
Bezprzewodowa ładowarka 20W ze stojakiem
Instrukcja użytkownika
Podstawka do bezprzewodowego ładowania Mi 20W
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Dziękujemy za wybranie Xiaomi. Współpracujemy z innowacjami, aby dostępnej dla wszystkich
technologii. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

1. Przegląd produktów
Bezprzewodowa podstawka ładująca Mi 20W to produkt z bezprzewodowego i obsługuje
pozycjonowanie urządzeń zarówno w pozioma poziom na ilość pionowa. Podłącz zasilacz za pomocą
kabla USB -C do zasilania ładowarki bezprzewodowej. Następnie naładuj urządzenia bezprzewodowego
ładowania, po prostu umieszczając je na powierzchni.

1. Użyj kabla USB-C dostarczonego z urządzeniem, aby podłączyć tę obsługę do zasilania. Po
podłączeniu wskaźnik LED zielony i gotowe do ładowania urządzeń bezprzewodowych w
obsługi ładowania.

Wymagania dotyczące adaptera/zasilania za. Adaptery / czcionki 5V / 1A nie są obsługiwane.
b. Adaptery / czcionki 5V / 2A obsługują bezprzewodowe ładowanie 5W. zrobić. Szybkie ładowanie 2.0 /
3.0 Adaptery /3.0 (18W i superior) wsparcie bezprzewodowe ładowanie 10W. ponownie. Quick Charge
3.0 Adaptery klasy B /Czcionki (27W i wyższe) szybkie ładowanie 20W.
* Twój telefon musi być kompatybilny z szybkim ładowaniem do 20W.
2. Umieść urządzenie w środku ładowania bezprzewodowego, aby rozpocząć automatyczne ładowanie.
Gdy wsparcie brak statusu normalny, wskaźnik LED zmienia kolor na zielony.
3. Trzymaj urządzenie wyśrodkowany na bezprzewodowym uchwycie ładowania podczas ładowania
bezprzewodowego. Jeśli urządzenie nie rozpocznie ładowania natychmiast wyregulować położenie
urządzenia, aż (sprawdź obrazek poniżej, aby zobaczyć pozycjonowanie prawidłowości urządzenia).
4. Gdy wskaźnik LED miga na zielono, oznacza to, że wsparcie ładowania napotkało błąd, a środki
ochrony zostały aktywowane. Sprawdź, czy na uchwycie ładującym zostały umieszczone metalowe
przedmioty lub blisko niego. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem.

Nr modelu WPC02ZM (WPC02ZM)
Parametry wyjściowe 20W maks.
Wejście Usb-C
Temperatura 0° C – 35° C
Odległość transmisji ≤4 mm
Wymiary produktu 109,7 × 91 × 91 mm
parametr wejściowy 5 V = 2 A / 9 V = 1,6 A / 12 V – 16 V- 1,7 A maks.

Środki ostrożności
• W przypadku korzystania z trybu bezprzewodowego uchwytu ładującego do ładowania z pokrywą,
upewnij się, że pokrywa nie jest metalowa i że jest gruba do 4 mm lub mniej.
• Nie wystawiaj podpory ładowania na nacisk lub uderzenia.
• Nie wolno demontować ani modyfikować uchwytu ładowarki.
• Przechowywać z dala od ognia i nie zanurzać go w wodzie.
• Nie używaj tego uchwytu ładującego w środowiskach podwyższonej, wilgotności lub celu uniknięcia
uszkodzenia obwodu elektronicznego.

Nie umieszczaj żadnych kart z paskiem magnetycznym lub chipem (karty bankowe lub identyfikacji) na
stojaku ładującym lub w jego pobliżu, aby nie spowodować jego uszkodzenia.
• Zachować odległość co najmniej 20 cm między urządzeniami medycznymi (rozrusznik serca, implanty
ślimakowe) i wsparcie ładowania, zakłóceń implantów medycznych.
• Uchwyt do ładowania nie jest czajką, trzymaj ją z dala od Dzieci.
• Aby uzyskać lepszą wydajność ładowania, należy unikać używania go w lokalnych lokalizacjach
z wysokimi temperaturami lub brakiem rozpraszania ciepła, na przykład na podkładki pod mysz.

Parametry podstawowe


