
Pred použitím si pozorne prečítajte návod a uchovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu
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1. Pomocou priloženej originálne nabíjačky a USB kábla pripojte stojan k napájaniu. 
Po pripojení LED indikátor trikrát zelene zabliká. Potom už môžete na nabíjacom 
stojane bezdrôtovo nabíjať svoje zariadenia.
Požiadavky na adaptér:

* 

a. Adaptéry 5 V / 1 A nie sú podporované.
b. Adaptéry 5 V / 2 A podporujú 5W bezdrôtové nabíjanie.
c. Adaptéry QC2.0 / QC3.0 (18 W a viac) podporujú 10W bezdrôtové nabíjanie. *
d. Adaptéry QC3.0 triedy B (27 W a viac) podporujú 20W bezdrôtové 
rýchlonabíjanie. * Váš mobilný telefón musí podporovať 20W rýchlonabíjanie.

Inštrukcie

2. Pre bezdrôtové nabíjanie umiestnite zariadenie kompatibilné s Qi do stredu 
stojana. Nabíjanie začne automaticky. V normálnom stave svieti LED indikátor 
stojana zelene.

3. Pri bezdrôtovom nabíjaní udržujte zariadenie na stredu stojane. Ak sa 
zariadenie nezačne automaticky nabíjať, upravte polohu zariadenia na stojane, 
kým sa neobjaví ikona nabíjania. Správne umiestnenie zariadenia nájdete na 
obrázku nižšie.

4. Keď LED indikátor stojana bliká zeleno, došlo k chybe bezdrôtového nabíjania 
a bola aktivovaná ochranné opatrenia. Skontrolujte, či na nabíjací stojan 
neboli umiestnené kovové predmety. Ak áno, vyberte ich a skontrolujte, 
či nabíjací stojan pokračuje v nabíjaní. Ak problém pretrváva, obráťte sa 
na servisné stredisko.
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Opatrenie

Pokiaľ chcete pomocou stojana nabíjať zariadenia umiestnené v ochrannom obale, 
uistite sa, že je puzdro nekovové a má hrúbku maximálne 4 mm. 
Nevystavujte nabíjací stojan tlaku alebo nárazom.
Nabíjací stojan nerozoberajte ani neupravujte.
Nabíjací stojan držte mimo dosahu ohňa a neponárajte ho do vody.
Nepoužívajte nabíjací stojan vo veľmi horúcom, vlhkom alebo korozívnom prostredí, 
aby nedošlo k poškodeniu elektrických obvodov stojana.
Neumiestňujte na nabíjací stojan ani do jeho blízkosti karty s magnetickým prúžkom 
alebo čipom (napr. ID alebo bankové karty), aby nedošlo k poškodeniu karty. 
Medzi implantovanými zdravotníckymi prostriedkami (napr. kardiostimulátory či 
kochleárnymi implantáty) a nabíjacím stojanom udržujte vzdialenosť minimálne 20 
cm, aby nedošlo k ich prípadnému rušeniu.
Nabíjací stojan nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí.
Ak chcete dosiahnuť lepší nabíjacieho výkonu, nepoužívajte nabíjací stojan na 
miestach s vysokou teplotou alebo nedostatočným odvodom tepla, napr. na 
prestieradle alebo podložke pod myš.
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LED indikátor
USB-C port
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CE Špecifikácie

Názov: Mi 20W Wireless Charging Stand 
Model: WPC02ZM
Vstupný port: USB-C
Vstup: 5 V=2 A  9 V=1.6 A  12–16 V=1.7 A Max. 
Výstup: 20 W Max.
Prenosová vzdialenosť: až 4 mm 
Prevádzkové frekvencie: 110–148 KHz 
Prevádzková teplota: 0°C to 35°C
Rozmery produktu: 109,7 × 91 × 91 mm

Vyrobené pre:Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobca: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s 
príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky. Úplné 
znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese:  http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html

OEEZ informácie

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrická
a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by 
nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste 
mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje 
odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu 
elektrických a elektronických zariadení, menovaných vládou alebo 
miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť 
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 
Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest 
získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Mi 20W Wireless Charging Stand je univerzálnym nabíjacím produktom, ktorý 
podporuje bezdrôtové rýchlonabíjania a horizontálne i vertikálne umiestnenie 
zariadení. Po zapojení USB kábla do USB-C portu produktu môžete bezdrôtovo 
nabíjať jednoduchým umiestnením zariadenia na povrch stojane.

Bezdrôtový nabíjací 
stojan

Dovozca:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




