Pred použitím si pozorne prečítajte návod a
uchovajte ju pre budúce použitie

Prehľad produktu

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

Špecifikácie

Varovanie

Názov: Mi 37W Dual-Port Car Charger
Model: CC06ZM
Výstupný 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
Prevádzková teplota: 0°C až 30°C
Rozmery: ⌀ 30,8 × 74,7 mm

Inštrukcie
Autonabíjačka
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Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je
v súlade s príslušnými smernicami a európskymi
normami a dodatky. Úplné znenie vyhlásenia ES
zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html

OEEZ informácie
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.
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1. Vložte autonabíjačku do zástrčky zapaľovača cigariet
alebo do napájacej zástrčky vášho vozidla. Potom sa
rozsvieti jej indikátor napájania.
2. Použite USB kábel na pripojenie a napájanie vašich
zariadení pomocou autonabíjačky.
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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.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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
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Nabíjačku nerozoberajte ani neotvárajte. Nevystavujte
nabíjačku zdrojom tepla, otvorenému ohňu ani prostredí
s teplotami nad 60°C (140°F). Nevystavujte nabíjačku
priamemu slnečnému žiareniu.
Neskratujte túto nabíjačku.
Nevystavujte nabíjačku nadmernej sile.
Pri používaní tejto nabíjačky musia byť deti pod
dohľadom dospelého.
Nabíjačka má funkciu inteligentnej ochrany proti
prehriatiu. Pri prehriatí nabíjačky dôjde k
automatickému odpojeniu napájania. Akonáhle teplota
klesne, napájanie sa znovu pripojí.
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