udržujte úroveň její baterie 
v rozmezí asi 25–50 % a skladujte ji v chladném a suchém prostředí. Vyhněte se 
dlouhodobému skladování plně nabité nebo prázdné powerbanky, prodloužíte tak 
životnost baterie.
Při použití tohoto produktu k napájení vysoce výkonných zařízení, jako jsou 
notebooky, se doporučuje používat jej při okolní teplotě 5~30°C.
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Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce 
slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit 
v důsledku vylepšení produktu.



Model: PB2050SZM              
Typ článku: Dobíjecí lithium-iontový polymerový článek
Kapacita článku: 20000 mAh  3,7 V  74 Wh  Jmenovitá kapacita: 12000 mAh (5 V/4 A) 
Vstupní port: Typ-C          Výstupní porty: USB-A/Typ-C
Vstup: 5 V=3 A  9 V=3 A  12 V=3 A  15 V=3 A  20 V=2,25 A
Výstup: max. 50 W
USB-A (jeden port): 5 V=3 A  9 V=2,23 A  12 V=1,67 A  10 V=2,25 A Max.
USB-A (dva porty): 5 V=3 A
Typ-C: 5 V=3 A  9 V=3 A  10 V=5 A  12 V=3 A  15 V=3 A  20 V=2 A
Tři porty: 5 V=4 A  9 V=3 A  10 V=5 A  12 V=3 A  15 V=3 A  20 V=2 A
Provozní teplota: 5°C až 35°C    
Rozměry produktu: 15,35 × 7,35 × 2,75 cm

Doba nabíjení:
Cca 11 hodin (při použití nabíječky 5 V/2 A*)
Cca 6,5 hodiny (při použití 18W nabíječky*)
Cca 4,5 hodiny (při použití 45W nabíječky* a přiloženého USB kabelu)
* Nabíječka není součástí powerbanky.
Doporučuje se nabíjet pomocí dodaného kabelu USB.
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Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými 
směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

EU prohlášení o shodě

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (WEEE 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 své odpadní zařízení 
odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických 
a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná 
likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika 
nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových 
sběrných míst.

Informace o OEEZ

Prohlášení dodavatele Federal Communications Commission
o shodě

Toto prohlášení dodavatele o shodě je tímto pro
Produkt: Mi 50W Power Bank 20000
Číslo modelu: PB2050SZM
Značka/obchod: Mi
Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno a shledáno v souladu 
s nařízením CFR 47 část 15.
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Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (WEEE 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 své odpadní zařízení 
odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických 
a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná 
likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika 
nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových 
sběrných míst.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá
následující dvě podmínky:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení
což může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro 
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, 
aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. 
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii 
a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat 
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při 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 
napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
— Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
— Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého přijímač je připojen.
— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Odpovědná strana – Kontaktní údaje pro USA
Společnost: Tekmovil LLC  
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA 
Země: U.S.A. 
Telefonní číslo: +1 (312) 282-5246
Internetové kontaktní informace: kim.peterson@gmail.com

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



Pokyny ke štítku proti padělání

Každá Mi 50W Power Bank 20000 je na vnějším obalu opatřena štítkem proti 
padělání. Setřete povrchovou vrstvu a zadejte bezpečnostní kód na 
www.mi.com/verify, abyste ověřili pravost produktu.

Štítek proti padělání

Setřený povrch
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Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Zimi Corporation
                 (společnost Mi Ecosystem)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

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

Další informace najdete na www.mi.com

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá
následující dvě podmínky:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení
což může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro 
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, 
aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. 
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii 
a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat 
škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při 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 
napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
— Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
— Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého přijímač je připojen.
— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Odpovědná strana – Kontaktní údaje pro USA
Společnost: Tekmovil LLC  
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA 
Země: U.S.A. 
Telefonní číslo: +1 (312) 282-5246
Internetové kontaktní informace: kim.peterson@gmail.com

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

My Zimi Corporation tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s 
platnou legislativou.
Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese: 
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

UK prohlášení o shodě


