Termék áttekintése

Töltés

Tulajdonságok

Köszönjük, hogy az 5000mAh Mi Power Bank 2 hordozható töltőt választotta.

Csatlakoztassa az Mi adaptert az Mi hordozható töltő

Típus: PLM10ZM

Ez a termék nagy teljesítményű, hordozható töltő, amely Li-polimer akkumulátort, valamint

töltéséhez. A jelzőelem a töltés állapotát az alábbi módon

a töltést és lemerült szabályozó chipet használ a biztonságos, hatékony és megfelelő

mutatja:

felhasználói élmény biztosítása érdekében.
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Akkumulátor típusa: Li-polimer akkumulátor

Ezennel kijelentjük, hogy a berendezés megfelel az 2014/30/EU elektromágneses

Teljesítmény: 5000mAh 3,7 V (18,5 Wh) Névleges teljesítmény: 3300 mAh 5,1 V (TYP 1A)

kompatibilitási irányelvnek.

Működési hőmérséklet: 0 °C – 40 °C

Méretek: 127 × 68,9 × 10,7 mm

Vizsgálati szabványok:

Bemeneti port: Mikro-USB

Kimeneti port: USB-A

EN55032:2015 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010

Bemenet: 5,0 V=2,0 A

Kimenet: 5,1 V=2,1 A

Töltési idő: 2,7 óra (5 V/2 A-es töltő, USB kábelt tartalmaz)
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Fontos biztonsági tudnivalók
Ellenőrizze, hogy az Mi hordozható töltő teljesen fel van-e töltve az első használatkor.

Hamisítás elleni címkékkel kapcsolatos utasítások
Minden Mi hordozható töltő külső csomagolásán egy hamisítás elleni címke látható.
Kaparja le a borítást, és keresse fel a http://chaxun.mi.com honlapot a hitelesítés
ellenőrzéséhez

Amikor valamely eszközt tölt az Mi hordozható töltővel, ellenőrizze, hogy az
eszközön megjelenik a töltést jelző ikon, és az Mi hordozható töltő megfelelően
működik.
Amikor újratölti az Mi hordozható töltőt, vagy valamilyen eszközt tölt az Mi
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hordozható töltővel, győződjön meg róla, hogy szabványos töltőkábelt használ.
Amikor minden jelző kikapcsol, amikor egy eszközt tölt a hordozható töltővel, rövid
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Válassza le az Mi hordozható töltőt az eszköz teljes feltöltése után a merülés
elkerülése érdekében.
Amikor az Mi hordozható töltő védett üzemmódba kapcsol (a LED-ek kikapcsolva

Az 5000mAh Mi Power Bank 2 hordozható töltő a töltést és lemerülést automatikusan

maradnak az áramellenőrző gomb megnyomása után) rövidzárlat vagy egyéb okok

érzékeli.

Lekapart címke

miatt, töltse fel egy külső töltővel a folytatáshoz.

Az Áramjelző a teljes feltöltés után 2 perccel után kikapcsol.

További információkért keresse fel: www.mi.com

Biztonság: Az Mi hordozható töltő számos biztonsági technológiát tartalmaz, a túltöltés,

VIGYÁZAT

túlmerülés, magas hőmérséklet és rövidzárlat elleni védelem biztosítása érdekében.
Hatékonyság: Gyors töltés.

Az Mi hordozható töltő Li-ion akkumulátorcellát tartalmaz. Ne nyissa ki a burkolatot

Kompatibilitás: Beépített okos USB töltésvezérlő, amely kompatibilis a legtöbb ismert

a cella károsodásának és egyéb veszélyek elkerülése érdekében.

mobiltelefonnal és digitális eszközzel.

Ne szerelje szét, törje össze, szúrja át vagy zárja rövidre az Mi hordozható töltőt, ne

Minőség: Li-polimer akkumulátor, töltést és lemerülést szabályozó chip.

tegye ki folyadék, tűz hatásának vagy olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet 60 °C
(140 °F) felett van.
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Hamisítás elleni címke

időn belül töltse újra az Mi hordozható töltőt.
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Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.
Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Cím: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, Kína
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