Důležité informace

Specifikace

Více informací o rychlonabíjecí powerbance 10000 mAh Mi 18W Fast Charge Power
Bank 3 naleznete na: www.mi.com/global/service/userguide

Upozornění
Nevhodné použití může vést k selhání baterie, přehřátí, dokonce požáru nebo výbuchu. Abyste zaručili svou
bezpečnost a minimalizovali riziko osobních zranění a majetkových škod, dodržujte prosím následující
opatření:
Tato powerbanka není hračkou. Uchovávejte ji mimo dosah dětí. Nedovolte, aby si s powerbankou hráli nebo
ji používali, aby nedošlo k nehodám.
Ujistěte se, že při nabíjení této powerbanku použijete nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní
normy, aby nedošlo k úrazům elektrickým proudem nebo poškození baterie.
Tuto powerbanku nevystavujte působení tlaku, nárazům, silných vibrací nebo kapalin. Každý z těchto jevů
může vést ke zkratu nebo způsobit poškození baterie nebo elektrického obvodu. Když k tomu dojde,
přestaňte powerbanku ihned používat a řádně ji zlikvidujte.
Když se powerbanka nafoukne, zdeformuje, začne prosakovat, nebo se její kapacita
významně sníží, přestaňte ji ihned používat a řádně ji zlikvidujte.
Powerbanku nenabíjejte ani nevybíjejte v místech, kde může docházet k odvodu tepla, např. v kapse u
kalhot, uzavřené tašce, na posteli nebo pohovce. Ujistěte se, že powerbanka není během tohoto procesu
zakryta oděvem, polštáři, povlečením, nebo jinými různými předměty. Když dlouho nabíjíte jiná zařízení,
nepokládejte tuto powerbanku a jiná zařízení, včetně telefonů, na sebe, abyste zajistili lepší odvod tepla.
Tuto powerbanku nerozebírejte, ani nevystavujte působení tlaku, nárazů, silných vibrací, kapalin, ohně a
jiných zdrojů tepla, jako např. sporáků, topidel, nebo prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C (140 °F).
Když je teplo, nenechávejte powerbanku v automobilu, nebo na jiném místě, kde bude vystavena
přímému slunečnímu světlu. Tato powerbanka obsahuje Li-Pol baterii. Obal za žádných okolností
neotvírejte, aby nedošlo k poškození baterie nebo vzniku nebezpečných situací.

Opatření
Před prvním použitím powerbanku plně nabijte.
Při nabíjení powerbanky nebo jejím používání pro nabíjení jiných zařízení používejte vhodnou nabíječku a
USB kabel (doporučujeme produkty značky Mi).
Powerbanku nenechávejte při nabíjení bez dozoru a odpojte ji od sítě než půjdete ven a necháte ji
dlouhou dobu bez dohledu.
Jakmile je powerbanka plně nabita, nebo pokud je použita k plnému nabití jiného zařízení, včas odpojte
nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
Když není po stisknutí tlačítka zobrazen stav baterie, může být důvodem ochranný režim powerbanky.
Zapojte ji do externí nabíječky, abyste ji oživili.
Pokud nebudete powerbanku delší dobu používat, ponechte stav baterie na 25-50 % a uložte ji na
studeném a suchém místě. Zamezte dlouhodobému skladování, když je powerbanka plně nabitá nebo
prázdná, abyste tak nezkrátili životnost baterie.
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Model: PLM13ZM
Typ baterie: Li-Pol baterie
Kapacita: 37 Wh 3,7 V (10000 mAh)
Jmenovitá kapacita: 5500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Rozměry: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm Vstup: 5 V =
2,1 A 9 V = 2,1 A 12 V = 1,5 A (Nabíjení powerbanky pomocí Micro-USB/USB-C);
5 V = 2,4 A (Nabíjení powerbanky pomocí Micro-USB/USB-C a současné nabíjení pomocí zařízení s
jednoduchým portem USB-A s
2,4 A);
5 V = 2,6 A (Nabíjení powerbanky pomocí Micro-USB/USB-C a současné nabíjení zařízení pomocí duálních
portů 2,6 A)
Výstup: (Jeden port USB-A) 5,1 V=2,4 A 9 V=2 A 12 V=1,5 A (Duální port USB-A) 5,1 V=2,6 A

Záruka

Jakožto zákazníkovi společnosti Xiaomi Vám za určitých podmínek plynou výhody z doplňkové záruky.
Společnost Xiaomi nabízí určitým zákazníkům záruční výhody, které jsou nad rámec, a nikoliv namísto,
jakýchkoliv právních záruk poskytovaných národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky
právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Více informací o spotřebitelských zárukách
naleznete na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. S
výjimkou stanovenou právními předpisy nebo přislíbenou společností Xiaomi bude pozáruční servis
omezen na zemi nebo oblast prvního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky v plném rozsahu povoleném
zákonem bude společnosti Xiaomi dle svého uvážení produkt opravovat, vyměňovat nebo nahrazovat.
Běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí uživatele nebo jeho chybou
nejsou součástí záruky. Kontaktní osobou pro pozáruční servis může být jakákoliv osoba v rámci sítě
autorizovaných servisů společnosti Xiaomi, její autorizovaní distributoři nebo konečný prodejce, který
produkt prodal.
V případě nejasností kontaktujte příslušnou osobu, kterou uvede
společnost Xiaomi. Tyto záruky neplatí pro Hong Kong a Taiwan.
Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo
nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo jejích oficiálních prodejců, se tyto záruky nevztahují.
Podle platných právních předpisů můžete těžit ze záruk od neoficiálního prodejce, který produkt prodal.
Proto vás společnost Xiaomi žádá, abyste kontaktovali prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Vyloučení odpovědnosti
Uživatelská příručka je vydávána společností Xiaomi nebo její místní dceřinnou společností. Vylepšení a
změny této příručky vyvolané typografickými chybami, nepřesnostmi aktuálních informací, nebo vylepšení
programů a/nebo zařízení může společnost Xiaomi provádět kdykoliv a bez oznámení. Takové změny však
budou začleněny do nových vydání této uživatelské příručky. Všechna zobrazení slouží pouze pro ilustraci
a nemusí přesně zachycovat aktuální zařízení.

Dovozce:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz
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