
Mi Powerbank 10000mAh Vésztöltő
Használat Utasítás

A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet!



Akkumulátor ellenőrzés
Be/Kikapcsolás

Megjegyzés: Az „Akkumulátor ellenőrzéséhez” használja a Be/Ki
gombot. A készülék automatikusan érzékeli az akkumulátor
töltöttségét/kisülését. A kisütés előtt két perccel a tápfeszültség
LED-ek kialszanak.

Biztonság: A hordozható Mi akkumulátor eltérő védelmi fokozattal
rendelkezik; akár feltöltött, akár lemerült vagy készenléti állapotban
van. Az akkumulátor könnyen átengedi a töltést, a túlságosan
lemerült az akkumulátorokat, magas hőmérsékletet, áramkört és
sok más szokatlan körülményt, és megbízható védelmet nyújt
digitális hordozható berendezései számára.

Nagy teljesítmény: Rendkívül gyors töltés, nagy áramkimenet 5,1 V
/ 2 1 A, rendkívül magas konverziós ráta (5,1 V / 1 A konverziós
tényező több mint 93%).

Kompatibilitás: A beépített Smart USB-kompatibilis akkumulátor
sokféle eszközzel kompatibilis, különösen a Samsung és a
BlackBerry készülékekkel, amelyek nem kompatibilisek sok
hordozható tápegységgel.

Minőség: Az első osztályú akkumulátorokat szállító legjobb
nemzetközi cégek akkumulátora.

USB

Jelzőfények
microUSB port



Az eszközről

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Ez az eszköz egy nagy
kapacitású hordozható akkumulátor. A készülék a legjobb
nemzetközi céggel van kapcsolatban, amely első osztályú chippel
ellátott akkumulátorokat szállít. Különleges teljesítménymutatókkal
rendelkezik: biztonság, hatékonyság, kompatibilitás és egyéb
szempontok.

Termék paraméterek

Akkumulátor típusa: Li-ion akkumulátor
Teljesítmény: 3,6V / 10 000 mAh (TYP)
Működési hőmérséklet tartomány: 0°C - 45°C
Méret: 91 x 60,4 x 22
Kimenő feszültség: DC5.1VI
Bemeneti feszültség: DC 5.0VO
Kimenő áramerősség: 2100 mAh (TYP)
Töltési idő: körülbelül 5,5 óra (töltő 5V / 2A szabványos kábel),
körülbelül 10 óra (töltő 5V / 1A, szabvány kábel)

Akkumulátor

A töltéshez csatlakoztassa a Mi adaptert a hálózati adapterhez.
Töltés közben az állapotjelzők mutatják a szintet az alábbiak szerint:

Töltés

Használjon USB-kábelt más digitális eszközök csatlakoztatásához a
töltéshez.Ha lemerül, az állapotjelző lámpák az alábbiak szerint
jelzik a maradék akkumulátor töltöttségi szintjét:

Töltöttség LED1 LED2 LED3 LED4
0-25% Villog Nem világít Nem világít Nem világít
25-50% Világít Villog Nem világít Nem világít
50-75% Világít Világít Villog Nem világít
75-96% Világít Világít Világít Villog
Teljes
töltöttség

Világít Világít Világít Világít

Töltési hiba Villog Villog Villog Villog



Áram LED1 LED2 LED3 LED4
Nincs
feszültség

Nem világít Nem világít Nem világít Nem világít

0-25% Villog Nem világít Nem világít Nem világít
25-50% Villog Villog Nem világít Nem világít
50-75% Villog Villog Villog Nem világít
75-100% Villog Villog Villog Villog

Garanciális visszautasítási feltételek

Karbantartás befejezése, leesés, hanyagság, rongálás, folyadék
bejutása a készülékbe, baleset, törés, vagy ha a készülék címkéje
és jelölése megsérült;
- A jótállási idő lejárt;
- Vis maior okozta károk;
- olyan károk, amelyek nem felel meg a Xiaomi szervizközpont
«hibalistájának»;
- A készülék vagy annak alkatrészeinek a «Hibalistáján» szereplő
meghibásodása, amely emberi tényezővel összefüggésben merült
fel, és akadályozza a normál működést.(Szükséges a csomagolási
egység megtartásához szükség lehet a szervizközpont
tanácsadójára, ha kapcsolatba kell lépnie velük)

Figyelmeztetés

Ez a készülék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, ezért
szigorúan tilos a házat szétszedni, hogy elkerüljük az akkumulátor
károsodását vagy egyéb károsodását. Szigorúan tilos mindenféle
szétszerelés, összenyomás, szúrás; nem szabad vízbe vagy tűzbe
tenni, illetve 60 °C feletti hőmérsékletnek kitenni.

Figyelmeztetés!

1. Az akkumulátor első használata előtt töltse fel teljesen.
2. A digitális eszköz megjelenítéséhez szükséges akkumulátor
használatakor kigyulladt, az a készülék megfelelő működésére utal.
3. Ennek az akkumulátornak a töltéséhez, vagy más eszközök
akkumulátoron keresztüli töltéséhez kiválaszthatja a saját kábelét.
4. Ha a digitális eszköz töltése közben az összes LED-jelzőfény nem
ég, ez azt jelenti, hogy a hordozható akkumulátor töltése nem
elegendő. Kérjük, töltse fel.
5. Amikor digitális eszközt csatlakoztatunk az akkumulátorhoz, az
közvetlenül az akkumulátor töltöttségét használja.



6. Az akkumulátor teljes feltöltése után azonnal válassza le az
elektromos hálózatról.
7. Az akkumulátor rövidzárlata vagy egyéb okok miatt a védelmi
mód bevezetésekor (a «stop work» gomb megnyomása után nem
jelenik meg a LED kijelző) a töltés folytatásához és az akkumulátor
élettartamának visszaállításához külső töltőt kell használni.

http://xiaomi-mi.com

Megjegyzés: Használja a Be/Ki gombot az «Akkumulátor
ellenőrzéséhez» . A készülék automatikusan érzékeli az
akkumulátor töltöttségét/kisülését. Kisülés előtt két perccel a
tápfeszültség LED-ek kialszanak.

http://xiaomi-mi.com



