Mi Motion-Activated Night Light 2

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας
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Επισκόπηση προϊόντος
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική
αναφορά.
Φωτεινή περιοχή
Περιοχή αισθητήρα
Μαγνητική βάση
Μπροστά

Αυτοκόλλητη ταινία
Η λάμπα νυκτός μπορεί να περιστραφεί κατά
360 μοίρες.
Διακόπτης φωτεινότητας
Κάλυμμα μπαταριών
Θήκη μπαταριών
Εσωτερικό μέρος
Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των εξαρτημάτων
και της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο
χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το
πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται
να διαφέρουν λόγω των βελτιώσεων του
προϊόντος.
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Πώς να τη χρησιμοποιήσετε
1. Τοποθέτηση μπαταριών
Γυρίστε το μπροστινό κάλυμμα αριστερόστροφα
για να το ξεβιδώσετε από το ημισφαιρικό περίβλημα του. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
και τοποθετήστε τρεις μπαταρίες AA στη θήκη
μπαταριών.

2. Μετακινήστε το διακόπτη φωτεινότητας
στο επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας
πριν βιδώσετε τη λάμπα στο ημισφαιρικό
περίβλημα.

Χώροι που
είναι κατάλληλοι για χρήση
ως λάμπα
νυκτός: μπάνιο,
διάδρομοι,
υπνοδωμάτια
και παιδικά
δωμάτια.
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Χώροι που
είναι κατάλληλοι για χρήση
ως βοηθητική
λάμπα: πόρτες,
είσοδοι, ντουλάπες, επιφάνειες τοίχων και
μπαλκόνια.

3. Τοποθέτηση της λάμπας
Επιλέξτε μια επίπεδη και στεγνή επιφάνεια
τοποθέτησης, καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια
και στη συνέχεια ξεκολλήστε το χαρτάκι από τη
βάση. Στερεώστε τη βάση στην επιθυμητή θέση
και πιέστε την προς τα κάτω σταθερά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ασφαλισμένη. Τέλος,
συνδέστε τη λάμπα στη μαγνητική βάση και
ρυθμίστε τη σε κατάλληλη γωνία. Βεβαιωθείτε
ότι είναι σταθερά τοποθετημένη με το μαγνήτη,
ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης

Σημείωση: Για ακριβή ανίχνευση, συνιστάται να
βλέπει η λάμπα προς τα κάτω όταν η βάση έχει
τοποθετηθεί περισσότερα από 1.9 μ. πάνω από
το δάπεδο.
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Το σημείο τοποθέτησης είναι
περισσότερο από
1.9 m πάνω από
το δάπεδο.
Το σημείο τοποθέτησης είναι
μεταξύ 0.5 - 1.5m
πάνω από το
δάπεδο.
Το σημείο τοποθέτησης είναι
λιγότερο από
0.5m πάνω από
το δάπεδο.

Κοιτάζοντας
προς τα κάτω
Κοιτάζοντας
ευθεία
μπροστά

Κοιτάζοντας
προς τα πάνω

Σημείωση: Για διαφορετικά ύψη τοποθέτησης, η
γωνία πρέπει να ρυθμιστεί με βάση το ύψος του
χρήστη και το επιθυμητό σενάριο χρήσης για να
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
4. Όταν είναι σκοτάδι και εντοπιστεί κίνηση
του σώματος, η λάμπα θα ενεργοποιηθεί
αυτόματα και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
μετά από 15 δευτερόλεπτα αν δεν εντοπιστεί
περαιτέρω κίνηση σώματος.

Περιοχή ανίχνευσης
5

Προδιαγραφές
Μοντέλο: MJYD02YL
Φωτεινότητα: 3 lm, 25 Im
Ονομαστική Τάση: 4.5 V =
Ονομαστική κατανάλωση: 0.34 W
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10οC to 40οC
Διαστάσεις προϊόντος: Φ 80 mm * 62 mm
Καθαρό βάρος: Περίπου 121 g
Μέτρα ασφαλείας
• Μην καλύπτετε την περιοχή ανίχνευσης της
λάμπας.
• Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια της λάμπας,
σκουπίστε τη με ένα μαλακό βαμβακερό πανί και
μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς διαλύτες.
• Μην τοποθετείτε τη λάμπα κοντά σε πηγές
θερμότητας, όπως κλιματιστικά, αερόθερμα ή σε
άμεσο ηλιακό φως. Επίσης, μην τοποθετείτε τη λάμπα κοντά σε πηγές υγρασίας όπως υγραντήρες
ή θερμοσίφωνες.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογότυπο Mi είναι κατακόρυφο
κάθε φορά που τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη
λάμπα νυκτός.
• Όταν μειωθεί η φωτεινότητα της λάμπας νυκτός
μετά από μια περίοδο φυσιολογικής χρήσης, η
στάθμη της μπαταρίας μπορεί να είναι ανεπαρκής.
Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες
με καινούργιες και απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς, ώστε να αποφύγετε τη ρύπανση του
περιβάλλοντος.
• Η φωτεινή πηγή που περιέχεται σε αυτό το
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φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από
τον κατασκευαστή ή τεχνικό αντιπρόσωπο του ή
από ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.
• Για εσωτερική χρήση μόνο.
• Παρακαλούμε προσέξτε τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
• Μετά την αποφόρτιση των μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών, αυτές δε μπορούν να φορτιστούν.
• Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι
μπαταριών και παλιές με νέες μπαταρίες.
• Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη
λάμπα νυκτός όταν δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν η λάμπα νυκτός
απορρίπτεται.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν διαρροή από
τη λάμπα νυκτός και απορρίψτε τις σύμφωνα με
τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, ώστε να
αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Η εταιρεία Qingdao Yeelink Information
Technology Co., Ltd με το παρόν δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
οδηγίες και Ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και με
τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη
διεύθυνση διαδικτύου:
http://www.mi.com/global/service/support/
declaration.html
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Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο
είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με στην Οδηγία
2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αστικά απόβλητα. Αντ’ αυτού, θα
πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον μεταφέροντας 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.
Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications
Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Qingdao Yeelink Information
Technology Co., Ltd. (μια εταιρία του οικοσυστήματος Mi)
Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, Qingdao
International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi
Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong
Province, P.R.China
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.mi.com
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Motion-Activated Night Light 2 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
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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.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή
εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον
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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 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
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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
Δήλωση
συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός
με τις ισχύουσες
Το προϊόν καισυμμορφώνεται
η συσκευασία φέρουν
την παρα- οδηγίες και
ευρωπαϊκές
κάτω ένδειξη.νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του
προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της
Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, ΑθήH
Inc., δηλώνει
ο ασύρματος
εξοπλισμός
να,Xiaomi
για τη σχετική
ένδειξηότιCE
ή στην ιστοσελίδα
συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετι
http://www.xiaomi-greece.gr
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του
24
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 ανακύ12

κλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η
ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχε-

Απόρριψη
συσκευής
ται νατης
έχει
βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον
Εάν πάνω
στουγεία
προϊόντων
ή στηανθρώπων.
συσκευασία του
υπάρχει το
και την
Γιαπροϊόντος
περισσότερες
σύμβολο
απόρριψης
δε θα πρέπει
πετάξετε το προϊόν
πληροφορίεςτότε
σχετικά
με τηνναανακύκλωση
του
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
απορριμμάτων
ή τονα
κατάστημα
από
το οποίο
τέτοιων
προϊόντων ενδέχεται
έχει βλαβερές
συνέπειες
για
αγοράσατε
τουγεία
προϊόν.
το περιβάλλον
και την
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.
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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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