
Redmi 20000mAh 18W Gyorstöltő
Power Bank

Használati utasítás



Termék áttekintés

Köszönjük, hogy a 20000 mAh-s Redmi 18W Fast Charge Power
Bankot választotta. Ez a nagy kapacitású power bank a kiváló
minőségű lítium-polimer akkumulátor és egy töltő-kisütési chip
kiváló teljesítménnyel, kiemelkedő biztonsággal, hatékonyság és
kompatibilitás.

Megjegyzések:
Az akkumulátor töltöttségi szintjét ellenőrző gomb nem
bekapcsológomb.

A power bank automatikusan érzékeli a töltést és a kisülést.
A tápfeszültség visszajelző körülbelül 2 perccel a teljes lemerülés
után kikapcsol.

Biztonság: A powerbank többféle biztonsági technológiával
rendelkezik a túltöltés, a túltöltés, a túlmelegedés, és rövidzárlat
bármilyen munkakörülmények között.

Gyorstöltés: A powerbank 5,1 V/2,4 A, 9 V/2 A és 12 V/1,5 A
feszültséget támogat USB-A kábellel. A maximum kimeneti
teljesítmény 18 W, ha az eszközöket egyidejűleg tölti két kimeneti
porton keresztül.

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

Minőség: Kiváló minőségű lítium-polimer akkumulátor és tartós
töltő-kisütési chip.

Töltés

Csatlakoztasson egy Mi hálózati adaptert a power bankhoz USB-C
vagy Micro-USB porton keresztül a töltéshez. A jelző a következőket
mutatja:



Töltöttség LED1 LED2 LED3 LED4
0-25% Villog Ki Ki Ki
25-50% Be Villog Ki Ki
50-75% Be Be Villog
75-99% Be Be Be Villog
Teljes
töltöttség

Be Be Be Be

Töltési hiba Villog Villog Villog Villog

Kisütés

A 20000 mAh-s Redmi 18 W-os Fast Charge Power Bank USB-A
portot használ más eszközök töltésére. A kijelző a következő töltési
jeleket mutatja:

Akkumulátor
szintje

LED1 LED2 LED3 LED4

Feszültség
alatt

Ki Ki Ki Ki

0-25% Villog Ki Ki Ki
25-50% Villog Villog Ki Ki
50-75% Villog Villog Villog
75-100% Villog Villog Villog Villog

Alacsony áramú kisütés

Amikor a power bank nem töltődik, nyomja meg kétszer az
akkumulátor töltöttségi szintjét ellenőrző gombot az alacsony
áramú kisülési módba lépéshez. Ebben az üzemmódban kisméretű
eszközök, például Bluetooth fejhallgatók és okos telefonok töltésére
használható sávok, és a jelzőfények egyenként világítanak. A
kisáramú kisütési módból való kilépéshez nyomja meg az
akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzését gomb. A készülék
két óra elteltével automatikusan kilép ebből az üzemmódból.

Figyelem

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodását,
túlmelegedését, sőt tüzet vagy robbanást okozhat. A személyes
sérülések elkerülése érdekében, a biztonság és vagyonvédelem
érdekében, kérjük, őrizze meg és használja ezt a terméket
szigorúan az alábbi követelményeknek megfelelően:

Ez a termék nem játék. Kérjük, a balesetek elkerülése érdekében
mindig tartsa gyermekektől távol.
Győződjön meg arról, hogy a power bank töltője megfelel a helyi
biztonsági előírásoknak, hogy elkerülje az áramütést és az
akkumulátor károsodását.



Ne nyomja meg, üsse, ejtse le, ne tegye ki a készüléket erős
vibrációnak, és ne tegye ki folyadék hatásának, mivel az alábbi
műveletek bármelyike rövidzárlatot okozhat vagy károsíthatja az
akkumulátort vagy az áramkört. Ha ez megtörténik, azonnal hagyja
abba a készülék használatát, és dobja ki azt a helyi
szabályozásoknak megfelelően.

Ha a készülék felpúposodik, eldeformálódik, szivárogni kezd, vagy a
kapacitása jelentősen csökken, hagyja abba a használatát azonnal,
és megfelelően ártalmatlanítsa.
Ne töltse vagy merítse ki ezt a terméket ruhazsebben, zárt
táskában, ágyon, kanapén vagy más helyen ami akadályozhatja
annak hőelvezetését. Győződjön meg arról, hogy a terméket nem
takarja el ruha, párna, ágynemű vagy egyéb tárgyak töltés vagy
kisütés közben. Ha más eszközöket, például mobiltelefonokat tölt
hosszabb ideig, ne rakja egymásra az eszközöket és ezt a terméket,
hogy biztosítsa az összes készülék optimális hőelvezetését.

Ne szerelje szét, ne törje össze, ne szúrja ki vagy zárja rövidre a
terméket, és ne tegye ki folyadékoknak, tűznek, hőforrásnak,
például tűzhelynek, fűtőtestek, vagy olyan környezetbe, ahol a
környezeti hőmérséklet magasabb, mint 5o·c (140″F).
Meleg időben ne hagyja ezt a terméket autóban, a szabadban vagy
más olyan helyen, ahol napsugárzásnak van kitéve.

Ez a termék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor
károsodásának és más biztonsági veszélyek elkerülése érdekében
soha ne nyissa fel a termék tokját.

Óvintézkedések

Ügyeljen arra, hogy az első használatkor teljesen feltöltse a
terméket.
Használjon megfelelő töltőt és USB-kábelt (a Mi márkájú termékek
ajánlottak) a powerbank és egyéb eszközök töltéséhez.
Ne hagyja felügyelet nélkül ezt a terméket töltés közben, és húzza
ki a tápegységből, mielőtt kimegy vagy sokáig felügyelet nélkül
hagyja.

Miután ez a termék teljesen feltöltődött, vagy miután egy másik
eszköz teljes feltöltésére használták, húzza ki a töltőkábelt egy
időben a károk elkerülése érdekében.
Ha a gomb megnyomása után nincs áramjelzés, akkor a termék
védelmi állapotban van. A visszaállításhoz próbálja meg a készülék
csatlakoztatását külső töltőhöz.



Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tartsa a
teljesítményszintet körülbelül 25-50%-on, és tárolja hűvös, száraz
helyen.
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne
tárolja a terméket hosszú ideig teljes töltésen vagy feszültség nélkül.

Műszaki adatok

Modell: P8200LZM
Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor
Cellakapacitás: 74 Wh 3,7 V (20000 mAh)
Névleges kapacitás: 12000 mAh (5,1 V/3,6 A)
Üzemi hőmérséklet: 5°c és 35°c között
Tétel méretei: 154 x 73,6 x 27,3 mm
Bemeneti port: Micro-USB/USB-C
Kimeneti port: USS-A
Bemenet: S V=2.l A 9 V=2.l A 12 V= 1.5 A (A power bank töltése
Micro-USB/USB-C-n keresztül) S V :-:-: 2.4 A (A tápegység töltése
power bank Micro-USB/USB-C-n keresztül, miközben az eszközt az
egyik USB-A porton keresztül tölti 2,4 A áramerősséggel)
S V :-:-: 3,6 A (A power bank töltése Micro-USB/USB-C-n keresztül,
miközben két eszköz töltése mindkét USS-A porton keresztül
áram 3,6 A)
Kimenet: {Egyportos USS-A) 5,1 V=2,4 A 9 V=2 A Max. 12 V=l,5
A-Max.; {Két portos USS-A) 5,1 V = 3,6 A
Töltési idő: kb. 7,5 óra (9 V/2 A vagy 12 V/1.5 A adapter, töltőkábel
mellékelve)

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a szállító megfelelőségi nyilatkozata a következő termékre
vonatkozik: 20000mAh Red mi 18W Fast Charge Power Bank

Típusszám(ok): P8200LZM Márka/Kereskedelem: Redmi

Kijelentjük, hogy a fent említett készüléket tesztelték és megfelel a
CFR 47 15. rész előírásának. Ez az eszköz megfelel az FCC-
szabályok 15. részének.

A művelet az az alábbi két feltétellel:
1.Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát,
2.Ennek az eszköznek el kell bírnia minden interferenciát, beleértve
a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy
megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeknek az FCC szabályzat 15. rész szerint.



Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet
nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben való
telepítésnél. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő,
használ és sugározhat, és ha nincs beszerelve és nem használják
az utasításoknak megfelelően káros interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban.

Garancia azonban nincs hogy egy adott telepítésnél nem lép fel
interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió
vagy televízió vételében, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával
határozható meg, a felhasználót arra kérjük, hogy próbálja meg
kijavítani az alábbi intézkedések közül egy vagy több
alkalmazásával az okozott interferenciát:

1. Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

2. Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

3. Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön
lévő aljzathoz.

4. Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-
szerelőtől.


