
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a 
készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

ÁTTEKINTÉS 

1. Használja a gyárilag mellékelt USB-C kábelt egy adapterrel a Mi 20W Wireless 
Charging Stand csatlakoztatásához. Csatlakoztatás után a készülék használatra 
kész, ha az állapotjelző LED háromszor zölden villogott.
Az adapter paraméterei: 

a. 5V/1A teljesítményű adapterek nem támogatottak
b. 5W általános töltési teljesítmény 5V/2A adapterrel támogatott
c. 10W gyorstöltési teljesítmény QC 2.0 és QC 3.0 adapterrel (18W) lehetséges *
d. 20W gyorstöltési teljesítmény QC3.0 Class B (27W vagy nagyobb teljesítményű) 

adapterrel lehetséges* 
*A  telefonkészüléknek támogatnia kell a 20W gyorstöltés funkciót.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

2. Helyezzen egy Qi kompatibilis eszközt a Mi 20W Wireless Charging Stand 
közepére a töltés indításához. A töltés automatikusan megkezdődik. A töltés 
normál állapotában az állapotjelző LED zölden világít.

3. A telefont a Mi 2W Wireless Charging Stand közepére helyezze el. Változtassa 
meg a telefon helyzetét, ha a töltés nem kezdődik meg. Az állapotjelzőnek 
zölden kell világítania és a telefonon meg kell jelennie a töltés jelzésnek. 
(Vegye figyelembe az alábbi ábrát)

4. Ha az állapotjelző LED villog, akkor a töltő hibát észlelt és védelmi módba 
kapcsolt. Kérjük, ellenőrizze, hogy nem került-e bármilyen fém tárgy a töltőre. 
Ha igen, távolítsa el és ellenőrizze, hogy a töltés megkezdődött-e. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• A töltő nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra.
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
• Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. 

rádióhullámoknak. Ezek akészülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek 
megsérülését okozhatják.

• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek 
(0°C alatti vagy35°C feletti), valamint tűző napsugárzásnak.

• Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen.
• A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet 

melletthasználhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás 
részeit kisgyermekek előlelzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy 
egyéb sérülést okozhatnak!

• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
• A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú (pl. 

fürdőszoba) vagytúlzottan poros helyiségekben.
• Ez különösen gépkocsiban való tárolásra vonatkozik. Hosszabb várakozási idő 

esetén rendkívülmagas hőmérséklet keletkezhet a gépkocsi belsejében és a 
kesztyűtartóban. Vegye ki ajárműből az elektromos és elektronikus 
készülékeket.

• A készüléket ne használja azonnal, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi. 
Bekapcsoláselőtt hagyja a készüléket akklimatizálódni.

• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz 
ne használjonmelegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.

• Ha a készülék leesik, kár keletkezhet benne, és ezután a használata már nem 
biztonságos.

• Soha ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék nem tartalmaz felhasználó 
általkarbantartandó vagy cserélendő alkatrészeket.

• Csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberrel vagy az 
ügyfélszolgálattal javíttassa akészüléket. A szakszerűtlen javítás veszélyt 
jelenthet a használó számára. Ezenkívül a garanciais érvényét veszti.

• Ne engedje, hogy víz fröccsenjen és/vagy csöpögjön a készülékre, és ne állítson 
rá folyadékkaltöltött tárgyat, mint például vázát vagy felnyitott italt.

• Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki 
az esetlegcsatlakoztatott töltőkábelt a készülékből. Ismételt használatba vétel 
előtt ellenőriztesse akészüléket képzett szakemberrel.

• USB hálózati csatlakozóaljzat használata esetén a használt csatlakozóaljzatnak 
könnyenhozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszélyhelyzetben az USB hálózati 
csatlakozót gyorsan eltudja távolítani a csatlakozóaljzatból. Ehhez vegye 
figyelembe az USB hálózati csatlakozóhasználati útmutatójában foglaltakat.

• Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható 
sérülés

• Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz- és robbanásveszélyes, 
veszélyes anyagokfolyhatnak ki vagy más veszélyhelyzetek állhatnak elő! Ne 
dobja a készüléket tűzbe, mivel abeépített akkumulátor felrobbanhat

• Tartsa be az elemmel/akkumulátorral működő készülékek használatára 
vonatkozókorlátozásokat, illetve tilalmakat olyan helyeken, ahol használatuk 
veszélyes lehet, mint példáulüzemanyagtöltő állomásokon, repülőgépen, 
kórházakban, stb.

• A töltéshez kizárólag megfelelő minőségű, szabványos USB-C kábelt 
használjon.

• Ne helyezzen mágneses csíkkal ellátott kártyát (pl bankkártya) a töltő közelébe, 
hogy elkerüljea kártya olvasási problémáját

• Tartson legalább 20 cm távolságot egészségügyi implantátumok használata 
esetén a töltő ésaz implantátum között, hogy elkerülje az interferenciát az 
implantátummal.

• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

Állapotjelző LED 
USB-C 
csatlakozó

CE JELLEMZŐK

Név: Mi 20W Wireless Charging Stand 
Modell: WPC02ZM
Csatlakozás: USB-C
Bemenet: 5 V=2 A  9 V=1.6 A  12–16 V=1.7 A 
Max. Kimenet: 20 W Max.
Töltési távolság: ≤ 4 mm 
Működési frekvencia: 110–148 KHz 
Működési hőmérséklet: 0°C to 35°C
Méretek: 109,7 × 91 × 91 mm

Készült: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Gyártó: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Cím: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

További információ a www.mi.com webhelyen található

A gyártó kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó 
irányelveknek, valamint az európai szabványoknak és kiegészítéseknek. Az 
EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő oldalon:
 http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE-információk

A hulladékkezelésre a 2012/19 / EU európai irányelv vonatkozik.
A tápegység elektronikus áramellátását a levegőellátás alapján kell 
meghatározni. Ezen információkkal kapcsolatos további információk 
szintén rendelkezésre állnak.

Az Mi 20W Wireless Charging Stand egy általános vezeték nélküli 
gyorstöltő állvány, melyet mind álló, mind fekvő helyzetben használhat. 
otthon vagy munkahelyén használhat. A töltő USB-C foglalattal van 
ellátva. Helyezze a mobiltelefonját a töltő állványra a töltéshez. 

Vezeték nélküli töltő 
állvány 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz




