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Περιεχόμενα συσκευασίας

Κασέτα μπαταρίας

5 συσκευασίες με
τουβλάκια

Κεντρική μονάδα

Εγχειρίδιο χρήσης
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Συσκευή

Κουτί αποθήκευσης

Επισκόπηση Προϊόντος
1. Κασέτα μπαταρίας

Δείκτης κατεύθυνσης
καπακιού
Οπή θέσης
μπαταρίας
2. Κεντρική Μονάδα

Διακόπτης της κασέτας
μπαταρίας

Μαγνητική θύρα

Κονέκτορας
παζλ

Μαγνητική θύρα
3. Συσκευή

Άξονας μετάδοσης

Ένδειξη κεντρικής
μονάδας

Μαγνητική θύρα
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Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων (Reset)

Επαναφορά
εργοστασιακών
ρυθμίσεων (Reset)

Εγκατάσταση μπαταρίας

Ευθυγραμμίστε την οπή θέσης
Το Mi Mini Robot Builder χρειάζεται δύο μπαταρίες AA. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την τοποθέτηση:
1. Η εγκατάσταση και η απεγκατάσταση των μπαταριών θα πρέπει να γίνεται
πάντοτε από ενήλικα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της κασέτας μπαταρίας πιέζοντας προς την κατεύθυνση
που δείχνει το καπάκι.
3. Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες AA σύμφωνα με τα σημάδια θετικής και αρνητικής πολικότητας στο κάτω μέρος της κασέτας μπαταρίας και των μπαταριών.
4. Τοποθετήστε το καπάκι μπαταρίας σωστά στην κασέτα της μπαταρίας και
σπρώξτε το καπάκι στη θέση του. Ελέγξτε ότι η οπή θέσης είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.
Αυτό το προϊόν απαιτεί δύο μπαταρίες AA. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
δεν μπορούν να επαναφορτιστούν.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το προϊόν πριν
την επαναφόρτιση.
Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών ή νέες/παλιές μαζί.
Μην επιτρέπετε στο τροφοδοτικό να βραχυκυκλώσει τη συσκευή.
Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα τους.
Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες από το προϊόν.
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Σωστή ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Συνδέστε την κασέτα μπαταρίας στη κεντρική
μονάδα μετά την τοποθέτηση των μπαταριών.
Ενεργοποίηση: Ενεργοποιήστε την κασέτα της
μπαταρίας και στη συνέχεια ανάβει η φωτεινή
ένδειξη της κεντρικής μονάδας με μια ηχητική
ειδοποίηση.
Απενεργοποίηση: Απενεργοποιήστε την κασέτα της μπαταρίας και στη συνέχεια
σβήνει η φωτεινή ένδειξη της κεντρικής μονάδας χωρίς ηχητική ειδοποίηση.
Σημαντικά μέτρα προστασίας
• Μην αποσυναρμολογείτε τη κεντρική μονάδα, το μηχάνημα ή την κασέτα της
μπαταρίας. Αφαιρέστε την μπαταρία από την κασέτα μπαταρίας αν το προϊόν δε
θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμότητα, φωτιά ή θερμοκρασίες περιβάλλοντος
άνω των 60 °C.
• Μη το βραχυκυκλώνετε.
• Μην το συνθλίβετε ή το τρυπάτε.
• Τα παιδιά ηλικίας 6-14 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο
υπό την επίβλεψη ενήλικα.
• Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά κομμάτια. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση από
παιδιά κάτω των 3 ετών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού ή ασφυξίας.
• Ελέγχετε τακτικά για φθορές στο ηλεκτρικό καλώδιο, τα βύσματα, το περίβλημα ή άλλα μέρη. Εάν υπάρχει φθορά, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να
επισκευαστεί.
• Μια τυπική αλκαλική μπαταρία έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Το φως της κεντρικής μονάδας
παραμένει εκτός
λειτουργίας.

Η σύνδεση
Bluetooth
απέτυχε

Η συσκευή
δεν μπορεί να
ανιχνευθεί.

Πιθανή αιτία

Λύση

Είναι ενεργοποιημένη η κασέτα
μπαταρίας;

Ενεργοποιήστε την κασέτα
μπαταρίας

Η μπαταρία έχει
αδειάσει;

Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

Υπάρχουν τοποθετημένες μπαταρίες;

Τοποθετήστε μπαταρίες.

Είναι ενεργοποιημένη η κασέτα
μπαταρίας;

Ενεργοποιήστε την κασέτα
μπαταρίας.

Η μπαταρία έχει
αδειάσει;

Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

Είναι η κεντρική
μονάδα συνδεδεμένη με την κασέτα
μπαταρίας;

Συνδέστε τη κεντρική μονάδα με
την κασέτα της μπαταρίας

Είναι απενεργοποιημένο το Bluetooth
του τηλεφώνου σας;

Ενεργοποιήστε το Bluetooth του
τηλεφώνου σας.

Υπάρχει καλή
Απενεργοποιήστε και επανασυνσύνδεση μεταξύ της
δέστε τη κεντρική μονάδα και τη
συσκευής και της κεσυσκευή.
ντρικής μονάδας;
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Έχει αποσυνδεθεί
το Bluetooth;
Η λαβή δεν ελέγχει τη συσκευή.

Το πρόγραμμα
δεν εκτελείται.

Η ενημέρωση
του firmware
απέτυχε.

Συνδεθείτε ξανά μέσω Bluetooth.

Υπάρχει καλή
Απενεργοποιήστε και επανασυνσύνδεση μεταξύ της
δέστε τη κεντρική μονάδα και τη
συσκευής και της κεσυσκευή.
ντρικής μονάδας;
Έχει αποσυνδεθεί
το Bluetooth;

Συνδεθείτε ξανά μέσω Bluetooth.

Έχετε πατήσει το
κουμπί «Εκτέλεση»
στην εφαρμογή;

Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση.

Η μπαταρία έχει
αδειάσει;

Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες

Υπάρχει καλή
Απενεργοποιήστε και επανασυνσύνδεση μεταξύ της
δέστε τη κεντρική μονάδα και τη
συσκευής και της κεσυσκευή.
ντρικής μονάδας;

Αν οι παραπάνω λύσεις αποδειχθούν αναποτελεσματικές, πιέστε το κουμπί
Reset της κεντρικής μονάδας για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
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Μέτρα προφύλαξης κατασκευής
1. Πριν ξεκινήσετε
Βεβαιωθείτε ότι έχετε οργανώσει τα τουβλάκια σας στο κουτί αποθήκευσης.
2. Κατασκευή με τουβλάκια
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Δυναμικής Κατασκευής (Dynamic Build
Manual) της εφαρμογής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή με το Mi Mini Robot Builder.
3. Επιθεωρήστε το ρομπότ σας
• Ελέγξτε αν οι μαγνητικές θύρες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες κατασκευής.
• Είναι ενεργοποιημένη η κασέτα μπαταρίας και το φως της κεντρικής μονάδας.
Εγκατάσταση της εφαρμογής Mi Robot Builder
1. Αναζητήστε την εφαρμογή «Mi Robot Builder» στο Play Store/App Store ή
σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή (χρησιμοποιήστε tablet για βέλτιστη εμπειρία χρήστη).
2. Συνδεθείτε με το Mi Mini Robot Builder
Συνδέστε την κασέτα μπαταρίας και τη κεντρική μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι οι
μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά στην κασέτα και ότι είναι ενεργοποιημένη.
Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Robot Builder και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
Πατήστε στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης.
Αναζητήστε ανιχνεύσιμες συσκευές Bluetooth και πατήστε στη συσκευή που ανιχνεύθηκε για να συνδεθείτε με το Mi Mini Robot Builder.
3. Χαρακτηριστικά εφαρμογής και χρήσεις
• Παιχνίδι - Διασκεδάστε σε ένα επιστημονικό περιβάλλον. Μάθετε πώς να χτίζετε και να προγραμματίζετε με το Mi Mini Robot Builder καθώς κατακτάτε την
απαιτούμενη τεχνογνωσία.
• Πρόγραμμα - Μάθετε τα βασικά από το μηδέν μέσα από τον προγραμματισμό
drag-and-drop με τουβλάκια αντί για βαρετές, παραδοσιακές τεχνικές κωδικο8

ποίησης.
• Χρήση - Η προσομοιωμένη λαβή επιτρέπει τον ασύρματο, έξυπνο τηλεχειρισμό
του Mi Mini Robot Builder.
4. Αναβαθμίσεις firmware και βοήθεια
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Internet (ιδανικά χρησιμοποιώντας Wi-Fi). Ανοίξτε την εφαρμογή και συνδεθείτε με το Mi Mini Robot Builder.
Πατήστε Ρυθμίσεις → Ενημερώσεις συστήματος → Ενημερώσεις firmware. Η
ενημέρωση του firmware θα διαρκέσει μερικά λεπτά. Παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί και σημειώστε τα εξής:
• Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν κινείται.
• Μη μετακινείτε τη συσκευή μακριά από τη κεντρική μονάδα ενώ κάνει update.
• Για λεπτομερέστερες οδηγίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια
και Οδηγίες της εφαρμογής.
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

iOS 8.0 και νεότερη έκδοση

Android 4.4.0 και νεότερη
έκδοση
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Προδιαγραφές
Όνομα: Mi Mini Robot Builder
Μοντέλο: ZNM01IQI
Μεικτό βάρος: 550g
Τάση εισόδου: 5V
Ρεύμα εισόδου: 1.0A
Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth 4.0
Υλικά: ABS και πολυανθρακικό
Ηλικίες: 6 και άνω
Διαστάσεις: 270 x 180 x 55 mm

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Being AIQI Technology Co., Ltd. (εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)
Διεύθυνση: Room 1203, Block D, No. 9/11 Shangdi 3rd St., Haidian District,
Be¬ijng
Website: www.mi.com
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Mini Robot Builder 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.
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
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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.
7.Απώλεια κομματιών που περιέχονται στη συσκευασία.
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
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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 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
γιαΠάντου
χρήστες
στα
γραφεία τηςειδοποίηση
εταιρείας, Αλ.
25,της
176E.E.
71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη
H Xiaomi
Inc., δηλώνει
ότι ιστοσελίδα
ο ασύρματος
εξοπλισμός
σχετική
ένδειξη
CE ή στην
http://www.xiaomi-greece.gr

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

Απόρριψη
της
συσκευής
διατάξεις της
οδηγίας
1999/5/EΚ.
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο
απόρριψηςΑπόρριψη
τότε δε θα της
πρέπει
να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά
συσκευής
24 στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής
απορρίμματα,
το προϊόν
παραδώσετε
Εάν αλλά
πάνωνα
στο
ή στη συσκευασία
του προϊόντος υπάρχει το
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το
μαζί
ταυγεία
κοινάτων
οικιακά
απορρίμματα,
αλλά να το παραδώσετε
περιβάλλον
καιμε
την
ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
σημείο
περισυλλογής
γιαμπορείτε
την ανακύκλωση
σχετικά μεστο
την κατάλληλο
ανακύκλωση
του προϊόντος
αυτού,
να επικοινωνήσετε
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
ανεξέλεγκτη απόρριψη
με το δήμοηλεκτρικού
σας, την υπηρεσία
αποκομιδής
οικιακώνΗαπορριμμάτων
ή το
κατάστηματέτοιων
από τοπροϊόντων
οποίο αγοράσατε
το να
προϊόν.
ενδέχεται
έχει βλαβερές συνέπειες για
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες
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