
Ładowarka samochodowa  

Mi 37W Dual-Port 

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Informacje o produkcie

Port USB typu A (wyjście)

Port USB typu A (wyjście)

Wskaźnik zasilania

Ładowarka samochodowa



Dane techniczne

Nazwa: Ładowarka samochodowa Mi 37W Dual-Port 
Model: CC06ZM
Port wyjściowy: USB typu A
Wejście: 12–24 V ⎓ 4 A
Wyjście:
USB 1: 5 V ⎓ 2 A
USB 2: 5 V ⎓ 3 A   9 V ⎓ 2 A   12 V ⎓ 2,25 A  
20 V ⎓ 1,35 A
Temperatura robocza: 0°C do 30°C
Wymiary: ∅ 30,8 × 74,7 mm

Instrukcje

1. Umieść ładowarkę samochodową w gnieździe 
zapalniczki lub gnieździe zasilania pojazdu. Wskaźnik 
zasilania zapali się.

2. Podłącz urządzenie przy użyciu kabla USB i naładuj je 
za pomocą ładowarki samochodowej.



Ostrzeżenie

 y Nie należy demontować, modyfikować ani 
samodzielnie naprawiać ładowarki samochodowej.

 y Nie należy wystawiać ładowarki samochodowej 
na działanie źródeł ciepła, otwartego ognia lub 
warunków o temperaturze otoczenia powyżej 60°C. 
Nie należy wystawiać ładowarki samochodowej 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 y Nie należy zwierać ładowarki samochodowej.
 y Nie należy używać nadmiernej siły wobec ładowarki 

samochodowej.
 y Podczas korzystania z ładowarki samochodowej 

dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej.
 y Ładowarka samochodowa ma inteligentną funkcję 

ochrony przed przegrzaniem. Gdy ładowarka zostanie 
przegrzana, automatycznie odłącza zasilanie. 
Gdy temperatura spadnie, ponownie włącza zasilanie.



CE

Zimi Corporation niniejszym oświadcza, 
że urządzenie spełnia wymagania 
obowiązujących dyrektyw i norm 
europejskich oraz ich zmian. Pełny tekst 
deklaracji zgodności UE jest dostępny 
pod następującym adresem:  
http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html



Informacja WEEE

Wszystkie produkty opatrzone symbolem 
przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie 
z dyrektywą 2012/19/UE), którego po 
zużyciu nie należy wyrzucać z innymi 
odpadami komunalnymi. Należy natomiast 
chronić ludzkie zdrowie i środowisko, 
zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego 
przez rząd lub władze lokalne punktu 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe 
postępowanie ze zużytym produktem i jego 
recykling pomogą zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutkom dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat lokalizacji, a także 
regulaminu tych punktów zbiórki, należy 
skontaktować się z instalatorem lub 
lokalnymi władzami. 



Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Zimi Corporation  
(firma w ekosystemie Mi)
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin,  
Jiangsu, China  

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Importer i dystrybutor: 
Ingram Micro Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


