Guia do Usuário do My Power Bank 2

Por favor, antes de utilizar o produto, leia
atentamente o Manual do Utilizador
entrada USB Micro
saída USB
indicador LED

testador de bateria

notas:
bateria verificador não é um botão de energia. My Power Bank 2 detecta carga ou descarga
automaticamente. O LED de dois minutos depois de ter sido baixado completamente desligado.

introdução
Obrigado por escolher My Power Bank 2, uma grande bateria de alta capacidade portátil
usando Li-Polymer baterias ATL and chips da TI para a experiência do usuário segura, eficiente
e compatível.

Caracteristicas
Segurança: My Power Bank 2 Technologies recursos de segurança para proteger o seu
dispositivo contra estados, tais como sobrecarga, subcarga, alta temperatura e curto-circuito
em todas as condições de uso.

Eficiência: My Power Bank 2 suportes de carregamento rápido e descarga saídas 5.1V 2.4A,
9V / 12V 18W MAX.
Compatibilidade: Inclui controlador de carga USB integrado com a maioria dos smartphones,
tablets e dispositivos. Suporta dispositivos de carregamento rápido convencionais e pode
aumentar 9V / 12V.

Qualidade: Li-Polymer Batteries ATL e chips de TI. saída USB

óculos
Modelo: PLM05ZM
Tipo de bateria: iões de lítio polímero. Capacidade nominal de potência: 20000mAh 3.85V
(77Wh) As temperaturas de operação: 0 ° C ~ 45 ° C Dimensões: 135 × 67 × 23,9
milímetros. Entrada: 5.0V 9.0V 2.0A 12V 2.0A Saída 1.5A: 2 × 5.1V 9.0V 2.4A 12V 2.0A 18W
1.5A MAX tempo de carregamento: Aprox. 4,2 horas. (Adaptador 9V / 2A ou 12V / 1.5A

Padrão cabo)
Aprox. 6,2 horas (adaptador de 5V / 2A, cabos padrão).

Carregar o Banco Meu Poder 2
A conexão AC Adapter Mi para carregar o meu Power Bank 2, o indicador LED irá mostrar
o seguinte:
percentual LED1

LED2

LED3

LED4

Piscando 0-25% 25-50% Off Desligado Desligado Desligado Desligado Piscando
50-75% piscar Desligado 75-96 On On On On On Piscando% Full On On On On
Piscando Piscando Piscando Piscando Anomaly

Carregar seus dispositivos digitais
Carregar o seu dispositivo através da ligação com um cabo USB. Os shows LED indicador da
carga restante no Banco Meu Poder 2 da seguinte forma:
percentagem

subtensão

LED1
fora

LED2
fora

LED3

LED4

fora

fora

0-25%

piscar

fora

fora

fora

25-50%

piscar

piscar

fora

fora

50-75%

piscar

piscar

piscar

fora

75-100%

piscar

piscar

piscar

piscar

* gerenciamento de energia: Quando My Power Bank 2 não está a carregar, pressione o botão de
seleção duas vezes para entrar no modo de baixo consumo para carregar pequenos dispositivos
como fones de ouvido Bluetooth e Smartbands. As luzes indicadoras de LED no um a um,
indicando que o meu Power Bank 2 entrou no modo de baixa potência. Para sair do modo Low
Power, pressione o botão de teste uma vez.

considerações
● Por favor, carregue completamente o meu Power Bank 2 no primeiro uso.
● Quando você carregar um dispositivo com meu Power Bank 2, verifique se o dispositivo exibirá
o ícone de carregamento da bateria para confirmar que o Mi Power Bank 2 funciona
corretamente.
● Quando você carregar o meu Power Bank 2 ou uso para outro dispositivo de carga, por
favor, certifique-se de usar o cabo correto.
● Se todos os LEDs estão desligados meios que o Mi Power Bank 2 ele não tem nenhuma
bateria. Por favor, recarregá-lo o mais rápido possível.
● Os dispositivos conectados ao Banco Meu Poder 2 irá consumir a bateria My Power
Bank 2 em primeiro lugar.
● Quando o dispositivo está totalmente carregada, desconecte o cabo para evitar
qualquer perda.
● Se o My Power Bank 2 entra no modo protegido (os LEDs não acendem à imprensa o
testador), devido ao circuito de saída pobre ou outras razões, por favor carregar o meu Power
Bank 2 com um carregador externo para retomar.

avisos
● O Mi Power Bank 2 contém baterias de íon de lítio. Não abra a caixa para evitar danos
à bateria ou outros perigos.
● Por favor, não desmonte, comprima, perfure ou curto-circuito no meu Power Bank 2 ou o
exponha a líquidos, incêndio ou ambientes onde a temperatura é superior a 60 ° C.

etiqueta autenticidade
Cada My Power Bank 20000mAh 2 original vem com uma etiqueta de autenticidade em sua
embalagem. Para verificar, por favor arranhões na superfície, onde o rótulo diz e digite o código de
segurança em nosso site para verificação oficial. verificação Web: http://www.mi.com/verify

etiqueta de autenticação

Depois de riscar o revestimento.

Fabricante: Zimi Corporation.
Para inquéritos ou processos relacionados com o apoio e / ou serviço, por favor, vá
para mi.com/es

Para promover a protecção ambiental
Xiaomi evita embalagem excessivo.

20000 mAh My Power Bank 2
Modelo: PLM05ZM

porta de entrada: Micro saída porta USB: USB-A de entrada: 5.0V 9.0V 2.0A 12V
2.0A Saída 1.5A: 2 × 5.1V 9.0V 2.4A 12V 2.0A MAX 1.5A 18W Capacidade:
20000 3.85V mAh (77Wh)

