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Mi Powerbank Flashlight
3250mAh
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Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη
χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος
Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Το προϊόν αυτό
είναι ένα Power Bank που λειτουργεί επίσης ως φακός
LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα. Στο εσωτερικό, το
προϊόν είναι εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου
υψηλής ποιότητας και chip υψηλής απόδοσης φόρτισης
/ εκφόρτισης.
Ασφάλεια: Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν αριθμό
σχεδίων ασφαλείας. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια
ποικιλία από μη φυσιολογικές συνθήκες για την παροχή
αξιόπιστης προστασίας.
Απόδοση: Το προϊόν μπορεί να επιτύχει αποτελεσματικότητα μετάδοσης φωτός άνω του 85% μέσω
του επαγγελματικού σχεδίου του οπτικού φακού. Η εσωτερική μπαταρία λιθίου υψηλής πυκνότητας ενέργειας
μπορεί επίσης να προσφέρει απόδοση μετατροπής
έως και 90%.
Χαρακτηριστικά φακού: Περιστρέψτε την κεφαλή του
φακού για να τον ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε.
Ο φακός προσφέρει 11 διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας, καθώς και ένα κουμπί για την ενεργοποίηση της
λειτουργίας SOS.
Ποιότητα: Υψηλής ποιότητας μπαταρία ιόντων λιθίου,
chip υψηλής απόδοσης
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Το πλήκτρο λειτουργίας
Ενώ λειτουργεί ως Power
Bank:
Έλεγχος της στάθμης
μπαταρίας / ισχύος.
Κατά τη λειτουργία ως
φακός:
Απενεργοποίηση φωτισμού
/ Ενεργοποίηση της
λειτουργίας SOS.
Θύρα Micro-USB

Οπή για λουράκι

Έξοδος USB

Σημείωση:
Το πλήκτρο λειτουργίας δεν είναι κουμπί
ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
Το προϊόν ανιχνεύει αυτόματα τη φόρτιση
και την εκφόρτιση. Η ένδειξη στάθμης
ισχύος θα σβήσει 2 λεπτά μετά την πλήρη
εκφόρτιση της μπαταρίας.
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Χρήση του φακού

Περιστρέψτε δεξιόστροφα:
για να απενεργοποιήσετε
τον φακό / να μειώσετε το
επίπεδο φωτεινότητας.

Περιστρέψτε αριστερόστροφα: για να ενεργοποιήσετε
τον φακό / να αυξήσετε το
επίπεδο φωτεινότητας.

Ενεργοποίηση του φακού:
Περιστρέψτε γρήγορα αριστερόστροφα για τουλάχιστον
3 κλικ.
Απενεργοποίηση του φακού:
Περιστρέψτε δεξιόστροφα, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας μία φορά.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας SOS:
Πιέστε γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές.
Έξοδος από τη λειτουργία SOS:
Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας μία φορά.
Σημείωση: Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει
ταυτόχρονα ως φακός και ως Power Bank. Μόλις
ενεργοποιηθεί ο φακός, οι λειτουργίες του ως Power
Bank αναστέλλονται.
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CE
Το παρόν δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC).
Πρότυπα δοκιμών:
EN55032: 2012 / AC: 2013 EN55024: 2010
EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013
WEEE
Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2012/19/ΕΕ για απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Φόρτιση
Αυτό το προϊόν μπορεί να φορτιστεί με σύνδεση σε
αντάπτορα τροφοδοσίας Mi.
Όταν φορτίζεται το προϊόν, οι διαφορετικές φωτεινές
ενδείξεις και τα αντίστοιχα επίπεδα ισχύος περιγράφονται παρακάτω:
Επίπεδο Ισχύος
0-20%

Ένδειξη
Αναβοσβήνει κόκκινο
Αναβοσβήνει κόκκινο και
πορτοκαλί
Αναβοσβήνει πράσινο και
πορτοκαλί
Πράσινο
Αναβοσβήνει γρήγορα
πορτοκαλί

20-50%
50-99%
Πλήρης φόρτιση
Σφάλμα φόρτισης
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Εκφόρτιση
Μπορείτε να φορτίσετε μια άλλη συσκευή συνδέοντας
το προϊόν στη συσκευή με ένα καλώδιο φόρτισης USB.
Όταν εκφορτίζεται το προϊόν, οι διάφορες φωτεινές
ενδείξεις και τα αντίστοιχα επίπεδα ισχύος περιγράφονται παρακάτω:
Επίπεδο Ισχύος

Ένδειξη
Αναβοσβήνει γρήγορα
κόκκινο
Αναβοσβήνει κόκκινο
Αναβοσβήνει πορτοκαλί
Αναβοσβήνει πράσινο

Υπόταση
<20%
20-50%
50-100%

* Εκφόρτιση χαμηλής έντασης ρεύματος: ενώ το προϊόν
δεν φορτίζεται, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να εισέλθετε στη λειτουργία εκφόρτισης χαμηλής
έντασης για τη φόρτιση διαφόρων μικρών συσκευών,
όπως ακουστικά Bluetooth και έξυπνες ζώνες. Η ένδειξη
LED θα αναβοσβήνει σε εναλλασσόμενα χρώματα
κόκκινου, πορτοκαλί και πράσινου χρώματος, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή λειτουργεί αυτή τη στιγμή κάτω
από τη λειτουργία εκφόρτισης χαμηλής έντασης.
Για να βγείτε από αυτή τη λειτουργία, απλά πατήστε
μια φορά το πλήκτρο λειτουργίας. Μόλις ενεργοποιηθεί
η λειτουργία εκφόρτισης χαμηλής έντασης, το προϊόν
θα λειτουργήσει σε αυτήν την κατάσταση για 2 ώρες.
Στο τέλος της περιόδου των 2 ωρών, θα τερματίσει
αυτόματα αυτή τη λειτουργία.
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Προδιαγραφές
Μοντέλο: LPB01ZM
Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα: 3250mAh 3.63V 11.8Wh
Περιορισμένη τάση φόρτισης: 4.2V
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 45 °C
Διαστάσεις: 120,2 × 25,5 × 25,5 mm
Είσοδος: 5.0V=1.0A
Έξοδος: 5.0V=1.0A
Ισχύς φωτεινής πηγής: Μέγιστη 3W
Μέγιστη φωτεινότητα: 190LM / 240LM (MIN / TYP)
Χρόνος φόρτισης: Περίπου 3,5 ώρες (φορτιστής 5V /
1A, συμπεριλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης)
Προειδοποίηση
Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου. Το
άνοιγμα του περιβλήματος απαγορεύεται αυστηρά
ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη της μπαταρίας ή
άλλοι κίνδυνοι.
Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, τρυπάτε και βραχυκυκλώνετε το προϊόν ή το εκθέτετε σε υγρά, φωτιά
ή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι μεγαλύτερη από 60 °C (140 °F).
Η δέσμη του φακού είναι πολύ έντονη. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στην όραση, μην αφήνετε τα παιδιά
να παίζουν με το φακό ή να κατευθύνουν τον φακό
απευθείας στα μάτια κάποιου.
Σημείωση
• Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως
το προϊόν κατά την πρώτη του χρήση.
• Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά,
ενεργοποιήστε την οθόνη της φορητής συσκευής σας
για να βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σύμβολο φόρτισης
κατά τη χρήση του προϊόντος σας.
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• Κατά τη φόρτιση του προϊόντος ή τη χρήση του προϊόντος για τη φόρτιση άλλης φορητής συσκευής, επιλέξτε
ένα κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.
• Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για τη φόρτιση άλλης
συσκευής, εάν η φωτεινή ένδειξη του προϊόντος αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η
στάθμη της μπαταρίας του προϊόντος είναι χαμηλή.
• Παρακαλούμε φορτίστε το προϊόν το συντομότερο
δυνατό. Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε άλλη
συσκευή, αυτή η συσκευή θα χρησιμοποιήσει πρώτα
την ενέργεια που παρέχεται από τη μπαταρία του
προϊόντος.
• Όταν η φορητή σας συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, παρακαλούμε αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο
φόρτισης για να αποφύγετε την περαιτέρω εκφόρτιση.
• Εάν το προϊόν εισέλθει σε προστατευμένη λειτουργία
(τα LED δεν ανταποκρίνονται μετά το πάτημα του
κουμπιού) εξαιτίας βραχυκυκλώματος ή άλλων αιτιών,
απλά συνδέστε το με εξωτερικό φορτιστή για να
συνεχίσετε τη λειτουργία.
Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Zimi Corporation (εταιρεία του
οικοσυστήματος Mi)
Διεύθυνση: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin, Jiangsu, China
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Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Powerbank Flashlight 3250mAh 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. 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. 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).
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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 συσκευής, 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 χρησιμο-

12

ποιείται 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 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.
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
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Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο π
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίε

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.
ένδειξη.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος
που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ.
Κανονιστική
ειδοποίηση
γιαγιαχρήστες
Πάντου
25, 176 71,
Καλλιθέα, Αθήνα,
τη σχετικήτης
έν- E.E.
δειξη
CE ή στην
ιστοσελίδα
H Xiaomi
Inc.,
δηλώνειhttp://www.xiaomi-greece.gr
ότι ο ασύρματος εξοπλισμός

συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες
Απόρριψη
της συσκευής
Εάν
πάνω στο
ή στη1999/5/EΚ.
συσκευασία του προϊόντος
διατάξεις
τηςπροϊόν
οδηγίας
υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει
να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο
24 σημείο
πόρριψη
της συσκευής
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
άν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
ύμβολο απόρριψης
τότε δε θαενδέχεται
πρέπει να
το προϊόν
τέτοιων προϊόντων
ναπετάξετε
έχει βλαβερές
συνέπειαζί με τα ες
κοινά
απορρίμματα,
νατων
το παραδώσετε
για οικιακά
το περιβάλλον
και τηναλλά
υγεία
ανθρώπων. Για
το κατάλληλο
σημείο περισυλλογής
γιασχετικά
την ανακύκλωση
περισσότερες
πληροφορίες
με την ανακύκλωση
αυτού,
μπορείτεΗνα
επικοινωνήσετε
λεκτρικούτου
καιπροϊόντος
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
ανεξέλεγκτη
απόρριψη
με το δήμο
σας, την
αποκομιδής
οικιακών
έτοιων προϊόντων
ενδέχεται
ναυπηρεσία
έχει βλαβερές
συνέπειες
για
απορριμμάτων
ή των
το κατάστημα
από
οποίο αγοράο περιβάλλον
και την υγεία
ανθρώπων.
Γιατο
περισσότερες
σατε το προϊόν.
ληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications
Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies
2018.
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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