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Prehľad produktu
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Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
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4 Indikátor stavu batérie

1 port USB-A (výstup)
Tlačidlo kontroly stavu
batérie

Port typu C (vstup/výstup)
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Nabíjanie
Pripojte Xiaomi Power Adapter a kábel k portu power banky typu C a nabite ju. 
Indikátor ukazuje nasledujúce stavy nabíjania:
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Vybíjanie

Pokiaľ chcete nabiť svoje zariadenie, pripojte ho k power banke. 
Indikátor ukazuje nasledujúce stavy vybíjania:
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Vybíjanie nízkym prúdom
Keď sa powerbanka nenabíja, dvakrát stlačte tlačidlo pre kontrolu úrovne batérie, aby ste 
vstúpili do režimu nízkeho prúdu. Tento režim je možné použiť na nabíjanie zariadení s nízkym 
prúdom, ako sú slúchadlá Bluetooth a inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne 
rozsvecovať, čo znamená, že je powerbanka v režime nízkoprúdového vybíjania. Pre 
ukončenie tohto režimu stačí znova stlačiť tlačidlo. Powerbanka automaticky opustí tento 
režim po dvoch hodinách.

Nesprávne použitie môže spôsobiť zlyhanie batérie, prehriatie a dokonca požiar alebo výbuch. 
Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb a poškodenia majetku, 
dodržujte prosím nasledujúce opatrenia:

Uistite sa, že pri nabíjaní produktu používate nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné 
normy.
Neumiestňujte produkt na miesto, ktoré ovplyvňuje jeho odvod tepla (napr. zakryté 
oblečením, vankúšmi, posteľnou bielizňou alebo inými nečistotami), aby ste ho mohli 
nabíjať alebo ho používať na nabíjanie iných zariadení.
Výrobok nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani neskratujte. Nevystavujte ho 
kvapalinám, ohňu a iným zdrojom tepla, ako sú kachle a ohrievače. Neumiestňujte ho do 
prostredia s okolitou teplotou vyššou ako 60°C (140°F).
V prípade vážneho pádu, silných vibrácií, vniknutia kvapaliny, napučania, deformácie, úniku 
kvapaliny alebo výrazného zníženia kapacity prestaňte výrobok ihneď používať a riadne ho 
zlikvidujte.
Výrobok, batériu a ďalšie príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi 
a predpismi a nelikvidujte ich ako domový odpad.
Je prísne zakázané rozoberať výrobok bez povolenia. Nevymieňajte batériu sami. 
Uchovávajte prosím výrobok mimo dosahu detí.
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Opatrenia

Pri prvom použití výrobok úplne nabite.
Pri nabíjaní produktu alebo jeho používaní na nabíjanie iných zariadení vyberte vhodnú 
nabíjačku a nabíjací kábel.
Pri nabíjaní produktu alebo jeho používaní na nabíjanie iných zariadení sa uistite, že je 
niekto prítomný, a po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku a nabíjací kábel.
Ak sa indikátor stavu batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť spôsobené tým, 
že produkt je v ochrannom režime. Nabite produkt a obnovte ho.
Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, udržujte jeho úroveň nabitia batérie približne na
50 % a skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu 
produktu pri plnej alebo vybitej batérii, aby ste predĺžili životnosť batérie.

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



7

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

Model: PB100DPDZM Typ batérie: Lítium-iónová polymérová batéria
Kapacita batérie: 37 Wh, 3,7 V, 10 000 mAh Menovitá kapacita: 5 500 mAh (5 V/3 A) 
Vstupný port: Typ C Výstupný port: USB-A/Typ C Vstup: 5 V=3 A, 9 V= 2,5 A
Výstup: (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 = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max. (Trojitý port) 5 V=3 A 
Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C Rozmery položky: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Doba nabíjania: Pribl. 4,5 hodiny (s priloženým nabíjacím káblom a nabíjačkou 9 V/2 A) 
Pribl. 6 hodín (s nabíjacím káblom a nabíjačkou 5 V/2 A)

EÚ vyhlásenie o zhode

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali 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 na 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

Vyhlásenie o zhode dodávateľa Federal 
Communications Commission

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode je týmto pre
Produkt: Xiaomi 22,5W Power Bank 10000
Číslo modelu (čísla): PB100DPDZM
Značka/obchod: Xiaomi
Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované a uznané v súlade s nariadením 
CFR 47 časť 15.
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom 
podmienkam:

Špecifikácia
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(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia
čo môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre 
Digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté 
tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto 
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je 
nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej 
komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri 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 
napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
—Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
—Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
—Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
—Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

My Zimi Corporation týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade
 s platnou legislatívou.
Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej 
internetovej adrese: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Zodpovedná strana – Kontaktné údaje pre USA
Spoločnosť: Tekmovil LLC
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA Country: USA. 
Telefónne číslo: +1 (312) 282-5246
Internetové kontaktné informácie: kim.peterson@gmail.com

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

UK vyhlásenie o zhode

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

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




