Fontos információk

Specifikációk

További információkért az 10000mAh Mi 18W Fast Charge Power Bank 3 gyorstöltős
powerbank-ról, kérjük, keresse fel a következő oldalt:
www.mi.com/global/service/userguide

Vigyázat

A nem megfelelő használat akkumulátorhibát, túlmelegedést, vagy akár tüzet és robbanást is okozhat. A
biztonság garantálása és a személyes sérülések, valamint a vagyoni kár elkerülése érdekében tartsa szem
előtt az alábbi elővigyázatossági intézkedéseket:
A hordozható töltő nem játék. Kérjük tartsa gyermekektől távol. A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja,
hogy gyermekek használják vagy játszanak a hordozható töltővel.
Amikor ezt a hordozható töltőt tölti, az áramütés és az akkumulátor károsodásának megelőzése
érdekében győződjön meg róla, hogy olyan töltőt használ, amely megfelel a helyi biztonsági
szabványoknak.
Ne tegye ki ezt a hordozható töltőt nyomás, ütés, erős rezgés vagy folyadék hatásának. Ezek
bármelyikének az előfordulása rövidzárlatot vagy az akkumulátor, illetve az elektromos áramkör
károsodását idézheti elő. Ez esetben haladéktalanul függessze fel a hordozható töltő használatát, és azt
megfelelően ártalmatlanítsa.
Amikor a hordozható töltő duzzadttá, deformálttá válik, vagy elkezd szivárogni, vagy teljesítménye
jelentősen lecsökken, kérjük, függessze fel a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.
Ne töltse vagy merítse le ezt a hordozható töltőt olyan helyeken, ahol a hő eloszlása akadályozott lehet,
például nadrágzsebben, zárt táskában, ágyon vagy kanapén. Győződjön meg róla, hogy a hordozható
töltőt nem borítja ruházat, párna, ágynemű vagy egyéb tárgy a folyamat során. Amikor más eszközöket
tölt hosszabb ideig, a hő megfelelő eloszlása érdekében ne tegye egymásra a hordozható töltőt és az
eszközöket.
Ne szerelje szét, vagy tegye ki ezt a hordozható töltőt nyomás, ütés, erős rezgések, folyadék, tűz vagy
egyéb hőforrás, mint például sütők, fűtőelemek hatásának, vagy 60 °C (140 °F) hőmérsékletnél magasabb
környezeti hőmérsékletnek.
Meleg időben ne hagyja a hordozható töltőt gépkocsiban vagy más, napsugárzásnak közvetlenül kitett
helyen. Ez a hordozható töltő lítium-polimer akkumulátort tartalmaz. Semmilyen körülmények között
ne nyissa ki a burkolatot az akkumulátor meghibásodásának vagy a biztonsági veszélyhelyzeteknek az
elkerülése érdekében.

Elővigyázatossági intézkedések

Kérjük, teljesen töltse fel ezt a hordozható töltőt az első használat előtt.
Megfelelő töltőt és USB-kábelt használjon (Mi márkájú termékek ajánlottak), amikor a hordozható töltőt
tölti, vagy azt más eszközök töltésére használja.
Ne hagyja a hordozható töltőt töltés közben felügyelet nélkül, és húzza ki az áramforrásból, mielőtt
távozik, vagy azt hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja.
Amikor a hordozható töltőt teljesen feltöltötte, vagy miután egy másik eszközt teljesen feltöltött vele,
időben húzza ki a töltőkábelt az esetleges károsodás elkerülése érdekében.
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje nem jelenik meg a gomb megnyomása után, előfordulhat, hogy a
hordozható töltő védett üzemmódban van. A hordozható töltő működésének helyreállításához
próbáljon meg egy külső töltőt csatlakoztatni.
Amikor tartósan nem használja a hordozható töltőt, kérjük, tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét 25–
50% között, továbbá azt hűvös, száraz körülmények között tárolja. Az akkumulátor élettartamának
megnövelése érdekében kerülje el a hosszú távú tárolást, amikor a hordozható töltő teljesen fel van
töltve vagy le van merülve.
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Típus: PLM13ZM
Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor
Teljesítmény: 37 Wh 3,7 V (10000 mAh) Névleges teljesítmény: 5500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Működési hőmérséklet: 5 °C – 35 °C
Az eszköz méretei: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Bemenet: 5 V⎓2,1 A 9 V⎓2,1 A 12 V⎓1,5 A (A powerbank töltése Micro-USB/USB-C
porton keresztül);
5 V⎓2,4 A (A hordozható töltő töltése Micro-USB/USB-C porton keresztül és egy eszköz egyidejű töltése USB-A
egyszeres porton
2,4 A áramerősség mellett);
5 V⎓2,6 A (A hordozható töltő töltése Micro-USB/USB-C porton keresztül és két eszköz egyidejű töltése
USB-A dupla porton 2,6 A áramerősség mellett)
Kimenet: (Egyszeres USB-A port) 5,1 V⎓2,4 A 9 V⎓2 A 12 V⎓1,5 A (Dupla USB-A port) 5,1 V⎓2,6 A

Jótállással kapcsolatos közlemény
A Xiaomi ügyfeleként bizonyos körülmények között Önt további jótállások illetik meg. A Xiaomi speciális
fogyasztói jótállási előnyöket kínál, amelyek kiegészítik, és nem helyettesítik a nemzeti fogyasztóvédelmi
törvények által biztosított törvényes szavatosságokat. Ezeknek a törvényes szavatosságoknak az
időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi törvények tartalmazzák. A fogyasztói jótállásról szóló további
információkat tekintse át a Xiaomi hivatalos weboldalán: https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Amennyiben azt a törvény nem tiltja, illetve a Xiaomi másként nem vállalja, az ügyfélszolgálati
tevékenységek az eredeti vásárlás szerinti országra vagy régióra korlátozódnak. A fogyasztói jótállás
időtartama alatt a Xiaomi, a törvény által megengedett lehető legteljesebb mértékben, saját belátása
szerint megjavítja, kicseréli termékét vagy megtéríti annak árát. A rendes kopás és elhasználódás, vis
major, szándékos károkozás vagy a felhasználó gondatlansága miatt bekövetkezett károkat a jótállás nem
fedezi. Az ügyfélszolgálat kapcsolattartó személyeként a Xiaomi hivatalos szervizhálózatához tartozó
bármely személy, a Xiaomi jogosított forgalmazója vagy a terméket Önnek értékesítő kereskedő lehet.
Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a Xiaomi által megnevezett,
megfelelő személlyel. A jelenlegi jótállás nem érvényes Hongkongban és
Tajvanon.
A nem a Xiaomi által importált és/vagy közvetlenül gyártott, illetve a nem a Xiaomi vállalattól vagy
hivatalos Xiaomi értékesítőtől beszerzett termékekre jelen jótállás nem vonatkozik. Az irányadó
jogszabályok alapján Ön további jótállásra lehet jogosult a terméket értékesítő nem hivatalos
kereskedőtől.
Így a Xiaomi arra kéri Önt, hogy keresse fel a terméket értékesítő kereskedőt.

Felelősség kizárása
A használati útmutatót a Xiaomi vagy helyi kapcsolt vállalkozása adta ki. Jelen használati útmutató
javítását vagy módosítását – amit a Xiaomi bármikor, külön értesítés nélkül is foganatosíthat – a gépelési
hibák, az aktuálisan megadott információk esetleges pontatlanságai, a programokon és/vagy
berendezéseken végzett fejlesztések tehetik szükségessé. Az ilyen módosításokat ugyanakkor a használati
útmutató újabb kiadásai tartalmazni fogják. Minden ábra és kép kizárólag illusztrációs célokat szolgál, és
nem feltétlenül ábrázolja pontosan a tényleges készüléket.
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