20.000mAh Redmi 18W Fast Charge Power Bank
20000mAh Redmi 18W Hızlı Powerbank Taşınabilir Şarj
Kullanıcı Kılavuzu
Ürün Hakkında

Kullanım Bilgisi

Teknik Özellikler

20000 mAh. powerbank / taşınabilir
yedek batarya ile telefonunuzu her yerde
her zaman şarj edebilirsiniz. Tablet, oyun
konsolu vb. elektronik cihazlarınız için
kullanabilirsiniz. Yolda, işte, seyahatte,
dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz
yedek batarya, taşınabilir şarj aleti.

USB girişine bağladığınız kabloyu telefonun
şarj girişine takın.

Kapasite: 20000 mAh
Giriş: DC 5V / 2A 9V 2A 12V / 1.5A
Çıkış: 2x DC 5.1V / 2.4A 9V / 2A 12V / 1.5A
Max 18W
Ağırlık: 350gr
Batarya: Li-polymer
Boyutlar: 149.5 x 69.6 x 23.9mm

Yedek bataryanızı şarj cihazı, araç içi
şarj aleti veya bilgisayarınızdan şarj
edebilirsiniz.
Yedek bataryanızı ilk kullanımda 12 saat
tam şarj etmelisiniz. Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda üç ayda bir şarj
etmelisiniz.

Ürün Özellikleri
İki yönlü hızlı şarj
İki adet USB çıkışı
Micro USB ve Type-C port
18W hızlı ve güçlü şarj desteği
İki cihazı aynı anda şarj edebilme
Güvenli şarj için devre koruması

Uyumluluk
Akıllı telefonlar, müzik çalarlar, tabletler,
oyun konsolları ve daha fazlası

Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
•
•

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.
Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde
bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
•
•
•

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Enerji Tüketimi
•
•
•

Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.

Güvenlik Bilgileri
• Lütfen bu güç bankasını ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
• Güç bankasını şarj ederken veya diğer cihazları şarj etmek için kullanırken uygun bir şarj cihazı ve USB kablosu (Mi marka ürünler önerilir) kullanın.
• Şarj sırasında bu güç bankasını gözetimsiz bırakmayın ve dışarı çıkmadan veya uzun süre gözetimsiz bırakmadan önce güç kaynağından fişini çekin.

Geri Dönüşüm
Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu
gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş
toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz
sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel
yetkililerle irtibata geçin.

Üretici Firmanın:
Ünvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, China

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY
Apparatus/Equipment
Product:
20000mAh Redmi 18W Fast Charge
Power Bank
Model: PB200LZM
SKU No.: VXN4285GL,VXN4304GL
Batch or Serial Number:24983,26922/XXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001))

Manufacturer or his authorized representative:
Name:
Address:

Country:

ZIMI CORPORATION
Room A913, No. 159 Chengjiang
Road, Jiangyin City, Jiangsu Province,
P.R.China
China

Manufacturers authorized EU Representative
Name:
Address:
Country
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Object of the declaration: Listed above
The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or
legislation(s):
Radio Equipment Directive (RED)

2014/53/EU

Low Voltage Directive (LVD)

2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)

2014/30/EU

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU

Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)

2009/125/EC

Machinery (MD)

2006/42/EC

Toys safety

2009/48/EC

Personal protective equipment (PPE)

Regulation (EU) 2016/425

Construction products (CPD/CPR)

Regulation (EU) No 305/2011

Cosmetic products

Regulation (EC) No 1223/2009

Medical devices(MDD)

Directive 93/42/EEC

£
£
R
R
£
£
£
£
£
£
£
£
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References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical
specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:
Harmonized Standard

Test Report No.

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55032:2015, EN
55035:2017
IEC60950-1:2005(Second Edition)+EN 609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

SHEM190601401001
SHES190601717601
SHAEC1912998601

EN IEC 63000:2018

Test lab
SGS-CSTC Standards Technical
Services(Shanghai) Co.,Ltd
SGS-CSTC Standards Technical
Services(Shanghai) Co.,Ltd
SGS-CSTC Standards Technical
Services(Shanghai) Co.,Ltd

Notified Body (Optional) :
Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of
Place and date of issue:

ZIMI CORPORATION

Room A913, No. 159
Chengjiang Road, Jiangyin
City, Jiangsu Province,
P.R.China
2019-09-04

Signature:
Name, function:

Guodong Jia,
Product Quality Manager

Color Image of product:
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