
Děkujeme, že jste si vybrali 20000 mAh Mi Power Bank 3 Pro. Jde o vysokokapacitní 
přenosnou nabíječku, využívající vysoce kvalitní Li-polymerovou baterii a nabíjecí čip 
s výborným výkonem v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro další užití.

Přehled produktu
Pro nabití připojte adaptér a kabel k USB-C portu produktu.
Indikátor ukazuje následující úrovně nabití:
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Vybíjení

Tlačítko kontroly úrovně nabití není tlačítkem napájení. Tento produkt detekuje vybíjení 
a nabíjení automaticky. Indikátor napájení se vypne zhruba po dvou minutách od plného 
vybití.

Bezpečnost: Produkt je vybaven bezpečnostními funkcemi, které zabraňují přílišnému 
nabití, vybití, přehřátí a zkratům za jakýchkoli podmínek.
Účinnost: Podporuje obousměrné max. 45 W rychlé nabíjení a vybíjení.
Kompatibilita: Vestavěný chytrý USB kontroler nabíjení, kompatibilní s většinou mobilních 
telefonů a digitálních zařízení.
Kvalita: Vysoce kvalitní Li-polymerová baterie a nabíjecí čip.
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USB-A Port (výstup)

USB-C Port (Vstup/Výstup)

Kontrola úrovně nabití

USB-A Port (Výstup)

Indikátor napájení

Tento produkt není hračka. Udržujte mimo dosah dětí. Nenechávejte děti používat tento 
produkt nebo si s ním hrát, zabráníte tak možné nehodě.
Ujistěte se, že k nabíjení tohoto produktu používáte nabíječku, která odpovídá místním 
bezpečnostním standardům, abyste zabránili zásahu elektrickým proudem nebo 
poškození baterie.
Nevystavujte tento produkt tlaku a úderům. Zabraňte závažnějším pádům produktu. 
Nevystavujte tento produkt silným vibracím. Zabraňte proniknutí vody do produktu. 
Takovéto situace mohou způsobit zkrat, poškození baterie nebo elektrických obvodů. 
Pokud takováto situace nastane, přestaňte prosím okamžitě produkt používat a řádně 
jej zlikvidujte.
Pokud se produkt nafoukne, zdeformuje, začne prosakovat nebo jeho kapacita 
podstatně klesne, přestaňte prosím produkt okamžitě používat a řádně jej zlikvidujte.
Nepoužívejte tento produkt na místech, kde by mohl být ovlivněn odvod tepla od 
zařízení (např. v kapse kalhot, v uzavřené tašce, na posteli nebo gauči). Ujistěte se, že 
produkt není během použití zakryt oblečením, polštáři, pokrývkami nebo jinými 
předměty. Ujistěte se, že během dlouhého nabíjení není tento produkt umístěn v těsné 
blízkosti jiných zařízení, včetně mobilních telefonů, aby byl zajištěn lepší odvod tepla.
Nerozebírejte, neničte, nepropichujte a nezkratujte tento produkt. Nevystavujte produkt 
vodě ani ohni (včetně zdrojů tepla, jako jsou sporák či topení), nebo prostředí s teplotou 
vyšší než 60°C.
Nenechávejte tento produkt při horkém počasí v autě ani jej nevystavujte přímému 
slunci. 
Tento produkt obsahuje Li-polymerové baterie. Rozebírání obalu produktu je přísně 
zakázáno, aby se zabránilo případnému poškození baterie a dalším rizikům.

Nevhodné použití může způsobit selhání baterie, přehřívání, případně i požár či 
explozi! Abyste zabránili zranění a škodám na majetku, používejte tento produkt 
zásadně podle následujících požadavků:

CE

Zimi Corporation, tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s nařízeními 
a evropskými norrmami a jejich dodatky. Plný text EU deklarace o shodě je 
k dispozici na následující webové adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Varování

Pro nabití vašeho přístroje jej připojte k produktu.
Indikátor ukazuje následující úrovně vybití produktu:

Pokud nabíjíte laptop s USB-C portem, použijte k připojení USB-C port tohoto 
produktu, spolu s USB-C kabelem (prodáván zvlášť).

WEEE

Tento produkt je v souladu s direktivou 2012/19/EU. Všechny produkty nesoucí tento 
symbol jsou elektroodpadem, který nepatří do běžného odpadu. Kvůli ochraně lidského 
zdraví a životního prostředí odevzdejte elektroodpad na k tomu určeném místě. Správná 
recyklace pomáhá předcházet případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské 
zdraví.
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Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Vyrobeno: Zimi Corporation 
                    (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Dovozce: 
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76 
301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

Ochrana proti padělání

Každé balení produktu je opatřeno štítkem proti padělání. Po seškrábnutí vrstvy se 
objeví bezpečnostní kód. Ten zadejte na chaxun.mi.com, abyste si ověřili autenticitu 
produktu.

Štítek proti padělání

Po seškrabání vrstvy
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Opatření

Ujistěte se, že je produkt před prvním použitím plně nabitý.
Při nabíjení produktu nebo jeho užívání se ujistěte, že používáte správný kabel 
a adaptér.
Produkt používejte pouze pod dozorem. Pokud od produktu odcházíte, odpojte jej 
od elektřiny.
Je-li produkt nebo jiné zařízení, které pomocí produktu nabíjíte, plně nabito, odpojte 
kabel, abyste zabránili poškození baterie.
Pokud se po stisknutí tlačítka nerozsvítí indikátor napájení, možná se produkt nachází 
v ochranném stavu. Pro jeho obnovení připojte produkt k externímu napájení.
Pokud tento produkt nebudete po delší dobu používat, udržujte jeho napětí mezi 25 % 
~ 50 %, a uchovávejte jej v chladu a suchu. Vyhněte se dlouhodobému uskladnění plně 
nabitého nebo plně vybitého produktu, prodloužíte tak životnost baterie.
Pokud produkt používáte k napájení vysoce výkonných spotřebičů, jako například 
laptopů, používejte produkt při pokojové teplotě  5 ~ 30°C.

Specifikace

Model: PLM07ZM           Typ baterie: Nabíjecí Li-Polymer baterie
Kapacita: 20 000 mAh  3.7 V  74 Wh          
Pracovní teplota: 5 ~ 40°C

Jmenovitá kapacita: 12 000 mAh (5.0 V, 5.4 A)       
Rozměry produktu: 153.5 × 73.5 × 27.5 mm

Vstupní port: USB-C          Výstupní 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
Míra konverze: 90 % (5 V/1 A) / 84 % (5 V/5.4 A)
Čas nabíjení: Přibližně 11 hodin (5 V/2 A nabíječka, nabíjecí kabel součástí balení)

Přibližně 6.5 hodiny (18 W nabíječka, nabíjecí kabel součástí balení) 
Přibližně 4.5 hodiny (45 W nabíječka)
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