
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK SELHÁNÍ BATERIE, 
PŘEHŘÁTÍ A DOKONCE I POŽÁR NEBO VÝBUCH! ABYSTE PŘEDEŠLI 
POŠKOZENÍ ZDRAVÍ OSOB A MAJETKU, USCHOVEJTE TENTO MANUÁL 
A POUŽÍVEJTE PRODUKT VÝHRADNĚ V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI 
POKYNY.

• Tento produkt není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí mladších 
8 let. Aby se zabránilo nehodám, je zakázáno dětem produkty 
používat nebo si s nimi hrát.

• Při nabíjení tohoto produktu používejte nabíječku, která splňuje 
místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým 
proudem nebo poškození baterie.

• Netlačte na produkt a zabraňte také vážnému pádu produktu nebo 
silným vibracím. Pokud k tomu dojde, hrozí poškozeníproduktu. Může 
dojít ke zkratu nebo k poškození baterie nebo elektrického obvodu.

• V případě jakýchkoliv poškození, přestaňte produkt okamžitě 
používat a vyhledejte servisní středisko, případně produkt řádně 
zlikvidujte.

• Pokud se produkt nafoukne, zdeformuje, začne praskat nebo je jeho 
kapacita výrazně snížena, přestaňte jej okamžitě používat a řádně 
jej zlikvidujte.

• Je přísně zakázáno produkt rozebírat, mačkat, propichovat, zkratovat 
nebo vhazovat produkt do vody nebo ohně (včetně zdrojů tepla, jako 
jsou kamna, ohřívače apod.), ani je vystavovat prostředí s teplotami 
vyššími než 60 °C (140 °F).

• Nenabíjejte ani nevybíjejte tento produkt na místech, kde může 
být zamezeno odvodu tepla od produktu, například v kapse 
kalhot, v batohu, v kabelce, v uzavřeném sáčku, na posteli nebo na 
pohovce. Během procesu nabíjení / vybíjení se ujistěte, že produkt 
není zakrytý oděvem, polštáři, ložním prádlem ani žádnými jinými 
předměty. Při nabíjení nepokládejte jiné zařízení na tento produkt, 
například mobilní telefon, tablet, laptop apod.

• Produkt je přísně zakázáno skladovat v autě a na jiných místech, 
které jsou vystaveny přímému slunci.

• Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevření krytu je 
přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie a jiným rizikům 

z toho vyplývajících.
• Ujistěte se, že produkt je před prvním použitím plně nabitý.
• Při nabíjení produktu nebo používání produktu k nabíjení jiného 

přenosného zařízení vyberte vhodnou nabíječku a kvalitní kabel.
• Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, že je někdo v jeho blízkosti 

přítomen.
• Pokud je produkt plně nabitý nebo jsou jiná zařízení plně nabita 

pomocí produktu, odpojte co nejdřív kabel, abyste zabránili poškození 
při dlouhodobém připojení.

• Pokud po stisknutí tlačítka nedojde k žádné indikaci napájení, může 
být produkt vybitý nebo v nouzovém stavu. Produkt připojte k externí 
nabíječce a vyčkejte až se rozblikají kontrolky.

• V případě, že kontrolky neblikají ani po několika hodinách, kontaktujte 
servis nebo prodejce.

• Pokud se produkt nepoužívá delší dobu, udržujte stav nabití v rozmezí 
přibližně 25 až 50 % a skladujte na chladném  a suchém místě. 
Vyvarujte se dlouhodobému skladování tohoto výrobku při plném 
nabití nebo úplném vybití, má to negativní vliv na kapacitu produktu 
a na jeho životnost.

• Pokud používáte tento produkt k napájení výkonných spotřebičů, 
jako jsou notebooky, doporučujeme jej používat při okolní teplotě 
5 až 30 °C.

• Tlačítko na produktu neslouží na zapnutí nebo vypnutí. Produkt 
detekuje připojené zařízení automaticky.

• Tlačítko na produktu slouží pro kontrolu zbývající kapacity nebo na 
přepnutí do režimu dobíjení nízkým proudem např.: chytré hodinky, 
chytré náramky, sluchátka apod.)

• Režim dobíjení nízkým proudem aktivujete dvojitým stiskem tlačítka 
během nečinnosti (není připojena nabíječka ani žádné zařízení). Tento 
režim se automaticky deaktivuje po 2 hodinách nebo po opětovném 
zmáčknutí tlačítka.

• U bezdrátového nabíjení se ujistěte, že nabíjené zařízení není 
umístěno v kovovém krytu. Plastový nebo silikonový kryt nesmí být 
tlustší než 4 mm.

• Na plochu bezdrátového nabíjení nepokládejte žádné předměty citlivé 
na magnetizmus, např.: bankomatové karty, občanské průkazy apod.

• Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této 
uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely.

• Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku změn 
a aktualizací produktu.

Stav baterie LED1 LED2 LED3 LED4
0–25% bliká nesvítí nesvítí nesvítí

25–50% svítí bliká nesvítí nesvítí
50–75% svítí svítí bliká nesvítí
75–99% svítí svítí svítí bliká

Plně nabitá svítí svítí svítí svítí
Chyba nabíjení bliká bliká bliká bliká

Stav baterie LED1 LED2 LED3 LED4
Vybíjení nesvítí nesvítí nesvítí nesvítí
0–25% bliká nesvítí nesvítí nesvítí

25–50% bliká bliká nesvítí nesvítí
50–75% bliká bliká bliká nesvítí
75–99% bliká bliká bliká bliká

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu 
s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 
2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem 
je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte 
v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních 
předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady 
na životní prostředí a lidské zdraví. Další infor-mace k likvidaci získáte 
u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Zimi Corporation Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení PB100LZM 
je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

I
VÝROBCE/VÝROBCA
Pro Xiaomi Communications Co., Ltd 
vyrobila společnost Zimi Corporation Co., 
Ltd., A913, ulice Chengjiang č. 159, Jiangyin,
Jingsu, Čína.
www.xiaomi-czech.cz

VYBÍJENÍ
Tato power banka používá port USB-A k nabíjení dalších zařízení. 
Při vybíjení indikátor zobrazuje úroveň zabezpečení následujícím 
způsobem:

SPECIFIKACE
Model: PB100LZM
Rozměry: 150,5 x 73,6 x 15,1 mm
Kapacita: 37 Wh
Kapacita při napětí 3,7 V: 10 000 mAh
Kapacita při napětí 5,1 V: 5 500 mAh
Výstup bezdrátového nabíjení: není
Výstup 1 port USB A: 5,1 V = max. 2,4 A
Výstup USB Type-C: není
Výstup 2 porty USB A: 5,1 V = max. 2,6 A 
Vstup microUSB / USB Type-C: 5 V = 2,1 A
Doba nabíjení: 7,5 h
Provozní teplota: 5–35 °C

POPIS
2x Výstup USB A
4x LED kontrolka
1x Vstup Micro-USB
1x Vstup USB C
1x Tlačítko

Vstup USB C

Vstup Micro-USB

Výstup USB AVýstup USB A

LED kontrolka

Tlačítko
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10 000mAh Redmi Power Bank

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 

Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
Mert Xiaomi Communications Co., Ltd.

Zimi Corporation, A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin,
Jiangsu, China

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM MÔŽE DÔJSŤ K ZLYHANIU
BATÉRIE, PREHRIATIU A DOKONCA AJ K POŽIARU
ALEBO VÝBUCHU! ABY STE PREDIŠLI UJME NA ZDRAVÍ
OSÔB A POŠKODENÍ MAJETKU, USCHOVAJTE TENTO
MANUÁL A POUŽÍVAJTE PRODUKT VÝHRADNE V SÚLADE
S BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI.

• Tento produkt nie je hračka. Udržujte ho mimo dosahu detí mladších 
ako 8 rokov. Aby sa zabránilo nehodám, je zakázané deťom produkty 
používať alebo si s nimi hrať.

• Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne 
bezpečnostné normy, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom 
alebo poškodeniu produktu.

•  Netlačte na produkt a zabráňte tiež vážnemu pádu produktu alebo 
silným vibráciám. Ak k tomu dôjde, hrozí poškodenie produktu. 
Môže dôjsť ku skratu alebo k poškodeniu batérie alebo elektrického 
obvodu.

• V prípade akýchkoľvek poškodení, prestaňte produkt okamžite 
používať a vyhľadajte servisné stredisko, prípadne produkt riadne 
zlikvidujte.

• Ak sa produkt nafúkne, zdeformuje, začne praskať alebo je jeho 
kapacita výrazne znížená, prestaňte ho okamžite používať a riadne 
ho zlikvidujte.

• Je prísne zakázané produkt rozoberať, stláčať, prepichovať, skratovať 
alebo vhadzovať produkt do vody alebo ohňa (vrátane zdrojov tepla, 
ako sú kachle, ohrievače a pod.) alebo ho vystavovať prostrediu 
s teplotami nad 60 °C (140 °F).

• Nenabíjajte ani nevybíjajte tento produkt na miestach, kde môže byť 
zamedzené odvodu tepla od produktu, napríklad vo vrecku nohavíc, 
v batohu, v kabelke, v uzavretom sáčku, na posteli alebo na sedačke. 
Počas procesu nabíjania / vybíjania sa uistite, že výrobok nie je 
zakrytý odevom, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani žiadnymi inými 
predmetmi. Pri nabíjaní neklaďte iné zariadenie na tento produkt, 
napríklad mobilný telefón, tablet, laptop a pod.

• Produkt je prísne zakázané skladovať v aute a na iných miestach, 
ktoré sú vystavené priamemu slnku.

• Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu. Otvorenie krytu je 
prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie a iným rizikám 
z toho vyplývajúcich.

• Uistite sa, že výrobok je pred prvým použitím plne nabitý.
• Pri nabíjaní produktu alebo používaní produktu na nabíjanie iného 

prenosného zariadenia vyberte vhodnú nabíjačku a kvalitný kábel.
• Pri nabíjaní tohto produktu sa uistite, že je niekto v jehoblízkosti prítomný.
• Ak je produkt plne nabitý alebo sú iné zariadenia plne nabité 

pomocou produktu, odpojte čo najskôr kábel, aby ste zabránili 
poškodeniu pri dlhodobom pripojení.

• Pokiaľ po stlačení tlačidla nedôjde k žiadnej indikácii napájania,  
môže byť výrobok vybitý alebo v núdzovom stave. Produkt pripojte 
k externej nabíjačke a počkajte až sa rozblikajú kontrolky. V prípade, 
že kontrolky neblikajú ani po niekoľkých hodinách, kontaktujte servis 
alebo predajcu.

• Ak sa produkt nepoužíva dlhšiu dobu, udržujte stav nabitia v rozmedzí 
približne 25 až 50% a skladujte na chladnom a suchom mieste. 
Vyvarujte sa dlhodobému skladovaniu tohto výrobku pri plnom nabití 
alebo úplnom vybití, má to negatívny vplyv na kapacitu produktu a na 
jeho životnosť.

• Ak používate tento produkt na napájanie výkonných spotrebičov, ako 
sú notebooky, odporúčame ho používať pri okolitej teplote 5 až 30 ° C.

• Tlačidlo na produkte neslúži na zapnutie alebo vypnutie.Produkt 
deteguje pripojené zariadenie automaticky.

• Tlačidlo na produkte slúži na kontrolu zostávajúcej kapacity  alebo 
na prepnutie do režimu dobíjania nízkym prúdom (napr.: hodinky, 
náramky, slúchadlá a pod.)

• Režim dobíjania nízkym prúdom aktivujete dvojitým stlačením tlačidla 
počas nečinnosti (nie je pripojená nabíjačka ani žiadne zariadenie). 
Tento režim sa automaticky vdeaktivuje po 2 hodinách alebo po 
opätovnom stlačení tlačidla.

• U bezdrôtového nabíjania sa uistite, že nabíjané zariadenie nie je 
umiestnené v kovovom kryte. Plastový alebo silikónový kryt nesmie 
byť hrubší ako 4 mm.

• Na plochu bezdrôtového nabíjania neklaďte žiadne predmety citlivé na 
magnetizmus, napr.: bankomatové karty, občianske preukazy a pod.

• Obrázky produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v tejto 
používateľskej príručke slúžia len pre ilustračné účely. Skutočný 
produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku zmien a aktualizácií 
produktu.MI WIRELESS POWER BANK

Stav batérie LED1 LED2 LED3 LED4
0–25% bliká nesvieti niesvieti niesvieti

25–50% svieti bliká niesvieti niesvieti
50–75% svieti svieti bliká niesvieti
75–99% svieti svieti svieti bliká

Plne nabitá svieti svieti svieti svieti
Chyba nabíjania bliká bliká bliká bliká

Stav batérie LED1 LED2 LED3 LED4
Vybíjanie nesvieti nesvieti nesvieti nesvieti

0–25% bliká nesvieti nesvieti nesvieti
25–50% bliká bliká nesvieti nesvieti
50–75% bliká bliká bliká nesvieti
75–99% bliká bliká bliká bliká

VYBÍJANIE
Táto power banka používa port USB-A na nabíjanie ďalších 
zariadení. Pri vybíjaní indikátor zobrazuje úroveň zabezpečenia 
nasledovne:

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi 
na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/
EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. 
Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými 
miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach 
s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych 
predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny 
vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Zimi Corporation Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie typu PB100LZM 
je v súlade so smernicami 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie 
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

Výrobce
Pro Xiaomi Communications Co., Ltd 
vyrobila společnost Zimi Corporation Co., 
Ltd., A913, ulice Chengjiang č. 159, Jiangyin,
Jingsu, Čína.
www.xiaomi-czech.cz

ŠPECIFIKÁCIE
Model: PB100LZM
Rozmery: 150,5 × 73,6 × 15,1 mm
Kapacita: 37 Wh
Kapacita pri napätí 3,7 V: 10 000 mAh
Kapacita pri napätí 5,0 V: 5 500 mAh
Výstup bezdrôtového nabíjania: nie je
Výstup 1 port USB A: 5,1 V = max. 2,4 A
Výstup USB Type-C: není
Výstup 2 porty USB A: 5,1 V = max. 2,6 A 
Vstup microUSB / USB Type-C: 5 V = 2,1 A
Doba nabíjania: 7,5 h
Prevádzková teplota: 5–35 °C

POPIS
2x Výstup USB A
4x LED kontrolka
1x Vstup Micro-USB
1x Vstup USB C
1x Tlačidlo

Vstup USB C

Vstup Micro-USB

Výstup USB AVýstup USB A

LED kontrolka

Tlačidlo
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