
Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny ako 
výrobok používať a ako ho vhodne skladovať.

Xiaomi 67W Charging Combo (Type-)A

Užívateľská príručka



Špecifikácia

Ďakujeme, že používate tento produkt. 
Táto nabíjačka je kompaktná a prenosná 
s maximálnym výstupným výkonom W76. 
Je kompatibilný s väčšinou zariadení na 
trhu.

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej 
príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu 
líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

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

Prehľad produktu

Názov: Xiaomi 67W Charging Combo (Typ-A) 
Model: MDY-12-EH
Výstupný port: USB-A
Vstup: 100-40V2~, 50/60Hz, 1,7A
Normálny výstup: 5,0 V ° 3,0 A 15,0 W
Rýchly výstup: 5,0-20,0 V ° 6,2-3,25 A (76,0 W Max) 
Prevádzková teplota: -10 °C ~ 40 °C
Rozmery položky: 73*49,3*28mm (bez hrotov) 
Spotreba energie naprázdno: 0,75W0

USB-A



Vlastnosti produktu

Túto nabíjačku nerozoberajte.
Nevystavujte túto nabíjačku zdrojom tepla, ohňu alebo prostrediu 
s okolitou teplotou nad 40 °C (104 °F). Nenechávajte túto nabíjačku na 
priamom slnku. Neskratujte túto nabíjačku.
Nevystavujte túto nabíjačku nadmernej sile.
Deti musia byť pri používaní tejto nabíjačky pod dohľadom dospelej osoby.

Bezpečnosť: Viac ochranných funkcií vrátane ochrany proti skratu, nadprúdovej 
ochrany, prepäťovej ochrany, ochrany proti prehriatiu a podpäťovej ochrany. Rozhranie 
USB-A má nezávislé vysoko presné obmedzenie prúdu integrovaný čip, ktorý zaisťuje, že 
nabíjačka pracuje v normálnom rozsahu prúdu. Plášť je vyrobený z ohňovzdorného 
materiálu triedy UL94-V0 a je odolný voči vysokým teplotám, je bezpečný a spoľahlivý.
Kompatibilita: So vstavaným inteligentným identifikačným čipom je nabíjačka 
kompatibilná s väčšinou elektronických zariadení na trhu, ako sú telefóny a notebooky. 
Port: USB-A design, ktorý podporuje rýchle nabíjanie až 67 W.
Vzhľad: Ultra malý s 2 kolíkovou zástrčkou, kompaktný a prenosný.
Použiteľnosť: Prevádzková výška sa pohybuje do 2000 metrov.

Varovanie

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými 
smernicami a európskymi normami a dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia 
o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

C E



 WEEEInformácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické
a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by
sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste 
mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové 
zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových 
elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. 
Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného 
technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a 
podmienkach takých zberných miest.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Adresa: Xietian Village, Quanjiang Town, Suichuan, Jian City, Jiangxi 
Province, China 

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

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

ko.cz




