
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Baseus Mini JA Power Bank 30000mAh

Přečtěte si prosím pokyny a uschovejte je pro
pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k riziku požáru, 
úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození.



1. Parametry zařízení

Značka: Baseus
Název: Power Bank 3000mAh
Model: X30
Baterie: polymerové
Kapacita baterie: 3000mAh/3,7V 111Wh 
Jmenovitá kapacita: 18000mAh 
Přeměna energie: ≥80%

Vstupní údaje:
iP: DC 5=2,1A Max.
Mikro: DC 5V=2,1A Max.
Typ C: DC 5V=2,1A Max.

Výstup:
Typ C: DC 5V=3,0A Max.
USB1: DC 5V=1A Max.
USB2: DC 5V=2,4A Max.
Celkový výstup: DC 5V=3,0A Max. 
Rozměry: 158*78*33 mm

2. Popis produktu
Tento výrobek je přenosné zařízení, které dokáže 
nabíjet telefony, tablety, elektronické knihy, herní 
konzole a další elektronická zařízení. Je vybaven 
protokoly rychlého nabíjení PD 5V3A, je přenosný a 
má 3 vstupy a výstupy.

3. Popis produktu

1) Napájecí banka *1
2) Uživatelská příručka *1
3) Záruční karta *1

4. Nabíjení telefonu nebo jiných zařízení pomocí 
powerbanky

1) Ujistěte se, že nabíjecí napětí vašeho zařízení 
odpovídá výstupnímu napětí powerbanky.
2) Použijte originální nabíjecí kabel výrobku, který 
chcete nabíjet. Po připojení se powerbanka začne 
automaticky nabíjet (rozsvítí se kontrolka LED).

5. Nabíjení powerbanky prostřednictvím nabíječky nebo portu USB v počítači.

1) Zapojte originální kabel USB, připojte jej k powerbance a k nabíječce ve stěnové zásuvce nebo k portu USB na 
počítači.
2) Na powerbance začne blikat kontrolka, která signalizuje, že se nabíjí. Když je plně nabitá, kontrolka LED svítí 
nepřetržitě.

6. Konstrukce zařízení

Vstup/výstup typu C

Mikro vstup

Vstup iP

Výstup USB1

Tlačítko napájení  Výstup USB2



7. Rady
1) Pro zachování výkonu powerbanky ji pravidelně nabíjejte (alespoň jednou za 5 měsíců).
2) Nesprávné používání výrobku může vést k jeho poškození nebo vzniku nebezpečí.
3) Společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním zařízení.

8. Bezpečnost

1) Abyste zabránili úniku, přehřátí nebo výbuchu, dodržujte zde uvedená bezpečnostní pravidla.
2) Power banka používá vysoce kvalitní a bezpečnou polymerovou baterii.
3) Zařízení neházejte, nerozebírejte ani nepropichujte. Uchovávejte jej mimo dosah ohně, tepla
a vody. Doporučujeme používat originální kabely nabíjených zařízení. Pokud se powerbanka vyboulí, okamžitě ji 
přestaňte používat.
4) Powerbanka se může během nabíjení a vybíjení zahřívat. Teplota je však nižší než 40 °C a nemá vliv na výkon.

9. Obsah škodlivých a toxických látek ve výrobku.

Škodlivé a toxické látky

Prvek

PCB

Elektrody

Baterie

Bydlení

O: Označuje, že obsah škodlivých a toxických látek v položce spadá do oblasti působnosti předpisu GB/T 26572.
X: Označuje, že obsah škodlivých a toxických látek v položce je mimo oblast působnosti předpisu GB/T 26572, 
ale neexistuje žádná komerčně dostupná alternativa a položka je v souladu s výjimkou.



Ochrana životního prostředí

Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se 
nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá 
oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací 
předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské 
zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy 
pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na 
obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek 
zakoupili.  

Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské 
unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví 
a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být 
zjištěna a odstraněna.

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své fyzikální a chemické 
struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu 
provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení 
optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. 
Provozní doba se ve skutečnosti může lišit od doby deklarované v nabídce, 
což není vada zařízení, ale vlastnost výrobku.
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