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Töltöttségi szint ellenőrző gomb

Töltöttségi szint jelzőfény

Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi 
hivatkozási alapként.

Áttekintés
Köszönjük, hogy ezt a minőségi Lítium polymer akkumulátoros nagy 
teljesítményű, hatékony és biztonságos power bank-ot választotta.

Megjegyzés: a készüléken található ellenőrző gomb nem 
be/kikapcsoló gomb. A Mi Powerbank 3 automatikusan érzékeli a 
töltést és a kisütést. A visszajelző 2 perc múltán kikapcsol, miután az 
akkumulátor lemerült.

• Biztonság: a Mi Powerbank 3 többféle védelmi technológiával van 
felszerelve, hogy megelőzze a túltöltést, a mélykisülést, a 
túlmelegedést, a rövidzárlatot minden működési kondíció mellett.
 • Hatékonyság: támogatja a gyorstöltést 5,1V/2.4A, 9V/2A, az USB-A   
kimenetet használva. A teljes kimeneti teljesítmény maximuma 18W,  
amikor mindkét kimenetet használja.
 • Kompatibilitás: a termék beépített USB töltésvezérlővel rendelkezik, 
amely a legtöbb okostelefonnal, tablettel és eszközzel kompatibilis. 
Az elterjedt, gyorstöltést alkalmazó eszközökkel is együtt tud 
működni.
 • Minőség: Lítium-polimer akkumulátor, töltést-, és lemerülést 
vezérlő chip.

A Power Bank feltöltése
Csatlakoztassa a töltőkábel mikro USB csatlakozóját a Power Bank 
mikro USB töltőaljzatához. Az aktuális töltési állapotot töltés közben 
a töltésjelző LED-ek mutatják:
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10000mAh Mi Power Bank 3
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Használati útmutató
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Lekaparandó védőréteg Kód

Biztonsági figyelmeztetések
 • Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék fel lett töltve az első 
használat előtt.
 • Ha egy másik készüléket tölt a Mi Power Bankkal, győződjön meg 
róla, hogy a készüléken látható a töltést jelző ikon és a Power Bank 
megfelelően működik. A töltéshez csak szabványos töltőkábelt 
használjon!
 • Ha egy készülék feltöltődött, válassza le azt a Mi Power Bankról. 
 • A készülék érzékeny műszaki eszköz, óvja a sérülésektől. Ne tegye 
ki erős elektromágnesességnek, rádióhullámoknak illetve 
szélsőséges időjárási körülményeknek.
 • Ne hagyja a készüléket gyermekek számára elérhető helyen. 
Gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják.
 • Ne használja a készüléket nedves, párás helyen (pl. fürdőszoba) 
vagy túlzottan poros helyiségekben.
 • Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét, a 
szárításhoz ne használjon melegítő/szárító eszközt (pl. hajszárító).
 • Ne nyissa fel a készülék burkolatát, csak megfelelő jogosultsággal 
rendelkező szakemberrel javíttassa azt. A szakszerűtlen javítás 
veszélyt jelenthet a felhasználó számára és a garancia is érvényét 
veszti.
 • Ha égett szagot vagy füstöt észlel, azonnal kapcsolja ki a 
készüléket és húzza ki a töltőkábelt.
 • Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése tűz - és 
robbanásveszélyes. Tartsa távol nyílt lángtól.

 • Tartsa be az akkumulátorral működő készülékek használatára 
vonatkozó korlátozásokat (pl. repülők, üzemanyag töltő állomások, 
kórházak)
 • Amikor a készülék biztonsági módba került (lemerülés vagy 
rövidzárlat miatt) és egyik LED sem világít gombnyomásra, töltse fel 
töltővel az üzem folytatásához.
 • A magas akkumulátor kapacitás miatt - és a töltési időt is 
figyelembe véve - a Power Bank töltéséhez használjon USB 
tápegységet.
 • Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

Eredetiséget igazoló matrica
A termék dobozán található eredetiséget igazoló matrica 
védőrétegének lekaparása után ellenőrizze annak eredetiségét a 
www.mi.com oldalon, a matricán található kód beírásával.

Készülék töltése a Power Bank-kal
Csatlakoztassa a készüléket a Mi Powerbank-hoz a feltöltéséhez. A 
visszajelző mutatja a merülési kondíciókat:

Alacsony áramerősségű töltés: mikor a Mi Power Bank nincs töltés 
vagy használat alatt, nyomja meg kétszer az ellenőrző gombot, ekkor 
a készülék belép az alacsony áramerősségű töltési módba. Ez kisebb 
eszközök, pl. aktivitásmérő, Bluetooth fülhallgató töltésére szolgáló 
üzemmód. A visszajelző LED-ek egymás után bekapcsolnak, ezzel 
jelezve, hogy ez az  üzemmód  aktív.  Az  üzemmód kikapcsolásához 
és a normál üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg egyszer 
az ellenőrző gombot.

Töltöttségi szint



Jellemzők
Modell:                                           PLM13ZM       
Szín:                                               Kék                                          
Cella kapacitása:                         10000mAh 3.7V(37Wh)
Névleges kapacitás:                    5500 mAh 5.1V(2.6A)
Bemenet:                                       MicroUSB/USB-C                                                                  
    5.0V2.1A/9.0V2.1A/12V1.5A/5V2.4A
Kimenet:                                        USB-A 3
Egyportos kimenet:                     5.1V2.4A/9.0V2A /12.0V1.5A
Kétportos kimenet:                      5.1V2.6A 
Méret:                                            147.8 × 73.9 × 15.3mm
Tömeg:                                          328 g
Működési környezet:                   0°C ~ 40°C
Töltési idő (9V/2A 12V/1,5A):   Kb. 4 óra
Töltési idő (5V/2A):                     Kb 6 óra

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A  forgalomba  hozó  kijelenti,  hogy  a  készülék megfelel  a  
rendeltetésszerű  használatnak  és  az előírásoknak  megfelelően  
termékmatricával,  jótállási  jeggyel  és  magyar  nyelvű  használati 
útmutatóval kerül forgalomba. A gyártó által közzétett nyilatkozat 
alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. A 
gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/30/EU 
elektromágnesességgel kapcsolatos kompatibilitási direktívájának. 
Teszt standardok: EN55032:2015 / EN61000-3-2:2014 / 
EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010.

Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.Az 
elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell 
elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi 
önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó: Zimi Corporation (Mi Ecosystem company) Cím: A913, No. 159 
Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, Kína

Ügyfélszolgálat:
shop@setino.com
 Műszaki segítség:

szerviz@setino.com
+36-30-693-1719


