
10000mAh Mi 18W carregamento rápido Power Bank 3
Manual do Utilizador

Informações importantes
Para obter mais informações sobre o 10000mAh MI 18W Fast Charge Power Bank 
3, visite www.mi.com/global/service/userguide

Atenção
• O uso inadequado pode resultar em falha da bateria, super-aquecimento e até 
incêndio ou explosão. Para garantir a sua segurança e minimizar o risco de 
ferimentos pessoais e danos à propriedade, observe as seguintes precauções:
• Este  não é um brinquedo. Por favor, mantenha-o longe das crianças. Não deixe as 
crianças usarem ou brincarem com este Power Bank para evitar acidentes.
• Certifique-se de usar um carregador que esteja em conformidade com os padrões 
de segurança locais ao carregar este Power Bank, para evitar choques elétricos ou 
danos à bateria. 
• Não exponha este Power Bank a pressão, impacto, vibrações fortes ou líquidos. 
Qualquer uma destas ocorrências pode levar a um curto-circuito ou danificar a 
bateria ou o circuito elétrico. Quando isso acontecer, pare de usar o Power Bank 
imediatamente e descarte-o adequadamente.
• Quando o Power Bank ficar inchado, deformado, começar a vazar ou a sua capaci-
dade for significativamente reduzida, pare de usá-lo imediatamente e descarte-o 
adequadamente. Não carregue ou descarregue este Power Bank em locais onde 
sua dissipação de calor possa ser afetada, como no bolso das calças, em numa 
bolsa, numa cama ou num sofá. Certifique-se de que o Power Bank  não esteja 
coberto por roupas, travesseiros, roupas de cama ou outros itens diversos durante 
esse processo. Ao carregar outros dispositivos por um longo período, não empilhe 
este Power Bank  com outros dispositivos, incluíndo telefones, para garantir uma 
melhor dissipação de calor.
• Não desmonte nem exponha este Power Bank a pressões, impactos ou vibrações 
fortes, líquidos, fogo e outras fontes de calor, como fogões, aquecedores ou 
ambientes com temperatura ambiente superior a 60° C (140 F). Quando estiver 
quente, não deixe este Power Bank  no carro ou outro local exposto à luz solar 
direta. 
• Este Power Bank  contém uma bateria de polímero de lítio. Não abra a caixa em 
nenhuma circunstância para evitar danos à bateria ou riscos à segurança.

Precauções
• Carregue totalmente este Power Bank antes de usá-lo pela primeira vez.
• Use um carregador e cabo USB adequados (produtos da marca Mi são recomen-
dados) ao carregar o Power Bank ou usá-lo para carregar outros dispositivos.
• Não deixe este Power Bank sem vigilância durante o carregamento e 
desconecte-o da fonte de alimentação antes de sair ou deixá-lo sem vigilância por 
um longo período de tempo.
• Quando este Power Bank estiver totalmente carregado ou depois de ser usado 
para carregar completamente outro dispositivo, desconecte o cabo de carrega-
mento em tempo hábil para evitar danos.
• Quando o nível da bateria não é exibido depois de pressionar o botão, pode ser que 
o Power Bank esteja no modo de proteção. Tente conectar um carregador externo 
para restaurar o Power Bank. • Quando não usar este Power Bank por um longo 
período de tempo, mantenha o nível da bateria na faixa de 25 a 50% e guarde-o em 
um ambiente fresco e seco. Evite armazenamento a longo prazo quando o Power 
Bank estiver totalmente carregado ou vazio, para prolongar a vida útil da bateria.

Especificações
Modelo: PLM132M
Tipo de bateria: Bateria de polímero de lítio
Capacidade: 37 Wh 3.7V (10000 mAh) Capacidade nominal: 5500 mAh (5) V / 2.8 A) 
Temperatura de operação: 5ºC a 35ºC 
Dimensões do item: 147.8x73.9x15.3 mm
Entrada: 5V=2.1A 9V=2.1A 12V=1.5A (Carregar o Power Bank via Micro-USB/ 
USB-C); 
5V=2.4A (Carregar o Power Bank via Micro-USB/USB-C e carregar um dispositivo 
via USB-A numa porta 2.4 A ao mesmo tempo);
5V=2.6A (Carregar o Power Bank via Micro-USB/USB-C e carregar dois dispositivos 
via USB-A em duas portas 2.6 A ao mesmo tempo)
Saída: (USB-A de porta única) 5.1V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A (porta dupla USB-A) 
5.1V=2.6A

Aviso de Garantia
Como consumidor da Xiaomi, beneficia sob certas condições de garantias adicion-
ais. A Xiaomi oferece benefícios específicos de garantia ao consumidor, que são 
adicionais e não em vez de quaisquer garantias legais fornecidas pela legislação 
nacional do consumidor. A duração e as condições relacionadas às garantias 
legais são fornecidas pelas respectivas leis locais. Para obter mais informações 
sobre os benefícios da garantia ao consumidor, consulte o site oficial da Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty. Exceto quando proibido por leis ou 
prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda serão limitados ao país ou região 
da compra original. Sob a garantia do consumidor, na máxima extensão permitida 
por lei, a Xiaomi, a seu critério, reparará, substituirá ou reembolsará seu produto. 
Desgaste normal, força maior, abuso ou dano causado por negligência ou falha do 
utilizador não são garantidos. A pessoa de contato para o serviço de pós-venda 
pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores 
autorizados da Xiaomi ou o fornecedor final que vendeu os produtos para si. Em 
caso de dúvida, entre em contato com a pessoa relevante, pois a Xiaomi pode 
identificar. As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong e Taiwan. Os 
produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente 
fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos da Xiaomi ou de 
um vendedor oficial da Xiaomi, não estão cobertos pelas presentes garantias. De 
acordo com a lei aplicável, pode se beneficiar de garantias do revendedor não oficial 
que vendeu o produto. Portanto, a Xiaomi convida-o a entrar em contato com o 
revendedor onde comprou o produto. 

Aviso Legal
O manual do utilizador é publicado pela Xiaomi ou por uma empresa afiliada local. 
Melhorias e alterações neste manual do utilizador necessárias por erros tipográfi-
cos, imprecisões das informações atuais ou melhorias nos programas e ou equipa-
mentos, podem ser feitas pela Xiaomi a qualquer momento e sem aviso prévio. Tais 
alterações, no entanto, serão incorporadas às novas edições deste manual do 
utilizador. Todas as ilustrações são meramente ilustrativas e podem não 
representar com precisão o dispositivo real

CE
Nós, Zimi Corporation, declaramos que este equipamento está em conformidade com 
as diretivas e normas européias aplicáveis   e suas emendas. O texto completo da 
declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet: 
www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Zimi Corporation (uma empresa Mi Ecosistema)
Morada: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China


