Kompatibilitás: Beépített okos USB töltésvezérlő, amely kompatibilis a legtöbb
okostelefonnal, táblagéppel és eszközzel.

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

Termék áttekintése
Köszönjük, hogy a 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank-ot választotta.
Ez a nagyteljesítményű powerbank kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátorral,
illetve egy töltő és kisütő csippel rendelkezik, ezáltal kiváló teljesítményt nyújt,
kiemelkedő biztonság, hatékonyság és kompatibilitás mellett.
USB-C bemenet
Micro-USB bemenet

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

Töltés
Töltéshez csatlakoztassa a Mi töltőadaptert a powerbank USB-C, vagy Micro-USB
csatlakozójához. A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:
Akkumulátorszint

USB-A Port (Kimenet)

Vigyázat

Minőség: Kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátor és tartós töltő és kisütő
csip.

USB-A Port (Kimenet)
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feltöltve
Töltési hiba

Lemerülés
A 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank USB-A portot használ más
készülékek töltésére. A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:
Akkumulátorszint
Alacsony feszültség

Megjegyzések:

A töltésellenőrző gomb nem bekapcsológomb. A powerbank automatikusan érzékeli a
töltést és lemerülést.
A töltésjelző a teljes lemerülés után 2 perccel automatikusan kikapcsol.
Biztonság: A powerbank többféle védelmi technológiával rendelkezik, hogy bármilyen
működési körülmény esetén is megakadályozza a túltöltést, a túlzott lemerülést, a
túlmelegedést és a rövidzárlatot.
Gyorstöltés: A powerbank USB-A kábel használatakor az 5.1 V/2.4 A, 9 V/2 A és 12
V/1.5 A módokat támogatja. A maximális kimenő teljesítmény két készülék egyidejű
töltése esetén 18 W.

Elővigyázatossági intézkedések
Kérjük teljesen töltse fel a terméket az első használat előtt.
Megfelelő töltőt és USB-kábelt használjon (Mi márkájú termékek ajánlottak), amikor a
powerbank-ot tölti, vagy azt más eszközök töltésére használja.
Ne hagyja a hordozható töltőt töltés közben felügyelet nélkül, és húzza ki az
áramforrásból, mielőtt távozik, vagy azt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja.
Amikor a terméket teljesen feltöltötte, vagy miután egy másik eszközt teljesen
feltöltött vele, időben húzza ki a töltőkábelt az esetleges károsodás elkerülése
érdekében.
Amennyiben a készülék töltésjelzője nem reagál a gombnyomásra, a készülék védett
módban lehet. A visszaállításhoz csatlakoztassa a készüléket egy külső töltőhöz.
Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tartsa azt 25% és 50% töltöttségi szint
között, hűvös és száraz helyen. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása
érdekében ne tartsa a terméket hosszabb ideig a maximális, vagy minimális töltöttségi
szinten.

Tulajdonságok
Típus: PB200LZM
Akkumulátor típusa: Lítium-polimer
akkumulátor Cellakapacitás: 74 Wh 3.7 V
(20000 mAh) Névleges teljesítmény:
12000 mAh (5,1 V/3,6 A) Működési
hőmérséklet: 5 °C – 35 °C Az eszköz
méretei: 154 × 73,6 × 27,3 mm Bemenet:
Micro-USB/USB-C
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Alacsony-erősségű töltés: Amikor a powerbank nem tölt, nyomja meg kétszer az
akkumulátorszint-ellenőrző gombot, hogy belépjen az alacsony-erősségű töltés módba.
Ebben az üzemmódban kisebb készülékeket tölthet, mint például Bluetooth fülhallgatók
és okoskarkötők, és a töltésjelző fények egymás után bekapcsolnak. Az alacsony-erősségű
módból való kilépéshez nyomja meg az akkumulátorszint-ellenőrző gombot. A készülék
két óra elteltével automatikusan kilép ebből az üzemmódból.

Ez a termék nem játékszer. Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében,
gyermekek által elérhetetlen helyen tartsa.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a powerbank töltéséhez használt
eszköz összhangban van a helyi biztonsági szabványokkal, hogy
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CE
A Zimi Corporation ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó
irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. A EU megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő
elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv 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.

Hamisítás elleni címkékkel kapcsolatos utasítások

Minden 20000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank külső csomagolásán egy
hamisítás elleni címke látható. Kaparja le a címkét és írja be a kódot a
http://chaxun.mi.com címen, hogy megbizonyosodjon terméke eredetiségéről.

Hamisítás elleni címke

Kimeneti csatlakozó: USB-A
Bemenet:
5 V⎓2,1 A 9 V⎓2,1 A 12 V⎓1,5 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C porton keresztül)
5 V=2.4 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C csatlakozón keresztül, mialatt az
egyik USB-A port használatban van, 2.4 A áramerősséggel)
5 V = 3.6 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C csatlakozón keresztül, mialatt
mindkét USB-A port használatban van, 3.6 A áramerősséggel)
Kimenet: (Egy USB-A port) 5.1 V=2.4 A 9 V=2 A max. 12 V=1.5 A Max. ;
(Két USB-A port) 5.1 V=3.6 A
Töltési idő:kb. 7.5 óra (9 V/2 A, vagy 12 V/1.5 A adapter és töltőkábel mellékelve) kb. 10.6
óra (5 V/2 A adapter és töltőkábel mellékelve）
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