
Bezprzewodowa ładowarka 
samochodowa 20W Mi –
Mi 20W Wireless Car Charger
Instrukcja użytkownika
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Opis produktu

Bezprzewodowa ładowarka samochodowa 20W Mi to bezprzewodowa ładowarka do 
użytku w samochodach. Może być obsługiwana jedną ręką, jest wyposażona w 
inteligentną identyfikację i kontrolę, elastyczne wykrywanie indukcyjne, szklaną 
powierzchnię 2,5 D i port USB-C. Ładowarka obsługuje także ładowanie telefonów z 
funkcją ładowania bezprzewodowego.
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Instrukcja obsługi

1. Za pomocą zacisku przymocuj bezprzewodową ładowarkę samochodową 20W Mi 
w kratce wentylacyjnej i dokręć pokrętło z tyłu. Podłącz dostarczoną ładowarkę 
do zapalniczki samochodowej lub portu zasilania i włóż interfejs USB-A do 
czerwonego portu USB ładowarki. Następnie podłącz interfejs USB-C 
do ładowarki samochodowej. Gdy wskaźnik zamruga trzykrotnie na niebiesko, 
a podświetlenie zaświeci się, oznacza to, że bezprzewodowa ładowarka 
samochodowa działa poprawnie.

Uwaga:  Przed użyciem należy odpowiednio dokręcić pokrętło, aby zapobiec 
przypadkowemu ruchowi podczas użytkowania.

2. Upewnij się, że na powierzchni 
bezprzewodowej ładowarki 
samochodowej ani na tylnej 
części telefonu, który spełnia 
standard Qi, nie ma żadnych 
metalowych przedmiotów. Zbliż 
telefon do czujnika indukcyjnego, 
a ramiona bezprzewodowej 
ładowarki samochodowej 
otworzą się automatycznie, 
a następnie zamkną się, aby 
unieruchomić telefon. Podczas 
ładowania kontrolka zaświeci się 
na niebiesko.
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3. Aby uzyskać lepszą wydajność ładowania, upewnij się, że telefon jest prawidłowo 
umieszczony na bezprzewodowej ładowarce samochodowej. Powinien 
znajdować się blisko powierzchni ładowania (patrz rysunek poniżej). Gdy 
wskaźnik zacznie migać, oznacza to, że ładowarka jest w trybie ochrony. Sprawdź, 
czy na powierzchni ładowania lub z tyłu telefonu znajduje się metalowy 
przedmiot. Jeżeli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą 
posprzedażową.*

* Jeżeli telefon, który nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, zostanie 
umieszczony na ładowarce samochodowej, wskaźnik zacznie migać.

4. W przypadku, gdy musisz wyjąć telefon z bezprzewodowej ładowarki 
samochodowej, naciśnij przycisk, aby odblokować ramiona uchwytu. Ramiona 
się otworzą i będzie można wyjąć telefon.  Proces ładowania zostanie 
wstrzymany.

Uwaga:  Jeżeli zapalniczka samochodowa lub gniazdo zasilania nie dostarczają 
prądu, telefon można wyjąć bezpośrednio.



5. W przypadku, gdy nie możesz przymocować bezprzewodowej ładowarki 
samochodowej 20W Mi do odpowietrznika za pomocą zacisku, do zamocowania 
jej na płaskiej powierzchni możesz użyć dostarczonego samoprzylepnego 
uchwytu.

Uwaga:  Powierzchnia do montażu bezprzewodowej ładowarki samochodowej musi 
być czysta i płaska. Należy docisnąć i przytrzymać mocno urządzenie przez 
5 do 10 sekund po montażu. Ze względu na wytrzymałość kleju usunięcie 
siłą może uszkodzić wnętrze samochodu. Zaleca się, aby specjalista usunął 
mocowanie samoprzylepne.

Uchwyt samoprzylepny



Środki ostrożności

 y Nie należy uderzać ani miażdżyć produktu.
 y Należy utrzymywać szklaną powierzchnię czujnika indukcyjnego w czystości.
 y Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 y Nie należy umieszczać produktu w ogniu lub w jego pobliżu ani nie należy zanurzać 

go w wodzie.
 y Nie należy używać tego produktu w bardzo gorącym, wilgotnym lub żrącym 

środowisku, aby uniknąć uszkodzenia jego obwodu elektrycznego.
 y Nie należy umieszczać żadnych kart, w tym dowodu osobistego i karty bankowej 

z paskiem magnetycznym/chipem w pobliżu lub na bezprzewodowej ładowarce 
samochodowej, aby uniknąć uszkodzenia karty.

 y Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wszczepionymi 
urządzeniami medycznymi (rozrusznikami serca, implantami ślimakowymi itp.) 
a produktem, aby uniknąć potencjalnej interferencji z urządzeniami medycznymi.
Nie należy pozwalać dzieciom dotykać produktu ani bawić się nim, aby uniknąć 
niepotrzebnych wypadków.

 y Należy odłączyć ładowarkę samochodową od zapalniczki samochodowej lub 
portu zasilania, jeżeli nie będzie używana przez dłuższy czas.

 y Dla wygody użytkownika nie zaleca się ponownego używania uchwytu 
samoprzylepnego, ponieważ przylepność kleju ulegnie zmniejszeniu.

 y Częstotliwość robocza ładowania bezprzewodowego wynosi 110–148 kHz.
 y Sprzęt należy zamontować co najmniej 20 cm (7,9 cala) od ciała lub osób 

w pobliżu.



CE

Zimi Corporation niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 
Bezprzewodowa ładowarka samochodowa 20W Mi jest zgodne 
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest 
dostępna pod następującym adresem internetowym:  
www.mi.com/global/service/support/declaration.html

WEEE

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza 
na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie 
z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać 
z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie 
zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez 
rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe postępowanie ze zużytym 
produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu 
tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub 
lokalnymi władzami. 



Dane techniczne

Nazwa produktu: Bezprzewodowa ładowarka samochodowa 20W Mi
Model: WCJ02ZM
Wejście: 5 V⎓3 A 9 V⎓2 A 12 V⎓2 A 15 V⎓1,8 A 20 V⎓1,35 A
Wyjście: maks. 20 W*
Odległość wykrywania indukcyjnego: ≤ 4 mm
Temperatura robocza: 0°C do 40°C
Wymiary: 117,2 × 73,4 × 91,7 mm

* Ładowanie bezprzewodowe o mocy 20 W możliwe jest wyłącznie w przypadku 
Mi 9.

Uwaga:  Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika służą wyłącznie 
do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się 
w zależności od ulepszeń produktu.



Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Zimi Corporation (firma w ekosystemie Mi)
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


