Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

Prehľad produktu
Ďakujeme, že ste si vybrali 20000mAh Mi Power Bank 3 Pro. Ide o vysokokapacitnú
prenosnú nabíjačku, využívajúci vysoko kvalitnú Li-polymérovú batériu a nabíjací čip
s výborným výkonom v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

Nabíjanie

CE

Pre nabitie pripojte adaptér a kábel k USB-C portu produktu.
Indikátor ukazuje nasledujúce úrovne nabitia:

Zime Corporation, týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade
s nariadeniami a európskymi normami a ich dodatky. Plný text EÚ deklarácie
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Chyba nabíjania

Vybíjanie
Pre nabitie vášho prístroja ho pripojte k produktu.
Indikátor ukazuje nasledujúci úrovne vybitia produktu:

Tlačidlo kontroly úrovne nabitia nie je tlačidlom napájania. Tento produkt detekuje
vybíjanie a nabíjanie automaticky. Indikátor napájania sa vypne zhruba po dvoch
minútach od plného vybitia.
Bezpečnosť: Produkt je vybavený bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prílišnému
nabitie, vybitie, prehriatiu a skratom za akýchkoľvek podmienok.
Účinnosť: Podporuje obojsmerné max. 45 W rýchle nabíjanie a vybíjanie.
Kompatibilita: Vstavaný šikovný USB kontrolér nabíjania, kompatibilný s väčšinou
mobilných telefónov a digitálnych zariadení.
Kvalita: Vysoko kvalitný Li-polymérová batéria a nabíjací čip.
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Pokiaľ nabíjate laptop s USB-C portom, použite na pripojenie USB-C port
tohto produktu, spolu s USB-C káblom (predávaný zvlášť).

WEEE
Tento produkt je v súlade s direktívou 2012/19/EU. Všetky produkty nesúce tento symbol
sú elektroodpadom, ktorý nepatrí do bežného odpadu. Kvôli ochrane ľudského zdravia a
životného prostredia odovzdajte elektroodpad na k tomu určenom mieste. Správna
recyklácia pomáha predchádzať prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie
a ľudské zdravie.

Ochrana proti falšovaniu

Uistite sa, že je produkt pred prvým použitím plne nabitý.
Pri nabíjaní produktu alebo jeho užívanie sa uistite, že používate správny kábel
a adaptér.
Produkt používajte iba pod dozorom. Pokiaľ od produktu odchádzate, odpojte ho od
elektriny.
Ak je výrobok alebo iné zariadenie, ktoré pomocou produktu nabíjate, plne nabité,
odpojte kábel, aby ste zabránili poškodeniu batérie.
Ak sa po stlačení tlačidla nerozsvieti indikátor napájania, možno sa produkt nachádza v
ochrannom stave. Pre jeho obnovenie pripojte produkt k externému napájaniu.
Pokiaľ tento produkt nebudete dlhší čas používať, udržujte jeho napätie medzi 25 % ~
50 %, a uchovávajte ho v chlade a suchu. Vyhnite sa dlhodobému uskladneniu plne
nabitého alebo plne vybitého produktu, predĺžite tak životnosť batérie.
Ak produkt používate na napájanie vysoko výkonných spotrebičov, ako napríklad
laptopov, používajte produkt pri izbovej teplote 5 ~ 30°C.

Každé balenie produktu je opatrené štítkom proti falšovaniu. Po zoškrabnutie vrstvy
sa objaví bezpečnostný kód. Ten zadajte na chaxun.mi.com, aby ste si overili
autenticitu produktu.

Štítok proti falšovaniu

Po zoškrabanie vrstvy

Špecifikácia
Typ batérie: Nabíjací Li-polymér batérie
Model: PLM07ZM
Menovitá kapacita: 12 000 mAh (5.0 V, 5.4 A)
Kapacita: 20 000 mAh 3.7 V 74 Wh
Rozmery produktu: 153.5 × 73.5 × 27.5 mm
Pracovná teplota: 5 ~ 40°C
Vstupný port: USB-C
Výstupný port: USB-A / USB-C
Vstup: 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2.25 A
Výstup: 45 W Max.
USB-A (Single Port): 5 V=2.4 A 9 V=2 A 12 V=1.5 A
USB-A (Dual Port): 5 V=3 A
USB-C: 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2 A
Triple Port: 5 V=5.4 A 9 V=3 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2 A
Miera konverzie: 90 % (5 V/1 A) / 84 % (5 V/5.4 A)
Čas nabíjania: Približne 11 hodín (5 V/2 A nabíjačka, nabíjací kábel súčasťou balenia)
Približne 6.5 hodiny (18 W nabíjačka, nabíjací kábel súčasťou balenia)
Približne 4.5 hodiny (45 W nabíjačka)
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Varovanie
Nevhodné použitie môže spôsobiť zlyhanie batérie, prehrievaniu, prípadne
i požiar či explóziu! Aby ste zabránili zraneniu a škodám na majetku, používajte
tento produkt zásadne podľa týchto požiadaviek:
Tento produkt nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí. Nenechávajte deti používať
tento produkt alebo si s ním hrať, zabránite tak možné nehode.
Ubezpečte sa, že na nabíjanie tohto produktu používate nabíjačku, ktorá zodpovedá
miestnym bezpečnostným štandardom, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom
alebo poškodenia batérie.
Nevystavujte tento produkt tlaku a úderom. Zabráňte závažnejším pádom produktu.
Nevystavujte tento produkt silným vibráciám. Zabráňte preniknutiu vody do produktu.
Takéto situácie môžu spôsobiť skrat, poškodenie batérie alebo elektrických obvodov.
Ak takáto situácia nastane, prestaňte prosím okamžite produkt používať a riadne ho
zlikvidujte.
Ak sa produkt nafúkne, zdeformuje, začne presakovať alebo jeho kapacita podstatne
klesne, prestaňte prosím produkt okamžite používať a riadne ho zlikvidujte.
Nepoužívajte tento produkt na miestach, kde by mohol byť ovplyvnený odvod tepla od
zariadenia (napr. vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške, na posteli alebo gauči). Uistite sa,
že výrobok nie je počas použitia zakrytý oblečením, vankúšmi, pokrývkami alebo inými
predmetmi. Neumiestňujte počas dlhého nabíjania tento produkt do tesnej blízkosti iných
zariadení, vrátane mobilných telefónov, aby bol zaistený lepší odvod tepla.
Nerozoberajte, neničte, neprepichujte a neskratujte tento produkt. Nevystavujte produkt
vode ani ohňu (vrátane zdrojov tepla, ako sú sporák či kúrenie), alebo prostredie
s teplotou vyššou ako 60°C
Nenechávajte tento produkt pri horúcom počasí v aute ani ho nevystavujte priamemu
slnku.
Tento produkt obsahuje Li-polymérové batérie. Rozoberanie balení výrobku je prísne
zakázané, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu batérie a ďalším rizikám.
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Opatrenie

LED4

o o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Vyrobené: Zimi Corporation
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China
Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.beryko.cz

