
Brugermanual 
Xiaomi Mi Power Bank 

2C PLM06ZM - 20000mAh 

NB:  Power Check knappen er ikke en strømknap. 20000mAh Mi Power Bank 
2C finder selv ud af opladning og afladning automatisk. Strømindikatoren slukker 2 
minutter efter at opladningen er fuldført. 

● Sikkerhed:  Mi Power Bank anvender flere teknologier, der beskytter mod
overopladning, overafladning, høje temperaturer og kortslutning.

● Effektivitet:  Understøtter hurtig opladning og afladning med 5.1V - 2.4A;
9V/12V - 18W MAX output.

● Kompatibilitet:  Produktet har en indbygget USB opladnings-controller, der er
kompatibel med de fleste smartphones, tablets og enheder. Den understøtter
de fleste enheder med hurtig opladning og kan booste op til 9V/12V.

● Kvalitet: Li-polymer batteri og chip.



Opladning 

Tilsluttes til Mi Power Adapteren for at oplade Mi Power Bank. Indikatorlyset viser 
opladningstilstanden som følger: 

Strømniveau LED1 LED2 LED3 LED4 

0-25% Blinker Slukket Slukket Slukket 

25-50% Tændt Blinker Slukket Slukket 

50-75% Tændt Tændt Blinker Slukket 

75-99% Tændt Tændt Tændt Blinker 

Helt opladet Tændt Tændt Tændt Tændt 

Opladningsfe
jl 

Blinker Blinker Blinker Blinker 

Afladning 

Tilslut din enhed til Mi Power Bank for at oplade. Indikatorlyset viser 
opladningstilstanden som følger: 

Strømniveau LED1 LED2 LED3 LED4 

Undervolt Slukket Slukket Slukket Slukket 

0-25% Blinker Slukket Slukket Slukket 

25-50% Blinker Blinker Slukket Slukket 

50-75% Blinker Blinker Blinker Slukket 

75-100% Blinker Blinker Blinker Blinker 

* Lav-strømsindstilling:  Når Mi Power Bank ikke oplader, så tryk to gange på
Power Check knappen for at gå ind i lav-strømsindstilling, som kan oplade mindre 
enheder som Bluetooth hovedtelefoner og smart armbånd. Indikatorlyset tændes en 
efter en, hvilket viser at Mi Power Bank er i lav-strømsindstilling. For at gå ud af 
denne indstilling, tryk på Power Check knappen. 



Advarsel 
● Vær sikker på at din Mi Power Bank er helt opladet første gang du bruger den.
● Når du oplader en enhed med Mi Power Bank, så vær sikker på at din enhed 

viser batteriopladnings-ikonet, og at Mi Power Bank virker korrekt.
● Når du oplader Mi Power Bank eller oplader en enhed med Mi Power Bank, så 

vær sikker på at du bruger et almindeligt opladerkabel.
● Når Mi Power Bank er ved at løbe tør for strøm, så oplad den hurtigt.
● Når du oplader en enhed med Mi Power Bank, så bruger enheden Mi Power 

Bank's strøm først.
● Når din enhed er helt opladet, så frakobl Mi Power Bank for at undgå yderligere 

afladning.
● Når Mi Power Bank går i beskyttelsesindstilling (LED-lyset forbliver slukket efter 

at du har trykket på Power Check knappen) på grund af kortslutning eller af 
andre grunde, så oplad den med en ekstern oplader for at komme i gang igen.

Advarsel
● Mi Power Bank indeholder Li-ion battericeller. Åbn ikke kabinettet for at undgå 

skader eller andre farer.

● Skil ikke Mi Power Bank ad, og sørg for at den ikke knuses, punkteres, 

kortsluttes eller udsættes for væske, ild eller omgivelser, hvor temperaturen er 

over 60°C (140°F).

- Model: PLM06ZM
- Batteritype: Li-polymer batteri
- Kapacitet: 20000mAh 3.7V (74Wh)
- Anvendelsestemperatur: 0°C -40°C
- Mål: 149,5 x 69,6 x 23,9 mm
- Input: 5.0V-2.0A  9.0V-2.0A
- Output: 2x5.1V-2.4A  9.0V-2.0A 12.0V-1.5A MAX 18W
- Opladning: Ca. 6-7 timer (9V/2A adapter, 

standardkabel) Ca. 10 timer (5V/2A adapter, 
standardkabel) 

Specifikationer




