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Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
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Οδηγίες εγκατάστασης
1. Ανοίξτε το πακέτο και αφαιρέστε το φωτιστικό οροφής, σπρώξτε τον διακόπτη
μανδάλωσης προς τα μέσα και αφαιρέστε τη βάση.

* Για τη δική σας ασφάλεια, συνιστάται η εγκατάσταση ή η γενική επισκευή
από ηλεκτρολόγο.
* Πριν την εγκατάσταση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Κατά την εγκατάσταση ακολουθήστε προσεκτικά τα βήματα στις οδηγίες. Αν δεν εγκατασταθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή πτώσης του σώματος του φωτιστικού.
2. Εγκαταστήστε τη βάση
Μέθοδος α: Κάντε δύο οπές τοποθέτησης >25 mm στον τοίχο με τη βοήθεια ενός
οδηγού 6 mm (όπως φαίνεται παρακάτω). Τοποθετήστε ένα ούπα στην οπή, στη
συνέχεια περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οπή καλωδίωσης. Στερεώστε
τη βάση πάνω στην οροφή χρησιμοποιώντας μια λαμαρινόβιδα και βεβαιωθείτε
ότι η βάση είναι σταθερά στερεωμένη (συνιστώμενη μέθοδος).
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Μέθοδος β: Ελέγξτε ότι τα δύο σημεία τοποθέτησης του κουτιού διακλάδωσης
είναι τελείως άθικτα. Αφού το επιβεβαιώσετε αυτό, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην οπή καλωδίωσης και στερεώστε τη βάση στο κουτί διακλάδωσης
οροφής χρησιμοποιώντας μια λαμαρινόβιδα, βεβαιώνοντας ότι η βάση είναι
σταθερά στερεωμένη.
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3. Η οπή καλωδίωσης είναι κατάλληλη για καλώδιο τροφοδοσίας με διατομή
1.5-2.5 mm2. Απογυμνώστε 11-13 mm από το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το ουδέτερο καλώδιο, το καλώδιο γείωσης και το ηλεκτροφόρο καλώδιο
στο φωτιστικό οροφής.

11-13mm

Βιδώστε συνεχώς το ουδέτερο
καλώδιο, το καλώδιο γείωσης
και το ηλεκτροφόρο καλώδιο
στις οπές καλωδίωσης με την
ένδειξη Ν. και L. (Όταν πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
πρώτα πατήστε το κόκκινο
κουμπί στην οπή καλωδίωσης
και, στη συνέχεια, τραβήξτε το
καλώδιο έξω.

* Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο.
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Τοποθετήστε το
καλώδιο ρεύματος
όπως φαίνεται στο
διάγραμμα και ελέγξτε ότι η καλωδίωση
είναι ασφαλής.

4. Κρατήστε τις δύο άκρες του σώματος του φωτιστικού με τα δύο χέρια (προσέξτε τα χέρια σας να μην πιέζουν την επιφάνεια που εκπέμπει φως) για να ευθυγραμμιστούν και να στερεωθούν στη βάση. Οι δύο πλευρές θα πρέπει να πιέζονται απαλά προς τα πάνω ταυτόχρονα. Όταν ακούσετε ένα κλικ, το σώμα του
φωτιστικού έχει εγκατασταθεί. Μετά την εγκατάσταση, περιστρέψτε το σώμα του
φωτιστικού προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και τραβήξτε προς τα επάνω και
προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μανδάλωσης έχει κουμπώσει.

Περιστρέψτε
αριστερά και
δεξιά

Τραβήξτε προς
τα επάνω και
προς τα κάτω

* Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό έχει εγκατασταθεί
στη θέση του. Αν δεν εγκατασταθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να πέσει
το προϊόν.
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Γρήγορη εγκατάσταση
Ελέγξτε τη συσκευή σας και αλληλεπιδράστε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές στην εφαρμογή Mi Home.
1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Mi Home
Σκανάρετε τον κώδικα QR ή μεταβείτε στο App Store για να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Mi Home.
2. Προσθήκη συσκευής
Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home, πατήστε «+» στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια ακολουθήστε τις υποδείξεις για να
προσθέσετε τη συσκευή σας.
Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής Mi Home μπορεί να έχει
ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.
Συνδέστε μια συσκευή Mi με το Google Assistant
Προσθέστε την υπηρεσία Mi Home στην εφαρμογή Google Assistant, για να
ελέγξετε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Mi Home από το Google
Assistant.
1. Πατήστε στην εφαρμογή Google Assistant, αναζητήστε «Mi Home», πατήστε
«Link» και συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Xiaomi.
2. Πατήστε στις Ρυθμίσεις → Home control για να προσθέσετε μια συσκευή
και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μόλις συνδεθούν
οι λογαριασμοί, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή Mi από το Google Assistant.
Συνδέστε μια συσκευή Mi με το Amazon Alexa
Προσθέστε τη δεξιότητα Mi Home στην εφαρμογή Amazon Alexa, για να ελέγξετε
τις συσκευές που συνδέονται με το Mi Home από το Amazon Alexa.
1. Πατήστε στην εφαρμογή Amazon Alexa και στη συνέχεια πατήστε «Δεξιότητες
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& Παιχνίδια», αναζητήστε το «Mi Home», επιλέξτε τη σωστή δεξιότητα και πατήστε «Ενεργοποίηση». Στη συνέχεια συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Xiaomi.
2. Αφού συνδέσετε επιτυχώς τους λογαριασμούς, πατήστε ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ για να προσθέσετε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μόλις συνδεθούν οι λογαριασμοί, μπορείτε να ελέγξετε τη
συσκευή Mi από το Amazon Alexa.
Έλεγχος διακόπτη τοίχου
Αφού χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη τοίχου για να ανάψετε το φωτιστικό, σβήστε και ενεργοποιήστε τη φωτεινή ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να
αλλάξετε τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός. Η προεπιλογή μπορεί να αλλάξει μεταξύ του ζεστού λευκού, του λευκού φωτός και του νυχτερινού φωτός και
μπορείτε να ρυθμίσετε το φως που προτιμάτε στην εφαρμογή του smart phone.
*Ενεργοποιήστε και σβήστε το φως μέσα από δύο κύκλους με μία κίνηση (π.χ.
πατήστε το διακόπτη 6 φορές) και όταν ο διακόπτης πατηθεί για τον τρίτο κύκλο
(η έβδομη φορά), το φωτιστικό οροφής θα μπει σε λειτουργία επαναφοράς των
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Ενεργοποιήστε και σβήστε το φως 7 φορές χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τοίχου (με αναμονή 2 δευτερολέπτων κάθε φορά που ανάβει το φως και αναμονή για 2 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του φωτός) και το φωτιστικό
οροφής θα βρεθεί σε breathing mode. To φωτιστικό οροφής θα κάνει αυτόματα
επανεκκίνηση μετά από 5 δευτερόλεπτα και θα γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
* Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε ένα νέο περιβάλλον δικτύου, το φωτιστικό οροφής θα πρέπει να κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις
και στη συνέχεια να συνδεθεί στο νέο δίκτυο.
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Προδιαγραφές
Μοντέλο: MJXDD01YL
Συντελεστής ισχύος: 0,9
Ονομαστική ισχύς: 32 W
Διάρκεια λειτουργίας: Περίπου 25.000 ώρες
Υγρασία λειτουργίας: 0-85% RH
Θερμοκρασία χρώματος: 2.700 - 5.700 K
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C - 40 °C
Ονομαστική είσοδος: 220 - 240 V - 50/60 Hz, 0.145 A
Συμβατό με: Android 4.4 & iOS 8.0 ή νεότερη έκδοση
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
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Χαρακτηριστικά προϊόντος

Προσαρμογή
θερμοκρασίας
χρώματος

Προσαρμογή
φωτεινότητας

Νυχτερινό φως
φεγγαριού

Υψηλός δείκτης
χρωματικής
απόδοσης

Έξυπνη σκηνή

Έξυπνο σπίτι

Έλεγχος μέσω
smartphone

Αναβαθμίσεις
firmware

Μέτρα ασφαλείας
1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι σύμφωνη με την τάση λειτουργίας του προϊόντος
πριν τη χρήση. Η χρήση εσφαλμένης τάσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν και να προκαλέσει δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια.
2. Η πηγή φωτός του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της
διάρκειας ζωής της, αντικαταστήστε ολόκληρο το φωτιστικό.
3. Το φωτιστικό οροφής θα| παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει εγκάρσιος αερισμός για να διευκολυνθεί η διάχυση της θερμότητας.
4. Το φωτιστικό μπορεί να ελεγχθεί από ένα τηλεχειριστήριο (μη τυποποιημένο)
και λογισμικό smart phone. Όταν σβήνετε το φως με ένα τηλεχειριστήριο (μη
τυποποιημένο) ή λογισμικό smart phone, αυτό δεν σημαίνει ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη. Σε αυτή την περίπτωση, το φωτιστικό δεν πρέπει
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να αγγίζεται, να αντικαθίσταται ή να αποσυναρμολογείται, διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή ακόμα και τραυματισμού ή θανάτου.
5. Το φωτιστικό πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και
κάθε καλωδίωση πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEEE ή με τα εθνικά
πρότυπα.
Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ
Με το παρόν, η Qingdao Yeelink Information Technology Co, Ltd. δηλώνει ότι ο
τύπος ραδιοεξοπλισμού MJXDD01YL συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/
ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://www.mi.com/en/service/support/
declaration.html.
Απόρριψη και ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη
υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών
πόρων.
Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν
αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η Mi Led Ceiling Light 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).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστα12

σης 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 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
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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)
Δήλωση συμμόρφωσης
της
Collection
Point: Αλ. Πάντου
25,Ε.Ε.
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Η Xiaomi
Inc., διαΥποστήριξης:
του παρόντος211
δηλώνουμε
Γραμμή
Τεχνικής
999 1515ότι ο παρόν

εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις

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

Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
H Xiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος14εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε
στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα http://www.xiaomi-greece.gr
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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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