
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIZLI SARJ CİHAZI (POWERBANK) KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: XİAOMİ 

MODELLER: PB100LZM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Xiaomi Redmi 10000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı 

Şık ve daha iyi tasarımı ile yenilenen Xiaomi powerbanklar, Yeni adı Redmi ile daha hafif ve güçlü bir 
kullanım deneyimi sunmaya geliyor. 
Ayrıca çift USB portları sayesinde aynı anda iki cihazınızı kolaylıkla şarj edebileceksiniz. En büyük 
özelliği ise aynı anda Micro-USB ve Type-C girişi sayesinden istediğiniz kablo ile kolayca şarj 
edebileceksiniz. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 

Marka: Xiaomi 
Model: PB100LZM 
Tipi: Taşınabilir Mobil Şarj Aleti 
Malzeme: ABS 
Pil Türü: Li-Polimer Pil 
Kapasite Aralığı: 10000mAh'ın üstünde 
Batarya voltajı: 3.7V 
Akü Akımı: 3.6A 
Bağlantı türü: Mikro USB girişi, İki USB Çıkış Arabirimi ve Type C girişi 
Güç: 74Wh 
Giriş: 5V 2.1A/9V - 2.1A/12V - 1.5A 
Çıkış: Tek port çıkışı: 5.1V 2.4A - 9V 2A maks. ve 12V 1.5A maks. Çift port çıkışı: 5.1V 3.6A 

KURULUM 
Güç Kontrol butonu açma kapama dügmesi degildir. 
“10000 mAh Mi Tasınabilir Sarj Cihazı 2S”, otomatik olarak sarj ve desarj oldugunu algılar. Güç 
göstergesi tam desarj olduktan 2 dakika sonra söner. 
Güvenlik: Mi Tasınabilir Sarj Cihazı, tüm çalısma kosullarında asırı sarj, asırı desarj, yüksek sıcaklık ve 
kısa devre koruması saglamak için birden fazla koruma teknolojisine sahiptir. 
Verimlilik: 5.1V / 2.4A, 9V / 1.6A, 12V / 1.2A hızında sadece bir çıkıs portunda hızlı sarj destegi. Iki 
çıkıs portu birlikte kullanıldıgında toplam güç, her biri için 5.1V / 2.4A maksimum çıkısta 15W'a kadar 
çıkabilir. 
Ürün, çogu akıllı telefon, tablet ve cihazla uyumlu, dâhili bir USB sarj kontrol cihazına sahiptir. Belli 
baslı hızlı sarj olan cihazları destekler ve 9V / 12V'a kadar yükselebilir. 
Kalite: Li-polimer batery, sarj ve desarj chip 

 
Cihazınızı sarj etmek için Mi Tasınabilir Sarj Cihazı takın. Gösterge asagıdaki sekilde desarj kosullarını 
gösterir: 



 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis 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 
Mi Tasınabilir Sarj Cihazı Li-ion pil hücresi içerir. Hücre hasarı ya da diger tehlikeleri önlemek için 
muhafazayı açmayın. 
• Tasınabilir Sarj Cihazını sökmeyin, kırmayın, delmeyin ve kısa devre yaptırmayın ya da sıvı, ates ya 
da sıcaklıgın 60°C (140°F) üzerinde oldugu sıcak ortamlara maruz bırakmayın. 
• Mi Portable Sarj Cihazı'nızın ilk kullanımında tam olarak sarj edildiginden emin olun. 
• Bir cihazı Mi Tasınabilir Sarj Cihazı ile sarj ederken, cihazınızın sarjlı sarj simgesini ve 
Mi Tasınabilir Sarj Cihazı'nın düzgün çalıstıgından emin olun. 
• Mi Tasınabilir Sarj Cihazı sarj ederken veya bir cihazı Mı Tasınabilir Sarj Cihazı ile sarj ederken, 
standart bir sarj kablosu kullandıgınızdan emin olun. 
• Mi Tasınabilir Sarj Cihazı ile bir cihazı sarj ederken tüm göstergeler sönerse, Mi Portable Sarj 
Cihazı'nızı kısa bir süre sarj edin. 
• Bir cihazı Mı Tasınabilir Sarj Cihazı ile sarj ederken, cihaz önce Mi Tasınabilir Sarj Cihazı'nın gücünü 
kullanacaktır. 
• Cihazınız tamamen sarj oldugunda daha fazla desarj olmasını önlemek için Mi Tasınabilir Sarj 
Cihazını ayırın. 
• Kısa devreye veya baska sebeplerden dolayı Mı Portable Sarj Cihazı koruma moduna girdiginde (Güç 
Kontrol butonuna basıldıktan sonra LED'ler söner), devam etmek için harici bir sarj cihazıyla sarj edin. 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 

YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18 

 

 

 



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 TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU 
İSTANBUL 

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

Zimi Corporation 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


