Mi 33W Wall Charger (Type-A + Type-C)
Mi 33W Duvar Şarjı (Tip-A + Tip-C)
AD332EU
Kullanıcı Kılavuzu
33W Maksimum Çıkış

Teknik Özellikler

Enerji Tüketimi

• 33W Maksimum çıkış, Iphone 12’nin maksimum şarjını sağlar.
•USB-C arabirimi çift yönlü yerleştirmeyi
destekler.

Ürün İsmi: Mi 33W Duvar Şarjı (Tip-A +
Tip-C)
Model: AD332EU
Girdi: 90~264Vac ~ 47/63Hz, 1.1A
Çıkış Portu: USB-C + USB-A
Çıkış: USB-C : 5V/3A, 9V/3A, 11V/3A,
12V/2.5A, 15V/2A，20V/1.65A，33W MAX
USB-A : 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A，27W
MAX
Boyutlar: 83.7mm x 48mm x 28mm

- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda prizden
çekiniz
- Yanlızca kendi aksesuarları ile kullanınız.

PD Hızlı Şarjı Destekler
•Mi Akıllı Telefon 33W Hızlı Şarj destekler
(27W, 30W, 22.5W dahil)
•iPhone 8~10 18W ve iPhone 12 20W PD
Hızlı Şarjı destekler
•Protokol : QC4.0+, PD3.0, BC1.2, FCP, AFC

USB-C+ USB-A
•USB-C ve USB-A ile Çift Çıkış Bağlantı
Noktaları, aynı anda yüksek hızlı şarj sağlar

Paket İçeriği
Şarj Cihazı x 1, Kullanım Kılavuzu x 1,
Garanti Bildirimi x 1

Kullanım Talimatları
Kapsamlı Güvenlik
•Çoklu koruma güvenlik sistemi, siz ve
cihazlarınız için tam koruma sağlar

Evrensel Uyumluluk
•Macbook Air 30W, iPad 30W’ı destekler.
•Akıllı uyumluluk, çok çeşitli akıllı telefon
ve elektronik cihazları destekler.

Duvar şarjına şarj etmek istediğiniz cihazın
kablosunu bağlayınız.
Duvar şarjını prize takınız.

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.

Güvenlik Bilgileri
•Cihazları şarj etmek için kullanırken uygun bir şarj cihazı ve USB kablosu (Mi marka ürünler önerilir) kullanın.
• Şarj sırasında bu cihazınızı 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.
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