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Μέτρα προφύλαξης
Για να μειώσετε τον κίνδυνο δυσλειτουργίας, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού, πυρκαγιάς, θανάτου και ζημιάς
στον εξοπλισμό ή στην περιουσία σας, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.

Περιγραφή συμβόλων
Προειδοποίηση
Υποδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
Σημείωση
Υποδεικνύει τον κίνδυνο ελαφρών τραυματισμών.
Ειδοποιεί τον χρήστη ότι ορισμένα βήματα λειτουργίας απαγορεύονται.
Ειδοποιεί τον χρήστη ότι πρέπει να ακολουθούνται ορισμένα βήματα λειτουργίας για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.
Προειδοποίηση
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους σχετικούς κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
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Προειδοποίηση
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα του νερού θέτει κίνδυνο
ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η τοποθέτηση RCD
(ρελέ διαρροής) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που
τροφοδοτεί το μπάνιο. Ζητήστε συμβουλές από τον εγκαταστάτη σας.
Τα παιδιά να εποπτεύονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες
ή είναι υπό επίβλεψη.
Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει υπερθερμανθεί, καθώς
αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει πυρκαγιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το βύσμα είναι χαλαρό στην πρίζα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος.
Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς.
Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν είναι τυλιγμένο, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και να προκαλέσει πυρκαγιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος.
Μη φθείρετε, τροποποιείτε, λυγίζετε με δυνατά, τραβάτε, στρίβετε, τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του ή
πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσουν
πυρκαγιά εξαιτίας βραχυκυκλώματος.
Μην τοποθετείτε το πιστολάκι μαλλιών πάνω στην είσοδο του αέρα όταν είναι ενεργοποιημένο, καθώς το πηνίο
θέρμανσης μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθούν πυρκαγιές.
Μη μπλοκάρετε ή εισάγετε ξένα αντικείμενα στην έξοδο και την είσοδο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει πυρκαγιές εξαιτίας βραχυκυκλώματος.
Μη βυθίζετε το πιστολάκι μαλλιών στο νερό.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πιστολάκι μαλλιών σε υγρά περιβάλλοντα.
Κρατήστε το πιστολάκι μαλλιών στεγνό, διαφορετικά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
Μη χρησιμοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία
ή να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών κοντά σε υγραέριο ή άλλα εύφλεκτα αγαθά (όπως πτητικές ουσίες,
αραιωτικά χρωμάτων, σπρέι), καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις ή να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω
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βραχυκυκλώματος.
Μην αφήνετε το πιστολάκι μαλλιών όταν είναι ενεργοποιημένο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές
λόγω βραχυκυκλώματος.
Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το σώμα του σεσουάρ μαλλιών κατά την αποθήκευση. Κάτι
τέτοιο μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση του καλωδίου τροφοδοσίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος σε μελλοντική χρήση.
Μην αποθηκεύετε το πιστολάκι μαλλιών σε πολύ υγρό μέρος, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
Μην αποθηκεύετε το πιστολάκι μαλλιών σε περιοχές προσβάσιμες από παιδιά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς.
Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας αυτό το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς λόγω πυρκαγιάς ή δυσλειτουργίας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό.
Προειδοποίηση
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν αποσυνδέετε το βύσμα. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το βύσμα όταν το
αποσυνδέετε. Διαφορετικά, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποσυνδεθεί, να προκαλέσει εγκαύματα, να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
Συνδέστε πλήρως το βύσμα στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι 220-240 V ~.
Χρησιμοποιήστε μόνο πρίζες, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ασφάλεια, το καλώδιο τροφοδοσίας εάν έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να
αντικαθίσταται από τεχνικό επισκευών.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές αναπηρίες
ή άτομα που στερούνται εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών). Όταν τέτοια άτομα χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, ένας επιβλέπων θα πρέπει να έχει την εποπτεία και να καθοδηγεί τη χρήση τους
και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του χρήστη. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς
ή άλλα ατυχήματα.
Προειδοποίηση
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, όπως καθόλου φύσημα αέρα, συχνές διακοπές, εσωτερική υπερθέρμανση ή εμφάνιση καπνού, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως και αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
Η χρήση του προϊόντος σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, τραυματισμούς ή να
προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
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Σημείωση
Αυτό το πιστολάκι μαλλιών διαθέτει λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση που απενεργοποιεί αυτόματα
την παροχή ρεύματος όταν η θερμοκρασία του σεσουάρ μαλλιών γίνει πολύ υψηλή. Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει
να απενεργοποιήσετε αμέσως το διακόπτη, να το αποσυνδέσετε από την πρίζα και να περιμένετε λίγα λεπτά για
να το αφήσετε να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Ενεργοποιήστε ξανά τον διακόπτη αφού ελέγξετε ότι
η είσοδος και η έξοδος αέρα είναι απαλλαγμένες από χνούδι και τρίχες.
Οι εικόνες του προϊόντος και των αξεσουάρ στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των βελτιώσεων του προϊόντος.
Σημείωση
Κατά τη χρήση, η έξοδος αέρα και το ακροφύσιο αέρα μπορεί να ζεσταθούν, οπότε μην τα αγγίζετε με τα χέρια
σας, αλλιώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
Αποφύγετε την πτώση του σεσουάρ μαλλιών ή το δυνατό χτύπημα του, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει πυρκαγιές λόγω βραχυκυκλώματος.
Μη χρησιμοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών όταν η είσοδος αέρα έχει φθαρεί, αλλιώς τα μαλλιά σας μπορεί να
πιαστούν στην είσοδο αέρα και να προκληθεί βλάβη στα μαλλιά.
Μη χρησιμοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών σε παιδιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Μην αποθηκεύετε το καλώδιο ρεύματος όταν το έχετε στρίψει. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει, να προκαλέσει
εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος σε μελλοντική χρήση.
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για στεγνό και χτενισμένο μαλλί. Μην το χρησιμοποιείτε σε κατοικίδια ζώα ή
για να στεγνώνετε παπούτσια, ρούχα κ.λπ. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιές λόγω
βραχυκυκλώματος.

Η εταιρεία Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. με το παρόν, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός CMJ01LX3
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο
της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.mi.com/
global/service /support/declaration.html
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Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ
σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα αταξινόμητα οικιακά
απόβλητα. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον
άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση 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.
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Διακόπτης On/Off

Κουμπί θερμοκρασίας

Υψηλό

Ζεστό

Χαμηλό

Κύκλος ζεστού και κρύου

Off

Κρύο

Ένδειξη ιόντων νερού

Έξοδος αέρα

Ακροφύσιο αέρα

Αεραγωγός

Είσοδος αέρα

Λαβή

Καλώδιο τροφοδοσίας
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Χαρακτηριστικά
Αυτό το πιστολάκι μαλλιών χρησιμοποιεί τεχνολογία ιοντικής φροντίδας μαλλιών, η οποία βοηθά στη μείωση
του στατικού ηλεκτρισμού στα μαλλιά, στη διατήρηση της υγρασίας, στον περιορισμό της πιτυρίδας και στη
βελτίωση της υγείας και λαμπερότητας των μαλλιών.
1. Τα ιόντα νερού είναι μικροσωματιδιακά ιόντα που διασπώνται από το νερό με υψηλή τάση και περιβάλλονται
από υγρασία.
2. Στις λειτουργίες θερμοκρασίας ζεστό, κύκλος ζεστού και κρύου και κρύο αυτό το πιστολάκι φυσά αέρα που
περιέχει ιόντα νερού και ο δείκτης ιόντων νερού θα είναι πάντα αναμμένος.
3. Οι παρακάτω συνθήκες μπορεί να εμφανιστούν όταν αυτό το πιστολάκι μαλλιών παράγει ιόντα νερού:
• Σταγονίδια νερού εξέρχονται από τη θύρα εκπομπής ιόντων νερού που βρίσκεται στην έξοδο αέρα.
• Εκπέμπει μια μοναδική οσμή κατά τη χρήση, αλλά δεν προκαλεί καμία βλάβη στο σώμα.
4. Τα άτομα με τους παρακάτω τύπους τρίχας μπορούν να ωφεληθούν λιγότερο από την επίδραση ιόντων
νερού:
• Άτομα με φυσικές μπούκλες
• Άτομα των οποίων τα μαλλιά κατσαρώνουν εύκολα
• Άτομα με καλή ποιότητα μαλλιών
• Άτομα που έκαναν περμανάντ σε λιγότερο από 3 έως 4 μήνες πριν.
• Άτομα με κοντά μαλλιά
5. Τα ιόντα νερού παράγονται με τη συσσώρευση υγρασίας στον αέρα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να είναι δύσκολο να παραχθούν ιόντα νερού λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών.
Για παράδειγμα, παράγονται ανιόντα όταν είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί η υγρασία από τον αέρα σε χαμηλή
θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία.
Mi Wireless Switch
Επιλογή 1: Τοποθετήστε απευθείας στην επιθυμητή θέση. Φροντίστε το σημείο επικόλλησης να είναι καθαρό
και στεγνό.
Επιλογή 2: Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και επικολλήστε το απευθείας στην επιθυμητή θέση.
* Κρατήστε την επιφάνεια καθαρή και στεγνή κατά τη διάρκεια της επικόλλησης.
* Μην εγκαθιστάτε σε μεταλλικές επιφάνειες. Διαφορετικά, αυτό θα επηρεάσει την εμβέλεια της ασύρματης
επικοινωνίας.
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Οδηγίες
1. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση εκτός λειτουργίας (O), στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα
στην πρίζα και αλλάξτε σε λειτουργία χαμηλή ( Ι ) ή υψηλή ( ΙΙ ).

2. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το πιστολάκι μαλλιών, η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο «Ζεστό» από προεπιλογή και η ένδειξη δίπλα στο κουμπί θερμοκρασίας είναι πορτοκαλί. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τη
λειτουργία όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
Ζεστό

Πορτοκαλί

Κύκλος ζεστού
και κρύου

Κρύο

Αναβοσβήνει εναλλάξ
μπλε και πορτοκαλί

Μπλε
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3. Το προϊόν αυτό είναι εφοδιασμένο με ένα μαγνητικό ακροφύσιο με εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση που μπορεί να περιστραφεί κατά 360 μοίρες.

4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το πιστολάκι μαλλιών πριν τοποθετήσετε το ακροφύσιο αέρα. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, μη ρυθμίζετε, συναρμολογείτε ή αποσυναρμολογείτε το ακροφύσιο αέρα κατά τη χρήση.
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5. Κατά τη χρήση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των μαλλιών και της εισόδου αέρα είναι
μεγαλύτερη από 10 cm για να αποφύγετε το πιάσιμο των μαλλιών στο πιστολάκι.
Κατά τη χρήση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των μαλλιών και της εξόδου αέρα είναι μεγαλύτερη από 3 cm για να αποφύγετε τα καμένα μαλλιά.

6. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
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Συντήρηση
• Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το πιστολάκι είναι απενεργοποιημένο και ότι το καλώδιο ρεύματος είναι
αποσυνδεδεμένο.
• Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα, μπατονέτα ή οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη από την
είσοδο και έξοδο του αέρα.
• Για να μην καταστραφεί το προϊόν, μην πιέζετε ή τρίβετε τα νύχια σας ή αιχμηρά αντικείμενα στην είσοδο ή
στην έξοδο του αέρα.
• Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, ασετόν ή απορρυπαντικό για τον καθαρισμό του προϊόντος, καθώς μπορεί να
προκληθούν δυσλειτουργίες, ρωγμές ή ξεθώριασμα.
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει «Μη χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της μπάνιου ή ντους».

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει «Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό».
Προδιαγραφές
Όνομα: Mi Ionic Hair Dryer
Μοντέλο: CMJ01LX3
Ονομαστική τάση: 220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα: 50 Hz
Ονομαστική ισχύς: 1800 W
Διαστάσεις προϊόντος: 160 x 77 x 215 mm (Συμπεριλαμβάνεται το ακροφύσιο αέρα)
Έκδοση εγχειριδίου χρήσης: V1.0
Κατασκευάζεται από: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση: 305-307. Building 8. Science and Technology Park 20. Baiyang Street Hangzhou Economic and
Technological Development Zone. 310018 Zhejiang China
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
To Mi Ionic Hair Dryer που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από
την Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E..
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info
Quest Technologies Μ.A.E.B.E. 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 Quest Technologies Μ.A.E.B.E.. H Quest Technologies Μ.A.E.B.E.,
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 Μ.A.E.B.E., 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 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.
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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 Μ.A.E.B.E..
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 Μ.A.E.B.E. 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 Μ.A.E.B.E. 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)
Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Η Xiaomi
Inc., δια
του παρόντος
δηλώνουμε
Γραμμή
Τεχνικής
Υποστήριξης:
211
999 1515 ότι ο παρόν

εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

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

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε
Κανονιστική
για
χρήστες
στα
γραφεία τηςειδοποίηση
εταιρείας, Αλ.
Πάντου
25, της
176E.E.
71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη
σχετική
ένδειξη
ή στην
http://www.xiaomi-greece.gr
H Xiaomi
Inc., CE
δηλώνει
ότιιστοσελίδα
ο ασύρματος
εξοπλισμός

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
14
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Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
Απόρριψη της συσκευής
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασίαμαζί
του με
προϊόντος
υπάρχειαπορρίμματα,
το σύμβολο απόρριψης
τότε δε θα πρέπει
τα κοινά οικιακά
αλλά να το παραδώσετε
να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων
ηλεκτρικού
καιπεριβάλλον
ηλεκτρονικού
Η ανθρώπων.
ανεξέλεγκτηΓια
απόρριψη
προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες
για το
καιεξοπλισμού.
την υγεία των
περισσότέτοιωντου
προϊόντων
ενδέχεται
να έχει βλαβερές
συνέπειες για
τερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
προϊόντος
αυτού, μπορείτε
να επικοινωνήσετε
με το δήμο
σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
τοτην
κατάστημα
από
το οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
το περιβάλλον ήκαι
υγεία των
ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E. 2020.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E..
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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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