de alimentare cu combustibil, sub punți pe vapoare, facilități de transfer
chimic sau stocare de combustibil, zone în care aerul conține substanțe
chimice sau particule, precum granule, praf sau pulberi de metal. Respectați
toate indicatoarele afișate care impun oprirea dispozitivelor fără fir precum
dispozitivul dvs. sau alte echipamente radio.
Nu utilizați dispozitivul dvs. în săli de operații din spital, camere de urgență sau
unități de terapie intensivă. Vă rugăm să consultați medicul dvs. și producătorul
dispozitivului pentru a stabili dacă operarea dispozitivului dvs. poate interfera
cu operarea dispozitivului dvs. medical. Pentru a evita interferența potențială
cu stimulatorul cardiac, păstrați o distanță minimă 20 cm între dispozitiv
și stimulatorul cardiac. Pentru a realiza acest lucru, utilizați dispozitivul pe
urechea opusă stimulatorului cardiac și nu îl purtați în buzunarul de la piept.
Nu utilizați dispozitivul dvs. în apropierea aparatelor auditive, implanturilor
cohleare, etc. pentru a evita interferența cu echipamentul medical.
Nu utilizați telefoanele dvs. în locuri cu umiditate ridicată precum băile.
Acest lucru poate conduce la șoc electric, vătămare corporală, incendiu și
deteriorarea încărcătorului.
Respectați orice reguli care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în
anumite cazuri și anumite medii.
Temperatura: 0°C - 35°C
Schimbările sau modificările care nu sunt expres aprobate de partea
reponsabilă pentru conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a utiliza
echipamentul.
Informații de siguranță importante - Citiți toate informațiile de
siguranță de mai jos înainte de a utiliza dispozitivul dvs.
Utilizați numai accesorii autorizate care sunt compatibile cu dispozitivul dvs.
Intervalul de temperatură de utilizare a acestui dispozitiv este 0°C~35°C.
Utilizarea acestui dispozitiv în medii în afara acestui interval de temperatură
poate deteriora dispozitivul.
După ce încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de la dispozitiv și sursa
de alimentare
Nu încărcați dispozitivul mai mult de 12 ore.
Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă orice parte a dispozitivului nu
funcționează corect, contactați Suportul Clienți Mi sau duceți dispozitivul dvs.
la un centru de reparații autorizat.
Conectați alte dispozitive conform manualelor lor de utilizare. Nu conectați
dispozitive incompatibile la acest dispozitiv.
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Marca: MI; Model: MDY-09-EF
Toate drepturile rezervate de Xiaomi Inc.
FCC ID: 2AFZZ-MDY09EF
www.blacktech.ro

Încărcător fără fir Mi
Manual de utilizare

Citiți acest manual cu atenție înainte de utilizare
și păstrați-l pentru consultarea ulterioară a instrucțiunilor.
indicator Led

port USB type C

Cum să utilizați încărcătorul fără fir Mi

Conectați încărcătorul fără fir Mi la un adaptor. Puneți un dispozitiv mobil cu
încărcare standard Qi pe încărcătorul fără fir Mi.
Scoateți dispozitivul mobil din Încărcătorul fără fir Mi de îndată ce este
încărcat complet.
Utilizați numai adaptoare autorizate Mi (5V/2A, 9V/2A).
Nu puneți obiecte străine între dispozitivul mobil și încărcătorul fără fir Mi,
precum obiecte din metal, magneți, carduri cu benzi magnetice, etc. Acestea
pot împiedica dispozitivul mobil să se încarce sau produc daune datorită
supraîncălzirii.
Adaptoarele autorizate Mi sunt vândute separat.
Asigurați-vă că adaptorul este conectat în siguranță la portul USB de tip C
în timpul încărcării.
Nu toate dispozitivele mobile se vor încărca corect, în funcție de locația
bobinei de încărcare.
Încărcătorul fără fir Mi poate să nu funcționeze corect pentru dispozitivele
mobile cu carcase de protecție groase. Scoateți carcasele groase înainte de
a încărca dispozitivul dvs. mobil cu încărcătorul fără fir Mi.
Încărcătorul fără fir Mi poate să nu funcționeze corect dacă dispozitivul mobil
are dispozitive audio cu fir conectate.
Încărcare fără fir rapidă
Puneți un dispozitiv mobil cu încărcarea standard Qi pe încărcătorul fără
fir Mi.
Utilizați numai adaptoare autorizate Mi care suportă încărcarea rapidă
(încărcătoare seria MDY-08-EI/MDY-08-EJ/MDY-08-EY 18W QC3.0).
Încărcătorul fără fir Mi este certificat de Wireless Power Consortium (WPC)
Qi și este compatibil cu dispozitivele certificate WPC. Totuși, vă anunțăm că
smartphone-urile non-Xiaomi pot obține o eficiență de încărcare mai scăzută
comparative cu smartphone-urile Xiaomi.
Eliminare corectă
Regulamente FCC - Regulamente UE
Acest încărcător fără fir Mi respectă Partea 15 din Regulile FCC. Utilizarea
este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza
interferență dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferență primită, inclusiv interferența care poate cauza operarea nedorită.
Acest încărcător fără fir Mi a fost testat și respectă limitele pentru un dispozitiv
digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste
limite sunt desemnate să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferenței
dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează,
utilizează și poate utiliza energie frecvenței radio radiate și dacă nu este
instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferență
dăunătoare pentru comunicațiile radio.

Totuși, nu există nici o garanție că interferența nu va apărea într-o anumită
instalație. Dacă acest echipament cauzează interferență dăunătoare pentru
recepția radio sau recepția televiziunii, care poate fi determinate prin oprirea
și pornirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze
interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientați sau relocați antena receptoare.
- Creșteți separația între echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză într-un circuit diferit de cel la care
receptorul este conectat.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Declarația de conformitate RED
Nota FCC
Eliminați corect acest produs. Acest marcaj indică faptul că acest
produs nu trebuie să fie eliminat cu alte deșeuri casnice în UE. Pentru
a preveni daunele posibile pentru mediu sau sănătatea umană de pe
urma eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați responsabil pentru
a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Pentru a recicla în siguranță dispozitivul dvs., vă rugăm să utilizați sistemele
de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde acest
dispozitiv a fost achiziționat inițial.
Numai pentru uz în interior - Pentru a identifica echipamentul
electric destinat pentru uzul în interior.
Curent direct - Indică pe plăcuța cu caracteristici tehnice că
echipamentul este potrivit numai pentru curent continuu; pentru a
identifica bornele relevante.
Subsemnații, Xiaomi Communications Co., Ltd.
Prin prezenta, Xiaomi Communications Co., Ltd. declarăm că acest
încărcător fără fir Mi cu Qi MDY-09-EF este conform cu cerințele
esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RE 2014/53/EU. Textul
complet al Declarației de conformitate UE poate fi consultat pe site-ul: www.
mi.com/en/certification
Producător: The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle
Street, Haidian District, Beijing, China 100085
Benzi de frecvență și putere: acest încărcător fără fir Mi oferă următoarele
benzi de frecvență în zona UE și puterea de frecvență radio maximă:
Qi: 111~148Khz ≤ 11.79dBuA/m la 10 m distanță
Măsuri de siguranță
Respectați legile și regulamentele relevante. Nu utilizați dispozitivul dvs. în
următoarele medii.
Nu utilizați dispozitivul dvs. în medii potențial explozive care includ zonele

