
Před použitím  si pečlivě přečtěte tyto pokyny jak  
výrobek používat  a  jak ho vhodně  skladovat.

Uživatelská příručka

Xiaomi 67W Charging Combo (Type-)A



Specifikace

Děkujeme, že používáte tento produkt. 
Tato nabíječka je kompaktní a přenosná 
s maximálním výstupním výkonem W76. 
Je kompatibilní s většinou zařízení na trhu.

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.

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

Přehled produktu

Název: Xiaomi 67W Charging Combo (Typ-A) 
Model: MDY-12-EH
Výstupní port: USB-A
Vstup: 100-40V2~, 50/60Hz, 1,7A
Normální výstup: 5,0 V ° 3,0 A 15,0 W
Rychlý výstup: 5,0-20,0 V ° 6,2-3,25 A (76,0 W Max) 
Provozní teplota: -10 °C~40 °C
Rozměry položky: 73*49,3*28mm (bez hrotů) 
Spotřeba energie naprázdno: 0,75W0

USB-A



Vlastnosti produktu

Tuto nabíječku nerozebírejte.
Nevystavujte tuto nabíječku zdrojům tepla, ohni nebo prostředí s okolní 
teplotou nad 40 °C (104 °F). Nenechávejte tuto nabíječku na přímém slunci. 
Nezkratujte tuto nabíječku.
Nevystavujte tuto nabíječku nadměrné síle.
Děti musí být při používání této nabíječky pod dohledem dospělé osoby.

Bezpečnost: Více ochranných funkcí včetně ochrany proti zkratu, nadproudové ochrany, 
přepěťové ochrany, ochrany proti přehřátí a podpěťové ochrany. Rozhraní USB-A má 
nezávislé vysoce přesné omezení proudu integrovaný čip, který zajišťuje, že nabíječka 
pracuje v normálním rozsahu proudu. Plášť je vyroben z ohnivzdorného materiálu třídy 
UL94-V0 a je odolný vůči vysokým teplotám, je bezpečný a spolehlivý.
Kompatibilita: S vestavěným inteligentním identifikačním čipem je nabíječka
kompatibilní s většinou elektronických zařízení na trhu, jako jsou telefony a notebooky. 
Port: USB-A design, který podporuje rychlé nabíjení až 67 W.
Vzhled: Ultra malý s 2kolíkovou zástrčkou, kompaktní a přenosný.
Použitelnost: Provozní výška se pohybuje do 2000 metrů.

Varování

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:

C E



WEEE Informace o OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ 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.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobce: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa: Xietian Village, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi 
Province, China 

Další informace naleznete na www.mi.com

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




