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        3250mAh Mi Power Bank 
Flashlight Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door. Bewaar hem om te raadplegen
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De functietoets
Tĳdens gebruik als draagbare lader:
controleer het accuniveau/
stroomindicator.
Als u het apparaat als zaklamp 
gebruikt:
schakel het lampje uit/activeer 
de SOS-modus.

USB-uitgang

Micro-USB-ingang

Gat voor 
bandje

Let op: De functietoets is geen aan/uit-knop. Er is geen knopbediening nodig omdat het 
product automatisch het opladen en ontladen detecteert. De indicator voor het 
accuniveau wordt 2 minuten nadat de ba�erĳ volledig is ontladen uitgeschakeld.

Rechtsom draaien: 
schakel de zaklamp uit/
verlaag het 
helderheidsniveau.

Linksom draaien: 
schakel de zaklamp in/
verhoog het 
helderheidsniveau.

De zaklamp gebruiken

De zaklamp inschakelen: Draai snel ten minste 3 klikken linksom.
De zaklamp uitschakelen: Draai rechtsom en druk eenmaal op de functietoets.
SOS-modus activeren: Druk drie keer snel op de functietoets.
SOS-modus verlaten: Druk eenmaal op de functietoets.

Let op: dit product kan niet tegelĳkertĳd als zaklamp en een draagbare oplader fungeren. 
Zodra de zaklamp is ingeschakeld, werkt deze niet meer als draagbare lader.
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Productoverzicht
Hartelĳk dank voor uw aankoop. Dit product is een draagbare oplader die ook als 
LED-zaklamp fungeert en de helderheid aanpast. Aan de binnenkant is het product 
uitgerust met een hoogwaardige li-ion polymeeraccu en een hoogwaardige 
oplaad-/ontlaadchip.
Veiligheid: Het product is uitgerust met een aantal veiligheidsontwerpen. Het systeem 
kan verschillende abnormale omstandigheden aan om betrouwbare bescherming te 
bieden.
Efficiëntie: Het product kan een efficiëntie van meer dan 85% van de lich�ransmissie 
bereiken dankzĳ het professionele ontwerp van de optische lens. De interne lithiumaccu 
met een hoge energiedichtheid kan ook een omze�ingsefficiëntie van  maximaal 90% 
bieden.
Kenmerken van zaklamp: Draai de kop van de zaklamp om deze in of uit te schakelen. De 
zaklamp biedt 11 verschillende helderheidsniveaus en een knop voor het activeren van de 
SOS-modus.
Kwaliteit: Een hoogwaardige li-ion polymeeraccu, een hoogwaardige oplaad-/ontlaadchip 
en een krachtige LED-lichtbron van 3 W.

CE

WEEE

Opladen

Vermogensniveau

0-20%

25-50%

50-99%

Volledig opgeladen

Fout bĳ opladen

Controlelampje

Knipperend rood

Knippert rood en oranje

Knippert groen en oranje

Groen

Knippert snel oranje

Hierbĳ wordt verklaard dat deze apparatuur voldoet aan richtlĳn 2014/30/EU inzake 
elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Testnormen:
EN55032:2012/AC:2013 EN55024:2010
EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Deze apparatuur voldoet aan richtlĳn 2012/19/EU van AEEA.

Dit product kan worden opgeladen door het aan te sluiten op een Mi-voedingsadapter.
Wanneer het product wordt opgeladen, worden hieronder verschillende controlelampjes 
en hun bĳbehorende stroomniveaus beschreven:
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Ontladen

Vermogensniveau

Onderspanning 

< 20%

25-50%

50-100%

Controlelampje

Knippert snel rood

Knipperend rood

Knippert oranje

Knippert groen

U kunt een ander apparaat opladen door het apparaat met een USB-oplaadkabel op het 
apparaat aan te sluiten.
Voor het ontladen van het product worden hieronder verschillende controlelampjes en 
hun bĳbehorende vermogensniveaus beschreven:

* Laag stroomverbruik: wanneer het product niet wordt opgeladen, druk twee keer op de
functietoets voor de modus met laag stroomverbruik om verschillende apparaten, zoals
Bluetooth-hoofdtelefoons en smartbands, te ontladen. De LED-indicator knippert
afwisselend rood, oranje en groen om aan te geven dat het apparaat momenteel werkt in
de modus voor lage ontlading. Om deze modus te verlaten, drukt u één keer op de
functietoets.
Als de modus voor lage ontlading is geactiveerd, werkt het product gedurende 2 uur in
deze modus. Aan het einde van de periode van 2 uur wordt deze modus automatisch
afgesloten.

Model: LPB01ZM
Accutype: li-ion polymeeraccu
Capaciteit: 3250 mAh 3,63 V 11,8 Wh 
Beperkte laadspanning: 4,2 V
Bedrĳfstemperatuur: 0-45 °C
Afmetingen: 120,2 x 25,5 x 25,5mm
Ingang: 5,0 V       1,0 A
Uitgang: 5,0 V       1,0 A
Wa�age lichtbron: Max. 3 W
Max. lumen: 190/240 LM (MIN/TYPE)
Oplaadtĳd: ca. 3,5 uur (oplader van 5 V/1 A, 
inclusief oplaadkabel)

Specificaties
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Waarschuwing
Dit product bevat een li-ion polymeeraccu. Het openen van de behuizing is ten strengste 
verboden om mogelĳke schade aan de accu of andere risico's te voorkomen. 
Demonteer, plet en doorboor het product niet, maak geen kortsluiting en stel het 
apparaat niet bloot aan vloeistoffen, brand of omgevingen waarin de temperatuur hoger 
is dan 60 °C. 
De lichtstraal van de zaklamp is erg fel. Om 
mogelĳke schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen: laat kinderen niet met de 
zaklamp spelen en richt de zaklamp niet direct op de ogen van iemand.

Versie 1.0

Online ondersteuning: www.mi.com/service

Let op

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Zimi Corporation 
(een Mi Ecosystem-bedrĳf)
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, 
Jiangyin, Jiangsu, China

Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
Activeer het scherm van uw draagbare apparaat om te controleren of het 
oplaadsymbool wordt weergegeven wanneer u het product gebruikt.
Wanneer u het product oplaadt of het product gebruikt om een ander draagbaar 
apparaat op te laden, selecteert u een geschikte oplaadkabel.
Wanneer u het product gebruikt om een ander apparaat op te laden en het rode 
controlelampje van het product snel knippert, betekent dit dat het accuniveau van het 
product laag is. 
Laad het product zo snel mogelĳk op. Wanneer het product op een ander apparaat 
wordt aangesloten, gebruikt dat apparaat eerst de voeding die door de ba�erĳ van het 
apparaat wordt geleverd.
Als uw draagbare apparaat volledig is opgeladen, dient u de oplaadkabel onmiddellĳk 
los te koppelen om te voorkomen dat het apparaat verder wordt ontladen.
Als het product overschakelt naar de beschermde modus (LED's reageren niet nadat u 
op de knop hebt gedrukt) vanwege kortsluiting of andere oorzaken, sluit u het gewoon 




