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Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra. 

10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact 
Felhasználói útmutató 
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USB-A Port (Kimenet)       Akkumulátorszint-ellenőrző gomb 
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Megjegyzés: 
A töltésellenőrző gomb nem bekapcsológomb. 
A power bank automatikusan érzékeli a töltést és lemerülést. 

 
 

Gyorstöltés: Az USB-A port 5 V/2.4 A, 9 V/2.5 A Max., 12 V/1.85 A  
Max. gyorstöltő módot támogat. Az USB-C port 5 V/3 A, 9 V/2.5 A Max., 12 V/1.85 A 
Max. gyorstöltő módot támogat. 
Kompatibilitás: A beépített USB töltési vezérlő kompatibilis a legtöbb okoseszközzel, 
beleértve az okostelefonokat és tableteket. 



Töltés 

A power bank feltöltéséhez csatlakoztassa a Mi töltőt és töltőkábelt annak USB-C, vagy 
Micro-USB portjához. A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja: 

 
 

LED1 
LED2 
LED3 
LED4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más készülékek töltése 

Eszközök töltéséhez a power bankkal, csatlakoztassa a töltőkábelt az eszközhöz és a 
power bank USB-A, vagy USB-C portjához. A töltésjelző a merülés állapotát az alábbi 
módon mutatja: 

Akkumulátorszint LED1 LED2 LED3 LED4 

Alacsony feszültség Kikapcsolva Kikapcsolva Kikapcsolva Kikapcsolva 

0–25% Villog Kikapcsolva Kikapcsolva Kikapcsolva 

25–50% Villog Villog Kikapcsolva Kikapcsolva 

50–75% Villog Villog Villog Kikapcsolva 

75-100% Villog Villog Villog Villog 

 
* Alacsony-erősségű töltés: Amikor a power bank nem tölt, nyomja meg kétszer az 
akkumulátorszint-ellenőrző gombot, hogy belépjen az alacsony-erősségű töltés módba. Ez 
az üzemmód olyan alacsony áramerősségű eszközökhöz használható , mint például 
Bluetooth fejhallgatók, és okoskarkötők. A jelzőfények egyenként bekapcsolnak, hogy 
ezáltal jelezzék, hogy a power bank alacsony áramerősségű üzemmódban van. Egyszerűen 
nyomja meg a gombot újra, hogy kilépjen ebből az üzemmódból. A készülék két óra 
elteltével automatikusan kilép ebből az üzemmódból. 

 
 
 
 

 

 

Akkumulátorszin
t 

LED1 LED2 LED3 LED4 

0–25% Villog Kikapcsolva Kikapcsolva Kikapcsolva 

25–50% Bekapcsolva Villog Kikapcsolva Kikapcsolva 

50–75% Bekapcsolva Bekapcsolva Villog Kikapcsolva 

75–99% Bekapcsolva Bekapcsolva Bekapcsolva Villog 

Teljesen feltöltve Bekapcsolva Bekapcsolva Bekapcsolva Bekapcsolva 

Töltési hiba Villog Villog Villog Villog 

 



CE 

A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó 
irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. Az EU 
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

WEEE információ 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő 
elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), 
amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek 
is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált 
berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak 
minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára 
létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a 
környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények 
elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi 
hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási 
feltételeivel kapcsolatban. 

További információért keresse fel: www.mi.com 

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: Zimi Corporation 

(a Mi Ecosystem vállalata) 
Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
http://www.mi.com/
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