Mi Curved Gaming Monitor 34”

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης

Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας
ion Camera&4K

Mi Action Camera 4K

T

5, 176 71
,
,
t.gr, www.xiaomi-greece.gr

υ

. 211 999 4000

:

Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E.

InfoΠάντου
Quest25,
T 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
Aλ.
.
25, 176 71
,
,
. 211 999 4000
www.infoquest.gr,
1 www.xiaomi-greece.gr
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr
υ

:

Επισκόπηση προϊόντος
Επισκόπηση οθόνης

Ένδειξη

Σταντ
Βάση

Κουμπί λειτουργίας
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Οθόνη x 1

Καλώδιο ρεύματος x 1

Σταντ x 1

Βάση x 1

Καλώδιο Displayport x 1

Βίδα σφιξίματος x 1
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Εγχειρίδιο χρήσης x 1

Εξάγωνα μπουλόνια x 4

Βίδες στερέωσης x 4

Εγκατάσταση
Τοποθέτηση βάσης
Μην πιέζετε

Μην αφαιρείτε την οθόνη από τον αφρό
συσκευασίας κατά τη συναρμολόγηση

1. Αφαιρέστε το μέρος από αφρώδες υλικό από το κουτί και
τοποθετήστε το σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Μην αφαιρείτε την
οθόνη από τον αφρό συσκευασίας.

2. Στερεώστε το σταντ στη βάση
χρησιμοποιώντας τη συμπεριλαμβανόμενη
βίδα σφιξίματος.

Κουμπί γρήγορης
απελευθέρωσης

4. Συνδέστε το σταντ * πιέζοντάς το στην υποδοχή στο πίσω
μέρος της οθόνης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
* Για να αφαιρέσετε το σταντ, πατήστε το κουμπί γρήγορης
απελευθέρωσης.

3. Αφαιρέστε το πάνω στρώμα αφρού και την
πλαστική σακούλα για να εμφανίσετε το σημείο
στερέωσης στο πίσω μέρος της οθόνης.
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Ποτέ μην πιέζετε στην οθόνη LCD

5. Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να αφαιρέσετε προσεκτικά την πλήρως
συναρμολογημένη οθόνη και να την τοποθετήσετε σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Σημείωση:
Για να αποφύγετε την καταστροφή της οθόνης, προσέξτε να μην πιέσετε την οθόνη LCD όταν
τη σηκώνετε.

Διαχείριση καλωδίου

Κάλυμμα τακτοποίησης καλωδίου

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα τακτοποίησης καλωδίου της οθόνης και το κάλυμμα του σταντ.

Κάλυμμα σταντ

2. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σήματος μέσω του ανοίγματος στο
σταντ και συνδέστε τα στην οθόνη. Αφού όλα τα καλώδια είναι στη θέση τους, τοποθετήστε
και τα δύο καλύμματα.
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Σημείωση: Η πινακίδα αυτής της οθόνης βρίσκεται κοντά στη θύρα AC IN, μπορείτε να τη
βρείτε αφαιρώντας το κάλυμμα τακτοποίησης καλωδίου.

Τοποθέτηση στον τοίχο

Κουμπί γρήγορης
απελευθέρωσης

2. Στερεώστε τα 4 εξαγωνικά μπουλόνια στο
πίσω μέρος της οθόνης στις υποδεικνυόμενες
θέσεις και στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση
τοίχου (πωλείται ξεχωριστά) στα εξάγωνα
μπουλόνια (οι οπές στερέωσης απέχουν
μεταξύ τους 100 x100 mm).

1. Πατήστε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης
για να αφαιρέσετε το σταντ της οθόνης.

Βάση τοίχου
(πωλείται χωριστά)

Τοίχος

Τοίχος

Βραχίονας βάσης τοίχου
(πωλείται χωριστά)

3. Ανατρέξτε στις οδηγίες της βάσης τοίχου για να τοποθετήσετε την οθόνη.
Σημείωση: Μην πιέζετε την οθόνη LCD κατά τη διαδικασία τοποθέτησης για να αποφύγετε
την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
Σημείωση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πτώσης, παρακαλούμε τοποθετήστε σωστά την
επιτοίχια βάση και λάβετε μέτρα προστασία ασφαλείας για την οθόνη για να αποφύγετε
τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές. Μην τοποθετείτε τίποτα στην κορυφή και μην κρεμάτε τίποτα
από την επιτοίχια βάση.

6

Οδηγίες
Συνδέσεις
1. Σύνδεση του καλωδίου DisplayPort (μόνο όταν χρησιμοποιείτε DisplayPort).
α. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου DisplayPort στη θύρα εξόδου DisplayPort
του υπολογιστή και το άλλο άκρο σε μία από τις θύρες εισόδου DisplayPort της
οθόνης.
2. Σύνδεση του καλωδίου HDMI (πωλείται ξεχωριστά) (μόνο όταν χρησιμοποιείτε
HDMI).
α. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
β. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI του
υπολογιστή και το άλλο άκρο σε μία από τις θύρες εισόδου HDMI της οθόνης.
3. Συνδέστε ακουστικά ή οποιασδήποτε συμβατή εξωτερική συσκευή ήχου 3,5 mm
στη θύρα εξόδου ήχου της οθόνης.
4. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος του υπολογιστή και της οθόνης σε μια πρίζα.
Σημείωση: Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο DisplayPort είναι κατεστραμμένο,
πρέπει να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο καλώδιο ρεύματος ή καλώδιο DisplayPort
που αγοράστηκε από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales.
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Σημείωση: Αυτό το βύσμα
ταιριάζει μόνο σε γειωμένη πρίζα.

Καλώδιο
ρεύματος AC

Σημείωση: Η θύρα εξόδου ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έξοδο
ήχου.
DisplayPort (1.4): 3440 x 1440, μέγ. ρυθμός ανανέωσης 144 Hz.
HDMI (2.0): 3440 x 1440, μέγ. ρυθμός ανανέωσης 100 Hz.
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Περιγραφή κουμπιών

Λειτουργία κουμπιών
1

Μενού / Επιλογή

2

Επάνω

3

Κάτω

4

Έξοδος / Πίσω

5

On / Off

Κουμπί On/Off

Πατήστε

Κατάσταση ένδειξης

Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίηση

Σβηστή

Αναμμένη

On

Off

Αναβοσβήνει Σε κατάσταση αναμονής
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Περιγραφή μενού
Οθόνη Mi

Ενεργοποιήθηκε η τυπική

λειτουργία
Φωτεινότητα

Φωτεινότητα / Αντίθεση

Δυναμική φωτεινότητα

Εικόνα

Black level

Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

Αντίθεση

Έξυπνη λειτουργία

DCR

Ρυθμίσεις παραθύρου
Ρυθμίσεις

Κύριο
μενού

Υπομενού

Περιγραφή

Ρυθμιζόμενο εύρος

Προεπιλογ

Φωτεινότητα

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης

0-100

80

Ρυθμίστε τη δυναμική φωτεινότητα της οθόνης

On/Off

Off

Black Level

Ρυθμίστε το black level της οθόνης

0-100

50

Αντίθεση

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης

0-100

75

On/Off

Off

Δυναμική
Φωτεινότητα
/ Αντίθεση

φωτεινότητα

DCR

Εικόνα

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος της

Τυπική / Θερμή / Ψυχρή /

χρώματος

οθόνης

Εξατομικευμένη

Απόχρωση

Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης

0-100

50

Κορεσμός

Ρυθμίστε τον κορεσμό της οθόνης

0-100

50

Γάμμα

Ρυθμίστε το γάμμα της οθόνης

1.8/2.0/2.2/2.4/2.6

2.2

Ρυθμίστε το λόγο πλάτους / ύψους της οθόνης

Full Screen/16:9/1:1/Auto

Full Screen

Ευκρίνεια

Ρυθμίστε την ευκρίνεια της οθόνης

0-100

50

Χρόνος απόκρισης

Ρυθμίστε το χρόνο απόκρισης της οθόνης

Υψηλό/Μεσαίο/χαμηλό/Off

Off

Μείωση θορύβου

Ρυθμίστε τη μείωση θορύβου της οθόνης

Υψηλό/Μεσαίο/χαμηλό/Off

Off

ύψους οθόνης

ποιότητας
εικόνας

της οθόνης (DCR)

Θερμοκρασία

Λόγος πλάτους /

Ρυθμίσεις

Ρυθμίστε την αναλογία δυναμικής αντίθεσης

ή
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Τυπική

Χρόνος απόκρισης

Μειώνει το θόλωμα κίνησης σε υψηλούς

κίνησης

ρυθμούς ανανέωσης

Κύριο

Υπομενού

Περιγραφή

μενού

Τυπική λειτουργία

Ορίστε σε τυπική λειτουργία

Eco λειτουργία

Ορίστε σε Eco λειτουργία

Έξυπνη
λειτουργία

Λειτουργία παιχνιδιού

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενο εύρος

Ορίστε σε λειτουργία
παιχνιδιού

Μόνο μία λειτουργία
μπορεί να επιλεγεί κάθε

Λειτουργία ταινίας

Ορίστε σε λειτουργία ταινίας

Λειτουργία χαμηλού

Ρύθμιση σε κατάσταση

μπλε φωτός

χαμηλού μπλε φωτισμού

RTS

Ρύθμιση σε λειτουργία RTS

Μονό παράθυρο

On/Off

Εμφανίστε μόνο το κύριο
παράθυρο

φορά

βίντεο δίπλα-δίπλα

1 Πηγή εισόδου

Εμφάνιση του κύριου

1 Πηγή εισόδου

παραθύρου και ενός

παραθύρου 2

δευτερεύοντος παραθύρου

Θέση παραθύρου 2

Picture (PIP)

Τυπική
λειτουργία

Πηγή εισόδου παραθύρου

Εμφάνιση δύο εισόδων

(PBP)

Picture-in-

Προεπιλογή

Επιλέξτε μια πηγή εισόδου

Picture-by- Picture

παραθύρου

Off

παραθύρου 2
Πηγή εισόδου παραθύρου

Μονό παράθυρο

Μέγεθος παραθύρου 2
Αγγλικά /Ισπανικά/Ρωσικά/
Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα μενού

Γαλλικά/Ιταλικά/Γερμανικά

Αγγλικά

/Πολωνικά/Κινέζικα
Εισαγωγή ήχου
Ένταση ήχου
Ρυθμίσεις
FreeSync

Επιλέξτε μια πηγή εισόδου
ήχου
Ρυθμίστε την ένταση της
οθόνης
/

HDMI1/HDMI2/ DP 1/DP 2

/

0-100

50

On/Off

Off

/

/

/

/

Παρακολούθηση
Πληροφορίες

πληροφοριών, όπως
τρέχουσα ανάλυση / πηγή

Επαναφορά
εργοστασιακών

εισόδου
/

ρυθμίσεων
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Υγεία ματιών
Για να αποφύγετε την κόπωση των ματιών ή τον πόνο στον αυχένα, τον
βραχίονα, τον αγκώνα και τον ώμο που προκαλείται από τη χρήση του
υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις
παρακάτω προτάσεις:
• Κρατήστε την οθόνη σε απόσταση 20-28 ίντσες (περίπου 50-70 cm) από τα
μάτια σας.
• Ανοιγοκλείστε τα μάτια σας πιο συχνά για να ανακουφιστείτε από την κόπωση
των ματιών όταν κοιτάζετε την οθόνη.
• Δώστε στα μάτια σας ένα διάλειμμα 20 λεπτών μετά τη χρήση της οθόνης για
δύο ώρες.
• Αφήστε τα μάτια σας από την οθόνη και κοιτάξτε κάτι σε ορισμένη απόσταση
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.
• Τεντώστε το σώμα σας για να ανακουφιστείτε από την ένταση στο λαιμό, τα
χέρια, την πλάτη και τους ώμους.

Περιγραφή χαμηλού μπλε φωτός
Τα τελευταία χρόνια, η βλάβη των ματιών που προκαλείται από το μπλε φως
έχει προσελκύσει όλο και περισσότερη προσοχή. Γενικά, το μήκος κύματος του
μπλε φωτός είναι 400-480 nm και το μήκος κύματος του επιβλαβούς μπλε
φωτός είναι 415-455 nm. Αυτή η οθόνη έχει μια λειτουργία που βοηθά στη
μείωση της έκθεσής σας στην εκπομπή μπλε φωτός. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλού μπλε φωτός μέσω του μενού
ρυθμίσεων.
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Μέτρα προφύλαξης
• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν την οθόνη σε υγρό περιβάλλον, όπως μπάνια,
κουζίνες, υπόγεια ή κοντά σε πισίνες.
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια. Εάν η
οθόνη πέσει κάτω ή χτυπηθεί, αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή
ζημιά στην οθόνη.
• Αποθηκεύστε και χρησιμοποιήστε την οθόνη σε δροσερό, ξηρό, αεριζόμενο
μέρος. Κρατήστε την οθόνη μακριά από πηγές ακτινοβολίας και θερμότητας.
• Μην καλύπτετε ή φράζετε τους αεραγωγούς διάχυσης θερμότητας στο πίσω
μέρος της οθόνης. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε κρεβάτι, καναπέ, κουβέρτα
κ.λπ.
• Το εύρος τάσης λειτουργίας της οθόνης εμφανίζεται σε μια ετικέτα στο πίσω
μέρος της οθόνης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την τάση που έχει το
τροφοδοτικό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα της οθόνης
ή τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
• Εάν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα για να αποφύγετε πιθανές ζημιές
από υπερτάσεις ή κεραυνούς.
• Μην υπερφορτώνετε τις ηλεκτρικές πρίζες, καθώς μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στην οθόνη, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει βραχυκύκλωμα που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας την
οθόνη για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν η οθόνη δε
λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης
after-sales για βοήθεια.
• Μην τραβάτε, στρίβετε και μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
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Επίλυση προβλημάτων
Θέμα

Δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση

Πιθανές αιτίες

Λύσεις
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά
συνδεδεμένο.

Δεν παρέχεται ρεύμα

• Πατήστε το κουμπί on / off για να ενεργοποιήσετε την

Η εικόνα είναι

Η φωτεινότητα / αντίθεση

σκοτεινή

δεν έχουν ρυθμιστεί

Η εικόνα τρεμοπαίζει
ή έχει κυματισμούς

σωστά
Παρεμβολές

οθόνη.
• Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση
• Κρατήστε την οθόνη μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές
που ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρικές παρεμβολές.
• Ανοίξτε τον υπολογιστή.

Η ένδειξη
αναβοσβήνει, δεν

Χωρίς σήμα, μπαίνει σε

υπάρχει εικόνα στην

κατάσταση αναστολής…

οθόνη

• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών του υπολογιστή
λειτουργεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο DisplayPort είναι σωστά
συνδεδεμένο.

Η οθόνη δείχνει:

Η ανάλυση είναι

Εκτός εύρους

λανθασμένη

• Χρησιμοποιήστε

τις

ρυθμίσεις ανάλυσης.
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καθορισμένες

προτεινόμενες

Προδιαγραφές
Όνομα

Mi Curved Gaming Monitor 34"

Μοντέλο

XMMNTWQ34

Ονομαστική τάση

100-240 V ̴

Ονομαστική συχνότητα

50/60 Hz

Ονομαστική ένταση ρεύματος

2A

Ονομαστική ισχύς

54 W (TYP), 80 W Max.

Μέγεθος οθόνης

34"

Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας
(διαγωνίως)

86.36 cm

Dot Pitch (βήμα κουκίδας)

0.07725(H) x 0.23175 (V)

Φωτεινότητα

300 cd/m2 (TYP)

Αντίθεση

3000:1 (TYP)

Γκάμα χρωμάτων

16.7 M

Λόγος πλάτους / ύψους

21:9

Χρόνος απόκρισης

4 ms (GTG)

Μέγιστη ανάλυση

3440 x 1440

Συνιστώμενη ανάλυση

3440 x 1440

Ρυθμός ανανέωσης

144 Hz

Διαστάσεις

810.39 (L) x 242.53 (W) x 520.61 (H) mm

Καθαρό βάρος

8 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας

0οC έως 45°C

Υγρασία λειτουργίας

10-90% RH

Ατμοσφαιρική πίεση

86-106 kPa
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Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν
πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ’ αυτού, θα
πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας
τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η
κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα
συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή
τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία
καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Με το παρόν, η Xiaomi Communications Co., Ltd δηλώνει ότι αυτός ο τύπος
(XMMNTWQ34) ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και
τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Διεύθυνση: #019, 9th Floor, Building 6,33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:
www.mi.com
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
To Mi Curved Gaming Monitor 34’’ 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 επιλεγ-μένα
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 πα-ραποιηθεί.
2. To προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest
Technologies, συνο-δεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς
του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερο-μηνία και ο τύπος του - &
από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
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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
συσκευής, όπως γρατσου-νιές, 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 λανθα-σμένης τάσης.
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4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως
αποτέλεσμα φυσι-κής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους,
μη εξουσιοδοτημέ-νους από την Info Quest Technologies.
Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γί-νεται 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 απο-φευχθούν 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 καλύ-πτεται από την εγγύηση για τους λόγους που
αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επι-βαρύνεται 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 χρή-σεως, ή
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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)

Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.

Γραμμή
Τεχνικής
999 1515ότι ο παρόν
Η Xiaomi
Inc., διαΥποστήριξης:
του παρόντος211
δηλώνουμε

εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

Το
προϊόν καινόρμες,
η συσκευασία
την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές
αλλά καιφέρουν
τροπολογίες.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μποΚανονιστική
για εταιρείας,
χρήστες της
ρείτε
να βρείτε ειδοποίηση
στα γραφεία της
Αλ. E.E.
Πάντου 25, 176 71,
H Xiaomi Αθήνα,
Inc., δηλώνει
ο ασύρματος
εξοπλισμός
Καλλιθέα,
για τη ότι
σχετική
ένδειξη CE
ή στην ιστοσελίδα
http://www.xiaomi-greece.gr
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.

Απόρριψη της συσκευής
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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,
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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
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποηλεκτρικού
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η ανεξέλεγκτη
κομιδής και
οικιακών
απορριμμάτων
ή το κατάστημα
απόαπόρριψη
το οποίο
αγοράσατε
το προϊόν.
τέτοιων
προϊόντων
ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2020.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του
περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info
Quest Technologies.

22

23

www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη

Info Info
Quest
Technologies
Μ.A.E.B.E.
Quest
Technologies
SA
Aλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
www.infoquest.gr
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