
67W Car Charger (USB-A + Type-C) 

Uživatelská příručka



Port typu C (výstup)
Port USB-A (výstup)

Indikátor napájení

Autonabíječka

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

1.  Insert the car charger into the cigarette lighter or power outlet port of your
     vehicle, then its power indicator will light up in white (the car charger is in
     standby mode).
2.  Use the USB charging cable to connect and charge your devices with the car 
     charger.
3. When using the car charger to charge the device via the Type-C port, the
    power indicator will display blue or gold according to device‘s power level 
    from low to high.



1.

2.

3.

1. Vložte autonabíječku do zapalovače cigaret nebo do zásuvky ve vašem autě,
 poté se její indikátor napájení rozsvítí bíle (autonabíječka je v pohotovostním 
 režimu).

2. Pomocí USB kabelu připojte a nabijte svá zařízení.
3. Pokud nabíjíte zařízení pomocí autonabíječky přes port typu C, indikátor 

 napájení bude svítit modře nebo zlatě podle úrovně napájení zařízení od 
 nízké po vysokou.

Autonabíječku nerozebírejte ani neotevírejte.
Nevystavujte tuto autonabíječku zdrojům tepla, ohni nebo prostředí 
s okolní teplotou vyšší než 60 °C. Nenechávejte tuto autonabíječku na 
přímém slunečním světle.
Nezkratujte autonabíječku.
Nevystavujte autonabíječku nepřiměřené síle.
Děti musí být při používání této autonabíječky pod dohledem dospělé osoby. 
Autonabíječka má inteligentní funkci ochrany proti přehřátí. Při přehřátí se 
automaticky odpojí od napájení. Jakmile teplota klesne, znovu se k napájení  
připojí.
Pro zajištění bezpečnosti používejte při nabíjení zařízení přes port typu C 
přiložený nabíjecí USB kabel. 

Pokyny

Varování



Specifikace
Název: Xiaomi 67W Car Charger (USB-A + Type-C)
Model: CC07ZM
Výstupní port: Typ C/USB-A
Vstup: 12 V        7,5 A
Jednoportový výstup: (USB-A) 5 V       2A Max. 9 V      2 A Max. 
Dvouportový výstup: (oba porty používané současně) 55 W Max. 
Provozní teplota: 0 °C až 30 °C
Rozměry položky: 75,13 x 33,29 x 33, 29 mm
*Max. 67 W rychlé nabíjení je k dispozici pouze pro telefony Xiaomi, které 
podporují rychlé nabíjení.
* Aby byl zaručen maximální výkon rychlého nabíjení 67 W, ujistěte se, že při 
nabíjení kompatibilního telefonu Xiaomi s maximálním výkonem 67 W 
pomocí autonabíječky používáte dodaný nabíjecí USB kabel.

EU prohlášení o shodě
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 
této internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/
support/declaration.html.



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

Informace o OEEZ

Všechny produkty nesoucí tento symbol jsou odpadní 
elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 
2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným 
domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské 
zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení 
do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu 
z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo 
místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit 
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské 
zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto 
sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: CukTech ELEC Co., Ltd
                (a Mi Ecosystem company)
Adresa: 16F Building A1, Huizhi Technology Park, No.8 Hengtai Road, Nanjing

    Economic and Technological Development Zone, Nanjing Jiangsu,
    China

Další informace naleznete na adrese www.mi.com.




