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Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Mi Ambient Light Rejecting
Projector screen 100’’ x 1

Οδηγίες χρήσης x 1
Αυτοκόλλητο pad x 3

Βραχίονας στήριξης σε
τοίχο x 3

Στήριγμα με βιδωτό σετ x 6

Επισκόπηση προϊόντος
• Με το σχέδιο της πατενταρισμένης λεπτής οπτικής δομής Fresnel, ο προβολέας πολύ κοντινής προβολής (Ultra Short
Throw) κατανέμει ομοιόμορφα το φως στην περιοχή προβολής για να επιτύχει μια τέλεια απόδοση προβολής.
• Ο προβολέας χρησιμοποιεί πολλαπλά οπτικά στρώματα που περιέχουν νανοσωματίδια για να βελτιώσει την αντίθεση και
την ευκρίνειά του. Επιπλέον, οι αναλαμπές και το φαινόμενο του «ουράνιου τόξου» εξαλείφονται για την προστασία της
όρασής σας.
• Η anti-scratch επιφάνεια μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την ανθεκτικότητα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής
της οθόνης και είναι πολύ πιο εύκολο για εσάς να κάνετε τη συντήρηση μόνοι σας.
• Κατασκευασμένο από μεταλλικό σύνθετο υλικό, το εξαιρετικά επίπεδο πίσω πλαίσιο της οθόνης εξασφαλίζει τη
μακροχρόνια διάρκεια ζωής της οθόνης. Με τα εμπεριεχόμενα φιλικά προς το περιβάλλον οπτικά υλικά, διατηρεί την
οικογένειά σας χαρούμενη και υγιή μακροπρόθεσμα.
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Εγκατάσταση
Για τον τρόπο εγκατάστασης της οθόνης, παρακαλούμε ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης Mi Ambient Light Rejecting
Projector Screen 100" V.1.0.

Οδηγός εγκατάστασης V.1.0

Αυτοκόλλητο pad
Αφρώδες
ελαστικό
Μαγνήτης
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Χρήση προϊόντος
Λειτουργεί με προβολέα πολύ κοντινής προβολής (ultra-short throw).

Φροντίδα & Συντήρηση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαντηλάκια καθαρισμού για να σκουπίσετε τη σκόνη στο πλαίσιο ή να χρησιμοποιήσετε
μαντηλάκια καθαρισμού με καθαρό οινόπνευμα για να καθαρίσετε την οθόνη.

Προδιαγραφές

Κατηγορία

Μοντέλο

οθόνης

MJCDJKGP01FM

Παράμετροι
Ισχύει για

Οπτικά
χαρακτηριστικά

Λόγος προβολής φακού

0.15-0.27

Απόσταση προβολής

550 (± 40 mm)

Κάθετη μετατόπιση

140 (± 5%)

Gain οθόνης προβολής

≥ 1.0

Σύγκλιση

≥ 85%

Διαστάσεις
οθόνης

απεικόνισης Μήκος

Διαστάσεις προϊόντος;
Προδιαγραφές

2214 (± 5) mm

Πλάτος

1245 (± 5) mm

Μήκος

2231 (± 5) mm

Πλάτος

1262 (± 5) mm

Aspect Ratio (Λόγος πλευρών προβολής)

16:9

Πάχος

18 (± 0.5) mm

Κεντρική μετατόπιση

≤ 5 mm

Καμπύλη

≤ 20 mm

Ο παραπάνω πίνακας παραθέτει μόνο τις κύριες ιδιότητες του προϊόντος. Το μέγεθος της οθόνης μπορεί να είναι ελαφρώς
διαφορετικό από την παραπάνω τιμή και αυτό είναι φυσιολογικό, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.
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Μέτρα προφύλαξης
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Mi Ambient Light Rejecting Projector Screen 100 ".
Εξοπλισμένος με οπτική δομή Fresnel, αυτός ο προβολέας χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον οπτικά υλικά με 8
οπτικά λειτουργικά στρώματα, παρέχοντας μια εμπειρία τύπου θεάτρου για εσάς με τις προηγμένες λειτουργίες.
Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό σύνθετο υλικό και το πλαίσιο της είναι επαγγελματικά σχεδιασμένο,
καθιστώντας την μια όμορφη και καλή θέα στο σπίτι σας.
Σε συνεργασία με τον προβολέα Mi Laser 150", η οθόνη διαθέτει υψηλή ποιότητα εικόνας και το χαρακτηριστικό ALR
(αποτρέπει τον περιβάλλοντα φωτισμό να σταλεί προς τη θέση θέασης), έτσι μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα ένα home
cinema.
Για να κατανοήσετε πλήρως τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος και να επιτύχετε τις καλύτερες επιδόσεις του,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Σημειώσεις
• Μη σκουπίζετε την οθόνη με τα χέρια σας ή τις πετσέτες σας.
• Μη χύνετε υγρά όπως βρώμικο νερό ή λάδι στην οθόνη.
• Μην τοποθετείτε αυτήν την οθόνη προβολέα σε ασταθές καλάθι, βάση ή τραπέζι. Εάν πέσει στο έδαφος, μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή ζημιά ή τραυματισμό.
• Μη γρατζουνάτε ή αγγίζετε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, ούτε να αγγίζετε απευθείας το μπροστινό μέρος της οθόνης
με σκληρά αντικείμενα.
• Μην εκθέτετε την οθόνη προβολέα σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην τοποθετείτε την οθόνη προβολέα κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά.
• Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτήν την οθόνη προβολέα. Μόνο ένας ειδικευμένος τεχνικός ή
επαγγελματίας μπορεί να την επισκευάσει.
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Συχνές ερωτήσεις
1. Από τι υλικά είναι κατασκευασμένη η οθόνη;
Η οθόνη προβολέα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο, μεταλλική πλάκα και μακρομοριακή ρητίνη που περιέχει πολλαπλά
οπτικά στρώματα και νανοσωματίδια.
2. Σε τι περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί η οθόνη προβολέα;
Αυτή η οθόνη προορίζεται για εσωτερική χρήση σε θερμοκρασία 15-35 °C και σχετική υγρασία 30-70%. Η οθόνη
χρησιμοποιεί οπτική τεχνολογία και χρησιμοποιεί υλικά που μπορούν αποτελεσματικά να αποτρέψουν την αρνητική
επίδραση τον περιβάλλοντα φωτισμού, βελτιώνοντας σημαντικά την αντίθεση και τον κορεσμό χρώματος της οθόνης σε
φωτεινά περιβάλλοντα. Μπορείτε να απολαύσετε την παρακολούθηση ταινιών και τηλεόρασης σε εσωτερικούς χώρους κατά
τη διάρκεια της ημέρας με το φως αναμμένο. Ωστόσο, η χρήση σε εξωτερικούς χώρους δε συνιστάται.
3. Ποιες είναι οι συνθήκες αποθήκευσης για την οθόνη προβολέα;
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20-40 °C
Υγρασία αποθήκευσης: 30-70%
4. Μπορεί η οθόνη προβολέα να διπλωθεί ή να τυλιχτεί;
Δεδομένου ότι η οθόνη προβολέα έχει μια πιο σκληρή δομή με ανθεκτικά υλικά, δε μπορεί να διπλωθεί ή να τυλιχθεί.
5. Με ποιον προβολέα είναι συμβατή η οθόνη;
Αυτή η οθόνη έχει σχεδιαστεί για τον προβολέα λέιζερ πολύ κοντινής προβολής (Ultra Short Throw), όμως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με όλους τους προβολείς στην αγορά με αυτό το χαρακτηριστικό.
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Πληροφορίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Πληροφορίες για απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗE
σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά 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 βοηθήσει στην αποτροπή
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθώς και τους όρους και τις
προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
Η εταιρεία Chengdu Fscreen Sci-Tech Co., Ltd., με το παρόν δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται
με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις τροποποιήσεις.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

ΕΕ

διατίθεται

στην

Κατασκευάζεται από: Chengdu Fscreen Sci-Tech Co., Ltd.
Διεύθυνση: 9#Tianyu, Road, Hi-Tech West Zone, Chengdu, China
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com
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ακόλουθη

διεύθυνση

διαδικτύου:

Εγγύηση καλής λειτουργίας
O Mi Ambient Light Rejecting Projector Screen 100’’ 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.
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.
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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.
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 211
Ε.Ε.999 1515
Γραμμή
Τεχνικής
Υποστήριξης:

Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.

Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.9
H Xiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός

Απόρριψη
της συσκευής
Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος
που μπορείτε
να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25,
Εάν
πάνωιστοσελίδα
στο προϊόνhttp://www.xiaomi-greece.gr
ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το
176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE
ή στην
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
Απόρριψη της συσκευής
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε
στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την
ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.
Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη
τέτοιων προϊόντων
ενδέχεται
να έχει
τέτοιων
ενδέχεται
να έχει βλαβερές
συνέπειες
για με την
βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία
τωνπροϊόντων
ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
σχετικά
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την
το δήμο
την υπηρεσία
οικιακών
το περιβάλλον και
υγείασας,
των ανθρώπων.
Γιααποκομιδής
περισσότερες
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
πληροφορίες

Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
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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.
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Διάθεση και Υποστήριξη
Διάθεση και Υποστήριξη

InfoInfo
Quest
Technologies
Μ.A.E.B.E.
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Technologies
SA
Aλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
Αλ. Πάντου 25, Info
176 Quest
71 Καλλιθέα,
Αθήνα,
Technologiesτηλ.
SA 211 999 4000
www.infoquest.gr
Αλ. Πάντου 25, 176www.infoquest.gr
71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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