
Uistite sa, že ste výrobok pred prvým použitím plne nabili.
Na nabíjanie powerbanky a ďalších zariadení používajte vhodnú nabíjačku a USB 
kábel (odporúčajú sa produkty značky Mi).
Nenechávajte produkt počas nabíjania bez dozoru. Pred odchodom produkt 
odpojte od napájania.
Po úplnom nabití powerbanky alebo iného zariadenia odpojte včas nabíjací kábel, 
aby nedošlo k poškodeniu.
Pokiaľ po stlačení tlačidla nedôjde k žiadnej indikáciu napájania, môže byť 
výrobok v stave ochrany. Ak ho chcete obnoviť, skúste zariadenie pripojiť 
k externej nabíjačke. 
Pokiaľ PowerBank dlhšiu dobu nepoužívate, udržujte úroveň jej nabitia medzi 25 
až 50% a skladujte ju v chladnom a suchom prostredí. Ak chcete predĺžiť výdrž 
batérie, neuskladňujte ju po dlhú dobu plne nabitú či vybitú.

Špecifikácie

Model: PB100LZM          
Typ batérie: Lithium polymérová batéria
Kapacita batérie: 37 Wh 3,7 V (10 000 mAh)         
Menovitá kapacita: 5 500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C          
Rozmery produktu: 150,5 × 73,6 × 15,1 mm
Vstupný port: Micro-USB/USB-C           
Výstupný port: USB-A
Vstup: 
5 V=2,1 A (Nabíjanie powerbanky cez Micro-USB/USB-C)
5 V=2,4 A (Nabíjanie powerbanky cez Micro-USB/USB-C,pri súčasnom 
nabíjaní ďalšieho zariadenia cez jeden z USB-A portov pri prúde 2,4 A)
5 V=2.6 A (Nabíjanie powerbanky cez Micro-USB/USB-C, pri súčasnom 
nabíjaní ďalších dvoch zariadení cez oba USB-A porty pri prúde 2,6 A) 
Výstup: (jedným portom USB-A) 5,1 V=2,4 A

(oboma porty USB-A) 5,1 V=2,6 A
Doba nabíjania: Približne 7,5 hodiny (5 V / 2 A nabíjačka, nabíjací kábel 
je súčasťou balenia)

Každé balenie 10000mAh Redmi Power Bank je opatrené štítkom proti falšovaniu. 
Aby ste sa uistili o pravosti vášho produktu, zotrite štítok a kód zadajte na: 
http://chaxun.mi.com.

Štítok proti falšovaniu

Po zotretí krycej vrstvy

Tento produkt nie je hračka. Vždy ho udržujte mimo dosahu detí, zabránite tak 
možné nehode.
Uistite sa, že na nabíjanie powerbanky používate nabíjačku, ktorá zodpovedá 
miestnym bezpečnostným normám, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom 
alebo poškodenia batérie.
Nevystavujte tento produkt tlaku, úderom, pádom či silným vibráciám. Zabráňte 
preniknutiu vody do produktu. Takéto situácie môžu spôsobiť skrat, poškodenie 
batérie alebo elektrických obvodov. Ak k tomu dôjde, prestaňte zariadenie ihneď 
používať a riadne ich zlikvidujte.
Ak sa produkt nafúkne, zdeformuje, začne presakovať alebo jeho kapacita 
podstatne klesne, prestaňte prosím produkt okamžite používať a riadne ho 
zlikvidujte.
Nepoužívajte tento produkt na miestach, kde by mohol byť ovplyvnený odvod 
tepla od zariadenia (napr. Vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške, na posteli alebo 
gauči). Uistite sa, že výrobok nie je počas použitia zakrytý oblečením, vankúšmi, 
pokrývkami alebo inými predmetmi. Uistite sa, že počas dlhého nabíjania nie je 
tento produkt umiestnený v tesnej blízkosti iných zariadení, vrátane mobilných 
telefónov, aby bol zaistený lepší odvod tepla.
Nerozoberajte, neničte, neprepichujte a neskratujte tento produkt. Nevystavujte 
produkt vode ani ohňu (vrátane zdrojov tepla, ako sú sporák či kúrenie), alebo 
prostredie s teplotou vyššou ako 60°C.
Nenechávajte tento produkt pri horúcom počasí v aute ani ho nevystavujte 
priamemu slnku.
Tento produkt obsahuje lítium-polymérovú batériu. Nikdy neotvárajte kryt 
produktu, aby nedošlo k poškodeniu batérie a ďalším bezpečnostným rizikám.

Varovanie

Nevhodné použitie môže spôsobiť zlyhanie batérie, prehrievaniu, prípadne 
i požiar či explóziu! Aby ste zabránili zraneniu a škodám na majetku, používajte 
tento produkt zásadne podľa týchto požiadaviek:

Ďakujeme, že ste si vybrali 10000mAh Redmi Power Bank. Táto vysokokapacitná 
powerbanka obsahuje veľmi kvalitnú lítium-polymérovú batériu a nabíjací čip 
s výborným výkonom v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

Prehľad produktu

Poznámky:
Tlačidlo kontroly úrovne nabitia nie je tlačidlom napájania.
Tento produkt detekuje vybíjanie a nabíjanie automaticky.
Indikátor napájania sa vypne zhruba po dvoch minútach od plného vybitia.

Bezpečnosť: Produkt je vybavený bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú 
prílišnému nabitie, vybitie, prehriatiu a skratom za akýchkoľvek podmienok. 
Kompatibilita: Vstavaný šikovný USB kontrolér nabíjania, kompatibilný 
s väčšinou mobilných telefónov a digitálnych zariadení.
Kvalita: Vysoko kvalitná Li-polymérová batéria a nabíjací čip.
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Vybíjanie

Táto powerbanka používa na nabíjanie ďalších zariadení port USB-A. 
Počas vybíjania indikátor ukazuje nasledujúci stavy batérie powerbanky:

Pre nabitie pripojte pomocou portu USB-C alebo Micro-USB napájací 
adaptér Mi k powerbance. Indikátor ukazuje nasledujúci úrovne nabitia:
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Plně nabitá
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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

Slaboprúdové vybíjanie: Keď sa powerbanka nenabíja, dvojitým stlačením tlačidla 
pre kontrolu stavu batérie prejdete do režimu slabého prúdu. V tomto režime 
môžete powerbanku použiť na nabíjanie malých zariadení, ako sú Bluetooth 
slúchadlá, chytré náramky. Indikátory sa budú jeden po druhom rozsvecovať. Ak 
chcete tento režim opustiť, stlačte tlačidlo kontroly stavu batérie. Režim sa sám 
automaticky ukončí po dvoch hodinách od spustenia režimu.

CE

My Zimi Corporation týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade 
s príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky. Celý text vyhlásenia 
o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

OEEZ

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické 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 
z 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.

Ochrana proti falšovaniu

Dovozca:
Beryko s.r.o.

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




