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:

Οδηγίες ασφαλείας
Για να αποφύγετε ατυχήματα όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά που προκαλούνται από ακατάλληλη
χρήση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
Προειδοποίηση
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν
επιτηρούνται ή δέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν
τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
• Χρησιμοποιείτε μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας <A232-050200U-EU2>.
• Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
• Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας
που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία, τροφοδοτικό τρίτων.
Περιορισμοί χρήσης
• Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για χρήση στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Μην το χρησιμοποιείτε
σε εξωτερικούς χώρους, σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα.
• Η ηλεκτρική σκούπα περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην εκθέτετε την
ηλεκτρική σκούπα στη φωτιά, μη φορτίζετε, μη χρησιμοποιείτε και μην την τοποθετείτε σε περιβάλλον
υψηλής θερμοκρασίας. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης και κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης, κρατήστε
την ηλεκτρική σκούπα μακριά από το άμεσο ηλιακό φως όταν αποθηκεύεται σε όχημα.
• Διατηρήστε πάντα την ηλεκτρική σκούπα μακριά από παιδιά.
• Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια.
• Μη σκουπίζετε υγρά, όπως νερό ή σόδα.

2

• Μη σκουπίζετε καιγόμενες ουσίες ή ουσίες με καπνό, όπως άσβεστα αποτσίγαρα.
• Μη σκουπίζετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως δομικά υλικά, γυαλί και καρφιά.
• Μην εφαρμόζετε κανένα άρωμα στη σκούπα.
• Μην εφαρμόζετε κανένα είδος αρώματος στην ηλεκτρική σκούπα. Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι
γνωστό ότι περιέχουν εύφλεκτα χημικά που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ηλεκτρική σκούπα.
• Παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης όταν χρησιμοποιείτε
την ηλεκτρική σκούπα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να
προκύψει από ακατάλληλη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
Μπαταρία και φόρτιση
• Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε και μην τροποποιείτε τη μπαταρία μόνοι σας.
• Μη φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως απορροφητήρες ή σε υγρές
περιοχές όπως μπάνια.
• Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί ή βρεγμένα χέρια για να σκουπίσετε ή να καθαρίσετε την ηλεκτρική
σκούπα κατά τη φόρτιση.
• Η μπαταρία δεν αφαιρείται. Όταν η ηλεκτρική σκούπα φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της,
παρακαλούμε απορρίψτε την ή ανακυκλώστε τη σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς
της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.
• Εάν το καλώδιο φόρτισης καταστραφεί ή σπάσει, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως.
• Εάν η ηλεκτρική σκούπα δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως και
αποσυνδέστε την και στη συνέχεια αποθηκεύστε τη σε δροσερό, ξηρό μέρος. Για να αποφύγετε ζημιές,
επαναφορτίστε τη σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
Μεταφορά
• Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να απενεργοποιείται και να φυλάσσεται στην αρχική της συσκευασία κατά
τη μεταφορά.
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Επισκόπηση προϊόντος
Σύνδεσμος για στόμιο

Κουμπί
απελευθέρωσης

Δοχείο σκόνης

Ένδειξη

Στόμιο για σχισμές

Κουμπί power

Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε τη
σκούπα

Ρυθμίστε το επίπεδο
αναρρόφησης

Στόμιο βούρτσας

Θύρα φόρτισης
Type-C

Καλώδιο φόρτισης
Type-C
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Τροφοδοτικό

Τρόπος χρήσης
Φόρτιση
• Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας για πρώτη φορά ή κατά τη χρήση της μετά από αχρηστία για
μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
• Συνιστάται να φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα μία φορά κάθε τρεις μήνες.
• Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο τροφοδοτικό και το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης Type-C για να
φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα.
Περιγραφή ενδείξεων:
Κατάσταση ηλεκτρικής σκούπας

Σε λειτουργία

Σε φόρτιση

Κατάσταση ένδειξης

Η στάθμη της μπαταρίας είναι υψηλή

Ανάβει λευκό φως

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή

Ανάβει κόκκινο φως

Η μπαταρία έχει εξαντληθεί

Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα
και μετά σβήνει

Η μπαταρία φορτίζεται

Λευκό που αναβοσβήνει αργά

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

Ανάβει λευκό φως και μετά σβήνει

Το τροφοδοτικό δεν είναι συμβατό

Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο
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Τοποθέτηση στομίων
Επιλέξτε το επιθυμητό στόμιο και στη συνέχεια τοποθετήστε το στο σύνδεσμο του στομίου.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στόμια ξεχωριστά ή να τα συνδυάσετε μαζί.

Κουμπώστε στη θέση

Κουμπώστε στη θέση

Κουμπώστε στη θέση

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση & Ρύθμιση επιπέδου αναρρόφησης
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα και
να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων αναρρόφησης:
• Ενεργοποίηση και το επίπεδο αναρρόφησης είναι χαμηλό
• Το επίπεδο αναρρόφησης είναι υψηλό
• Απενεργοποίηση
Σημείωση:
Για να αποφύγετε την πτώση των υπολειμμάτων από την ηλεκτρική σκούπα κατά τη χρήση,
βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο στο σύνδεσμο του στομίου δεν έχει κολλήσει.
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Φροντίδα και συντήρηση
• Σύρετε απαλά προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να
ανοίξετε το δοχείο σκόνης και στη συνέχεια αδειάστε τα περιεχόμενα.
• Περιστρέψτε το δοχείο σκόνης αριστερόστροφα, όπως φαίνεται, για να το
ξεβιδώσετε και στη συνέχεια, αφαιρέστε απαλά το δοχείο σκόνης.
• Βγάλτε το σύστημα φίλτρου από το κάτω μέρος του δοχείου σκόνης.

Σύστημα φίλτρου

Περιστρέψτε το εξωτερικό φίλτρο πλέγματος αριστερόστροφα και στη συνέχεια, τραβήξτε έξω το φίλτρο
HEPA.

Φίλτρο πλέγματος

Φίλτρο HEPA

Το δοχείο σκόνης, το φίλτρο πλέγματος, το φίλτρο HEPA και τα στόμια μπορούν να ξεπλυθούν με νερό.
Βεβαιωθείτε ότι κάθε στοιχείο είναι εντελώς στεγνό πριν από την επανατοποθέτηση.

Περιστρέψτε το φίλτρο πλέγματος δεξιόστροφα
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Σημείωση:
Η ηλεκτρική σκούπα δεν πλένεται, αλλά το εξωτερικό μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα
μαλακό νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη θύρα φόρτισης. Συνιστάται η
αντικατάσταση του φίλτρου HEPA μία φορά κάθε 3 μήνες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Θέμα
Η ένδειξη αναβοσβήνει με
κόκκινο και άσπρο χρώμα
εναλλάξ αφού πατήσετε το
κουμπί λειτουργίας.

Η ένδειξη δεν ανάβει κατά
τη φόρτιση.

Η ένδειξη αναβοσβήνει
γρήγορα με κόκκινο χρώμα
κατά τη φόρτιση.

Πιθανή αιτία

Λύση

Το δοχείο σκόνης
γεμάτο.
Το φίλτρο HEPA
φραγμένο.

είναι
είναι

Καθαρίστε
το
δοχείο
σκόνης.
Καθαρίστε το φίλτρο HEPA.

Το στόμιο είναι φραγμένο.

Καθαρίστε το στόμιο.

Το καλώδιο φόρτισης δεν
είναι καλά συνδεδεμένο.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
φόρτισης είναι συνδεδεμένο
με ασφάλεια.

Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη.

Αποσυνδέστε το καλώδιο
φόρτισης.

Ο φορτιστής
συμβατός.

Χρησιμοποιήστε
ένα
φορτιστή 5 V = 2 A για να
φορτίσετε την ηλεκτρική
σκούπα.
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δεν

είναι

Προδιαγραφές
Όνομα

Mi Vacuum Cleaner mini

Μοντέλο

SSXCQ01XY

Χωρητικότητα μπαταρίας

2000 mAh

Ονομαστική ισχύς

120 W

Ονομαστική τάση

10.8 V =

Ονομαστική είσοδος

5V=2A

Τύπος συνδέσμου

Type-C

Καθαρό βάρος

Περίπου 0.5 kg

Διαστάσεις προϊόντος

267 x 55 x 55 mm

Τροφοδοτικό
Δημοσιευμένες
πληροφορίες

Τιμή και ακρίβεια

Κατασκευαστής

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

-

Μοντέλο

A232-050200U-EU2

-

Τάση εισόδου

100-240

V~

Συχνότητα εισόδου AC

50/60

Hz

Τάση εξόδου

5.0

V=

Ένταση ρεύματος εξόδου

2.0

A

Ισχύς εξόδου

10.0

W

Μέση ενεργός απόδοση

78.71

%

Απόδοση σε χαμηλό φορτίο
(10%)
Κατανάλωση ισχύος χωρίς
φορτίο

Μονάδα

-

-

0.10

W
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Κανονιστικές πληροφορίες συμμόρφωσης
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην 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 παραδίδοντας 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.

Με το παρόν, η Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd., δηλώνει ότι αυτός ο
εξοπλισμός (A232-050200U-EU2) συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην
ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:
https://www.xiaomi-greece.gr/support

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com
Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (μια εταιρεία του οικοσυστήματος
Mi)
Διεύθυνση: South Side, 24 th Floor, Jinpin Build, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang
Province, China
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Vacuum Cleaner mini 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.
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.
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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.
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
12

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 Ε.Ε.
Γραμμή
Τεχνικής
999 1515
Η Xiaomi
Inc., διαΥποστήριξης:
του παρόντος 211
δηλώνουμε
ότι ο παρόν
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.
ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

Κανονιστική ειδοποίηση για χρήστες της E.E.
H Xiaomi Inc., δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ.
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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
την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
Απόρριψη τηςγια
συσκευής
Εάν πάνω στοτέτοιων
προϊόν ή στη
συσκευασία τουενδέχεται
προϊόντος υπάρχει
το
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
προϊόντων
να έχει
απόρριψης
δε θα πρέπει να πετάξετε
το προϊόν
βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και σύμβολο
την υγεία
τωντότεανθρώπων.
Για περισσότερες
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του
προϊόντος
αυτού,
μπορείτε
να
επικοινωνήστο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
σετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής
οικιακών
απορριμμάτων
ή το κατάστημα
ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη
απόρριψη
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες
πληροφορίες
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