Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uchovejte ji pro budoucí použití

Přehled produktu
Mi 20W Wireless Charging Stand je univerzálním nabíjecím produktem,
který podporuje bezdrátové rychlonabíjení a horizontální i vertikální
umístění zařízení. Po zapojení USB kabelu do USB-C portu produktu
můžete bezdrátově nabíjet pouhým umístěním zařízení na povrch stojanu.

2. Pro bezdrátové nabíjení umístěte zařízení kompatibilní s Qi do středu stojanu.
Nabíjení začne automaticky. V normálním stavu svítí LED indikátor stojanu
zeleně.
3. Při bezdrátovém nabíjení udržujte zařízení na středu stojanu. Pokud se zařízení
nezačne automaticky nabíjet, upravte polohu zařízení na stojanu, dokud se
neobjeví ikona nabíjení. Správné umístění zařízení naleznete na obrázku níže.
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Instrukce
1. Pomocí přiložené originální nabíječky a USB kabelu připojte stojan k napájení. Po
připojení LED indikátor třikrát zeleně zabliká. Poté již můžete na nabíjecím stojanu
bezdrátově nabíjet svá zařízení.
Požadavky na adaptér:
a. Adaptéry 5 V/1 A nejsou podporovány.
b. Adaptéry 5 V/2 A podporují 5W bezdrátové nabíjení.
c. Adaptéry QC2.0/QC3.0 (18 W a více) podporují 10W bezdrátové nabíjení. *
d. Adaptéry QC3.0 třídy B (27 W a více) podporují 20W bezdrátové rychlonabíjení. * *
Váš mobilní telefon musí podporovat 20W rychlonabíjení.

4. Když LED indikátor stojanu bliká zeleně, došlo k chybě bezdrátového nabíjení
a byla aktivována ochranná opatření. Zkontrolujte, zda na nabíjecí stojan
nebyly umístěny kovové předměty. Pokud ano, vyjměte je a zkontrolujte,
zda nabíjecí stojan pokračuje v nabíjení. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na servisní středisko.
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Specifikace
Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými
směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění ES
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

OEEZ informace
Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická
a elektronická zařízení (OEEZ jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by
neměla být mísena s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste
měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní
zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických
a elektronických zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány.
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 instalačního technika nebo
místních úřadů.

Název: Mi 20W Wireless Charging Stand
Model: WPC02ZM
Vstupní port: USB-C
Vstup: 5 V=2 A 9 V=1.6 A 12–16 V=1.7 A Max.
Výstup: 20 W Max.
Přenosová vzdálenost: až 4 mm
Provozní frekvence: 110–148 KHz
Provozní teplota: 0°C to 35°C
Rozměry produktu: 109,7 × 91 × 91 mm

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

Další informace naleznete 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
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Pokud chcete pomocí stojanu nabíjet zařízení umístěné v ochranném obalu,
ujistěte se, že je pouzdro nekovové a má tloušťku maximálně 4 mm.
Nevystavujte nabíjecí stojan tlaku nebo nárazům.
Nabíjecí stojan nerozebírejte ani neupravujte.
Nabíjecí stojan držte mimo dosah ohně a neponořujte jej do vody.
Nepoužívejte nabíjecí stojan ve velmi horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí,
aby nedošlo k poškození elektrických obvodů stojanu.
Neumisťujte na nabíjecí stojan ani do jeho blízkosti karty s magnetickým
proužkem či čipem (např. ID nebo bankovní karty), aby nedošlo k poškození karty.
Mezi implantovanými zdravotnickými prostředky (např. kardiostimulátory či
kochleárními implantáty) a nabíjecím stojanem udržujte vzdálenost minimálně
20 cm, aby nedošlo k jejich případnému rušení.
Nabíjecí stojan není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
Chcete-li dosáhnout lepšího nabíjecího výkonu, nepoužívejte nabíjecí stojan na
místech s vysokou teplotou nebo nedostatečným odvodem tepla, např. na
prostěradle nebo podložce pod myš.
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