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Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję 
przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Przegląd produktu

Wyłącznik 
przeciąże-

niowy

Osłona 
przeciwpo-
rażeniowa
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Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. 
Ten produkt to listwa zasilająca z 
3-punktowym gniazdem uziemiającym 16 A 
+ 3 porty USB, z podwójnym wyłącznikiem 
przeciwprzeciążeniowym i przesłoną 
zabezpieczającą, zapewnia ładowanie przez 
USB (nadaje się do ładowania sprzętu IT).

Dane techniczne 
Nazwa produktu: Listwa zasilająca Mi 
Model: XMCXB04QM 
Materiał powłoki zewnętrznej: 
trudnopalny poliwęglan 
Wyjście gniazda: 16 A 230 V ~ 50/60 Hz, 
maks. 3680 W 
Wymiary paska: 26850 * 38 mm 
Długość kabla: 1,4 m 
Waga netto: 443 g (z kablem) 
Wyjście USB: 
Całkowita moc -5VDC Max. 3.1 A
Pojedyncze wyjście - 5VDC Max. 2,1 A 
Specyfikacja bezpiecznika: T3,15 A 250 V 
Środowisko użytkowania: 0°C - 35°C, 
maks. 5000 m npm 

Ostrzeżenie
         Aby uniknąć pożaru i porażenia prądem 
elektrycznym, przed użyciem wykonaj 
następujące czynności:
 - Odcięcie zabezpieczenia przed 
przeciążeniem: W przypadku przeciążenia 
zasilacza (powyżej 16 A), wyłącznik 
przeciążeniowy odcina zasilacz. 
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Przełącznik można zresetować raz
urządzenie elektryczne zostało usunięte.
 - Gdy zwarcie wyjścia, przeciążenie lub 
z innego powodu spowoduje przełączenie 
portów USB tego produktu do stanu 
chronionego, nie będzie już można ich 
używać do ładowania sprzętu. 
Po usunięciu usterki zostaną zresetowane
automatycznie do normalnej pracy.
 - Podczas użytkowania upewnij się, że
urządzenie jest bezpiecznie podłączone, 
aby zapobiec złym stykom i ryzyku pożaru.
 - Proszę nie owijać przewodu zasilającego
wokół gwoździ, drutów lub innych 
przedmiotów.
 - Demontaż produktu lub modyfikowanie 
jego struktury są zabronione.
 - Nie używaj w wilgotnych lub mokrych 
miejscach; nie dotykaj listwy zasilającej 
mokrymi rękami (używanie na zewnątrz jest 
zabronione).
 - Proszę podłączyć listwę zasilającą do 
trójfazowego gniazdka, aby zapewnić 
poprawność uziemienia obwodu
 - Trzymaj listwę zasilającą z dala od
dzieci.
 - Odłącz zasilanie elektryczne
urządzenia z listwy zasilającej, gdy nie są 
używane.
 - Nie łączyć po sobie.
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 - Nie przykrywać podczas użytkowania. 
 - Wyjmij wtyczkę, aby odłączyć zasilanie
 - Do stosowania w suchych 
pomieszczeniach.
 - USB tylko dla produktów IT.

Cechy

 - Max. moc wyjściowa 3680W
 - Materiały produktu są doskonałe
izolacja elektryczna i termiczna
charakterystyka
 - Gniazdo jest wyposażone w 
zabezpieczenie przesłona
 - Wbudowany układ automatycznej 
identyfikacji ładowarki, szybkie ładowanie 
2,1 A
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We ChingMi (Beijing) Technology Co., Ltd. 
niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest 
zgodne z obowiązującymi dyrektywami i 
normami europejskimi oraz poprawkami.

Informacje o utylizacji i recyklingu WEEE 
Właściwa utylizacja tego produktu. To 
oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie 
należy wyrzucać razem z innymi odpadami 
domowymi w całej UE. Aby zapobiec 
możliwym szkodom dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego w wyniku 
niekontrolowanego usuwania odpadów, 
recykling jest odpowiedzialny za 
promowanie zrównoważonego ponownego 
wykorzystania zasobów materiałowych. Aby 
zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj 
się ze sprzedawcą, u którego produkt został 
zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu. 


