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Pokyny k bezpečnosti
• Pokud Power Bank nepoužíváte, odpojte jej od
zásuvky. Je-li plně nabitý Power Bank ponechán bez
použití, dojde po čase k jeho samovolnému vybití.
• Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě
0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F). Extrémní teploty
snižují kapacitu a životnost baterie. Přehřátý nebo
podchlazený Power Bank může dočasně přestat
pracovat.
• K náhodnému zkratování může dojít, pokud se
kovových pásků v USB konektorech dotkne kovový
předmět. Může to poškodit baterii nebo tento
předmět.
• Nevhazujte Power Bank do ohně, jelikož může dojít k
jeho výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to
možné, recyklujte jej. Nevyhazujte jej do směsného
odpadu.
• Power Bank nerozebírejte, nerozřezávejte,
nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak
nepoškozujte. Pokud Power Bank netěsní, zabraňte
kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu
dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou
nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Power Bank
neupravujte a nepokoušejte se do něj vkládat cizí
předměty. Power Bank neponořujte a ani
nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při
poškození mohou baterie explodovat.
• Používejte Power Bank pouze ke stanoveným účelům.
Nesprávné používání může způsobit riziko požáru,
výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za
následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy

nepoužívejte poškozený Power Bank ani nabíječku.
Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte
pouze uvnitř budovy.
Recyklace baterií
• Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se
neměly dostat na standardní skládku. Společnost PRG
Trading Group s.r.o. spolupracuje se společností
REMA system, powerbanku k recyklaci nám můžete
buď doručit osobně, nebo ji odevzdat na sběrných
místech společnosti REMA System. Více informací zde
- https://xiaomi-store.cz/cs/content/36-zpetnyodber-baterii-a-elektrozarizeni
Základní parametry
• Typ baterií:
Lithium-Ion
• Kapacita:
3.6V/5200mAh
• Provozní teplota:
0 °C – 45 °C
• Rozměry:
90.5 x 77 x 21.6mm
• Výstupní napětí:
DC 5.1V
• Vstupní napětí:
DV 5.0V
• Výstupní proud:
1500mA
• Vstupní proud:
2000mA
• Doba nabíjení:
3 hodiny při 5V a 2A nabíječce /
5 hodin při 5V a 1A nabíječce

Návod k použití
Nabíjení Power Bank:
• Před prvním použitím Power Bank nabijte.
• Připojte nabíječku s microUSB kabelem do sítě (není
součástí balení) a microUSB koncovku připojte do
microUSB konektoru Power Bank
• Nabijte do plné kapacity. Hladina nabíjení je
signalizována LED diodami. Když svítí všechny
najednou, je Power Bank plně nabitý. Viz Tab.1
• Délka nabíjení se odvíjí od použité nabíječky. 2A
nabíječka nabije Power Bank za 3 hodiny, s 1A
nabíječkou se nabíjení protáhne až na 5 hodin.
Používání Power Bank:
• Dodaný kabel připojte větším USB konektorem
k Power Bank a menším microUSB konektorem
k telefonu či tabletu. Můžete použít i jiné kabely nebo
redukce, které nejsou součástí balení.
• Nabíjení se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte
krátce napájecí tlačítko na Power Bank.
• V průběhu nabíjení indikační LED diody zobrazují
úroveň nabití Power Bank, viz. Tab.2
• Po nabití telefonu či tabletu odpojte oba konce
kabelu. Power Bank se automaticky po 2 minutách
vypne.

Zjištění aktuální kapacity Power Bank:
• Pro zjištění zůstatkové kapacity stiskněte jednou
krátce napájecí tlačítko na Power Bank. Aktuální
hladina nabití je signalizována počtem blikajících LED
diod. Viz. Tab.2
• Power Bank se opět po 2 minutách signalizace sama
uspí.
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Tab. 1 – signalizace při nabíjení Power Bank
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Tab. 2 – signalizace při nabíjení telefonu/tabletu
a při zjišťování zůstatkové hladiny nabití
Technická podpora
• V případě technických problémů a dotazů nás
kontaktujte na e-mail info@xiaomi-store.cz , případně
na webu www.xiaomi-store.cz
Prohlášení o shodě
Společnost PRG Trading Group s.r.o. tímto prohlašuje,
že zařízení je ve shodě s harmonizačními právními
předpisy Evropské unie: 2014/30/EU; NV117/2016
Sb. v platném znění.
EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání na
info@xiaomi-store.cz
Výrobce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China

