
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento 
manuál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 
baterie 

Lithium-ion  
Výstupní 
napětí 

DC 5.1V 

Kapacita 
3.6V/10400mAh 
(typicky) 

Vstupní 
napětí 

DC5.0V 

Operační 
teplota 

0 ℃ - 45 ℃ 
Výstupní 
proud 

2100mA 
(typicky) 

Rozměry 90.5x77x21.6mm 
Vstupní 
proud 

2000mA (typicky) 

Doba 
nabíjení 

5,5h (5V/2A) / 10h (5V/1A) 

 

Základní specifikace Záruční podmínky USB vstup 
Micro USB výstup 

Vlastnosti produktu  

Bezpečnost: Tento produkt má několik bezpečnostních prvků, 
které během nabíjení, vybíjení a v pohotovostním režimu 
zajišťují spolehlivou ochranu pro Vaše mobilní zařízení. Díky 
nim zařízení předchází podvybití, přebití nebo zkratu.  

Účinnost: Vysoká účinnost při rychlém nabíjení 5V/2.1A 
(účinnost při 5V/1A až 93%).  

Kompatibilita: Díky zabudované řídící jednotce pro USB 
nabíjení je zajištěna kompatibilita s většinou produktů na trhu, 
i těch, které nejsou s běžnými power banky kompatibilní, jako 
např. produkty Samsung či Blackberry.  

Kvalita: Kvalita je zajištěna značkovými lithium-ion 
akumulátory s vysokou spolehlivostí. 

Záruka se nevztahuje následující případy:  
 
1:  Zásahy do zařízení neoprávněnou osobou, kontakt s tekutinou, užití 
v rozporu s manuálem, vnější fyzické poškození výrobku, použití 
s neodpovídajícím externím zařízením;  
 
2: Překročení záruční lhůty;  
 
3: Poškození způsobené nadměrnou silou 
 
 
[Prosím zachovejte kompletní balení produktu. Toto je jednou 
z podmínek poprodejního servisu]  

 
Pro zjištění autorizovaných servisních míst Xiaomi, navštivte stránku:  
http://kefu.xiaomi.com  

 
Xiaomi Service Tel:400 -100-5678 

  
 
Výrobce: Jiangsu Zimi Electronic Technology Co., Ltd.  
Adresa: A913 , No. 159, Chengjiang Road, Jiangyin 

Vybíjení 
 
 
Pro nabití jiného zařízení jej připojte pomocí USB kabelu.  
Během vybíjení zobrazují ukazatelé následující: 
  
 LED1 LED2 LED3 LED4 

Podvybití     

0-25% Bliká    

25-50% Bliká Bliká   

50-75% Bliká Bliká Bliká  

75-100% Bliká Bliká Bliká Bliká 

 

Xiaomi Technology Co., Ltd. 

www.xiaomi.com 

Připojte produkt k nabíječi pro jeho nabití.  
Při nabíjení zobrazují ukazatelé následující: 
 

 LED1 LED2 LED3 LED4 

0-25% Bliká    

25-50% Svítí Bliká   

50-75% Svítí Svítí Bliká  

75-96% Svítí Svítí Svítí Blink 

100% Svítí Svítí Svítí Svítí 

Chyba Bliká Bliká Bliká Bliká 

Nabíjení 

Tlačítko napájení 
Ukazatele napájení 

Upozornění: 
 
 
• Před prvním použitím produkt dobijte.  
 
• Při používání tohoto produktu se na displeji dobíjeného 
zařízení přesvědčte, že je zobrazen symbol dobíjení k 
ujištění, že produkt pracuje správně. 
 
• Pro dobití produktu samotného, nebo dobíjení ostatních 
zařízení, vždy použijte odpovídající kabel. 
 
• Pokud během procesu nabíjení zhasnou všechny LED 
ukazatele, znamená to, že je produkt vybitý a je nutné ho 
dobít co nejdříve to bude možné. 
  
• Je-li tento produkt připojen k jinému zařízení, toto zařízení 
využívá elektrickou energii z tohoto produktu.  
 
• Jakmile je dobíjené zařízení plně dobito, odpojte jej 
z důvodu úspory elektrické energie.  
 
• Pokud produkt přejde do bezpečnostního režimu z (např. z 
důvodu zkratu) – LED ukazatele se po stisku tlačítka 
nerozsvítí, připojte produkt k externí nabíječce. 

Varování! 

Tento produkt obsahuje lithium-ion baterie. Je přísně 
zakázáno jej rozebírat z důvodu možného poškození baterií, 
které může vést k požáru.  
Je zakázáno produkt rozebírat, propichovat, zkratovat, 
dávat do vody nebo vystavovat teplotám vyšším, než 60°C 

Xiaomi Power Bank 

 

Uživatelský manuál 

www.Xiaomi.com 

http://www.xiaomi.com/

