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Xiaomi 50W vezeték nélküli töltőállvány 
Használati útmutató

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, 
és őrizze meg későbbi felhasználásra..

A LED jelzései
• Bekapcsolva: háromszor felvillan 
• Készenlét: nem világít
• Töltés: folyamatosan világít 
• Védelem: villog
• Hibaüzenet: villog

• Csatlakoztassa a normál töltőt a vezeték nélküli töltőállványhoz.
• Amikor megfelelően csatlakoztatja a töltőt a vezeték nélküli töltőállványhoz, a LED  
 háromszor zölden színnel felvillan, majd kialszik. Ezután a vezeték nélküli töltőállvány  
 készenléti üzemmódra vált.
• Helyezze a QI-vezeték nélküli töltést támogató mobil eszközét a vezeték nélküli  
 töltőállványra. Az optimális töltés érdekében középre helyezze. Töltés közben a LED  
 folyamatos zöld színnel világít. Ha a töltőállvány nem kompatibilis eszközt vagy más  
 rendellenességet észlel, a LED zölden villog.
•  Helyezze a QI-vezeték nélküli töltést támogató mobil eszközét a vezeték nélküli töltőállványra.  
 Ellenőrizze az eszköz képernyőjén látható töltésjelző ikonon, hogy a töltés megfelelően  
 működik-e.
• A vezeték nélküli töltőállvány több védelmi funkcióval rendelkezik. Ha okostelefonja nem tölt  
 megfelelően, ellenőrizze, hogy nincsenek-e gondok a telefonnal, és végezzen hibakeresést a  
 vezeték nélküli töltőállvány LED-jének jelzései alapján. A hibakeresés után próbálja meg újra  
 a töltőállványra helyezni a telefonját.

• Javasolt töltő: 67 W-os vagy 120 W-os
• Helyezze a QI-vezeték nélküli töltést támogató mobiltelefonját függőlegesen vagy vízszintesen  
 a vezeték nélküli töltőállvány közepére. Ha nem jól van elhelyezve a telefon, előfordulhat, hogy  
 nem töltődik megfelelően.
• Ha a mobiltelefonon vastag védőtok található, vagy ha a tok fémet tartalmaz, előfordulhat,  
 hogy a vezeték nélküli töltőállvány nem működik megfelelően, illetve felforrósodik a védőtok. 
 Ha a védőtok különösen vastag, távolítsa el, mielőtt a mobiltelefont megfelelően a vezeték  
 nélküli töltőállványra helyezi (a védőtok ne legyen vastagabb 3 mm-nél).
• A jó körülmények fenntartása érdekében ne használja a vezeték nélküli töltőállványt autóban.
• Ne tegyen a vezeték nélküli töltőállványra a telefonjával együtt NFC- vagy RFID-chipeket  
 tartalmazó tárgyakat (pl. tömegközlekedési kártyákat és bankkártyákat), mert ez akadályozhatja  
 a vezeték nélküli töltőállvány normál használatát, túlmelegedést okozhat, és befolyásolhatja  
 vagy akár károsíthatja is a tárgyakat.
•  Az optimális töltési teljesítmény érdekében ne helyezze a vezeték nélküli töltőállványt olyan  
 felületekre, amilyen például a szőnyeg, a kanapé stb., mert ezek eltömíthetik a vezeték nélküli  
 töltőállvány alján található levegőbeömlő nyílást.

Ez a termék rendelkezik a Wireless Power Consortium (WPC) QI-tanúsítványával a szintén a 
Consortium által tanúsított termékek töltéséhez.

Az egyes termékek közötti különbségek miatt azonban előfordulhat, hogy egyes termékek 
gyengébb töltési hatékonyságot mutatnak ugyanazon márka más termékeivel összehasonlítva.

A vezeték nélküli gyorstöltés megkezdéséhez helyezze a vezeték nélküli gyorstöltést támogató Mi 
okostelefonját a vezeték nélküli töltőállványra.

A vezeték nélküli gyorstöltéshez legjobb teljesítmény érdekében az ajánlás szerint 67 W-os vagy 
120 W-os töltőre van szükség. A kimenő teljesítmény Xiaomi 12 Pro és Xiaomi 12 esetén akár az 
50 W-t is elérheti.

USB-C csatlakozó

A vezeték nélküli töltőállvány használataTermékleírás Megjegyzés

Vezeték nélküli gyorstöltés

-1- -2- -3- -4-



• Ez a termék megfelel a rövid hatótávolságú, kis teljesítményű A osztályú eszközökre  
 vonatkozó műszaki előírásoknak, valamint a vonatkozó követelményeknek.
• A veszélyek elkerülése érdekében ne szerelje szét saját maga az eszközt, és ne módosítsa 
 a belső szerkezetét, antennáját stb.
• Kövesse a vonatkozó rendelkezéseket, és ne használja, illetve kapcsolja ki az eszközt olyan 
 helyeken, ahol jogilag tiltott a vezeték nélküli eszközök használata (pl. repülőgépen, 
 egészségügyi intézményekben stb.). Tartsa be az illetékes ágazati hatóságok elektromágneses 
 környezetvédelmi követelményeit és rendelkezéseit, amikor elektromágnesesség ellen védett 
 környezetben használ kis teljesítményű eszközöket.
• Az eszköz által előállított rádióhullámok hatással lehetnek a beültethető orvosi eszközökre (pl. 
 szívritmus-szabályozó, fülbe beültethető implantátumok, hallókészülékek stb.). A vezeték  
 nélküli töltők használata esetén tartson legalább 30 cm távolságot a beültethető gyógyászati
• eszközöktől.
• Az eszközt a –10–35 °C hőmérséklet-tartományban használja. Az eszközt a meghibásodások 
 elkerülése érdekében ne használja magas hőmérsékleten vagy nedves környezetben.
• Javasoljuk, hogy 67 W-os vagy 120 W-os töltőt használjon. Ha másfajta töltőt kell használnia, 
 a töltő kimenetének meg kell felelnie az eszköz műszaki adatainak és a vonatkozó, töltőkkel 
 kapcsolatos szabványok követelményeinek.
• Ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek vagy hősugárzó eszközöknek (pl. fűtőtest, 
 mikró, sütő stb.).
• Ne ejtse le, ne nyomja össze és ne lyukassza ki az eszközt.
• Az eszköz és tartozékai kis méretű alkatrészeket tartalmazhatnak. Az eszközt és a tartozékait 
 tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek véletlenül is kárt okozhatnak az eszközben, vagy 
 eszköz okozhat sérülést nekik. Le is nyelhetik az apró alkatrészeket, és megfulladhatnak, vagy 
 más veszélybe kerülhetnek.

• Ne töltsön olyan vezeték nélküli töltésre alkalmas eszközöket, amelyek nem felelnek meg 
 a QI-szabványnak, és ne használjon nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis áramforrásokat, 
 töltőket, akkumulátorokat stb. az eszköz töltésére, ez ugyanis tüzet és más veszélyeket 
 okozhat.

A Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a készülék megfelel az  
alkalmazandó európai irányelveknek, normáknak és azok kiegészítéseinek.  
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weblapon található: 
https://www.mi.com/global/certification/compliance/

A vezeték nélküli töltő frekvenciasávjai: 110 kHz – 148 kHz

A vezeték nélküli töltő legnagyobb teljesítménye: vezeték nélküli töltés < 42,88 dbμA/m (3 m-en)

A jelen eszközt ellenőrizték, és megfelel a rádiófrekvenciás (RF) sugárzásra vonatkozó 
határértékeknek.

Ennél az eszköznél a legmagasabb érték 10 cm-en mérve 0,664 μT volt.

Név: Xiaomi 50W vezeték nélküli töltőállvány  
Típus: MDY-12-EN
A csomag tartalma: Xiaomi 50W vezeték nélküli töltőállvány, rövid használati utasítás,
garanciajegy
Bemeneti csatlakozó: USB-C
Bemenet: 5–20 V  3,25 A
Legnagyobb kimenő teljesítmény: max. 50 W
Üzemi hőmérséklet: –10–35 °C
A termék méretei: 108,4 mm × 82 mm × 82 mm
Szoftververzió: V02

Ezt a rövid használati utasítást a Xiaomi vagy annak helyi társvállalata tette közzé. A Xiaomi  
bármikor és előzetes értesítés nélkül javításokat és módosításokat végezhet a jelen utasításban 
lévő tipográfiai hibák és aktuális információk pontatlansága miatt, illetve a programokon vagy 
berendezéseken végzett fejlesztéseknek megfelelően. Valamennyi ábra csak illusztráció, ezért 
előfordulhat, hogy az adott eszköz nem pontosan úgy néz ki.

További tudnivalókért látogasson el a www.mi.com weblapra. 
Megbízó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó: Lanto Electronic Ltd. 
Cím: No.399 Baisheng Road, Jinxi Town, Kunshan City, Jiangsu Province, Kína  
Márka: Xiaomi, Származási hely: Kína
Xiaomi Communications Co., Ltd. A Xiaomi Inc. minden jogot fenntart.

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek villamos és elektronikus berendezések 
hulladékainak minősülnek (WEEE – a fogalom meghatározását lásd a 2012/19/EU 
irányelvben), amelyeket tilos a nem szétválogatva gyűjtött háztartási hulladékkal 
együtt kezelni. Ügyeljen az emberi egészség és a környezet védelmére, és adja le e 
berendezések hulladékát az országos vagy a helyi hatóság által a villamos és 
elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítási célú gyűjtésére kijelölt 
ponton. A megfelelő hulladékkezelés és -újrahasznosítás hozzájárul a környezetre és 
az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez. 
A hulladékgyűjtő ponttal, valamint az ott érvényes feltételekkel kapcsolatos további 
információkért forduljon a telep üzemeltetőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.

Biztonsági utasítások Biztonsági utasítások Frekvenciasávok és teljesítmény Műszaki adatok

Felelősségelhárító nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat

Hulladékkezelési információk

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja,  
valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója:
Ingram Micro Magyarország Kft.  

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
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