Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou
příručku a uchovejte ji pro budoucí použití

Přehled produktu

USB-A Port (Výstup)
USB-A Port (Výstup)
Indikátor napájení

Specifikace

Varování

Název: Mi 37W Dual-Port Car Charger
Model: CC06ZM
Výstupní port: USB-A
Vstup: 12–24 V = 4 A
Výstup:
USB 1: 5 V=2 A
USB 2: 5 V=3 A 9 V=2 A 12 V=2.25 A 20 V=1.35 A
Provozní teplota: 0°C až 30°C
Rozměry: ⌀ 30,8 × 74,7 mm

Instrukce
Autonabíječka
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Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je
v souladu s příslušnými směrnicemi a evropskými
normami a dodatky. Úplné znění ES prohlášení
o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html

OEEZ informace
Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou
odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ
jako ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla
být mísena s netříděným domácím odpadem.
Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a
životní prostředí tím, že předáte své odpadní
zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci
odpadních elektrických a elektronických zařízení,
jmenovaných vládou nebo místními orgány.
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1. Vložte autonabíječku do zástrčky zapalovače cigaret
nebo do napájecí zástrčky vašeho vozu. Poté se rozsvítí
její indikátor napájení.
2. Použijte USB kabel k připojení a napájení vašich
zařízení pomocí autonabíječky.
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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 instalačního technika nebo
místních úřadů.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China
Další informace naleznete na www.mi.com
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Nabíječku nerozebírejte ani neotevírejte.
Nevystavujte nabíječku zdrojům tepla, otevřenému ohni
ani prostředí s teplotami nad 60°C (140°F).
Nevystavujte nabíječku přímému slunečnímu záření.
Nezkratujte tuto nabíječku.
Nevystavujte nabíječku nadměrné síle.
Při používání této nabíječky musí být děti pod
dohledem dospělého.
Nabíječka má funkci inteligentní ochrany proti přehřátí.
Při přehřátí nabíječky dojde k automatickému odpojení
napájení. Jakmile teplota klesne, napájení se znovu
připojí.
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