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1

Εισαγωγή
01 Πρώτα βήματα
1. Αποσυσκευάστε τη λάμπα και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Τροφοδοτικό

Υποδοχή
τροφοδοσίας
Βύσμα
μετασχηματιστή

* Τοποθετήστε τη λάμπα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
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02 Χειρισμός

Κουμπί
λειτουργίας

Πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λάμπα.

Κουμπί
προεπιλογών

Πατήστε το για να
μετακινηθείτε στις προεπιλογές χρωμάτων

Κουμπί
προεπιλογών

Σύρτε το κατά μήκος της
άκρης της επιφάνειας για να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα

03 Εφαρμογή Mi Home
1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home.
2. Ανάψτε τη λάμπα, ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

* Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
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Βασικά χαρακτηριστικά
Διακόπτης τερματισμού λειτουργίας
με χρονοκαθυστέρηση

Ρυθμιζόμενο χρώμα
Σύρτε το δάχτυλο κατά μήκος της
άκρης της επιφάνειας, κρατώντας πατημένο το κουμπί προεπιλογών για να
ρυθμίσετε τα χρώματα.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει
το φως, στη συνέχεια αφήστε το ελεύθερο.

Κουμπί
προεπιλογών

Κουμπί
λειτουργίας

* Η λάμπα θα σβήσει σε 15 λεπτά από
προεπιλογή.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο στην
εφαρμογή Mi Home.

* Αυτή η ενέργεια δεν αλλάζει τις προεπιλογές
χρωμάτων.

Factory reset (Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων)
Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί προεπιλογών. Το φως των 16 εκατ. χρωμάτων θα γίνει κόκκινο, πράσινο και μπλε, και στη
συνέχεια η λάμπα θα επανεκκινηθεί.

Κουμπί λειτουργίας
			
			
Κουμπί προεπιλογών

* Εκτελέστε την εργοστασιακή επαναφορά και συνδέετε πάλι τη
λάμπα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε νέο δίκτυο Wi-Fi.
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Προδιαγραφές
Μοντέλο: MJCTD01YL
Φωτεινή ροή: 300 lumens
Θερμοκρασία χρωμάτων: 1700—6500K
Εύρος χρωμάτων: 16 εκατ.
Εκτιμώμενος χρόνος ζωής: 25.000 ώρες
Ζώνες συχνοτήτων: 2402—2480MHz
Χειριστήρια: αφής, λογισμικού
Συντελεστής ισχύος: 0,5
Ονομ/κή είσοδος λάμπας: 12V
1A

Ονομαστική είσοδος: 220—240V~ 50/60Hz
0,5A
Ονομαστική ισχύς: 10W (14×0,7W/μονάδα
LED)
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 10W
Απαιτήσεις συστήματος: Android 4.4 ή νεότερο, iOS 8.0 ή νεότερο
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Χαρακτηριστικά

16 εκατ. χρώματα

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρωμάτων

Νυχτερινό φως

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Ρύθμιση μέσω αφής

Φροντίδα για τα μάτια

Προεπιλογές

Ρυθμιζόμενα χρώματα

Χειρισμός μέσω
εφαρμογής

Αναβαθμίσεις του
firmware

Χρονοδιακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Διακόπτης τερματισμού
5
λειτουργίας με
χρονοκαθυστέρηση

Προειδοποίηση
1. Καταλληλότητα για χρήση σε «εσωτερικούς χώρους», η σχετική θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι 25°C.
2. Χρησιμοποιήστε σωστά την πηγή τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας.
3. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν ανοίξετε το κάλυμμα ή αντικαταστήσετε τη λάμπα.
4. Αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό.
5. Μην τοποθετήσετε το φωτιστικό σε κεκλιμένο επίπεδο.
6.

Μόνο για οικιακή χρήση.

7.

Φωτιστικό κλάσης II.

8.
Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως κοινά αστικά απορρίμματα χωρίς διαλογή. Χρησιμοποιείτε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής απορριμμάτων.
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.
Αν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε χωματερές, ενδέχεται
να διαρρεύσουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και να εισχωρήσουν στη διατροφική αλυσίδα, προκαλώντας ζημιά στην υγεία και την ευημερία σας.
9. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο service, για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι ασφαλείας.
10. Το στοιχείο LED δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
11. Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Η δίοδος εκπομπής φωτός μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στα μάτια σας.
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Bedside Lamp 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 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.
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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 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.
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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.
Κέντρα Επισκευών:
• Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
• Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Γραμμή
Τεχνικής
211 999
Η
Xiaomi Inc.,
δια τουΥποστήριξης:
παρόντος δηλώνουμε
ότι ο1515
παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις
Το προϊόν νόρμες,
και η συσκευασία
φέρουν την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές
αλλά και τροπολογίες.

Ανατρέξτε στη
δήλωσηγια
συμμόρφωσης
του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε
Κανονιστική
ειδοποίηση
χρήστες της E.E.
στα
γραφεία
της εταιρείας,
Αλ. Πάντου
25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη
H
Xiaomi
Inc., δηλώνει
ότι ο ασύρματος
εξοπλισμός
σχετική ένδειξη
ή στηναπαιτήσεις
ιστοσελίδα
http://www.xiaomi-greece.gr
συμμορφώνεται
με CE
τις βασικές
και άλλες
σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
24
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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

υής κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η
στη συσκευασία
τουαπόρριψη
προϊόντος υπάρχει
το προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον
ανεξέλεγκτη
τέτοιων
τε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
και την υγεία των
απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μποπερισυλλογής για την ανακύκλωση
ρείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
ικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
χεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
γεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
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Copyright
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 QuestTechnologies.
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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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