
Manual de Utilizador
Mi 20W Wireless Car Charger

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futura referência.

Resumo do Produto
O carregador de carro sem �o Mi 20W é um carregador sem �o para uso em carros. Por ser 
conveniente para uso com uma mão, oferece identi�cação e controlo inteligente, 
sensoriamento indutivo �exível, superfície de vidro 2.5D e porta USB-C. Suporta o 
carregamento de telefones com carregamento sem �o.
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Como Usar
1. Use a braçadeira para prender o carregador de carro sem �o Mi 20W na ventilação e aperte 
o botão na parte traseira. Conecte o carregador fornecido à porta de alimentação ou de 
alimentação do cigarro do carro e insira a interface USB-A na porta USB vermelha do 
carregador. Em seguida, conecte a interface USB-C ao carregador de carro Quando o 
indicador pisca em azul três vezes e a luz de boas-vindas permanece acesa, o carregador de 
carro sem �o está funcionando normalmente

Nota: Aperte adequadamente o botão antes de usar para evitar movimentos acidentais 
durante o uso.

2. Veri�que se não há objetos de metal na superfície do carregador de carro sem �o nem na 
parte traseira do telefone compatível que atenda ao padrão Qi Mova o telefone para perto 
sensor indutivo e os braços dos carregadores de carro sem �o abrirão automaticamente e 
fecharão automaticamente para prender o telefone. A luz indicadora �cará azul durante o 
carregamento normal.
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3. Para obter um melhor desempenho de carregamento, veri�que se o telefone está 
colocado corretamente no carregador de carro sem �o para que �que próximo à superfície 
de carregamento (consulte a �gura abaixo). Quando o indicador pisca, indica que o 
carregador está no modo de proteção. Veri�que se há algum objeto de metal na superfície 
do serviço de carregamento ou na parte traseira do telefone. Se o problema persistir, entre 
em contato com o departamento de vendas. *

* Quando um telefone que não suporta carregamento sem �o é colocado no carregador de 
carro, o indicador pisca

4 Quando precisar remover o telefone do carregador de carro sem �o, pressione o botão 
para liberar os braços. Os braços se abrirão e soltarão o telefone e o carregamento será 
interrompido. Nota: Quando o isqueiro do carro ou a porta de alimentação não estão 
fornecendo energia, o telefone pode ser removido diretamente.

• A frequência de operação para carregamento sem �o é 110-148 KHz. 
• O equipamento deve ser instalado a pelo menos 20cm do seu corpo ou de pessoas 
próximas.

CE
A Zimi Corporation declara que o carregador de carro sem �o do tipo Mi 20W do 
equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo 
da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

 
WEEE
Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 
(REEE como na diretiva 2012/19 / UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não 
classi�cado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, 
entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem 
de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicados pelo governo ou pelas autoridades 
locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis conseqüências 
negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou as 
autoridades locais para obter mais informações sobre o local, bem como os termos e 
condições desses pontos de coleta.

Especi�cações
Nome do produto: Mi Carregador sem �o para carro 20W
Modelo: WCJ02ZM
Entrada: 5 V     3 A  9V     2 A   12 V     2A   15 V     1.8 A    20 V      135 A
Saída: 20 W Máx.*
Distância de detecção indutiva: <4 mm
Temperatura de operação: 0º C a 40º C
Dimensões do item: 117,2 x 73,4 91,7 mm

*O carregamento sem �o a 20 W é compatível apenas com o MI 9.

Nota: As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do usuário são 
apenas para referência. O produto e as funções reais podem variar devido a aprimoramentos 
do produto

Para mais informações, acesse www.mi.com

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

5 Quando o carregador de carro sem �o Mi 20W não puder ser �xado a uma abertura de 
ventilação com seu grampo, o suporte adesivo fornecido poderá ser usado para �xá-lo em 
uma superfície plana.

Nota: A superfície para montagem do carregador de carro sem �o precisa estar limpa e plana. Certi�que-se de 
pressionar e segurar �rmemente por 5 a 10 segundos após a montagem. Devido à força do adesivo, a remoção 
forçada pode dani�car o interior do carro. É recomendável ter um pro�ssional para remover o suporte adesivo.

Precaução
• Não bata nem bata com este produto.
• Mantenha a superfície de vidro do sensor indutivo limpa.
• Não desmonte nem modi�que o produto
• Não coloque o produto próximo ou em chamas, nem o mergulhe na água. 
• Não use este produto em ambientes severamente húmidos ou corrosivos para evitar danos 
ao seu circuito elétrico.
• Não coloque nenhum cartão de identi�cação ou cartão bancário com uma tira/chip 
magnético próximo ao carregador sem �o para evitar danos. 
• Mantenha uma distância de pelo menos 20cm entre os dispositivos médicos implantados 
(pacemakers, implantes cocleares, etc.) e o produto, para evitar possíveis interferências nos 
dispositivos médicos.
• Não permita que crianças toquem ou brinquem com este produto para evitar acidentes 
desnecessários.
• Desconecte o carregador da porta do telefone do isqueiro do carro quando ele não for 
utilizado por um longo período de tempo.
• Para a sua experiência como utilizador, não é recomendável reutilizar a montagem adesiva 
como a força do adesivo será diminuída.

Montagem adesiva


