
Köszönjük, hogy a 20000mAh Mi Power Bank 3 Pro termékünket választotta. Ez a termék 
egy nagy kapacitású, hordozható töltőkészülék, mely kiváló minőségű Li-polimer 
cellákat használ, illetve kitűnő teljesítményű töltő és töltésleadó csipet tartalmaz, mind 
a biztonság, hatékonyság és kompatibilitás terén.

Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Termék áttekintése
Csatlakoztassa a Mi Power Adaptert és a kábelt a Mi Power Bank USB-C kimenetébe a 
töltéshez.
A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:
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Más eszközök töltése

A töltésellenőrző gomb nem bekapcsológomb. Az 20000mAh Mi Power Bank 3 hordozható 
töltő a töltést és más eszközök csatlakoztatását is automatikusan érzékeli. A töltésjelző
2 perccel a teljes lemerülés után kikapcsol.

Biztonság: A Mi Power Bank többféle védelmi technológiával rendelkezik, hogy 
bármilyen működési körülmény esetén is megakadályozza a túltöltést, a túlzott 
lemerülést, a túlmelegedést és a rövidzárlatot.
Hatékonyság: Támogatja a kétirányú, max. 45 W-os gyorstöltést és töltésleadást. 
Kompatibilitás: Beépített okos USB töltésvezérlő, amely kompatibilis a legtöbb ismert 
mobiltelefonnal és digitális eszközzel.
Minőség: Kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátor és tartós töltő és töltésleadó csip.
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Töltésjelző

Ez a termék nem játékszer. Kérjük tartsa gyermekektől távol. A balesetek elkerülése 
érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják, vagy játsszanak vele.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a helyi biztonsági szabványoknak megfelelő töltőt 
használ, mikor ezt a terméket tölti, hogy megelőzze az áramütést, vagy az akkumulátor 
károsodását.
Ne nyomja meg, vagy ütögesse a terméket, illetve ne ejtse le, vagy tegye ki azt erős 
rezgésnek. Ha ilyen helyzet áll elő, vagy folyadék jut a készülékbe, az rövidzárlatot, vagy 
károsodást okozhat az akkumulátornak, vagy elektromos áramkörnek.
Ez esetben haladéktalanul függessze fel a készülék használatát, és azt megfelelően 
ártalmatlanítsa. Amennyiben a készülék felfúvódik, deformálttá válik, abból folyadék 
szivárog, vagy a kapacitása jelentősen lecsökken, kérjük, függessze fel a használatát, és 
megfelelően ártalmatlanítsa.
Ne töltse vagy használja töltésre ezt a hordozható töltőt olyan helyeken, ahol a hő 
eloszlása akadályozva lehet, például nadrágzsebben, zárt táskában, ágyon vagy 
kanapén. Győződjön meg róla, hogy a hordozható töltőt nem borítja ruházat, párna, 
ágynemű vagy egyéb tárgy a folyamat során. Amikor más eszközöket tölt hosszabb 
ideig, a hő megfelelő eloszlása érdekében ne tegye egymásra a hordozható töltőt és az 
eszközöket.
Szigorúan tilos szétszerelni, nyomogatni, megszúrni, rövidre zárni, vízbe, vagy tűzbe 
dobni a terméket (beleértve a hőforrásokat, mint például tűzhelyek, melegítők), vagy 
60°C (140°F) feletti hőmérsékleti környezetnek kitenni.
Meleg időben ne hagyja a hordozható töltőt gépkocsiban vagy más, napsugárzásnak 
közvetlenül kitett helyen.
Ez a termék lítium-polimer akkumulátorcellákat tartalmaz. A borítás felnyitása szigorúan 
tilos, ezáltal elkerülhető az akkumulátor károsodása és más kockázatok.

A nem megfelelő használat akkumulátorhibát, túlmelegedést, vagy akár tüzet és robbanást 
is okozhat! A személyes biztonságának és épségének megőrzése érdekében kérjük, hogy 
kizárólag az alábbi előírásoknak megfelelően használja a terméket:

Vigyázat

A Zimi Corporation 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

Csatlakoztassa készülékét a Mi Power Bank-hoz, hogy azt a powerbank feltöltse. 
A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:

Amikor laptopot tölt USB-C porton keresztül, használjon USB-C - USB-C kábelt 
(külön árulva) hogy ezen termék USB-C portjához csatlakozzon.
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Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd. Manufactured 
by: Zimi Corporation 
(a Mi Ecosystem company)
Address: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China
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