
Ознайомлення з пристроєм

Характеристики

Особливості пристрою
Перш ніж використовувати Mi power strip, 
уважно прочитайте інструкцію

Назва: Mi power strip (3 USB-порта, 2А швидка 
підзарядка)
Модель: XMCXB01QM
Стандарт: Q / DXQMK0001-2015
Матеріал корпусу: високоякісний термостійкий РС 
пластик
Розмір: 225х41х26 (мм)
Довжина пристрою: загальна довжина 1.8м
Вага: 300г (вкл.кабель)
Номінальний показник на вході: 10А, 250V ~
Номінальний показник на виході: 10А, 250V 
(електрична розетка)
Номінальна потужність: 2500W
Модуль USB на вході: 100-240V ~, 50-60Hz, 0.5A 
Модуль USB на виході: 1 порт USB, 5V -----
2.1A (TYP), 3 порти, 5V ----- 3.1A (TYP)
Діапазон робочих температур: -10С ~ + 40C

Безпека: Захист від перевантаження: в той час, 
коли сила струму перевищує граничне значення, 
пристрій автоматично відключається від 
живлення, таким чином, запобігаючи ймовірність 
перевантаження. Після усунення ймовірності його 
перевантаження, в ручному режимі можна 
відновити роботу подовжувача, зручний запобіжник 
(можна знову використовувати, замінивши 
запобіжник)

Подвійний захист: подвійна, потрійна незалежні 
один від одного захисту.

Термостійкість: високоякісний вогнестійкий матері-
ал, який відповідає стандартам якості і який 
уповільнює розповсюдження вогню або зовсім 
запобігає можливість загоряння.

Висока продуктивність: 3 USB порту, підходить 
для одночасної підзарядки трьох пристроїв. 
Відповідність ГОСТ стандартам, кожен роз’єм 
однаково може використовуватися для стандартних 
розеток з трьома плоскими вилами, двома 
вилками і для стандартних німецьких розеток з 
двома круглими вилками 4.8мм. Високоякісна 
сталь, новітні технології, низький темп підвищення 
температури пристрою.

Комплектація: вбудований автоматичний мікрочіп, 
який відрізняється своєю властивістю швидкої 
підзарядки 5V для більшості пристроїв таких, як: 
серійні пристрої Mi, Apple, Samsung і інші.

Застереження:

Загальна потужність підключеного електро-
обладнання не повинна перевищувати номінальну 
потужність.

Забороняється пов’язувати кабель, не 
використовувати пристрій при скрученому кабелі, 
уникайте ненормального перегріву.

Заземлення передньої частини з перебоями або 
нестандартне заземлення може спричинити за собою 
певну небезпеку.

Не використовувати в сирих, вологих приміщеннях. 
Забороняється самостійно розбирати пристрій і 
відкривати його задню панель.

Забороняється підпалювати, а також необхідно 
зберігати подовжувач подалі від джерел тепла. У 
той час, коли подовжувач підключений до живлення, 
будь ласка, не використовуйте провідник або інші 
подібні пристрої для перевірки відкриває зусилля 
захисної панелі.

Будь ласка, не дозволяйте неспеціалістам 
відкривати, змінювати або ремонтувати дане
пристрій.

В наслідок перевантаження пристрою при 
превишеніі 10А, захисний перемикач від 
перевантаження відключає харчування, після 
вилучення електропотребляющіх пристроїв, можна 
в ручному режимі включити подовжувач.

Через коротке замикання на виході, переванта-
ження і з інших причин, коли USB порти даного 
пристрою переходять в захисний стан, ви не можете 
зазвичай зарядити інші пристрої. Тільки після 
вилучення несправних приладів або видалення 
проблеми, можна в ручному режимі відновити 
роботу подовжувача.

Захист від перевантаження
Підключення живлення

Індикатор живлення

Відповідність стандартам якості
рирівневий захист
ворівневий захист



Умови гарантії подовжувача Мі

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється 
відповідно до закону про «Права споживача». В 
гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відре- 
монтувати, змінити або повернути товар. Для 
ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні 
пред’явити чек та гарантійний талон магазину.

1. Протягом 14 днів з моменту покупки, у разі 
виникнення проблеми з «Списку несправностей», 
центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає 
проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну 
заміну товару або ремонт.

2. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі 
виникнення проблеми з «Списку несправностей», 
центр сервісного обслугов-ня Xiaomi визначає 
проблему, після чого Вам надається безкоштовний 
ремонт.

Умови гарантії

- завершення технічного обслуговування, падіння, 
недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, 
нещасний випадок, якщо Порва-ли або замазали 
етикетку і маркування пристрою;
- термін дії гарантії минув;
- пошкодження, що виникли при форс-мажорних 
обставинах;
- поломки, які не відповідають «Списку несправ- 
ностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
- поломки пристрою або його компонентів з «Списку 
несправностей», які виникли в зв’язку з людським 
фактором і які перешкоджають його нормальній 
роботі.

Cписок несправностей

Дякуємо за використання даного пристрою. 3 
розетки + 3USB порту даного товару відповідають 
стандартам якості електричних подовжувачів, мають 
захист від перепадів напруги, захисні пластини, які 
запобігають можливість ураження електричним 
струмом, USB підзарядка, безпеку і надійність 
пристрою.

1. Виникнення тріщин через конструкції або ма-
териала пристрої.
2. Неправильна робота індикатора при включенні / 
виключенні пристрою;
3. Заїдання вимикача харчування, виникнення 
проблем при включенні / виключенні пристрою
4. Проблеми з підзарядкою мобільного телефону 
Мі за допомогою USB порту




