
67W Car Charger (USB-A + Type-C) 

Uživatelská příručka



Port typu C (výstup)
Port USB-A (výstup)

Indikátor napájania

Autonabíjačka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre 
budúce použitie.

1.  Insert the car charger into the cigarette lighter or power outlet port of your
     vehicle, then its power indicator will light up in white (the car charger is in
     standby mode).
2.  Use the USB charging cable to connect and charge your devices with the car 
     charger.
3. When using the car charger to charge the device via the Type-C port, the
    power indicator will display blue or gold according to device‘s power level 
    from low to high.



1.

2.

3.

1. Vložte autonabíjačku do zapaľovača cigariet alebo do zásuvky vo vašom 
aute, potom sa jej indikátor napájania rozsvieti bielo (autonabíjačka je 
v pohotovostnom režime).

2. Pomocou USB kábla pripojte a nabite svoje zariadenia.
3. Ak nabíjate zariadenie pomocou autonabíjačky cez port typu C, indikátor 

napájania bude svietiť modro alebo zlate podľa úrovne napájania zariadenia 
od nízkej po vysokú.

Autonabíjačku nerozoberajte ani neotvárajte.
Nevystavujte túto autonabíjačku zdrojom tepla, ohňu alebo prostredia
s okolitou teplotou vyššou ako 60 °C. Nenechávajte túto autonabíjačku na 
priamom slnečnom svetle.
Neskratujte autonabíjačku.
Nevystavujte autonabíjačku neprimeranej sile.
Deti musia byť pri používaní tejto autonabíjačky pod dohľadom dospelej osoby. 
Autonabíjačka má inteligentnú funkciu ochrany proti prehriatiu. Pri prehriatí sa 
automaticky odpojí od napájania. Akonáhle teplota klesne, znova sa 
k napájaniu pripojí.
Na zaistenie bezpečnosti používajte pri nabíjaní zariadenia cez port typu C 
priložený nabíjací USB kábel.

Pokyny

Varovanie



Špecifikácie
Názov: Xiaomi 67W Car Charger (USB-A + Type-C)
Model: CC07ZM
Výstupný port: Typ C/USB-A
Vstup: 12 V        7,5 A
Jednoportový výstup: (USB-A) 5 V       2A Max. 9 V      2 A Max. 
Dvojportový výstup: (oba porty používané súčasne) 55 W Max. 
Prevádzková teplota: 0 až 30 °C
Rozmery položky: 75,13 x 33,29 x 33, 29 mm
*Max. 67 W rýchle nabíjanie je k dispozícii iba pre telefóny Xiaomi, ktoré 
podporujú rýchle nabíjanie.
*Aby bol zaručený maximálny výkon rýchleho nabíjania 67 W, uistite sa, že 
pri nabíjaní kompatibilného telefónu Xiaomi s maximálnym výkonom 67 W 
pomocou autonabíjačky používate dodaný nabíjací USB kábel.

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



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

Informácie o OEEZ

Všetky produkty nesúce tento symbol sú odpadové 
elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 
2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným 
domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť 
ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho 
odpadového zariadenia do určeného zberného miesta na 
recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, 
ktoré určí vláda alebo miestne úrady. 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 technika alebo miestnych úradov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: CukTech ELEC Co., Ltd

(a Mi Ecosystem company)
Adresa: 16F Building A1, Huizhi Technology Park, No.8 Hengtai Road, Nanjing

    Economic and Technological Development Zone, Nanjing Jiangsu,
    China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.




