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

Termék áttekintése

Köszönjük,hogya20000mAhMiPowerBank3Pro termékünketválasztotta. Ezatermék
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.

USB-C Port (Bemenet/Kimenet)

Töltés

CsatlakoztassaaMiPowerAdaptertésakábeltaMiPowerBankUSB-Ckimenetébea
töltéshez.
A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:

LED1
LED2

Vigyázat

A nem megfelelő használat akkumulátorhibát, túlmelegedést, vagy akár tüzet és robbanást
isokozhat!Aszemélyesbiztonságánakésépségénekmegőrzéseérdekébenkérjük,hogy
kizárólag az alábbi előírásoknakmegfelelően használja a terméket:

Ezaterméknem játékszer.Kérjüktartsa gyermekektőltávol.Abalesetekelkerülése
érdekébenneengedje,hogygyermekekhasználják,vagyjátsszanakvele.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a helyi biztonsági szabványoknak megfelelő töltőt
használ,mikoreztatermékettölti,hogymegelőzzeazáramütést,vagyazakkumulátor

USB-APort(Kimenet) USB-A Port (Kimenet)

Töltésjelző

Akkumulátorszint-
ellenőrző gomb

LED3
LED4

Más eszközök töltése

Csatlakoztassakészülékét aMiPowerBank-hoz,hogyazt apowerbank feltöltse.
A töltésjelző a töltés állapotát az alábbi módon mutatja:

károsodását.
Nenyomjameg,vagyütögesseaterméket, illetveneejtsele,vagytegyekiazterős
rezgésnek. Ha ilyen helyzet áll elő, vagy folyadék jut a készülékbe, az rövidzárlatot, vagy
károsodást okozhat az akkumulátornak, vagyelektromos áramkörnek.
Ezesetbenhaladéktalanulfüggesszefelakészülékhasználatát,ésaztmegfelelően
ártalmatlanítsa. Amennyiben akészülék felfúvódik, deformálttá válik, abból folyadék
szivárog, vagy a kapacitása jelentősen lecsökken, kérjük, függessze fel a használatát, és
megfelelően ártalmatlanítsa.
Netöltsevagyhasználjatöltésreeztahordozhatótöltőtolyanhelyeken,aholahő
eloszlása akadályozva lehet, például nadrágzsebben, zárt táskában, ágyon vagy
kanapén.Győződjönmegróla,hogyahordozhatótöltőtnemborítjaruházat,párna,
ágyneművagyegyébtárgyafolyamatsorán.Amikormáseszközökettölthosszabb
ideig,ahőmegfelelőeloszlásaérdekébennetegyeegymásraahordozhatótöltőtésaz
eszközöket.

Atöltésellenőrzőgombnembekapcsológomb.Az20000mAhMiPowerBank3hordozható
töltőatöltéstésmáseszközökcsatlakoztatásátisautomatikusanérzékeli.Atöltésjelző
2 perccel a teljes lemerülés után kikapcsol.

Biztonság: AMi PowerBank többféle védelmi technológiával rendelkezik,hogy
bármilyenműködésikörülményesetén ismegakadályozzaatúltöltést,a túlzott
lemerülést, a túlmelegedést és a rövidzárlatot.
Hatékonyság: Támogatja a kétirányú, max. 45 W-os gyorstöltést és töltésleadást.

Amikor laptopot tölt USB-C porton keresztül, használjon USB-C - USB-C kábelt
(különárulva) hogy ezen termékUSB-Cportjához csatlakozzon.

CE

A Zimi Corporation ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó
irányelveknek és európai normáknak, illetve azok kiegészítéseinek. Az EU
megfelelőséginyilatkozatteljesszövegeazalábbiinternetcímenérhetőel:

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.
Melegidőbennehagyjaahordozhatótöltőtgépkocsibanvagymás,napsugárzásnak
közvetlenül kitetthelyen.
Ezaterméklítium-polimerakkumulátorcellákat tartalmaz.Aborítás felnyitása szigorúan
tilos,ezáltal elkerülhető az akkumulátor károsodásaésmáskockázatok.

Kompatibilitás: Beépített okos USB töltésvezérlő, amely kompatibilis a legtöbb ismert
mobiltelefonnal és digitális eszközzel.
Minőség:Kiválóminőségű lítium-polimerakkumulátoréstartós töltőés töltésleadócsip.
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Akkumulátorszint 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

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
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