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Avisos
※ Para evitar incêndios e choques 
elétricos, realize os passos que se seguem 
antes de utilizar o produto:

• Corte de proteção contra sobrecarga: Em 
caso de sobrecarga (acima de 16 A), o 
interruptor de proteção contra sobrecarga 
corta a ligação à rede elétrica. O interruptor 
pode voltar a ser colocado na posição 
inicial quando o aparelho elétrico tiver sido 
removido.

• Quando uma saída sofre um curto-circuito 
ou uma sobrecarga, ou por qualquer outro 
motivo, as portas USB deste produto irão 
passar para o modo protegido, deixando de 
ser possível utilizar as mesmas para 
carregar equipamentos. Quando a falha 
tiver sido eliminada, as portas USB irão 
voltar ao funcionamento normal de forma 
automática. 

• Durante a utilização, certifique-se de que 
o aparelho está bem ligado, de modo a 
evitar um mau contacto e risco de incêndio.

• Não enrole o cabo de alimentação à volta 
de pregos, fios ou outros objetos.

• É proibido desmontar o produto ou alterar 
a sua estrutura.

• Não utilize este produto em áreas 
húmidas ou molhadas. Não toque na 
tomada múltipla com as mãos molhadas (a 
utilização ao ar livre é proibida).

• Ligue a tomada múltipla a uma tomada 
elétrica trifásica para garantir um circuito de 
ligação à terra apropriado.

• A tomada múltipla deve ser mantida fora 
do alcance das crianças.

• Desligue os seus aparelhos elétricos da 
tomada múltipla quando não estiverem a 
ser utilizados.

• Não utilize como extensão elétrica.

• Não cubra durante a utilização.

• Retire da tomada elétrica para desligar da 
fonte de alimentação.

• Para utilização em espaços interiores 
secos.

• Apenas para utilização com produtos de 
TI.

Funcionalidades
• Saída máxima de 3680 W.

• Os materiais que compõem o produto 
possuem excelentes características de 
isolamento elétrico e térmico.

• A tomada está equipada com um 
obturador de proteção.

• Inclui um chip de identificação de 
carregador automático integrado de 2.1 A, 
compatível com carregamento rápido.

Fabricado por:

ChingMi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Obrigado por ter escolhido este produto. 
Este produto é uma tomada múltipla de 3 
fichas de 16 A com ligação à terra + 3 
portas USB. Inclui um interruptor de 
proteção contra sobrecarga com 
comutador duplo e um obturador de 
proteção contra choques elétricos. 
Fornece carregamento USB (é adequado 
para carregar equipamentos de TI).

Especificações
Nome do produto: Mi Power Strip

Modelo: XMCXB04QM

Material da cobertura exterior:

Policarbonato retardador de chama

Saída da ficha:

16 A 230 V ~ 50/60 Hz, Máx. 3680 W

Dimensões da tomada: 268 × 50 × 38 mm

Comprimento do produto: Total 1,65 m

Peso líquido: 443 g (incl. cabo)

Saída USB: Total – 5 V CC Máx. 3,1 A

Uma porta – 5 V     2,1 A

Especificação de fusível: T3.15 A 250 V  

Ambiente de utilização:

0 °C - 35 °C, altitude máx. de 5000 m 
acima do nível do mar

Manual de Utilizador da 
Mi Power Strip

Visão Geral do Produto

Leia cuidadosamente este manual antes 
de utilizar o produto e guarde-o para futura 

referência.
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Informações Relativas à Eliminação e 
Reciclagem de REEE

Eliminação correta deste produto. Este 
símbolo indica que este produto não deve 
ser eliminado juntamente com o lixo 
doméstico em toda a UE. 

Para evitar possíveis efeitos nocivos no 
meio ambiente ou na saúde humana 
causados pela eliminação não controlada 
de resíduos, recicle este produto de forma 
responsável de modo a promover a 
reutilização sustentável dos recursos 
naturais. Para devolver o seu dispositivo 
usado, utilize os sistemas de devolução e 
recolha disponíveis ou entre em contacto 
com o revendedor onde o produto foi 
adquirido, o qual irá encarregar-se da 
reciclagem deste produto de forma segura 
para o meio ambiente. 

A ChingMi (Beijing) Technology Co., Ltd. 
declara, por este meio, que este 
equipamento está em conformidade com as 
Diretivas e Normas Europeias aplicáveis, 
bem como as respetivas alterações às 
mesmas.

Este produto goza da garantia legal de 2 
anos. Para obter mais informações sobre a 
garantia e suporte técnico visite: 
www.jpdi.pt/mi


