
Skôr ako začnete produkt používať, 
pozorne si prečítajte tieto pokyny

Xiaomi 120W Charging Combo (Type-A)

Užívateľská príručka



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

Prehľad produktu

Ďakujeme, že používate tento produkt. Táto 
nabíjačka je kompaktná a prenosná s maximálnym 
výstupným výkonom 120W. Je kompatibilný
s väčšinou zariadení dostupných na trhu.

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej 
príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu 
líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Špecifikácia
Názov: Xiaomi 120W Charging Combo (Type-A)
Model: MDY-13-EE
Výstupný port: USB-A
Vstup: 100-240V~, 50/60Hz, 1.7A
Výstup: 5.0V˜3.0A 15.0W/9.0V˜3.0A 27.0W/11.0V˜6.0A Max 66.0W Max/20.0V˜6.0A Max 
120.0W Max Prevádzková teplota: -10°C ~ 40°C
Rozmery položky: 81,8 * 60,3 * 28,4 mm (bez hrotov)
Spotreba energie naprázdno: ≤0,15W

USB-A



Vlastnosti produktu

Túto nabíjačku nerozoberajte.
Nevystavujte túto nabíjačku zdrojom tepla, ohňu alebo prostredia s okolitou teplotou vyššou 
ako 35 °C (95 °F). Nenechávajte túto nabíjačku na priamom slnku.
Neskratujte túto nabíjačku.
Nevystavujte túto nabíjačku nadmernej sile.
Deti musia byť pri používaní tejto nabíjačky pod dohľadom dospelej osoby.

Tento produkt je 120W prenosná nabíjačka Power Delivery (PD), ktorá sa vyznačuje 
prepracovaným vonkajškom a širokou škálou kompatibility zariadenia a ponúka skvelý 
užívateľský zážitok.
Bezpečnosť: Desať vrstiev inteligentnej ochrany, vrátane ochrany proti skratu, nadprúdovej 
ochrany, prepäťová ochrana, ochrana proti prehriatiu, podpäťová ochrana, múdra regulácia teploty 
a ďalšie. To zaisťuje, že produkt pracuje v normálnom rozsahu prúdu pre väčší pokoj počas 
používania. Kompatibilita: Vstavaný inteligentný identifikačný čip, kompatibilný s väčšinou 
komerčne dostupných smartfónov, notebookov a ďalších elektronických zariadení.
(Pri použití s   priloženým nabíjacím káblom Xiaomi môžete bezpečne nabíjať väčšinu komerčne 
dostupných notebookov s portom USB-C, s výkonom chytrého rýchleho nabíjania až 65W
[20V/3,25A].) O všetko sa postará iba jedna nabíjačka, cestovanie nebolo nikdy jednoduchšie. 
Materiál: Puzdro je vyrobené z nehorľavého a teplotne odolného materiálu triedy UL94-V0 pre 
bezpečnosť a spoľahlivosť.
Exteriér: Obyčajné biele puzdro vyrobené z polykarbonátového materiálu spomaľujúceho horenia. 
Lesklý povrch s matným povrchom okolo vstupných/výstupných portov.
Praktické: Možno použiť vo výškach až 2000 metrov.

Varovanie



Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobca: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa: Xietian Village, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi Province, China 
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami
a európskymi normami a dodatkami. 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 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 zariadenie odovzdáte na určené zberné 
miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí 
vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť 
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa 
na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení 
a podmienkach takých zberných miest.

Informácie o OEEZ



Xiaomi 120W Charging Combo (Type-A)
Užívateľská príručka

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Všetky práva vyhradené Xiaomi Inc.

*Nabíjacia jednotka je určená iba na použitie s vybranými zariadeniami Xiaomi.

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




