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Ένδειξη LED
• Έναρξη φόρτισης:
Αναβοσβήνει 3 φορές
• Αναμονή: Απενεργοποιημένη
• Φόρτιση: Σταθερό φως
• Λειτουργία προστασίας:
Aναβοσβήνει συνεχώς
• Σφάλμα: Αναβοσβήνει
συνεχώς
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο φορτιστή Mi
• Συνδέστε τον ασύρματο φορτιστή Mi σε ένα τροφοδοτικό.
Τοποθετήστε μια φορητή συσκευή με πρότυπο φόρτισης Qi στον
ασύρματο φορτιστή Mi.
• Αφαιρέστε τη φορητή συσκευή από τον ασύρματο φορτιστή Mi
μόλις αυτή φορτιστεί πλήρως.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα τροφοδοτικά (QC 2.0, QC 3.0
και φορτιστές PD).
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα μεταξύ της φορητής συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή Mi, όπως μεταλλικά αντικείμενα,
μαγνήτες, κάρτες με μαγνητικές ταινίες κλπ. Αυτά μπορεί να
εμποδίσουν τη φόρτιση της φορητής συσκευής ή να προκαλέσουν
ζημιά λόγω υπερθέρμανσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι με ασφάλεια συνδεδεμένο
στη θύρα USB Type-C κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Ενδέχεται να μην φορτίζουν σωστά όλες οι φορητές συσκευές,
ανάλογα με τη θέση του πηνίου φόρτισης.
- Η ασύρματη φόρτιση ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά για
φορητές συσκευές με χοντρά προστατευτικά περιβλήματα/θήκες.
Αφαιρέστε τα χοντρά περιβλήματα πριν φορτίσετε τη φορητή
συσκευή σας με τον ασύρματο φορτιστή Mi.
- Η ασύρματη φόρτιση μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν η φορητή συσκευή έχει συνδεδεμένες ενσύρματες συσκευές ήχου.
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• Γρήγορη ασύρματη φόρτιση
Τοποθετήστε ένα Mi Smartphone με υποστήριξη ασύρματης
φόρτισης στον ασύρματο φορτιστή Mi.
Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα τροφοδοτικά Mi που υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση (φορτιστές 27W QC 3.0 και 18W QC 3.0).
Ο ασύρματος φορτιστής Mi έχει πιστοποίηση Qi από το Wireless
Power Consortium (WPC) και είναι συμβατός με συσκευές
πιστοποιημένες από το WPC. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι
διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται να έχουν
χαμηλότερη απόδοση φόρτισης σε σύγκριση με προϊόντα Mi .
Σωστή απόρριψη
Απορρίψτε σωστά αυτό το προϊόν. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να
αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε
υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης
των υλικών πόρων. Για την ασφαλή ανακύκλωση της συσκευής
σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και
συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής, από όπου
αγοράστηκε αρχικά η συσκευή.
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Για εσωτερική χρήση μόνο
Για εντοπισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού που προορίζεται
κυρίως για εσωτερική χρήση.
Συνεχές ρεύμα
Για υπόδειξη στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ότι
ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για συνεχές ρεύμα, για την
αναγνώριση σχετικών τερματικών.
Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήλωση Συμμόρφωσης RED
Η Xiaomi Communications Co., Ltd. με το παρόν
δηλώνει ότι ο Mi Wireless Fast Charger (20W)
με Qi MDY-10-EU συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/
ΕU. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ στη διεύθυνση: www.mi.com/en/certification
Κατασκευαστής:
The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle
Street, Haidian District, Beijing, China 100085
Ζώνες συχνοτήτων και ισχύς
Αυτός ο Mi Wireless Fast Charger (20W) προσφέρει τις ακόλουθες
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ζώνες συχνοτήτων μόνο στις περιοχές της Ε.Ε. και μέγιστη ισχύ
ραδιοσυχνότητας:
Qi: 111 ~ 145KHz: 2.93dBuA/m σε απόσταση 10m
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας παρακάτω
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα τα οποία
είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτής της συσκευής είναι
0oC ~ 35oC. Η χρήση αυτής της συσκευής σε περιβάλλοντα εκτός
αυτού του εύρους θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στη συσκευή.
Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό τόσο
από τη συσκευή όσο και από την πρίζα.
Μη φορτίζετε τη συσκευή περισσότερο από 12 ώρες.
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν
οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δε λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Mi ή πηγαίνετε τη συσκευή
σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Συνδέστε άλλες συσκευές σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους.
Μη συνδέετε ασύμβατες συσκευές σε αυτήν τη συσκευή.
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Μέτρα ασφαλείας
• Ακολουθήστε τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα ακόλουθα περιβάλλοντα.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε περιβάλλον με πιθανό κίνδυνο εκρήξεων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων τροφοδοσίας
καυσίμων, κάτω από τα καταστρώματα σκαφών, τις εγκαταστάσεις
μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών ουσιών, σε
περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως δημητριακά, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες. Τηρήστε όλες τις αναρτημένες
πινακίδες για να απενεργοποιήσετε ασύρματες συσκευές όπως τη
συσκευή σας ή άλλο ραδιοεξοπλισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους νοσοκομείου, στις
αίθουσες έκτακτης ανάγκης ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή
της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία της συσκευής
σας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής σας συσκευής. Για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή στο βηματοδότη φροντίστε να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ συσκευής
και βηματοδότη. Για να το επιτύχετε αυτό χρησιμοποιήστε τη
συσκευή στο αντίθετο αυτί από τον βηματοδότη σας και μην τη μεταφέρετε σε μια τσέπη στο στήθος. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σας κοντά σε ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα κ.λπ.
για να αποφύγετε παρεμβολές στον ιατρικό εξοπλισμό.
• Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας σε χώρους με υψηλή
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υγρασία όπως μπάνια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, πυρκαγιά και ζημιά του φορτιστή.
• Τηρήστε τους κανόνες που περιορίζουν τη χρήση του ασύρματου
φορτιστή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και περιβάλλοντα.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Wireless Fast Charger (20W) που μόλις αποκτήσατε,
συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από
την Info Quest Technologies.
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.
H 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.
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Έναρξη Εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.
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.
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 συ9

σκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, 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.
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.
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.
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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 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 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: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης
Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Δήλωση
της
Ε.Ε.
Collectionσυμμόρφωσης
Point: Αλ. Πάντου
25,
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Η
XiaomiΤεχνικής
Inc., διαΥποστήριξης:
του παρόντος211
δηλώνουμε
Γραμμή
999 1515ότι ο παρόν

εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις
Το προϊόν και
η συσκευασία
την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές
νόρμες,
αλλά καιφέρουν
τροπολογίες.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που
μπορείτε να βρείτε
Κανονιστική
ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
στα
γραφεία
εταιρείας,
Πάντου 25,
176 71, Καλλιθέα,
H
Xiaomi
Inc.,της
δηλώνει
ότι οΑλ.
ασύρματος
εξοπλισμός
Αθήνα, για τη
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα http://www.xiaomi-greece.gr
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
Απόρριψη της συσκευής
24
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
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σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,
στο
κατάλληλο
σημείο περισυλλογής
για την
ανακύκλωση
μπορείτε
να επικοινωνήσετε
με το δήμο
σας,
την υπηρεσία
ηλεκτρικού
καιοικιακών
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η κατάστημα
ανεξέλεγκτηαπό
απόρριψη
αποκομιδής
απορριμμάτων
ή το
το οποίο
τέτοιων
προϊόντων
ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
αγοράσατε
το προϊόν.
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες

25
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2019.
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
Διάθεση και Υποστήριξη

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