5
זיהוי מוצר מזויף

6
כתב אחריות

על כל אריזת מוצר רשמי של Mi Power Bank
מופיעה מדבקה לזיהוי זיוף .יש לגרד את החלק הניתן
לגירוד כדי לחשוף את קוד הזיהוי ,ולבדוק בכתובת
המוצר
האם
http://www.mi.com/verify
שברשותכם הוא מוצר מקורי.

שם מלא____________________________:
כתובת____________________________ :
________________
הרכישה:
מקום
דגם _________:תאריך רכישה_____________:
תום תקופת האחריות  _________ :כמפורט בתעודת
האחריות .מספר סידורי ___________________:

מדבקה לזיהוי זיוף

מדבקה מגורדת

על-מנת לעודד שמירה על הסביבה Xiaomi ,נמנעת
מחומרי אריזה מיותרים.

התקן זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו
נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של  12חודשים
מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים :אחריות זו
בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול
במקרים הבאים :שימוש בלתי נאות ,שבר מכל סיבה
שהיא ,נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות
אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות
בגוף תעודת האחריות .האחריות אינה כוללת :נזק מכל
סוג ,צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים) ,חלקי פלסטיק או
מתכת של המוצר ,נזק לשקעי מתח ,נזקי חדירת נוזלים,
שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.
לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים.
 .2האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל
במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי עסקים -
מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח
ועל חשבונו.
רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il

מדריך למשתמש
Mi Power Bank 2
20000 mAh

יצרן( Zimi Corporation :חברה של )Mi Ecosystem
כתובתChengjiang Road Unit A913, 159 :
Jiangyin City, Jiangsu, China
היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
האופה  ,8מודיעין
טל' , 08-6852114 :פקס',08-6852122 :
דוא"לsupportmi@hemilton.co.il :

1
מבוא

2
מפרט טכני

3
פריקת טעינה

תודה על בחירתכם במטען  .Mi Power Bank 2זהו מטען
נייד בעל קיבולת גבוהה המשתמש בסוללות ATL Li-
 polymerובשבבי  TIהמספקים הפעלה בטוחה ויעילה.

דגםPLM05ZM :
סוג סוללהLi-polymer :
קיבולת תא 20000mAh :ב)77Wh) 3.85V-
טמפרטורת הפעלה0OC~45OC :
מידות 135.5 X 67.6 X 23.9 :מ"מ
כניסה5.0V 2.0A 9V 2.0A 12V 1.5A :
יציאה 2x5.1V 2.4A 9V 2.0A 12V 1.5A :עד 18W
משך טעינה :כ 6.2-שעות (עם ספק כח  9V/2Aאו
 12V/1.5Aוכבל סטנדרטי)  /כ 10-שעות (עם ספק כח
 5V/2Aוכבל סטנדרטי)

כדי לבצע פריקת טעינה ,יש לחבר את Mi Power
 Bank 2אל ההתקן שברצונכם לטעון.

כניסת microUSB
יציאת USB

יציאת USB

חיווי מצב הסוללה

בדיקת מצב
סוללה

מאפיינים
בטיחות :מטען  Mi Power Bank 2משתמש בשתי
טכנולוגיות בטיחותיות למניעת מצבים של טעינת יתר,
פריקת יתר ,התחממות יתר וקצר בכל מצבי השימוש.
יעילות אנרגטית :מטען  Mi Power Bank 2תומך
בטעינה ופריקה מהירים בעוצמת מתח מקסימלית של
.5.1V 2.4A 9V/12V 18W
תאימות :מוצר זה כולל שקע  USBמובנה ,התואם
למרבית התקני הסמארטפון ,הטאבלטים והתקנים
ניידים אחרים .הוא תומך בהתקנים בעלי טעינה מהירה
וניתן לשנות את עוצמת המתח שלו ל 9V-או .12V
איכות :סוללות  ATL Li-polymerושבבי .TI

נוריות המחוון יציגו את מצב הפריקה הבאים:
רמת טעינה נורית 1
כבויה
מתח חסר
 0-25%מהבהבת
 20-50%מהבהבת
 50-75%מהבהבת
 75-100%מהבהבת

נורית  2נורית  3נורית 4
כבויה
כבויה
כבויה
כבויה
כבויה
כבויה
כבויה
מהבהבת כבויה
מהבהבת מהבהבת כבויה
מהבהבת מהבהבת מהבהבת
Mi Power Bank

טעינה
יש להשתמש במטען מקורי
לטעינת ה.Mi Power Bank 2-
נורית 2
נוריות המחוון יציגו את מצבי
נורית 4
הטעינה הבאים:

4

נורית 1
נורית 2

רמת טעינה נורית  1נורית  2נורית  3נורית 4
כבויה
כבויה
 0-25%מהבהבת כבויה
כבויה
דולקת מהבהבת כבויה
25-50%
דולקת מהבהבת כבויה
דולקת
50-75%
דולקת מהבהבת
דולקת
דולקת
75-96%
דולקת
דולקת
דולקת
טעונה במלואה דולקת
שגיאת טעינה מהבהבת מהבהבת מהבהבת מהבהבת

* טעינה במתח נמוך :כאשר מטען
 2אינו מבצע טעינה ,יש ללחוץ פעמיים על לחצן בדיקת
הטעינה כדי להיכנס למצב 'טעינה במתח נמוך' .במצב
זה ניתן לטעון התקנים קטנים ,כגון אוזניות Bluetooth
או רצועות חכמות .נורות המחוון יידלקו בזו אחר זו כדי
לציין ש Mi Power Bank 2-נכנס למצב 'טעינה במתח
נמוך' .כדי לצאת ממצב 'טעינה במתח נמוך' ,יש ללחוץ
על לחצן בדיקת הטעינה פעם אחת נוספת.

הערות:
לפני השימוש הראשוני ,יש לבצע טעינה מלאה לMi-
.Power Bank 2
במהלך טעינת התקן כלשהו באמצעות הMi Power-
 ,Bank 2יש לבדוק שההתקן הנטען מראה את סמל
הסוללה הנטענת כדי לוודא שMi Power Bank 2-

אכן מבצע טעינה.
במהלך טעינה של  Mi Power Bank 2או טעינת התקן

אחר באמצעות  ,Mi Power Bank 2יש להשתמש
בכבל הטעינה הייעודי.
כאשר כל הנוריות של  Mi Power Bank 2נדלקות
יחד ,זהו סימן לכך שהסוללה נחלשת .יש לטעון את
 Mi Power Bank 2בהקדם.
במהלך טעינה של התקן כלשהו באמצעות Mi
 ,Power Bank 2אותו התקן ישתמש תחילה
בסוללה של .Mi Power Bank 2
לאחר טעינה מלאה של ההתקן הנטען ,יש לנתקו
מMi Power Bank 2 -כדי למנוע פריקת טעינה
מיותרת.
כאשר  Mi Power Bank 2נכנס למצב הגנה
(הנוריות אינן נדלקות לאחר לחיצה על לחצן בדיקת
הטעינה) עקב קצר או סיבה אחרת ,יש לטעון את Mi
 Power Bank 2באמצעות מטען חיצוני להמשך
פעולה.

אזהרות

 Mi Power Bank 2מכיל סוללות  .Li-ionאין לפתוח
את מארז המוצר כדי למנוע נזק לסוללה או סכנה.
אין לפרק ,להפעיל כוח ,לנקב או לקצר את מטען Mi
 .Power Bank 2בנוסף ,אין לחשוף את המטען לנוזלים,
אש או טמפרטורות גבוהות מ 60-מעלות צלזיוס.
הצהרת הFCC-

התקן זה נמצא תואם לסעיף  15של תקנות ה.FCC-
הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:
 .1התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
 .2התקן זה יקבל כל הפרעה ,כולל הפרעה שעלולה
לשבש את פעולתו.

