4. Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων, των οποίων ο
πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει
από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και
εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Καλωσορίσατε

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα νέα ακουστικά Mi In Ear της Xiaomi!
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προειδοποιήσεις
ασφάλειας πριν τα χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στις εκτενείς οδηγίες χρήσης και όρους εγγύησης που θα βρείτε στο www.
xiaomi-greece.gr

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την ένδειξη.
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε
στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη
σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα http://www.xiaomi-greece.gr

Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής - για συσκευές Android και iOS
1. Για αναπαραγωγή/ παύση/ διακοπή της αναπαραγωγής: πιέστε μία φορά
2. Για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι: πιέστε δύο φορές
3. Για φωνητική εντολή: πιέστε και κρατήστε πατημένο

Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2017.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000, www.infoquest.gr
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Εισαγωγή και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA, Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,
τηλ. 211 999 4000, www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr
Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi In Ear Ακουστικά, 3 μεγέθη βυσμάτων για τα αυτιά,
σύντομες ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece

Mi In Ear Ακουστικά

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Τηλεφωνικές κλήσεις - για συσκευές Android και iOS
1. Για να απαντήσετε σε κάποια εισερχόμενη κλήση: πιέστε μία φορά
2. Για να τερματίσετε μία κλήση: πιέστε μία φορά
3. Για να απαντήσετε σε κάποια κλήση που είναι σε αναμονή και να κρατήσετε
σε αναμονή την κλήση στην οποία συνομιλείτε: πιέστε μία φορά. Για να

επιστρέψετε στην πρώτη κλήση: πιέστε μία φορά. Για να τερματίσετε μία
από τις κλήσεις: πιέστε δύο φορές
4. Για να απαντήσετε σε κάποια κλήση που είναι σε αναμονή και να τερματίσετε
την υφιστάμενη κλήση: πιέστε δύο φορές
5. Για να προωθήσετε κάποια εισερχόμενη κλήση στο φωνητικό ταχυδρομείο ή
να την απορρίψετε: πιέστε και κρατήστε πατημένο.

Φροντίδα
1. Για μεγάλη διάρκεια ζωής των ακουστικών σας, μην αφήνετε να συσσωρεύεται
σκόνη πάνω τους. Απλά σκουπίστε τα με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
2. Όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, να αποθηκεύετε τα ακουστικά με προσοχή.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
1. Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές ή σταματά: Αποσυνδέστε το καλώδιο και
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη πάνω του πριν το συνδέσετε ξανά.
2. Παράγεται ήχος μόνο από το ένα ακουστικό ή ο ήχος είναι αλλοιωμένος:
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το καλώδιο.
Γενικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
• Κατά τη χρήση ακουστικών, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μπορείτε
να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος ενώ οδηγείτε, περπατάτε κ.ά.
• Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό
πανί. Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, 		
απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.
• Μη χρησιμοποιήστε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά
προϊόντα για τον καθαρισμό
• Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
• Για την ασφαλή απόρριψη της συσκευής, ενημερωθείτε για την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία.

•
•
•

Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές
Μη σπάτε ή τρυπάτε τη συσκευήκαι μην την πετάτε στη φωτιά.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τα ακουστικά Mi In Ear συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2)
ετών από την Info Quest Technologies. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και
εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα
serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους ειδική σήμανση της Info
Quest Technologies.
Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της
εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες
που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η
εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από
φυσιολογικές συνθήκες.

Όροι Εγγύησης
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για
επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν
καλύπτεται από την εγγύηση, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής
και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που επιθυμεί την αποκατάσταση της
βλάβης, επιβαρύνεται με τα έξοδα επισκευής.
3. Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον
πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και
για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που
προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω
προϊόντος.

