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Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
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Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Power Bank, καλώδιο USB, σύντομες ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης.
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Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Mi Power Bank. Μόλις αποκτήσατε ένα
πανίσχυρο Mi Power Bank, κατασκευασμένο από την Xiaomi, που ελπίζουμε
να αξιοποιήσετε και να χαρείτε όσο περισσότερο γίνεται. Το Power Bank
που αγοράσατε έχει δύο (2) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και πλήρη
υποστήριξη από την Info Quest Technologies, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες
Πληροφορικής στην Ελλάδα.
Παρακαλούμε, πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Mi Power Bank, διαβάστε με
προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και επισημάνσεις και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό
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για μελλοντική χρήση. Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στο www.mi.com για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Mi Power Banks.

Mi Power Bank
5.000 & 10.000mAh

USB
(είσοδος)

Mi Power Bank
20.000mAh

Έλεγχος
μπαταρίας

Micro USB
(είσοδος)
Έξοδος
USB

Έξοδος
USB

Ενδείξεις
LED
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Έξοδος
USB

Επισκόπηση Προϊόντος
Το Mi Power Bank, διαθέτει υψηλής χωρητικότητας επαναφορτιζόμενη μπαταρία
που ενσωματώνει κορυφαίας ποιότητας μπαταρίες πολυμερούς- λιθίου και
κύκλωμα φόρτισης/αποφόρτισης, εξασφαλίζοντάς σας ασφάλεια, αποδοτικότητα,
συμβατότητα και ποιότητα κατά τη χρήση.
Χαρακτηριστικά
Ασφάλεια: Το Mi Power Bank έχει διεθνώς αναγνωρισμένη προστασία σε
επίπεδο Chipset και παρέχει μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατεύει τη
συσκευή σας σε ποικίλες μη κανονικές περιπτώσεις, όπως υπερφόρτιση, υπέραποφόρτιση, υψηλή θερμοκρασία, βραχυκύκλωμα, κτλ.
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Αποδοτικότητα: Υποστηρίζει υψηλής ταχύτητας φόρτιση/αποφόρτιση με DC
5.0V/2.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A έξοδο.
Συμβατότητα: Το Mi Power Bank είναι συμβατό με Smartphones και tablets Mi,
Apple, Samsung, HTC, Google και Blackberry, καθώς και με μια ποικιλία από
ψηφιακές κάμερες και φορητές παιχνιδομηχανές. Το έξυπνο τσιπ ελέγχου USB
(USB-control chip) υποστηρίζει μέγιστη 9V/12V φόρτιση/ αποφόρτιση.
Ποιότητα: Οι άριστες - πολυμερούς - λιθίου μπαταρίες προέρχονται από
αξιόπιστους προμηθευτές.
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Power Bank 5.000 mAh Power Bank 10.000 mAh Power Bank 20.000 mAh
Μοντέλο
Τύπος μπαταρίας
Τάση εισόδου
Τάση εξόδου
Ρεύμα εισόδου
Ρεύμα εξόδου
Διαβαθμισμένη
χωρητικότητα
Χρόνος φόρτισης
Μέγεθος
Ανίχνευση
φόρτισης

NDY-02-AM
Πολυμερούς Λιθίου
DC 5.0V
DC 5.1V
2000mA (TYP)
2100mA (TYP)

NDY-02-AΝ
Πολυμερούς Λιθίου
DC 5.0V
DC 5.1V
2000mA (TYP)
2100mA (TYP)

3.75V/5000mAh(TYP)

3.6V/10000mAh(TYP)

3.6V/20000mAh(TYP)

3.5 ώρες με 5V/2A βύσμα και
τυπικό καλώδιο
125 x 69 x 9.9mm
Αυτόματη ανίχνευση
συσκευής

5.5 ώρες με 5V/2A βύσμα και
τυπικό καλώδιο
91 x 60.4 x 22mm
Αυτόματη ανίχνευση
συσκευής

9 ώρες με 5V/2A βύσμα και
τυπικό καλώδιο
141.9 x 73 x 21.8 mm
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VXN4150GL
Πολυμερούς Λιθίου
DC 5V / 2A 9V / 2A 12V / 1.5A
2 x DC 5.1V / 2A MAX 3.6A
2000mA (TYP)
2100mA (TYP)

Αυτόματη ανίχνευση συσκευής

Power Bank 5.000 mAh Power Bank 10.000 mAh Power Bank 20.000 mAh

Ασφάλεια

Υποστηρίζει προστασία
από υπέρταση (εισόδου
και εξόδου), υπερένταση
(εισόδου και εξόδου),
βραχυκύκλωμα,
υπερφόρτιση, υπερβολική
αποφόρτιση και μπαταρίες
Θετικού Συντελεστή
Θερμοκρασίας (PTC)

Προστασία εκτός φόρτισης:
Προστασία εκτός
ενεργοποιείται με το που
φόρτισης
συνδεθεί με τον φορτιστή.

Θερμοκρασία
φόρτισης

0oC - 45oC (TYP)

Υποστηρίζει προστασία
από υπέρταση (εισόδου και
εξόδου), υπερένταση (εισόδου
και εξόδου), βραχυκύκλωμα,
υπερφόρτιση, υπερβολική
αποφόρτιση και μπαταρίες
Θετικού Συντελεστή
Θερμοκρασίας (PTC)

Υποστηρίζει προστασία
από υπέρταση (εισόδου και
εξόδου), υπερένταση (εισόδου
και εξόδου), βραχυκύκλωμα,
υπερφόρτιση, υπερβολική
αποφόρτιση και μπαταρίες
Θετικού Συντελεστή
Θερμοκρασίας (PTC)

Προστασία εκτός φόρτισης:
ενεργοποιείται με το που
συνδεθεί με τον φορτιστή.

Προστασία εκτός φόρτισης:
ενεργοποιείται με το που
συνδεθεί με τον φορτιστή.

0oC - 45oC (TYP)

0oC - 45oC (TYP)
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Power Bank 5.000 mAh Power Bank 10.000 mAh Power Bank 20.000 mAh
Θερμοκρασία
αποφόρτισης

Initial: -10oC ~+50oC (TYP)
Continuous: -20oC~+60oC
(TYP)

Initial: -10oC ~ +50oC (TYP)
Continuous: -20oC ~+
60oC (TYP)

Initial: -10oC ~ + 50oC (TYP)
Continuous: -20oC ~+ 60oC
(TYP)

Βάρος

Βάρος: 156g

Βάρος: 207g

Βάρος: 338g

9

Φόρτιση του Mi Power Bank
Συνδέστε το Mi Power Bank σε έναν αντάπτορα με το
καλώδιο USB. Οι LED ενδείξεις φόρτισης θα αναβοσβήνουν κατά τη φόρτιση:
Ποσοστό

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

0-25%

Αναβοσβήνει Κλειστό

Κλειστό

Κλειστό

25-50%

Ανοιχτό

Αναβοσβήνει Κλειστό

Κλειστό

50-75%

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Αναβοσβήνει Κλειστό

75-96%

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Αναβοσβήνει

Ολοκλήρωση
Ανοιχτό
φόρτισης

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Ανοιχτό

Αφόρτηστο

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει
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LED 1
LED 3

LED 2
LED 4

Η φωτογραφία ενδέχεται
να διαφέρει ανά μοντέλο.

Φόρτιση των ψηφιακών σας συσκευών
Συνδέστε τις ψηφιακές σας συσκευές στο Mi Power Bank με το USB καλώδιο.
Οι LED ενδείξεις θα αναβοσβήνουν καθώς θα αποφορτίζεται:
Ποσοστό

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

Πλήρης
αποφόρτιση

Κλειστό

Κλειστό

Κλειστό

Κλειστό

0-25%

Αναβοσβήνει Κλειστό

Κλειστό

Κλειστό

25-50%

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Κλειστό

Κλειστό

50-75%

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Κλειστό

75-100%

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει
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Σημειώσεις
• Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως το Mi Power Bank πριν την πρώτη χρήση.
• Παρακαλούμε ελέγξτε τις LED ενδείξεις για να βεβαιωθείτε πως το Mi Power
Bank φορτίζει/αποφορτίζει σωστά.
• Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τις σωστές USB θύρες (εισόδου/εξόδου) κατά
τη διάρκεια φόρτισης/αποφόρτισης του Mi Power Bank.
• Παρακαλούμε φορτίστε το Mi Power Bank όταν όλες οι ενδείξεις LED είναι
κλειστές (δεν ανάβουν).
• Όταν οι ψηφιακές σας συσκευές συνδεθούν με το Mi Power Bank θα καταναλώσουν
πρώτα τη μπαταρία του Mi Power Bank. Εάν οι LED ενδείξεις δεν αναβοσβήνουν
όταν πιέζετε το κουμπί ελέγχου μπαταρίας (Battery check button), παρακαλούμε
συνδέστε το Mi Power Bank στον AC φορτιστή για να το επαναφέρετε.
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ȆȡȠıȠȤȒ Ειδοποιήσεις
• Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή δημιουργείτε τρύπες ή ρωγμές στο
προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε πηγές θερμότητας ή φωτιά. Μην το αποθηκεύετε
σε σημεία που τα χτυπάει κατευθείαν ο ήλιος.
• Μην βραχυκυκλώνετε το προϊόν.
• Μην θερμαίνετε, πετάτε ή ρίχνετε από ύψος το προϊόν και μην τοποθετείτε
βαριά αντικείμενα πάνω του.
• Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν με τη συνεχή επίβλεψη
ενήλικα.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Power Bank που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής
Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Τechnologies. Παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.
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 έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies.
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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.
Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.
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Η Εγγύηση ισχύει εφ’ όσον
1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και
δεν έχει παραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies,
συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται
καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της
βλάβης.
Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν
1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
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3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου
ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν
από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως
γρατσουνιές κα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει
1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής
ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά,
ακατάλληλο εξαερισμό.
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2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις,
που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση
λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα
φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.
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Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για
επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική
συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη
κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε
αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν
ζημίες της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν
καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,
ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε
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περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το
γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν
τον χρήστη.
Λοιποί Όροι
- 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.
- Η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια των προ20

-

σωπικών δεδομένων και ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας.
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.
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Κέντρα Επισκευών:
• Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
• Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
(Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
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ασφαλείας στην ιστοσελίδα ελέγχου γνησιότητας προϊόντων. mi.com/verify.
Ιστοσελίδα ελέγχου δημόσιας αρχής: http://www.mi.com/verify

Επιγραφή Αυθεντικότητας

Αφού ξύσετε την επικάλυψη
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Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο
απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το
περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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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.
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Εισαγωγή και Υποστήριξη

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