Manual de Utilizare

Incarcarea

Specificatii

CE

Va multumim ca ati ales Mi Power Bank 2S 10000mAh.
Acest produs este un incarcator portabil de mare capacitate care foloseste baterii Lipolymer, incarcarea si descarcarea este asigurata de un cip de incarcare/ descarcare pentru
o folosire eficienta si sigura.

Conectați-vă cu Mi Power Adapter pentru a încărca Mi Power
Bank. Indicatorul arată condițiile de încărcare după cum urmează:

Model: PLM09ZM
Tip baterie: Li-polymer
Capacitate: 10000mAh 3.7V (37Wh)
Capacitate nominala: 6500mAh 5.1V (TYP 1A)
Dimensiuni: 147 × 71.2 × 14.2 mm
Temperatura de alimentare: 0°C~40°C
Port iesire: USB-A
Port intrare: Micro-USB
Intrare: 5.0V=2.0A/9.0V=2.0A/12.0V=1.5A
Iesire: Un port 5.1V=2.4A/9.0V=1.6A MAX/12.0V=1.2A MAX
Doua porturi 5.1V=2.4A（15W MAX）
Timp incarcare: aprox. 3.5 ore (9V/2A sau 12V/1.5A adaptor, cablu standard);

Prin urmare, declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică 2014/30 / UE.
Standarde de testare:
EN55032: 2015 / EN61000-3-2: 2014 / EN61000-3-3: 2013 / EN55024: 2010
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aprox. 5.5 ore (5V/2A adaptor, cablu standard)
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Instrucțiuni de etichetare anti-contrafăcute
Fiecare bancă Mi Power Bank vine cu o etichetă anti-falsificată pe ambalajul exterior.
Răzuiți acoperirea și mergeți la http://chaxun.mi.com pentru a verifica autentificarea.

Clipeste

Nota
Descarcarea
Conectați-vă la Mi Power Bank pentru a încărca dispozitivul.
Indicatorul arată condițiile de descărcare după cum urmează:
Nivel putere
Sub voltajul
Butonul Verificare Putere nu este un buton de alimentare.
Mi Power Bank 2S detectează automat încărcarea și descărcarea. Indicatorul de
alimentare se stinge la 2 minute după ce a fost complet descărcat.
Siguranta: Mi Power Bank dispune de mai multe tehnologii de protecție pentru a asigura
protecția la supraîncărcare, supra-descărcare, temperatură înaltă și scurtcircuit în toate
condițiile de lucru.
Eficienta: Suportă încărcarea rapidă la 5.1V / 2.4A, 9V / 1.6A, 12V / 1.2A doar un singur port
de ieșire folosit. Puterea totală poate fi de până la 15W atunci când două porturi de ieșire
sunt utilizate împreună, la o ieșire maximă de 5,1V / 2,4A pentru fiecare.
Compatibilitate: Produsul are un controler încorporat de încărcare USB, compatibil cu
majoritatea smartphone-urilor, tabletelor și dispozitivelor. Acceptă dispozitive de încărcare
rapide și poate crește până la 9V / 12V.
Quality: Acumulator Li-polimer, cip de încărcare și descărcare.
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Incarcare cu sarcina scăzuta: atunci când bateria Mi Power Bank nu se încarcă, apăsați
de două ori butonul de verificare a alimentării pentru a intra în modul de descărcare în
curent redus pentru a încărca dispozitive mici, cum ar fi căștile Bluetooth și benzile
inteligente. LED-urile indicatoare se vor aprinde succesiv unul câte unul, indicând
faptul că Mi Power Bank se află în modul de descărcare în curent scăzut. Pentru a ieși
din modul de descărcare în curent scăzut, apăsați butonul de verificare a alimentării.
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Asigurați-vă că Mi Power Bank este complet încărcat la prima utilizare.
Când încărcați un dispozitiv cu Mi Power Bank, asigurați-vă că dispozitivul afișează
pictograma de încărcare a bateriei și că Mi Power Bank funcționează corect.
Când reîncărcați Mi Power Bank sau încărcați un dispozitiv cu Mi Power Bank, asigurațivă că utilizați un cablu standard de încărcare.
Dacă toți indicatorii se sting la încărcarea unui dispozitiv cu Mi Power Bank, reîncărcați
Mi Power Bank în scurt timp.
Când se încarcă un dispozitiv cu Mi Power Bank, dispozitivul va folosi prima putere a lui
Mi Power Bank.
Deconectați Mi Power Bank pentru a evita descărcarea suplimentară odată ce dispozitivul
este încărcat complet.
Atunci când Mi Power Bank intră în modul de protecție (LED-urile rămân neschimbate
după apăsarea butonului de verificare a alimentării) din cauza scurtcircuitului sau din alte
motive, încărcați-l cu un încărcător extern pentru reluare.

Anti-counterfeit label

Scratched-off label

Pentru mai multe informatii vizitati www.mi.com

Atentie
Mi Power Bank conține celula de baterii Li-ion. Nu deschideți carcasa pentru a evita
deteriorarea celulelor sau alte pericole.
Nu demontați, nu zdrobiți, nu pierdeți și nu scurtcircuitați Mi Power Bank sau expuneți-le
la lichide, foc sau medii în care temperatura este mai mare de 60 ° C (140 ° F).
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Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
Produs pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produs de: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company) Address: A913, No.
159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China
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