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Přehled produktu
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Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
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4 Indikátor stavu baterie

1 port USB-A (výstup)
Tlačítko kontroly stavu 
baterie

Port typu C (vstup/výstup)



2

Nabíjení
Připojte Xiaomi Power Adapter a kabel k portu power banky typu C a nabijte ji. Indikátor 
ukazuje následující stavy nabíjení:

● NESVÍTÍ

○ BLIKÁ

○ SVÍTÍ

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

○○ ○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

≤25%

≤50%

≤75%

＜  100%
100%

ERR

LED3
LED4

LED2
LED1



3

Vybíjení

Pokud chcete nabít své zařízení, připojte ho k power bance. Indikátor 
ukazuje následující stavy vybíjení:
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Vybíjení nízkým proudem
Když se powerbanka nenabíjí, dvakrát stiskněte tlačítko pro kontrolu úrovně baterie, abyste 
vstoupili do režimu nízkého proudu. Tento režim lze použít k nabíjení zařízení s nízkým 
proudem, jako jsou sluchátka Bluetooth a chytré náramky. Kontrolky se budou postupně 
rozsvěcovat, což znamená, že je powerbanka v režimu nízkoproudého vybíjení. Pro ukončení 
tohoto režimu stačí znovu stisknout tlačítko. Powerbanka automaticky opustí tento režim po 
dvou hodinách.

Nesprávné použití může způsobit selhání baterie, přehřátí a dokonce požár nebo výbuch. 
Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob a poškození majetku, 
dodržujte prosím následující opatření:

Ujistěte se, že při nabíjení produktu používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní 
normy.
Neumisťujte produkt na místo, které ovlivňuje jeho odvod tepla (např. zakryté oblečením, 
polštáři, ložním prádlem nebo jinými nečistotami), abyste jej mohli nabíjet nebo jej používat 
k nabíjení jiných zařízení.
Výrobek nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte ani nezkratujte. Nevystavujte jej 
kapalinám, ohni a jiným zdrojům tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Neumisťujte jej do 
prostředí s okolní teplotou vyšší než 60°C (140°F).
V případě vážného pádu, silných vibrací, vniknutí kapaliny, nabobtnání, deformace, úniku 
kapaliny nebo výrazného snížení kapacity přestaňte výrobek ihned používat a řádně jej 
zlikvidujte.
Výrobek, baterii a další příslušenství zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy 
a nelikvidujte je jako domovní odpad.
Je přísně zakázáno rozebírat výrobek bez povolení. Nevyměňujte baterii sami.
Uchovávejte prosím výrobek mimo dosah dětí.
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Opatření

Při prvním použití výrobek plně nabijte.
Při nabíjení produktu nebo jeho používání k nabíjení jiných zařízení vyberte vhodnou 
nabíječku a nabíjecí kabel.
Při nabíjení produktu nebo jeho používání k nabíjení jiných zařízení se ujistěte, že je někdo 
přítomen, a po dokončení nabíjení odpojte nabíječku a nabíjecí kabel.
Pokud se indikátor stavu baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být způsobeno 
tím, že produkt je v ochranném režimu. Nabijte produkt a obnovte jej.
Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, udržujte jeho úroveň nabití baterie přibližně na 
50 % a skladujte jej na chladném a suchém místě. Vyhněte se dlouhodobému skladování 
produktu při plné nebo vybité baterii, abyste prodloužili životnost baterie.

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce 
slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku 
vylepšení produktu.
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Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi
a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je 
k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Model: PB100DPDZM Typ baterie: Lithium-iontová polymerová baterie
Kapacita baterie: 37 Wh, 3,7 V, 10 000 mAh Jmenovitá kapacita: 5 500 mAh (5 V/3 A) 
Vstupní port: Typ C Výstupní port: USB-A/Typ C Vstup: 5 V=3 A, 9 V= 2,5 A
Výstup: (USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max.
(Typ-C) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 12 V=1,67 A, 10 V=2,25 A Max. (Trojitý port) 5 V=3 A 
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C Rozměry položky: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm 
Doba nabíjení: Přibl. 4,5 hodiny (s přiloženým nabíjecím kabelem a nabíječkou 9 V/2 A) 
Přibl. 6 hodin (s nabíjecím kabelem a nabíječkou 5 V/2 A)

EU prohlášení o shodě

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická 
a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být 
míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské 
zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného 
místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda 
nebo místní úřady. 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 technika nebo místních úřadů.

Informace o OEEZ

Prohlášení o shodě dodavatele Federal Communications 
Commission

Toto prohlášení dodavatele o shodě je tímto pro
Produkt: Xiaomi 22,5W Power Bank 10000
Číslo modelu (čísla): PB100DPDZM
Značka/obchod: Xiaomi
Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s nařízením CFR 
47 část 15.
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám:

Specifikace
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(1)  Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení
což může způsobit nežádoucí provoz.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro Digitální 
zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto 
zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové 
komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což 
lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit 
rušení jedním nebo více z následujících opatření:
—Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
—Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

My Zimi Corporation tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnou 
legislativou.
Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Odpovědná strana – Kontaktní údaje pro USA
Společnost: Tekmovil LLC
Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA Country: U.S.A. 
Telefonní číslo: +1 (312) 282-5246
Internetové kontaktní informace: kim.peterson@gmail.com

Zástupce odpovědné strany za SDoC
Společnost: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China Country: P.R.C 
Telefonní číslo: +86 (0)25 8715 6360

UK prohlášení o shodě

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobce: Zimi Corporation
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, 
Jiangsu, China 
Další informace najdete na www.mi.com 
Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 
Plzeň www.beryko.cz




