
دليل مستخدم شاحن متنقل سريع 3 
بسعة 10000 مللي أمبير/ساعة 

Mi وقدرة 18 واط من
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شكرًا الختيارك هذا الشاحن المتنقل عالي السعة بخلية بطارية ليثيوم بوليمر عالية الجودة وشريحة شحن وتفريغ 
لضمان األداء المتميز من حيث األمان والكفاءة والتوافق.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل االستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبالً.

نظرة عامة حول المنتج

المالحظات:
زر "التحقق من مستوى البطارية" ليس زر طاقة. يكتشف الشاحن المتنقل الشحن والتفريغ تلقائيًا.

ينطفئ مؤشر مستوى البطارية يف غضون دقيقتين تقريبًا بعد تفريغه بالكامل.

السالمة: يتوفر هذا الشاحن المتنقل من Mi مع العديد من تقنيات السالمة لمنع الشحن الزائد والتفريغ الزائد وارتفاع 
درجة الحرارة وقصر الدوائر يف أي ظروف للعمل.

الشحن السريع: يدعم الشاحن المتنقل 5.1 فولت / 2.4 أمبير، و9 فولت / 2 أمبير و12 فولت / 1.5 أمبير باستخدام 
كابل USB-A. الحد األقصى لطاقة الخرج هو 18 واط عند شحن جهازين معًا باستخدام مخرج ثنائي المنفذ.

التوافق: وحدة تحكم شحن USB ذكية مدمجة، ومتوافقة مع معظم الهواتف المحمولة واألجهزة اإللكترونية يف السوق.
الجودة: خاليا بطارية ليثيوم بوليمر عالية الجودة، ورقاقة شحن وتفريغ.

زر التحقق من مستوى البطارية

مؤشر مستوى البطارية
منفذ USB-A (إخراج)

منفذ USB-A (إخراج)
منفذ USB-C (إدخال)
منفذ Micro-USB (إدخال)
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التفريغ

يستخدم الشاحن المتنقل منافذ USB-A لشحن أجهزة أخرى.
يُظهر المؤشر حالة التفريغ التالية:

تفريغ التيار المنخفض: عندما يكون الشاحن المتنقل ال يشحن، فاضغط مرتين على زر التحقق من مستوى البطارية 
للدخول يف وضع تفريغ التيار المنخفض. يمكن استخدام هذا الوضع لشحن األجهزة ذات التيار المنخفض مثل سماعات 

بلوتوث واألساور الذكية. ستضيء أضواء المؤشر واحدًا تلو اآلخر لإلشارة إلى أن الشاحن المتنقل يف وضع تفريغ التيار 
المنخفض. كل ما عليك الضغط على الزر مرة أخرى للخروج من هذا الوضع. وسيقوم الشاحن المتنقل من الخروج 

تلقائيًا من هذا الوضع بعد ساعتين.

قم بتوصيل محول الطاقة من Mi بالشاحن المتنقل عبر منفذ USB-C أو Micro-USB لشحن الشاحن المتنقل. 
يظهر المؤشر حالة الشحن التالية:

الشحن
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هذا الشاحن المتنقل ليس لعبة. لذا يرجى االحتفاظ به بعيدًا عن متناول األطفال. وال تسمح لألطفال باستخدامه 
أو العبث به لتجنب وقوع حوادث.

تأكد من استخدام شاحن يتوافق مع معايير السالمة المحلية عند شحن هذا الشاحن المتنقل، منعًا لحدوث صدمات 
كهربائية أو ضررًا بالبطارية.

ال تعرض هذا الشاحن المتنقل للضغط أو التأثير أو االهتزازات القوية أو السوائل.. فقد تؤدي أي من هذه األمور 
إلى حدوث ماس كهربائي أو تلف البطارية أو الدائرة الكهربائية. وعندما يحدث هذا، توقف عن استخدام الشاحن 

المتنقل على الفور، وتخلص منه بشكل صحيح.
عندما ينتفخ هذا المنتج أو يتشوه أو يبدأ يف التسريب أو تنخفض قدرته بصورة كبيرة، يُرجى التوقف عن استخدامه 

فورًا والتخلص منه بشكل صحيح.
ال تشحن أو تفرغ هذا الشاحن المتنقل يف أي مكان قد يتأثر فيه تبديد الحرارة، كما هو الحال يف جيب البنطال 
أو الحقيبة المغلقة أو على السرير أو األريكة. تأكد من أن الشاحن المتنقل غير مغطى بالمالبس أو بالوسائد 

أو بالمالءة أو غيرها من األقمشة المتنوعة خالل هذه العملية. عند شحن األجهزة األخرى لفترة طويلة، ال تُكدس هذا 
الشاحن المتنقل مع غيره من األجهزة، بما يف ذلك الهواتف لضمان أفضل تبديد للحرارة.

ال تقم بفك هذا الشاحن المتنقل وال تعرضه للضغط أو التصادم أو االهتزازات القوية أو السوائل أو اللهب أو غيره 
من مصادر الحرارة مثل األفران أو السخانات أو البيئات ذات درجة حرارة محيطة أعلى من 60 درجة مئوية 

(140 درجة فهرنهايت).
ويف األجواء الحارة، ال تترك هذا الشاحن المتنقل يف السيارة أو أي مكان آخر يتعرض ألشعة الشمس المباشرة.
يحتوي هذا الشاحن المتنقل على بطارية ليثيوم بوليمر. لذا ال تحاول فتحه هيكله تحت أي ظرف لتجنب تلف 

البطارية ومخاطر السالمة األخرى.

تحذير

قد يؤدي االستخدام غير الصحيح إلى عطل البطارية وارتفاع درجة الحرارة وحتى حدوث حريق أو انفجار. لضمان سالمتك 
وتقليل مخاطر اإلصابة الشخصية وتلف الممتلكات، يرجى مراعاة االحتياطات التالية:
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التدابير الوقائية

المواصفات

الطراز: PLM13ZM          نوع البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر
السعة: 37 واط ساعة، 3.7 فولت (10000 مللي أمبير)

السعة المقدرة: 5500 ميلي أمبير/ساعة (5.1 فولت/2.6 أمبير)
درجة حرارة التشغيل: 5 إلى 35 درجة مئوية          أبعاد المنتج: 147.8 × 73.9 × 15.3 ملم

USB-A :منفذ اإلخراج          Micro-USB/USB-C :منفذ اإلدخال
اإلدخال: 

5 فولت=2.1 أمبير / 9 فولت=2.1 أمبير / 12 فولت=1.5 أمبير (شحن الشاحن المتنقل من خالل 
 ;(Micro-USB/USB-C

5 فولت=2.4 أمبير (شحن الشاحن المتنقل من خالل Micro-USB/USB-C, بينما شحن جهاز واحد من خالل أحد 
منافذ USB-A بتيار يبلغ 2.4 أمبير);

5 فولت=2.6 أمبير (شحن الشاحن المتنقل من خالل Micro-USB/USB-C, بينما شحن جهازين من خالل كال 
منفذي USB-A بتيار يبلغ 2.6 أمبير)

اإلخراج:
منفذ فردي USB-A: 5.1 فولت=2.4 أمبير 9 فولت=2 أمبير 12 فولت=1.5 أمبير

منفذ مزدوج USB-A: 5.1 فولت=2.6 أمبير
وقت الشحن: حوالي 4 ساعات (مع كابل USB المضمن، وشاحن 9 فولت / 2 أمبير، و12 فولت / 1.5 أمبير)

                      حوالي 6 ساعات (مع كابل USB المضمن، وشاحن 5 فولت / 2 أمبير)

الرجاء شحن هذا الشاحن المتنقل بالكامل قبل استخدامه للمرة األولى.
استخدم شاحنًا مناسبًا وكابل USB (يُنصح باستخدام منتجات عالمة Mi التجارية) عند شحن الشاحن المتنقل 

او استخدامه لشحن األجهزة األخرى.
ال تترك هذا الشاحن المتنقل دون مراقبة أثناء الشحن، وقم بفصله من مصدر الطاقة قبل الخروج وال تتركه دون 

مراقبة لفترة طويلة.
بمجرد شحن هذا الشاحن المتنقل بالكامل، أو بعد استخدامه لشحن جهاز آخر بالكامل، افصل كابل الشحن يف 

الوقت المناسب لمنع حدوث تلف.
عندما ال يتم عرض مستوى البطارية بعد الضغط على الزر، فقد يكون ذلك بسبب وجود الشاحن المتنقل يف وضع 

الحماية. لذا حاول توصيل شاحن خارجي الستعادة الشاحن المتنقل.
عند عدم استخدام هذا الشاحن المتنقل لفترة طويلة، يرجى الحفاظ على مستوى البطارية يف حدود 25-50 ٪، 

وتخزينه يف بيئة باردة وجافة. وتجنب التخزين لمدة طويلة عندما يكون الشاحن المتنقل مشحونًا بالكامل أو فارغًا 
بالكامل، وذلك إلطالة عمر البطارية.



Xiaomi Communications Co., Ltd. :ُصنع من أجل
Zimi Corporation :الجهة المصنّعة

 (Mi Ecosystem إحدى شركات)                        
العنوان: A913، رقم 159 طريق تشنغجيانغ، جيانغ، جيانغسو، الصين

www.mi.com لمزيد من المعلومات، الرجاء االنتقال إلى موقع

05

تعليمات ملصق منع التزييف

يأتي كل شاحن متنقل من Mi مع ملصق منع التزييف على العبوة الخارجية. اخدش طبقة منع التزييف وأدخل رمز 
األمان على موقع chaxun.mi.com، للتحقق من أصالة المنتج.

ملصق منع التزييف

طبقة مخدوشة

تم نشر دليل المستخدم من قبل شركة Xiaomi أو الشركة المحلية التابعة لها. يمكن أن تقوم شركة Xiaomi يف أي 
وقت ودون سابق إنذار بتحسينات وتغييرات على دليل المستخدم هذا والتي استلزمتها وجود أخطاء مطبعية أو عدم 
دقة المعلومات الحالية أو تحسينات على البرامج و/أو المعدات. ومع ذلك، سيتم دمج هذه التغييرات يف اإلصدارات 

الجديدة من دليل المستخدم هذا. جميع الرسوم التوضيحية هي ألغراض التوضيح فقط وقد ال تصف الجهاز الفعلي على 
نحو دقيق.

إخالء المسؤولية


