
 

 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad 20W teljesítménnyel 

Cikkszám: XI-WC20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A doboz tartalma 

● 1 db Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad 
● 1 db Használati utasítás 

 
 
 
 
 

 
USB Type-C port 

 
Led jelzés 

● Töltés kezdete: 3 villanás 
● Készenléti üzemmód: nem világít 
● Töltés: folyamatosan világít 
● Védelmi mód: folyamatos villogás 
● Hibajelzés: folyamatos villogás 

 

 

 
 



Hogyan használd? 

● Csatlakoztasd a Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő padot az adapterhez.  
● Helyezz el egy QI típusú töltésre alkalmas telefont a gyorstöltő padon.  
● Távolítsd el a telefont a gyorstöltő padról a teljes feltöltés után.  
● - Csak MI szabvány töltő adaptert használj. Az adapter a gyorstöltő padtól külön 

kapható.  
- Ne helyezz el semmilyen idegen tárgyat a gyorstöltő padon a telefon töltése közben.  

● - Bizonyosodj meg róla, hogy az adapter megfelelően csatlakozik az USB Type-C 
porthoz töltés közben.  
- A töltőtekercs helyzetétől függően nem minden eszköz tölt megfelelően.  
- A vastag tok a gyorstöltő pad megfelelő használatát meggátolhatja. A töltés előtt 
távolítsa el a vastag tokot.  
- A gyorstöltőpad megfelelő működését meggátolhatja a csatlakoztatott vezetékes 
fülhallgató.  

● Vezeték nélküli gyorstöltés  
Csak MI szabvány gyorstöltő adaptert használjon a gyorstöltéshez 
(MDY-08-EI/MDY-08-EJ/MDY-08-EY sorozat 18W QC3.0 töltők). 
Az Mi vezeték nélküli töltő a Wireless Power Consortium (WPC) Qi szabványnak 
megfelel és kompatibilis a WPC tanúsítvánnyel rendelkező termékekkel.  

 
 

A termék helyes eltávolítása 

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy 
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi 
egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és 
gondoskodjon az újrahasznosításáról.  
 

 
Csak beltéri használatra 
A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméket kizárólag beltéri használatra tervezték.  
 
 
Egyenáram 
A bal oldali ábra jelzi, hogy a termék csak egyenárammal használható. Az ábra 
segítségével ismerheti fel a kompatibilis csatlakozókat.  
 

 
 



 

EU rendeletek 

RED megfelelőségi nyilatkozat 
Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Ezzel a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő 
pad (Qi MDY-09-EF) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege elérhető a 
www.mi.com/en/certification oldalon. 
 

 
 
Gyártó 
The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, 
China 100085 
 
 

Frekvencia sávok és teljesítmény 

A Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad a következő frekvenciasávokat kínálja kizárólag az EU 
területén és a maximális rádiófrekvencia-teljesítménynél: 
Qi: 111 ~ 148Khz ≤ 11,79dBuA/m 10 m távolságra 
 
 

FCC Szabályzat 

A Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A 
működés a következő két feltétel függvénye: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, 
és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az olyan 
interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. 
 
Ezt a Mi vezeték nélküli töltőt tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális 
eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a 
határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen 
lakóépületekben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni, 



és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor káros interferenciát 
okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy 
adott telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, 
amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra 
ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát. a következő intézkedések közül egy 
vagy több alkalmazásával: 
- Helyezze át vagy helyezze át a vevő antennát. 
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között. 
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztatva. 
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez. 
 
 

FCC megjegyzés 

Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem 
hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. 
 

Fontos biztonsági információk 

A készülék használata előtt olvassa el az összes alábbi biztonsági információt. 
● Csak olyan engedélyezett tartozékokat használjon, amelyek kompatibilisek a 

készülékkel. 
● Ennek a készüléknek az üzemi hőmérsékleti tartománya 0 ° C ~ 35 ° C. Az eszköz ezen 

hőmérsékleti tartományon kívüli környezetben való használata károsíthatja az eszközt. 
● A töltés befejezése után húzza ki az adaptert mind a készülékből, mind a konnektorból. 

Ne töltse a készüléket 12 óránál tovább. 
● Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.  
● Más eszközöket csak a használati útmutató szerint csatlakoztasson. Ne csatlakoztasson 

nem kompatibilis eszközöket ehhez az eszközhöz. 
 
 

Biztonsági intézkedések 

● Kövesse a vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Ne használja a készüléket a 
következő környezetekben:  

○ Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ideértve az 
üzemanyag-felvételi területeket, a hajók fedélzeteit, az üzemanyag- vagy vegyi 
anyagtovábbító vagy tároló létesítményeket, valamint olyan területeket, ahol a 



levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket tartalmaz, például szemcséket, port 
vagy fémport. Tartsa be az összes jelzést a vezeték nélküli eszközök 
kikapcsolására. 

● Ne használja a készüléket kórházi műtőben, mentőszobában vagy intenzív osztályon. 
Kérjük, forduljon orvosához és a készülék gyártójához annak megállapításához, hogy az 
eszköz működése zavarhatja-e az orvostechnika működését. A potenciális interferencia 
elkerülése érdekében a készülék és a pacemaker között legalább 20 cm távolságot kell 
tartani. Ne használja a készüléket hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. 
Közelében, hogy elkerülje az orvosi berendezések zavarását. 

● Ne használja a telefont magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában. Ellenkező 
esetben áramütést, sérüléseket, tüzet okozhat és a töltőt károsíthatja. 

● Vegye figyelembe azokat a szabályokat, amelyek bizonyos esetekben és 
környezetekben korlátozzák a mobiltelefonok használatát. 

 
Hőmérséklet: 0 ° C - 35 ° C 
 
 
 
Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Márka: MI  
Modell: MDY-09-EF  
FCC ID: 2AFZZ-MDY09EF 


