Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro další užití.

Přehled produktu
Děkujeme, že jste si vybrali 10000mAh Redmi Power Bank. Tato vysokokapacitní
powerbanka obsahuje velmi kvalitní lithium-polymerovou baterii a nabíjecí čip
s výborným výkonem v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.
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Pro nabití připojte pomocí portu USB-C nebo Micro-USB napájecí adaptér Mi
k powerbance. Indikátor ukazuje následující úrovně nabití:

Nevhodné použití může způsobit selhání baterie, přehřívání, případně i požár či
explozi! Abyste zabránili zranění a škodám na majetku, používejte tento produkt
zásadně podle následujících požadavků:
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Vybíjení
Tato powerbanka používá k nabíjení dalších zařízení port USB-A.
Během vybíjení indikátor ukazuje následující stavy baterie powerbanky:
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Poznámky:
Tlačítko kontroly úrovně nabití není tlačítkem napájení.
Tento produkt detekuje vybíjení a nabíjení automaticky.
Indikátor napájení se vypne zhruba po dvou minutách od plného vybití.

Bezpečnost: Produkt je vybaven bezpečnostními funkcemi, které zabraňují
přílišnému nabití, vybití, přehřátí a zkratům za jakýchkoli podmínek.
Kompatibilita: Vestavěný chytrý USB kontroler nabíjení, kompatibilní s většinou
mobilních telefonů a digitálních zařízení.
Kvalita: Vysoce kvalitní Li-polymerová baterie a nabíjecí čip.

Opatření
Ujistěte se, že jste produkt před prvním použitím plně nabili.
K nabíjení powerbanky a dalších zařízení používejte vhodnou nabíječku a USB
kabel (doporučují se produkty značky Mi).
Nenechávejte produkt během nabíjení bez dozoru. Před odchodem produkt
odpojte od napájení.
Po úplném nabití powerbanky nebo jiného zařízení odpojte včas nabíjecí kabel,
aby nedošlo k poškození.
Pokud po stisknutí tlačítka nedojde k žádné indikaci napájení, může být produkt
ve stavu ochrany. Chcete-li jej obnovit, zkuste zařízení připojit k externí nabíječce.
Pokud powerbanku delší dobu nepoužíváte, udržujte úroveň jejího nabití mezi 25
až 50 % a skladujte ji v chladném a suchém prostředí. Chcete-li prodloužit výdrž
baterie, neuskladňujte ji po dlouhou dobu plně nabitou či vybitou.
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Slaboproudé vybíjení: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka
pro kontrolu stavu baterie přejdete do režimu slabého proudu. V tomto režimu
můžete powerbanku použít k nabíjení malých zařízení, jako jsou Bluetooth
sluchátka, chytré náramky. Indikátory se budou jeden po druhém rozsvěcet.
Chcete-li tento režim opustit, stiskněte tlačítko kontroly stavu baterie. Režim se
sám automaticky ukončí po dvou hodinách od spuštění režimu.

Tento produkt není hračka. Vždy jej udržujte mimo dosah dětí, zabráníte tak
možné nehodě.
Ujistěte se, že k nabíjení powerbanky používáte nabíječku, která odpovídá
místním bezpečnostním normám, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem
nebo poškození baterie.
Nevystavujte tento produkt tlaku, úderům, pádům či silným vibracím. Zabraňte
proniknutí vody do produktu. Takové situace mohou způsobit zkrat, poškození
baterie nebo elektrických obvodů. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení ihned
používat a řádně je zlikvidujte.
Pokud se produkt nafoukne, zdeformuje, začne prosakovat nebo jeho kapacita
podstatně klesne, přestaňte prosím produkt okamžitě používat a řádně jej
zlikvidujte.
Nepoužívejte tento produkt na místech, kde by mohl být ovlivněn odvod tepla od
zařízení (např. v kapse kalhot, v uzavřené tašce, na posteli nebo gauči). Ujistěte
se, že produkt není během použití zakryt oblečením, polštáři, pokrývkami nebo
jinými předměty. Ujistěte se, že během dlouhého nabíjení není tento produkt
umístěn v těsné blízkosti jiných zařízení, včetně mobilních telefonů, aby byl
zajištěn lepší odvod tepla.
Nerozebírejte, neničte, nepropichujte a nezkratujte tento produkt. Nevystavujte
produkt vodě ani ohni (včetně zdrojů tepla, jako jsou sporák či topení), nebo
prostředí s teplotou vyšší než 60°C.
Nenechávejte tento produkt při horkém počasí v autě ani jej nevystavujte
přímému slunci.
Tento produkt obsahuje lithium-polymerovou baterii. Nikdy neotevírejte kryt
výrobku, aby nedošlo k poškození baterie a dalším bezpečnostním rizikům.

CE
My Zimi Corporation tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s příslušnými
směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Celý text EU prohlášení o shodě je
k dispozici na této internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

OEEZ
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.

Ochrana proti padělání
Každé balení 10000mAh Redmi Power Bank je opatřeno štítkem proti padělání.
Abyste se ujistili o pravosti vašeho produktu, setřete štítek a kód zadejte na:
http://chaxun.mi.com.

Specifikace
Model: PB100LZM
Typ baterie: Lithium polymerová baterie
Kapacita baterie: 37 Wh 3,7 V (10 000 mAh)
Jmenovitá kapacita: 5 500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Provozní teplota: 5°C až 35°C
Rozměry produktu: 150,5 × 73,6 × 15,1 mm
Vstupní port: Micro-USB/USB-C
Výstupní port: USB-A
Vstup:
5 V=2,1 A (Nabíjení powerbanky přes Micro-USB/USB-C)
5 V=2,4 A (Nabíjení powerbanky přes Micro-USB/USB-C, při současném
nabíjení dalšího zařízení přes jeden z USB-A portů při proudu 2,4 A)
5 V=2.6 A (Nabíjení powerbanky přes Micro-USB/USB-C, při současném
nabíjení dalších dvou zařízení přes oba USB-A porty při proudu 2,6 A)
Výstup: (jedním portem USB-A) 5,1 V=2,4 A
(oběma porty USB-A) 5,1 V=2,6 A
Doba nabíjení: Přibližně 7,5 hodiny (5 V/2 A nabíječka, nabíjecí kabel je
součástí balení)

Štítek proti padělání

Po setření krycí vrstvy

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

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

