
Podstawka do ładowania 
bezprzewodowego Mi 20W
Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować 
ją na przyszłość.

Informacje o produkcie

Podstawka do ładowania bezprzewodowego Mi 20W to uniwersalna 
ładowarka, który umożliwia szybkie ładowanie bezprzewodowe oraz 
pozwala na ułożenie urządzenia zarówno w poziomie, jak i pionie. 
Dzięki podłączeniu kabla USB do portu USB typu C można 
bezprzewodowo ładować urządzenia, kładąc je na powierzchni ładowarki.

Podstawka 
do ładowania
bezprzewodowego

Wskaźnik LED Port USB
typu C



Instrukcje

1. Użyj dołączonej oryginalnej ładowarki i kabla USB, aby podłączyć 
podstawkę do ładowania do źródła zasilania. Po podłączeniu wskaźnik 
LED trzy razy miga na zielono. Następnie można bezprzewodowo 
ładować urządzenia na podstawce do ładowania.

Wymagania zasilacza:

a. Zasilacze 5 V/1 A nie są kompatybilne.

a. Zasilacze 5 V/2 A umożliwiają ładowanie bezprzewodowe o mocy 5 W.

a. Zasilacze QC2.0/QC3.0 (18 W i powyżej) umożliwiają ładowanie 
bezprzewodowe o mocy 10 W*.

a. Zasilacze QC3.0 klasy B (27 W i powyżej) umożliwiają szybkie ładowanie 
bezprzewodowe o mocy 20 W*.

* Telefon komórkowy musi umożliwiać szybkie ładowanie 20 W.



2. Aby rozpocząć automatyczne ładowanie, umieść środkową część 
urządzenia kompatybilnego ze standardem Qi na podstawce do 
ładowania bezprzewodowego. O prawidłowym statusie podstawki do 
ładowania informuje zielony wskaźnik LED.

3. Podczas ładowania bezprzewodowego środek urządzenia powinien 
znajdować się na podstawce do ładowania bezprzewodowego. Jeżeli 
urządzenie nie zacznie się ładować od razu, popraw jego ułożenie, 
aż pojawi się ikona ładowania (prawidłowe umieszczenie urządzenia 
przedstawiono na poniższym rysunku).

4. Gdy wskaźnik LED miga na zielono, podstawka do ładowania 
bezprzewodowego napotkała błąd i uruchomiono środki ochronne. 
Sprawdź, czy na podstawce nie znajdują się metalowe przedmioty. 
Zdejmij je i sprawdź, czy podstawka wznawia ładowanie.  
W przypadku utrzymywania się problemu skontaktuj się z działem 
obsługi posprzedażowej.



Środki ostrożności

 y Korzystając z podstawki do ładowania bezprzewodowego urządzenia 
wyposażonego w etui, należy upewnić się, że nie jest ono metalowe, 
a jego grubość nie przekracza 4 mm.

 y Nie należy wystawiać podstawki do ładowania na naciski lub uderzenia.
 y Nie należy demontować, modyfikować ani samodzielnie naprawiać 

podstawki do ładowania.
 y Podstawkę należy przechowywać z dala od ognia i nie zanurzać jej 

w wodzie.
 y Nie należy używać podstawki do ładowania w silnie gorącym, 

wilgotnym lub korozyjnym otoczeniu, aby uniknąć uszkodzenia obwodu 
elektrycznego.

 y Nie należy umieszczać kart z paskiem magnetycznym lub chipem 
(takich jak dowód osobisty lub karta bankowa) w pobliżu podstawki do 
ładowania, ponieważ może to uszkodzić kartę.

 y Należy zachować odległość co najmniej 20 cm między wszczepionym 
urządzeniem medycznym (takim jak rozrusznik serca lub implant 
ślimakowy) a podstawką do ładowania, aby uniknąć potencjalnej 
interferencji z urządzeniami medycznymi.

 y Podstawka do ładowania nie jest zabawką. Należy ją przechowywać 
poza zasięgiem dzieci.

 y Aby uzyskać lepszą wydajność ładowania, należy unikać używania 
ładowarki w miejscach o wysokiej temperaturze lub bez odprowadzania 
ciepła, takich jak pościel lub podkładka pod mysz.



Informacja 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. 

CE

Zimi Corporation niniejszym oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu Podstawka do ładowania 
bezprzewodowego Mi 20W jest zgodne z dyrektywą 
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 
dostępny pod następującym adresem internetowym: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wersja: V1.0



Dane techniczne

Nazwa: Podstawka do ładowania bezprzewodowego Mi 20W 
Model: WPC02ZM
Port wejściowy: USB typu C
Wejście: 5 V⎓2 A   9 V⎓1,6 A   12–16 V⎓1,7 A maks.
Wyjście: 20 W maks.
Odległość transmisji: do 4 mm
Częstotliwość robocza: 110–148 KHz
Temperatura robocza: 0°C do 35°C
Wymiary produktu: 109,7 × 91 × 91 mm

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 Road, Jiangyin, Jiangsu, China

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


