Mi Yeelight LED Bulb

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης &
Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr
Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Yeelight LED Bulb,
ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Αριθμός Μοντέλου: YLDP03YL
Τύπος υποδοχής: Ε26
Ονομαστική ισχύς: 9W
Φωτεινή ροή: 600 lm
Ονομαστική
τροφοδοσία ρεύματος: 120V ~ 60Hz 0.2A
Θερμοκρασία χρώματος: 1.700 – 6.500K
Ρυθμίσεις χρωμάτων: 16 εκατομμύρια χρώματα
Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Διάρκεια ζωής: 25.000 ώρες κατά προσέγγιση
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως +40 ℃
Σχετική υγρασία λειτουργίας: 0% - 85% RH
Μέγεθος: 55 × 120 mm
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Διαδικασία Εγκατάστασης
01. Εγκατάσταση της Λυχνίας

Τοποθετήστε τη λυχνία και ανοίξτε τον διακόπτη

Σημείωση:
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας
ρεύματος είναι κλειστός πριν την τοποθέτηση,
την αφαίρεση, ή την επιθεώρηση της λυχνίας.
2. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ένα
φωτιστικό που διαθέτει ροοστάτη (dimmer),
για παράδειγμα σε ένα φωτιστικό γραφείου με
περιστροφικό ρυθμιστή έντασης, για να
αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο προϊόν.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε
περιβάλλον με έντονη υγρασία.
4. Δεν συστήνεται η χρήση αυτής της λυχνίας
σε στενά και μη καλά αεριζόμενα φωτιστικά
σώματα, καθώς αυτό ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα ασθενές σήμα, ή να δυσχεράνει
την απαγωγή της θερμότητας.
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02. Λήψη της Εφαρμογής
για Smartphone
Αναζητήστε την εφαρμογή Yeelight σε ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών,
ή σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR για να
κατεβάσετε την εφαρμογή Yeelight.

03. Εκτελέστε την εφαρμογή

Ανοίξτε την εφαρμογή και χειριστείτε τη
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται μέσα
από την εφαρμογή.
* Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi σας
λειτουργεί και ότι μπορείτε να συνδεθείτε
στο Διαδίκτυο.
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Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Έλεγχος
φωτεινότητας

16 εκατομμύρια
χρώματα

Ρύθμιση
θερμοκρασίας
χρώματος

Αλλαγή
διάθεσης

Λειτουργία
νυχτερινού
φωτισμού

Χρονοδιακόπτης

Χειρισμός από Απενεργοποίηση με
χρονοκαθυστέρηση
Smartphone
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Ενημέρωση
Firmware

Πώς να Επαναφέρετε τις
Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη φωτισμού για να
ανάψετε και να σβήσετε τη λυχνία πέντε φορές
(ανοιχτή για δύο δευτερόλεπτα, σβηστή για δύο
δευτερόλεπτα). Η λυχνία θα εμφανίσει ένα κυκλικό
πολύχρωμο εφέ και στη συνέχεια θα επανέλθει
αυτόματα στις αρχικές της ρυθμίσεις και θα
εμφανίσει ένα λευκό φως μετά από πέντε
δευτερόλεπτα. Αυτό δείχνει ότι η λυχνία έχει
επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
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Λίστα Λειτουργικών Σφαλμάτων
Η λυχνία δεν ανάβει όταν συνδεθεί με
την τροφοδοσία ρεύματος
Η λυχνία αναβοσβήνει με μη
φυσιολογικό τρόπο
Έλλειψη χρώματος ή
αδυναμία αλλαγής χρώματος

Λειτουργικό Προβλήματα με τη λυχνία που
Σφάλμα εμποδίζουν την εφαρμογή να συνδεθεί
ή να την ελέγξει
Κάποια δυσλειτουργία επηρεάζει τη
χρήση ή την ασφάλεια λόγω ενός
κατασκευαστικού προβλήματος του
προϊόντος (εκτός εκείνων που μπορούν
να προκληθούν από έναν χρήστη)

Κατασκευαστής:
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση:
F10-B4, Bldg B, International Innovation Park,
#1 Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao City
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Προειδοποίησεις Ασφαλείας
1. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν βεβαιωθείτε
ότι η τάση τροφοδοσίας είναι κατάλληλη για την
τάση λειτουργίας του προϊόντος. Η χρήση αυτού του
προϊόντος με άλλη τάση εκτός από αυτή που
καθορίζεται μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν ή κινδύνους για την ασφάλεια.
2. Μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊόν, καθώς
οι φωτοδίοδοι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη
στα μάτια.
3. Η λυχνία θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της. Μην τη χρησιμοποιείτε σε
περιορισμένο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός της
λυχνίας, ώστε να είναι δυνατή η διάχυση της
θερμότητας.
4. Η οπτική ακτινοβολία αυτού του προϊόντος LED
συμμορφώνεται με τις "Εξαιρέσεις και Απαιτήσεις"
του IEC 62471-2006.
5. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
6. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε την
παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση.
7. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημείο όπου
εκτίθεται απευθείας στο νερό.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με ροοστάτες (dimmer).
9. Η πηγή φωτός αυτού του προϊόντος είναι μη
αντικαταστάσιμες φωτοδίοδοι (LED).
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Δήλωση Συμμόρφωσης με FCC
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν
έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο
συμμόρφωσης θα μπορούσαν να ακυρώσουν την
εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον
εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το
τμήμα 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία
υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί
επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή
πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές,
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που
μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει
διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια
ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το
τμήμα 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν
σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από
επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση.
Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και
μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και,
αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα
με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
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Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν
παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη,
γεγονός που μπορεί να προσδιοριστεί με την
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού,
ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να
διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα μέτρα:
(1) Αλλάξτε τον προσανατολισμό
ή τη θέση της κεραίας λήψης.
(2) Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού
και του δέκτη.
(3) Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα διαφορετικού
κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι
συνδεδεμένος ο δέκτης.
(4) Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο, ή έναν
έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης
για βοήθεια.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
H Mi Yeelight LED Βulb 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. Η 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.
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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 Νo).
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.
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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 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 τογεγονός ότι δεν καλύπτεται από την
εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουντον χρήστη.
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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.
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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
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω
ένδειξη.

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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Απόρριψη της συσκευής

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,
μπορείτε να επικοινωνήσετε
με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies
2018.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή
όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση
της εταιρείας Info Quest Technologies.

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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Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
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