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

10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact
Uživatelská příručka
Děkujeme, že jste si vybrali 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Tento produkt
je malý a přenosný a podporuje obousměrné rychlé nabíjení maximálně 22,5 W. Díky
vysoce kvalitním lithium-polymerovým bateriovým článkům a nabíjecímu a vybíjejícímu
čipu si power banka vede skvěle z hlediska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.
USB-C port (Vstup/Výstup)
USB-A port (Výstup)
USB-A port (Výstup)

Micro-USB port (Vstup)
Tlačítko kontroly stavu baterie
Indikátor stavu baterie

Poznámky:
Tlačítko kontroly stavu baterie není tlačítkem napájení.
Powerbanka detekuje nabíjení a vybíjení automaticky.
Bezpečnost: Tato powerbanka je vybavena několika zabezpečovacími
technologiemi, které zabraňují přebíjení, přílišnému vybíjení, přehřívání a zkratům
v jakýchkoli provozních podmínkách.
Rychlé nabíjení: Jeden port USB-A podporuje max. 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,5 A,
max. 12 V / 1,85 A v režimu rychlého nabíjení. Jeden port USB-C podporuje max.
5 V / 3 A, 9 V / 2,5 A, max. 12 V / 1,85 A v režimu rychlého nabíjení.
Kompatibilita: Integrovaný USB řadič nabíjení je kompatibilní s většinou chytrých
zařízení, včetně chytrých telefonů a tabletů.
Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-polymerové články a odolný nabíjecí a vybíjející čip.

Nabíjení
Chcete-li nabít powerbanku, připojte nabíječku Mi a nabíjecí kabel k jejímu portu
USB-C nebo Micro-USB. Indikátor zobrazuje následující stavy nabíjení:
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Vybíjení
Chcete-li nabíjet zařízení prostřednictvím powerbanky, připojte nabíjecí kabel
k zařízení a portu USB-A nebo USB-C powerbanky. Indikátor ukazuje následující
stavy vybíjení:
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* Vybíjení nízkým proudem: Když se power banka nenabíjí, dvakrát stiskněte
tlačítko kontroly stavu baterie, abyste vstoupili do režimu nízkého proudu. Tento
režim lze použít k nabíjení slaboproudých zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka
a chytré náramky. Kontrolky se rozsvítí jedna po druhé, což znamená, že power
banka je v režimu nízkého proudu. Pro opuštění tohoto režimu jednoduše znovu
stiskněte tlačítko. Power banka tento režim automaticky opustí po dvou hodinách.

Varování
Nesprávné použití může mít za následek poruchu baterie, přehřátí a dokonce i požár
nebo výbuch. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a minimalizováno riziko zranění
osob a poškození majetku, dodržujte prosím následující opatření:
• Tato power banka není hračka. Chraňte ji před dětmi. Nedovolte dětem používat
nebo si hrát s touto powerbankou, abyste předešli nehodám.
• Při nabíjení této powerbanky používejte nabíječku, která splňuje místní
bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození
baterie.
• Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím nebo kapalinám.
Jakýkoli z těchto případů může vést ke zkratu nebo poškození baterie nebo
elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku
používat a řádně ji zlikvidujte.
• Pokud napájecí banka nabobtná, zdeformuje se, začne vytékat nebo se výrazně
sníží její kapacita, okamžitě ji prosím přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
• Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by to mohlo ovlivnit
její rozptyl tepla, například v kapse kalhot, uzavřené tašce nebo na posteli či na
pohovce. Ujistěte se, že power banka není během toho zakrytá oděvem, polštáři,
povlečením nebo jinými různými předměty. Pokud používáte powerbanku
k dlouhodobému nabíjení zařízení včetně telefonů, nepokládejte je na sebe, aby
byl zajištěn lepší odvod tepla.
• Tuto powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, neházejte s ní ani ji nezkratujte.
Nikdy ji nevystavujte kapalinám, ohni a jiným zdrojům tepla, jako jsou kamna,
topidla nebo prostředí s okolními teplotami vyššími než 60°C (140°F).
• Pokud je teplo, nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu záření.
• Tato powerbanka obsahuje lithium-polymerovou baterii. Otevírání jejího krytu je
přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo bezpečnostním rizikům.

Opatření
• Před prvním použitím tuto powerbanku plně nabijte.
• Při nabíjení powerbanky nebo při nabíjení jiných zařízení používejte kvalifikovanou
nabíječku a kabel USB (doporučují se produkty značky Mi).
• Nenechávejte tuto powerbanku během nabíjení dlouho bez dozoru.
Před odchodem ji odpojte od zdroje napájení.
• Jakmile je tato powerbanka plně nabitá nebo je nabíjené zařízení plně nabité,
odpojte zavčasu nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
• Pokud se indikátor stavu baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být proto,
že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit externí nabíječku
a powerbanka se obnoví.
• Pokud tuto powerbanku delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém
prostředí a udržujte její úroveň nabití baterie v rozmezí přibližně 25–50%. Před
dlouhodobým skladováním powerbanku plně nenabíjejte nebo ani ji nenechávejte
vybitou, aby nedošlo ke snížení její životnosti.
Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce
slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit
v důsledku jeho vylepšení.

Specifikace
Model: PB1022ZM Typ baterie: Lithium-polymerová baterie
Kapacita článku: 10 000 mAh, 3,7 V, 37 Wh
Vstupní port: USB-C / Micro-USB Výstupní port: USB-A / USB-C
Vstup: (USB-C) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A
(Micro-USB) 5 V=2 A, 9 V=2 A
Výstup: 22,5 W Max. (trojitý port) 5 V = 3 A
(USB-A) 5 V = 2,4 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.
(USB-C) 5 V = 3 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.
Provozní teplota: 5°C až 35°C
Rozměry: 90 × 63,9 × 24,4 mm
Doba nabíjení: Přibl. 3,5 hodiny (PD 24 W nabíječka* nebo vyšší, s USB-C na USB-C
nabíjecím kabelem). Přibl. 6 hodin (5 V / 2 A nabíječka*, s přiloženým nabíjecím
kabelem)
* Nabíječka není součástí powerbanky.

CE
Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě s příslušnými
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

Informace o OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická
a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by
neměla být míchána 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.

Pokyny k označení proti padělání
Každá 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact je opatřena štítkem proti
padělání na vnějším obalu. Chcete-li zkontrolovat pravost produktu, seškrábněte její
povrch a poté zadejte bezpečnostní kód na adrese chaxun.mi.com.

Štítek proti padělání

Seškrábnutý povrch

Další informace najdete na www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

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

