
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000mAh Mi Kablosuz Güç Bankası Essential KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: WPB15ZM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10000mAh Mi Kablosuz Güç Bankası Essential'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

Bu yüksek kapasiteli güç bankası, mükemmel güvenlik, verimlilik ve uyumluluk için yüksek kaliteli bir 
lityum polimer pil hücresi ve şarj etme ve boşaltma çipine sahiptir. Hem kablolu hem de kablosuz şarjı 
destekler. 

 

10000mAh Mi Wireless Power Bank Essential, kablolu şarj ve deşarjı otomatik olarak algılar. Güç 
bankası boşalmayı bıraktığında, pil seviyesi göstergesi iki dakika sonra sönecektir. 

Güvenlik: Bu güç bankası, herhangi bir çalışma koşulunda aşırı şarjı, aşırı deşarjı, aşırı ısınmayı ve kısa 
devreleri önlemek için çoklu koruma teknolojileri ile donatılmıştır. 

Hızlı Şarj: Bir cihazı şarj etmek için USB-A çıkışını kullanırken, maksimum çıkış gücü 18 W'tır. USB-A, 5 
V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A hızlı şarj modunu destekler. 

Uyumluluk: Dâhili akıllı USB şarj denetleyicisi, piyasadaki çoğu cep telefonu ve diğer cihazlarla 
uyumludur. 

Kalite: Yüksek kaliteli lityum polimer pil ve dayanıklı bir şarj ve boşaltma çipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURULUM 

Şarj oluyor 

Güç bankasını USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj etmek için bir Mi güç adaptörü ve kablosu 
kullanın. 

Şarj ederken, gösterge pil seviyesini aşağıdaki gibi gösterir: 

 

 

Pil seviyesi LED1 LED2 LED3 LED4 

0-25% 
Yanıp 
Sönüyor Kapalı Kapalı Kapalı 

25-50% Açık 
Yanıp 
Sönüyor Kapalı Kapalı 

50-75% Açık Açık 
Yanıp 
Sönüyor Kapalı 

75-99% Açık Açık Açık 
Yanıp 
Sönüyor 

Tam şarj Açık Açık Açık Açık 

Şarj Hatası 
Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

 

Boşaltma 

Bu güç bankası, aynı anda USB-A kablosu ve kablosuz şarj cihazlarını destekler. Boşalırken, gösterge 
pil seviyesini aşağıdaki gibi gösterir: 

Pil seviyesi LED1 LED2 LED3 LED4 

Düşük 
gerilim 

Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı 

0-25% 
Yanıp 
Sönüyor 

Kapalı Kapalı Kapalı 

25-50% 
Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Kapalı Kapalı 

50-75% 
Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Kapalı 

75-100% 
Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 

Yanıp 
Sönüyor 



Düşük akım deşarjı: Güç bankası şarj olmuyorken, düşük akım deşarj moduna girmek için pil seviyesi 
kontrol düğmesine iki kez basın. Bu modda Bluetooth kulaklıklar ve akıllı bantlar gibi küçük cihazları 
şarj etmek için kullanılabilir ve göstergeler tek tek yanar. Düşük akım boşaltma modundan çıkmak 
için, pil seviyesi kontrol düğmesine basın. Cihaz, iki saat sonra otomatik olarak bu moddan çıkacaktır. 

 

Kablosuz şarj işlevini etkinleştirmek için, pil seviyesi kontrol düğmesine basın veya iki kez basın veya 
güç adaptörünü güç bankasına bağlayın. Ardından kablosuz şarj göstergesi yanar ve güç bankası 
kablosuz şarj için bekleme modundadır. Kablosuz şarj işlevini kapatmak için pil seviyesi kontrol 
düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun. Ardından kablosuz şarj göstergesi söner. Gösterge, çalışma 
durumunu şu şekilde gösterir: 

Çalışma durumu Kablosuz Şarj Göstergesi 

Hazır ol Yavaşça yanıp sönüyor 

Şarj cihazı Açık 

Şarj Hatası Yanıp Sönüyor 

Kapat Kapalı 

 

Güç bankası şarj edilmediğinde, kablosuz şarj işlevini etkinleştirmek için pil seviyesi kontrol 
düğmesine basabilirsiniz. Kablosuz şarj pedinde kablosuz şarjı destekleyen herhangi bir cihaz 
algılanmazsa, kablosuz şarj işlevi 1 dakika sonra devre dışı bırakılır. Kablosuz şarjı destekleyen bir 
cihaz algılanır ancak daha sonra kablosuz şarj pedinden çıkarılırsa, kablosuz şarj işlevi 1 dakika sonra 
devre dışı bırakılır ve ardından taşınabilir şarj cihazı uyku moduna * girer. Uyku modu sırasında, 
taşınabilir şarj cihazı her 10 dakikada bir kablosuz şarjı destekleyen herhangi bir aygıtın kablosuz şarj 
pedinde olup olmadığını otomatik olarak algılayacaktır. Algılandığında, kablosuz şarj işlevi 
etkinleştirilecek ve güç bankası cihazı şarj etmeye başlayacaktır. 

* Uyku modu: Hem kablosuz şarj göstergesi hem de pil seviyesi göstergeleri kapalıdır. 

 

Pil Seviyesi Kontrol Düğmesi Kablosuz şarj etme Kablolu Şarj 

Basın Açık Açık 

İki kez basın Açık Düşük akım deşarj modu 

3 saniyeden fazla basılı tutun Kapalı Kapalı 

 

Kablosuz olarak şarj ederken, telefonunuzu kablosuz şarj pedi üzerinde ortalayın. Telefon hemen şarj 
olmaya başlamazsa, şarj simgesi görünene kadar konumu ayarlayın. Doğru cihaz yerleşimi için 
aşağıdaki şekle bakın. 

 

 



Uyarı 

Yanlış kullanım pil arızasına, aşırı ısınmaya ve hatta yangına veya patlamaya neden olabilir. 

Güvenliğinizi sağlamak ve kişisel yaralanma ve maddi hasar riskini en aza indirmek için lütfen 
aşağıdaki önlemleri alın: 

Bu ürün oyuncak değildir. Kazaları önlemek için lütfen her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde 
saklayın. 

Pilin elektrik çarpmasını veya hasar görmesini önlemek için güç bankası şarj cihazının yerel güvenlik 
standartlarına uygun olduğundan emin olun. 

Bu güç bankasını basınca, darbeye, güçlü titreşimlere veya sıvılara maruz bırakmayın. 

Bu olaylardan herhangi biri kısa devreye neden olabilir veya pil veya elektrik devresine zarar verebilir. 
Böyle bir durumda, güç bankasını kullanmayı derhal bırakın ve uygun şekilde atın. 

Bu güç bankası şiştiğinde, deforme olduğunda, sızmaya başladığında veya kapasitesi önemli ölçüde 
azaldığında, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve uygun şekilde atın. 

Bu güç bankasını, pantolon cebinde, kapalı bir çantada ya da yatak veya koltukta olduğu gibi ısı 
dağılımını etkileyen yerlerde şarj etmeyin veya boşaltmayın. 

Telefonlardan ve diğer cihazlardan iyi bir ısı dağılımı sağlamak için giysilerin, yastıkların, yatak 
takımlarının veya diğer nesnelerin örtülmediğinden emin olun. 

Ürünü sökmeyin, ezmeyin, delmeyin veya kısa devre yaptırmayın veya ürünü sıvılara, ateşe, soba, 
ısıtıcı gibi ısı kaynaklarına veya ortam sıcaklığı 60 ° C'den (140 ° F) yüksek olan bir ortama maruz 
bırakmayın. 

Sıcak olduğunda, bu güç bankasını arabada veya doğrudan güneş ışığı alan başka yerlerde bırakmayın. 

Bu güç bankası bir lityum polimer pil içerir. Batarya hasarını veya güvenlik tehlikelerini önlemek için 
muhafazanın açılması kesinlikle yasaktır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 

Model: WPB15ZM Batarya Tipi: Lityum polimer bataryası 

Hücre Kapasitesi: 10000 mAh 3,7 V (37 Wh) 

Çalışma Sıcaklığı: 5 ° C ila 35 ° C 

Ürün Ölçüleri: 14.79 cm × 7.06 cm × 1.66 cm 

Giriş Bağlantı Noktası: USB-C Çıkış Bağlantı Noktası: USB-A 

Giriş: USB-C Giriş (tek bağlantı noktası): 5 V = 2,4 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 

USB-C Girişi (eşzamanlı USB-A çıkışı): 5 V = 2,4 A 

USB-C Girişi (eşzamanlı kablosuz çıkış): 5 V = 2 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A 

USB-C Girişi (eşzamanlı USB-A ve kablosuz çıkış): 5 V = 3 A 

Kablosuz Çıkış: 10 W Maks. 

Kablolu Çıkış: (USB-A) 5 V = 2,4 A 9 V = 2 A 12 V = 1,5 A Maks. 

Eşzamanlı Kablolu ve Kablosuz Çıkış: 15 W 

Kablosuz Şarj Mesafesi: ‹5 mm Çalışma Frekansı: 110–148KHz 

Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat (9 V / 2 A 12 V / 1,5 A şarj cihazı, şarj kablosu dâhildir) 

Yaklaşık. 6 saat (5 V / 2 A şarj cihazı, şarj kablosu dâhildir) 

 



TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız 

 

BAKIM, ONARIM ve TEMİZLİK BİLGİSİ 
Ürün bakım onarım ve temizlik gerektirmemektedir. 

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI 
Önlemler 
Lütfen ilk kez kullanmadan önce bu ürünü tamamen şarj edin. 
Güç bankasını şarj ederken veya diğer cihazları şarj etmek için kullanırken uygun şarj cihazını ve USB 
kablosunu (Mi markaları önerilir) seçin. 
Koruyucu kılıfı olan bir cihazı kablosuz olarak şarj etmek için güç bankasını kullanırken, kasanın metal 
olmadığından ve 4 mm veya daha az kalınlıkta olduğundan emin olun. 
Bir cihazı kablosuz olarak şarj ederken güç bankasını şarj etmek için bir güç adaptörü kullanılıyorsa, 
adaptör aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 
1. 5 V / 1 A veya üzeri veya Hızlı Şarj (QC) 2.0 çıkışa sahip ve 5 W kablosuz şarjı destekleyin. 
2. 9 V veya 12 V çıkışa veya Hızlı Şarj (QC) 3.0 çıkışına sahiptir ve 10 W kablosuz şarjı destekler. 
Şarj olurken bu güç bankasını gözetimsiz bırakmayın ve dışarı çıkmadan veya uzun süre gözetimsiz 
bırakmadan önce güç kaynağından çıkarın. 
Bu güç bankası tamamen şarj olduğunda veya diğer cihazları tamamen şarj ettiğinde, kabloyu 
zamanında çıkarın. Başka bir cihazı tamamen şarj etmek için kablosuz şarj işlevini kullandıktan sonra, 
güç bankasının güç tüketimini önlemek için cihazları güç bankasından zamanında çıkarın. 
Düğmeye bastıktan sonra pil seviyesi görüntülenmediğinde, bunun nedeni güç bankasının koruyucu 
durumda olması olabilir. Güç bankasını eski haline getirmek için harici bir şarj cihazı takmayı deneyin. 
Bu taşınabilir şarj cihazını uzun süre kullanmayacağınız zaman, lütfen pil seviyesini yaklaşık% 25–50 
aralığında tutun ve serin ve kuru bir ortamda saklayın. Pil ömrünü uzatmak için bu ürünü dolu veya 
boş pil seviyesinde uzun süre saklamaktan kaçının. 
Karta zarar verebileceğinden, manyetik şeritli veya çipli (kimlik veya banka kartı gibi) kartları ürünün 
yakınına yerleştirmeyin. 
Kalp pilleri, koklear implantlar gibi implante edilmiş tıbbi cihazları, bu tür cihazlarla olası parazitleri 
önlemek için her zaman güç bankasından en az 20 cm uzakta tutun. 
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. 
Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir. 
 
WEEE Bilgileri 
Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılmaması gereken atık 
elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19 / EU yönergesinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık 
ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atanan, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın 
geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi 
korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları 
önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen bu tür toplama noktalarının yeri ve hüküm ve koşulları hakkında 
daha fazla bilgi için kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin. 
 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 

 



YETKİLİ SERVİS 
 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 

Servis Bilgi Sistemi 

https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz. 

 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

EVOFONE TELEKOMUNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ 

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL  

TEL: 444 21 18 

 

Üretici Firma 

Zimi Corporation (bir Mi Ekosistem şirketi) 

Adres: A913, No. 159 Cheng ”iang Yolu, Jiangyin, Jiangsu, Çin 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


