Dôležité informácie
Viac informácií o rýchlonabíjací powerbance 10000 mAh Mi 18W Fast Charge
Power Bank 3 nájdete na: www.mi.com/global/service/userguide

Upozornenie
Nevhodné použitie môže viesť k zlyhaniu batérie, prehriatie, dokonca požiaru alebo výbuchu. Aby ste
zaručili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko osobných zranení a majetkových škôd, dodržujte prosím
nasledujúce opatrenia:
Táto PowerBank nie je hračkou. Uchovávajte ju mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby si s powerbankou hrali
alebo ju používali, aby nedošlo k nehodám.
Uistite sa, že pri nabíjaní tejto powerbanky použijete nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy,
aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom alebo poškodenie batérie.
Túto PowerBank nevystavujte pôsobeniu tlaku, nárazom, silných vibrácií alebo kvapalín. Každý z týchto javov
môže viesť ku skratu alebo spôsobiť poškodenie batérie alebo elektrického obvodu. Keď k tomu dôjde,
prestaňte powerbanku ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
Keď sa powerbanka nafúkne, zdeformuje, začne presakovať, alebo sa jej kapacita významne znížia,
prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
Powerbanku nenabíjajte ani nevybíjajte v miestach, kde môže dochádzať k odvodu tepla, napr. Vo vrecku
nohavíc, uzavreté taške, na posteli alebo pohovke. Uistite sa, že powerbanka nie je počas tohto procesu
zakrytá odevom, vankúšmi, obliečkami, alebo inými rôznymi predmetmi. Keď dlho nabíjate iné zariadenia,
neklaďte túto powerbanku a iné zariadenia, vrátane telefónov, na seba, aby ste zabezpečili lepší odvod
tepla. Túto powerbanku nerozoberajte, ani nevystavujte pôsobeniu tlaku, nárazov, silných vibrácií, kvapalín,
ohňa a iných zdrojov tepla, ako napr. sporákov, ohrievačov, alebo prostredie s okolitou teplotou vyššou ako
60 ° C (140 ° F).
Keď je teplo, nenechávajte powerbanku v automobile, alebo na inom mieste, kde bude vystavená priamemu
slnečnému svetlu. Táto powerbanka obsahuje Li-Pol batériu. Obal za žiadnych okolností neotvárajte, aby
nedošlo k poškodeniu batérie alebo vzniku nebezpečných situácií.

Opatrenie
Pred prvým použitím powerbanku plne nabite.
Pri nabíjaní powerbanky alebo jej používaní pre nabíjanie iných zariadení používajte vhodnú nabíjačku
a USB kábel (odporúčame produkty značky Mi).
Powerbanku nenechávajte pri nabíjaní bez dozoru a odpojte ju od siete ako pôjdete von a necháte ju
dlhú dobu bez dohľadu.
Akonáhle je powerbanka plne nabitá, alebo ak je použitá k plnému nabitie iného zariadenia, včas
odpojte nabíjací kábel, aby nedošlo k poškodeniu.
Keď nie je po stlačení tlačidla zobrazený stav batérie, môže byť dôvodom ochranný režim powerbanky.
Zapojte ju do externej nabíjačky, aby ste ju oživili.
Ak nebudete powerbanku dlhšiu dobu používať, ponechajte stav batérie na 25-50 % a uložte ju na
studenom a suchom mieste. Zabráňte dlhodobému skladovanie, keď je powerbanka plne nabitá alebo
prázdna, aby ste tak neskrátil životnosť batérie.

Špecifikácia
Model: PLM13ZM
Typ batérie: Li-Pol baterie
Kapacita: 37 Wh 3,7 V (10000 mAh)
Menovitá kapacita: 5500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C Rozmery: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Vstup: 5 V = 2,1 A 9 V = 2,1 A 12 V = 1,5 A (Nabíjanie powerbanky pomocou Micro-USB/USB-C);
5 V = 2,4 A (Nabíjanie powerbanky pomocou Micro-USB/USB-C a súčasné nabíjanie pomocou
zariadenia s jednoduchým portom USB-A s 2,4 A);
5 V = 2,6 A (Nabíjanie powerbanky pomocou Micro-USB / USB-C a súčasné nabíjanie zariadení
pomocou duálnych portov 2,6 A)
Výstup: (Jeden port USB-A) 5,1 V=2,4 A 9 V=2 A 12 V=1,5 A (Duálny port USB-A) 5,1 V=2,6 A

Záruka
Ako zákazníkovi spoločnosti Xiaomi Vám za určitých podmienok plynú výhody z dodatočné záruky.
Spoločnosť Xiaomi ponúka určitým zákazníkom záručný výhody, ktoré sú nad rámec, a nie namiesto,
akýchkoľvek právnych záruk poskytovaných národným spotrebiteľským právom. Čas trvania a podmienky
právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Viac informácií o spotrebiteľských zárukách
nájdete na oficiálnych stránkach spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/.
S výnimkou ustanovení právnymi predpismi alebo prisľúbenú spoločností Xiaomi bude pozáručný servis
obmedzený na krajinu alebo oblasť prvého nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky v plnom rozsahu
povolenom zákonom bude spoločnosti Xiaomi podľa svojho uváženia produkt opravovať, vymieňať alebo
nahrádzať. Bežné opotrebenie, vyššia moc, zneužitiu alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou užívateľa
alebo jeho chybou nie sú súčasťou záruky. Kontaktnou osobou pre pozáručný servis môže byť akákoľvek
osoba v rámci siete autorizovaných servisov spoločnosti Xiao, jej autorizovaní distribútori alebo konečný
predajcu, ktorý produkt predal.
V prípade nejasností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú uvedie spoločnosť Xiao.
Tieto záruky neplatí pre Hong Kong a Taiwan.
Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a / alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo
neboli riadne nadobudnuté od spoločnosti Xiaomi alebo jej oficiálnych predajcov, sa tieto záruky
nevzťahujú. Podľa platných právnych predpisov môžete užívať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý
produkt predal. Preto vás spoločnosť Xiao žiada, aby ste kontaktovali predajcu, u ktorého ste produkt
zakúpili.

Vylúčenie zodpovednosti
Návod je vydávaná spoločnosťou Xiaomi alebo jej miestna dcérskou spoločnosťou. Vylepšenia a zmeny
tejto príručky vyvolané typografickými chybami, nepresnosťami aktuálnych informácií, alebo vylepšenie
programov a / alebo zariadení môže spoločnosť Xiao vykonávať kedykoľvek a bez oznámenia. Takéto
zmeny však budú začlenené do nových vydaní tejto používateľskej príručky. Všetky zobrazenie slúžia iba
na ilustráciu a nemusia presne zachytávať aktuálne zariadení.

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

