
Mi 10000mAh Mi 18W Fast Charge Power
Bank 3 Használati utasítás

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és
őrizze meg későbbi használatra.



A termék áttekintése

Köszönjük, hogy ezt a nagy kapacitású power bankot választotta,
amely kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátorcellákat és egy töltő-
és kisütési chipel rendelkezik, amely kiváló biztonsági, hatékonysági és
kompatibilitási teljesítményt nyújt.

Megjegyzések: Az akkumulátor töltöttségi szintjét ellenőrző gomb nem
bekapcsológomb. A power bank automatikusan érzékeli a töltést és a
kisülést. Az akkumulátor töltöttségi szintjelzője a teljes lemerülés után
körülbelül 2 percen belül kikapcsol.

Biztonság: A Mi Power Bank többféle védelmi technológiával van
felszerelve, amelyek megakadályozzák a túltöltést, a túlmelegedést és
a rövidzárlatokat bármilyen működési állapotban.

Gyorstöltés: A powerbank 5,1 V/2,4 A, 9 V/2 A és 12 V/1,5 A feszültséget
támogat USB-A kábellel. A maximális kimeneti teljesítmény 18 W, ha két
eszközt tölt egyidejűleg kétportos kimenet használatával.

Kompatibilitás: Beépített intelligens USB töltésvezérlő, és kompatibilis a
legtöbb mobiltelefonnal és elektronikus eszközzel a piacon.

Minőség: Kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátorcellák, valamint
töltő- és kisütési chip.
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Töltés: Csatlakoztasson egy Mi hálózati adaptert a power bankhoz az
USB-C vagy Micro-USB porton keresztül a power bank töltéséhez. A jelző
a következő töltési állapotot mutatja:

Kisülés: Ez a powerbank az USB-A portokat használja más eszközök
töltésére. A jelző a következő lemerülési állapotot mutatja:

Alacsony áramú kisülés: Amikor a power bank nem töltődik, nyomja
meg kétszer az akkumulátor töltöttségi szintjét ellenőrző gombot, hogy
alacsony áramú kisülési módba lépjen. Ez az üzemmód használható
alacsony áramerősségű eszközök, például Bluetooth fejhallgatók és
intelligens szalagok töltésére. A jelzőlámpák egyenként kigyulladnak,
jelezve, hogy a tápegység alacsony áramú kisülési módban van.
Egyszerűen nyomja meg újra a gombot az üzemmódból való
kilépéshez. A powerbank két óra elteltével automatikusan kilép ebből
az üzemmódból.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodását,
túlmelegedését, sőt tüzet vagy robbanást is okozhat. Biztonsága,
valamint a személyi sérülések és az anyagi károk kockázatának
minimalizálása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket:

Ez a power bank nem játék. Kérjük, tartsa távol a gyermekektől. A
balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyerekek használják
vagy játsszanak ezzel a power bankkal. Ügyeljen arra, hogy a helyi
biztonsági előírásoknak megfelelő töltőt használjon a power bank
töltésekor, hogy elkerülje az áramütést vagy az akkumulátor
károsodását. Ne tegye ki ezt a power bankot nyomásnak, ütésnek, erős
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vibrációnak vagy folyadékoknak. Bármelyik ezek közül rövidzárlatot
okozhatnak, vagy károsíthatják az akkumulátort vagy az elektromos
áramkört. Ha ez megtörténik, azonnal hagyja abba a powerbank
használatát, és megfelelően dobja ki.

Ha ez a power bank felpúposodik, eldeformálódik, szivárogni kezd,
vagy a kapacitása jelentősen lecsökken, azonnal hagyja abba a
használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.

Ne töltse vagy merítse ki ezt a power bankot olyan helyeken, ahol a
hőelvezetése károsodhat, például a nadrágzsebében, zárt táskában,
ágyon vagy kanapén. Győződjön meg arról, hogy a power bankot ne
takarja el ruha, párna, ágynemű vagy egyéb egyéb tárgyak a
folyamat során. Ha más eszközöket hosszabb ideig tölt, ne helyezze
egymásra ezt a power bankot más eszközökkel, beleértve a
telefonokat is, hogy biztosítsa a jobb hőelvezetést.

Ne szerelje szét, és ne tegye ki a tápegységet nyomásnak, ütésnek,
erős vibrációnak, folyadékoknak, tűznek és egyéb hőforrásoknak,
például tűzhelyeknek, fűtőtesteknek vagy 60°C-nál (140°F) magasabb
környezeti hőmérsékletnek. Ha meleg, ne hagyja a power bankot
autóban vagy más olyan helyen, ahol közvetlen napfény érheti. Ez a
tápegység lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor
károsodásának vagy a biztonsági veszélyek elkerülése érdekében
semmilyen körülmények között ne nyissa fel a burkolatát.

Óvintézkedések

Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel a power bankot.
Használjon megfelelő töltőt és USB-kábelt (Mi márkájú termékek
ajánlottak), amikor a powerbankot tölti vagy más eszközök töltésére
használja.

Ne hagyja felügyelet nélkül ezt a power bankot töltés közben, és húzza
ki a konnektorból, mielőtt kimenne vagy hosszabb időre felügyelet
nélkül hagyná.

Miután ez a powerbank teljesen feltöltődött, vagy egy másik eszköz
teljes feltöltésére használták, időben húzza ki a töltőkábelt a sérülések
elkerülése érdekében.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje nem jelenik meg a gomb
megnyomásával, az lehet az oka, hogy a powerbank védő
üzemmódban van. Próbáljon meg egy külső töltőt csatlakoztatni a
powerbank helyreállításához. Ha hosszabb ideig nem használja ezt az
akkumulátort, tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét körülbelül 25–50%
tartományban, és tárolja hűvös és száraz helyen.



Kerülje a hosszú távú tárolást, amikor a power bank teljesen feltöltött
vagy üres, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

Műszaki adatok

Típus: PLM13ZM
Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor
Cellakapacitás: 37 Wh 3,7 V (10000 mAh)
Névleges kapacitás: 5500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C között
Méretek:147.8 x 73 .9 × 15,3 mm-es
Bemeneti port: Micro-USB/USB-C
Kimeneti port: USB-A
Bemenet: 5 V=2,1 A / 9 V=2,1 A / 12 V=1,5 A (A tápegység töltése
Micro-USB/USB-C-n keresztül ); 5 V=2,4 A (A power bank töltése Micro-
USB/USB-C-n keresztül, míg az eszköz töltése az egyik USB-A porton
keresztül 2,4 A áramerősséggel); 5 V=2,6 A (A powerbank töltése Micro-
USB/USB-C-n keresztül, miközben két eszköz töltése mindkét USB-A
porton keresztül 2,6 A-es áramerősséggel)
Kimenet: (Egyportos USB-A) 5,1 V=2,4 A 9 V=2 A 12 V=1,5 A (kétportos
USB-A) 5,1 V=2,6 A Töltési idő: kb. 4 óra (a mellékelt USB kábellel és 9
V/2 A, 12 V/1.5 A töltővel) kb. 6 óra (a mellékelt USB-kábellel és egy 5
V/2 A-es töltővel)

Útmutató a hamisítás elleni címkéhez

Minden Mi Power Bank külső csomagolásán hamisítás elleni címkét talál.
Karcolja meg a hamisítás elleni bevonatot, és adja meg a biztonsági
kódot a chaxun.mi.com oldalon, hogy ellenőrizze a termék
eredetiségét.

WEEE

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és
elektronikus berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint),
amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni.
Ehelyett védenie kell az emberi egészséget és a környezetet úgy, hogy
a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által
kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás
és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal az
ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel
kapcsolatban.



CE

A Zimi Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
vonatkozó irányelveknek és európai normáknak és módosításoknak. Az
EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes
címen érhető el:
www.mi.com/- global/service/support/declaration.html

Felelősség kizárása

A használati útmutatót a Xiaomi vagy helyi leányvállalata tette közzé.
A Xiaomi bármikor és előzetes értesítés nélkül elvégezheti a jelen
használati útmutatóban a tipográfiai hibák, az aktuális információk
pontatlansága vagy a programok és/vagy berendezések fejlesztései
miatt szükséges javításait és változtatásait. Az ilyen változtatások
azonban beépülnek a használati útmutató új kiadásaiba. Az képek
csak illusztrációk, és előfordulhat, hogy nem ábrázolja pontosan a
tényleges eszközt.

További információkért látogasson el a www.mi.com webhelyre.
Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó: Zimi Corporation (a
Mi Ecosystem cég) Cím: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin,
Jiangsu, Kína










