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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Mi Robot Vacuum
H Mi Robot Vacuum είναι μία έξυπνη συσκευή καθαρισμού. Διαθέτει έναν laser αισθητήρα απόστασης υψηλής ακρίβειας που μπορεί
να δημιουργήσει έναν χάρτη του σπιτιού σας και να υπολογίσει μια ακριβή διαδρομή καθαρισμού καθώς προχωράει. Λειτουργεί με τον
τρόπο της μεθοδικά γύρω από το σπίτι σας και αυτόματα περιηγείται πίσω στη βάση φόρτισης μόλις γίνει η οικιακή δουλειά. Μπορείτε
να δείτε τον χάρτη και την κατάσταση καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο, να ορίσετε ένα πρόγραμμα και να έχετε τον έλεγχο της σκούπας στο τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες Ασφαλείας
Περιορισμοί
• Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για καθαρισμό εσωτερικού δαπέδου, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
(όπως σε μία ανοιχτή βεράντα), ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια εκτός του εδάφους (όπως σε έναν καναπέ) ή σε ένα εμπορικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.
• Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε οποιαδήποτε ανυψωμένη επιφάνεια χωρίς όρια (όπως το δάπεδο ενός παταριού, μια
ανοιχτή βεράντα ή η επιφάνεια ενός επίπλου).
• Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 40̊C βαθμούς και χαμηλότερη από 4̊C, ή εάν
υπάρχει κάποια υγρή ή κολλώδης ουσία στο δάπεδο.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε παραμερίστε τα καλώδια στο δάπεδο, ώστε να αποφύγετε να συρθούν όσο η συσκευή καθαρισμού δουλεύει.
• Για να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα της συσκευής καθαρισμού ενώ λειτουργεί και να προστατεύσετε πολύτιμα αντικείμενά σας από
τυχόν ζημιές από μικρές βλάβες, παρακαλούμε απομακρύνετε ευπαθή αντικείμενα και απομεινάρια από το πάτωμα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού (όπως βάζα και πλαστικές σακούλες).
• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές
και πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη συσκευή
από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή (CB).
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• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνει. Απαγορεύεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. O
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη (E.E).
• Παρακαλούμε κρατήστε τα εργαλεία καθαρισμού της κύριας βούρτσας μακριά από παιδιά.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων παιδιών και κατοικίδιων) πάνω στη συσκευή καθαρισμού, ασχέτως αν
λειτουργεί ή όχι.
• Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα μέρη.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού σε οποιοδήποτε καιόμενο αντικείμενο (όπως καιόμενο αποτσίγαρο)
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού σε βελούδινα χαλιά (η συσκευή καθαρισμού μπορεί να μη δουλεύει καλά και σε κάποια
σκουρόχρωμα χαλιά επίσης)
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού για να καθαρίσετε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα (όπως διακοσμητικά περισσεύματα,
γυαλιά και καρφιά)
• Μη μεταφέρετε τη συσκευή καθαρισμού από το καπάκι στον λέιζερ αισθητήρα απόστασης, από το κάλυμμα της κύριας μονάδας ή
από τον ρυθμιστή σύγκρουσης.
• Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και το βύσμα να αφαιρείται από την πρίζα πριν καθαρίσετε και συντηρήσετε τη συσκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο κομμάτι υφάσματος ή οποιοδήποτε υγρό για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος προϊόντος
• Mη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σφουγγαρίσματος σε χαλιά
• Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη
χρήση θα βαρύνει τον χρήστη.
Μπαταρία και Φόρτιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Για τους σκοπούς επαναφόρτισης της μπαταρίας, χρησιμοποιείστε μόνο την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας Roborock, CDZ05RR
που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.
• Μην αποσυναρμολογήσετε, επιδιορθώσετε ή τροποποιήσετε τη μπαταρία ή τη βάση φόρτισης.
• Παρακαλούμε κρατείστε τη βάση φόρτισης μακριά από πηγές θερμότητας (όπως πλάκες θέρμανσης).
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• Μη σκουπίζετε ή καθαρίζετε τους φορτιστές με κομμάτι βρεγμένου υφάσματος ή βρεγμένα χέρια.
Πληροφορίες ασφαλείας
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το κέντρο service από τον
επίσημο διανομέα.
• Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή καθαρισμού είναι απενεργοποιημένη κατά την αποστολή και συνιστάται η αρχική συσκευασία
• Εάν αφεθεί αχρησιμοποίητη για μεγάλη περίοδο, παρακαλούμε αποθηκεύστε τη συσκευή καθαρισμού σε ένα δροσερό και στεγνό
μέρος αφού την φορτίσετε πλήρως και την απενεργοποιήσετε, φορτίστε την τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες ώστε να αποφύγετε να
αποφορτιστεί η μπαταρία.
Ασφάλεια Laser
Ο laser αισθητήρας απόστασης αυτού του προϊόντος πληροί τα πρότυπα για τα Προϊόντα laser Κλάσης Ι σύμφωνα με το πρότυπο IEC
60825-1: 2014 και δεν παράγει επικίνδυνη ακτινοβολία laser.
Πληροφορίες WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment = Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Σωστή αποκομιδή αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη αποκομιδή των απορριμμάτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.
Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.
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Επισκόπηση προϊόντος

Κουμπί
Καθαρισμού / Ενεργοποίησης

• Πατήστε το για να ξεκινήσει ο καθαρισμός
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε
τη μονάδα

Kύρια Μονάδα

Ένδειξη

• Λευκή: ισχύς μεγαλύτερη ή ίση του 50%
Kίτρινη: ισχύς μεγαλύτερη ή ίση με 20% και
μικρότερη από 50%
• Κόκκινη: Ισχύς μικρότερη από 20%
• Αναβοσβήνει: Φορτίζει και ενεργοποιείται
• Αναβοσβήνει κόκκινη: Σφάλμα

Αποδέσμευση κάδου

Κουμπί εντοπισμού / σύνδεσης

• Πατήστε για να συνδεθείτε
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να
ξεκινήσει ο καθαρισμός μίας εντοπισμένης
περιοχής

Εξαρτήματα

Βάση φόρτισης

Κύρια βούρτσα καθαρισμού
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Καλώδιο Τροφοδοσίας

Επισκόπηση προϊόντος

Κύρια μονάδα

Κάδος απορριμμάτων

Φίλτρο
Κλίπ Κάδου
Ένδειξη Wi-Fi

• Αναβοσβήνει αργά: Πρόκειται να
συνδεθεί
• Αναβοσβήνει γρήγορα: συνδέεται
• Σταθερός φωτισμός: το Wi-Fi
συνδέθηκε

Κουμπί επαναφοράς
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Καπάκι Κάδου

Επισκόπηση προϊόντος

Αισθητήρες αποφυγής πτώσης
Εξαγωγή αέρα
Πολυκατευθυντικός
τροχός

Ηχείο

Πλευρική βούρτσα
Κύρια βούρτσα

Laser αισθητήρας
απόστασης

Προστατευτικό
βούρτσας
Κύριος τροχός

Ρυθμιστής σύγκρουσης

Αισθητήρας υπερήχων

Θύρα
αποκατάστασης USB
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Εγκατάσταση

Το χρώμα της ένδειξης δείχνει το
επίπεδο ισχύος
* Λευκή: Μεγαλύτερο ή Ίσο με 50%
* Κίτρινη: 20%-50%
* Κόκκινη: Μικρότερο από 20%

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, και τοποθετήστε το καλώδιο που περισσεύει από το στο κουτί.

Σημείωση: Μπορεί να μην ενεργοποιηθεί με ανεπαρκή ισχύ. Παρακαλούμε
τοποθετήστε τη μονάδα κατευθείαν στη βάση φόρτισης.

4. Συνδεθείτε με την Εφαρμογή Mi Home (αυτό το βήμα μπορεί
να παραλειφθεί)
Σκανάρετε τον κώδικα QR επισκεφτείτε το Play Store / App Store
για να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home App.
Αποδέσμευση του Κάδου
Ένδειξη Wi-Fi
Αναβοσβήνει αργά: πρόκειται να
συνδεθεί
Αναβοσβήνει γρήγορα: συνδέεται
Σταθερό φως: το Wi-Fi συνδέθηκε

Σημείωση: Η Μονάδα ενδέχεται να έλξει ή να τραβήξει κατά λάθος το καλώδιο
τροφοδοσίας εάν κρέμεται στο έδαφος, πράγμα που θα μπορούσε να διακόψει
την τροφοδοσία της βάσης φόρτισης.

2. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε επίπεδο έδαφος έναντι ενός
τοίχου και συνδέστε τη με την τροφοδοσία.

Σημείωση: Διασφαλίστε ότι υπάρχουν 0,5 μέτρα ή περισσότερος χώρος σε
κάθε πλευρά της βάσης φόρτισης και 1 μέτρο και περισσότερο μπροστά

Σημείωση: Δείτε την «Επαναφορά Wi-Fi» στο «Εγχειρίδιο Χρήστη» εάν το τηλέφωνο σας δεν μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή
αφού προσπαθήσετε μερικές φορές.

3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επαναφορτίστε

5. Ξεκινήστε τον καθαρισμό

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιηθεί. Περιμένετε να ανάψει η ένδειξη κι έπειτα φορτίστε τη μονάδα
τοποθετώντας την στη βάση φόρτισης.

Όταν η ένδειξη της μονάδας αλλάξει από παλλόμενο λευκό σε
σταθερό φως, δείχνει ότι είναι πλήρως φορτισμένη. Πατήστε το
κουμπί ή δώστε εντολή από την εφαρμογή Mi Home για να
ξεκινήσει ο καθαρισμός.

9

Οδηγίες

κτρικών συσκευών ή να προκαλέσει βλάβη στα αντικείμενα ή τα
καλώδια.
• Η συσκευή θα καθαρίσει την περιοχή δύο φορές από προεπιλογή εάν ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού σε λιγότερο
από 10 λεπτά.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Η λυχνία ένδειξης θα ανάψει και η μονάδα θα
τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Όταν η μονάδα είναι ακίνητη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να την απενεργοποιήσετε και ο καθαρισμός θα τερματιστεί.

Φόρτιση
Αυτόματη λειτουργία: Η μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στη
βάση φόρτισης για να φορτιστεί αφού τελειώσει ο καθαρισμός.
Χειροκίνητη λειτουργία: Πατήστε το κουμπί
για να ξεκινήσει η
φόρτιση όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία παύσης.
Η λυχνία ένδειξης θα πάλλεται ελαφρώς κατά τη διάρκεια της
φόρτισης της μονάδας.

Σημείωση: Δε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα όταν
φορτίζεται.
Καθαρισμός
Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει ο καθαρισμός
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε τη μονάδα
όταν καθαρίζει

Σημείωση: Η μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στην αρχική της
θέση αν δεν μπορεί να εντοπίσει τη βάση φόρτισης. Στη συνέχεια
θα χρειαστεί να τοποθετήσετε τη κύρια μονάδα στη βάση φόρτισης χειροκίνητα για να την επαναφορτίσετε.

Σημείωση:
• Η μονάδα δε μπορεί να ξεκινήσει χωρίς επαρκή ισχύ. Επαναφορτίστε τη συσκευή πριν καθαρίσετε.
• Η μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στη Βάση Φόρτισης για να
φορτιστεί όταν έχει χαμηλή ισχύ κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Θα επιστρέψει αυτόματα και θα συνεχίσει τον καθαρισμό,
από εκεί που έμεινε, μετά τη φόρτιση.
• Παρακαλούμε τακτοποιήστε τα καλώδια που βρίσκονται στο
έδαφος πριν καθαρίσετε (συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του
καλωδίου τροφοδοσίας της Βάσης Φόρτισης) ώστε να αποφύγετε η μονάδα να πιάσει κάποιο καλώδιο κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού το οποίο ενδέχεται να τερματίσει τη λειτουργία ηλε-

Μέθοδοι καθαρισμού
Η μονάδα κάνει έξυπνα τη σάρωση και τη χαρτογράφηση της
περιοχής που έχει ενεργοποιηθεί. Θα καθαρίσει κατά μήκος των
άκρων και των τοίχων πρώτα, και στη συνέχεια θα υπολογίσει μια
διαδρομή καθαρισμού που καλύπτει ολόκληρη την περιοχή σε
μοτίβο σχήματος Ζ. Θα καθαρίσει μεθοδικά κάθε ζώνη που χαρτογραφεί με πολύ ολοκληρωμένο, μεθοδικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο. Η μονάδα θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση
φόρτισης για να φορτιστεί μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού.
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Τοπικός Καθαρισμός

Ζώνη 1 καθαρίστηκε

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί
για να ενεργοποιήσετε τον
τοπικό καθαρισμό όταν η μονάδα αναμένει οδηγίες ή είναι σε
κατάσταση παύσης. Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία για να
καθαρίσετε μία περιοχή σε σχήμα τετραγώνου 1,5 Χ 1,5 μέτρα
απευθείας γύρω από τη συσκευή. Η κύρια μονάδα θα επιστρέψει
αυτόματα στην αρχική της τοποθεσία αργότερα και θα σταματήσει να λειτουργεί.

Ζώνη 2 καθαρίστηκε

Σημείωση: Η ενεργοποίηση του τοπικού καθαρισμού ενώ η μονάδα είναι σταματημένη θα διακόψει οποιοδήποτε καθαρισμό κάνει
εκείνη τη στιγμή.
<
<
1.5m

Ζώνη 4 πρόκειται να
καθαριστεί

Ζώνη 3 καθαρίζεται

<
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1.5m

<

Οδηγίες

γίας.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ξυπνήσετε τη μονάδα από
την κατάσταση αδρανοποίησης.

Παύση
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ενώ η μονάδα λειτουργεί για να
τη σταματήσετε.
Πατήστε το κουμπί ⌂ για να συνεχίσετε το καθάρισμα και πατήστε
το κουμπί ⌂ για να επιστρέψετε τη μονάδα στη βάση φόρτισης και
να ολοκληρώσετε την τρέχουσα λειτουργία καθαρισμού.

Σημείωση:
Η μονάδα δεν θα τεθεί σε κατάσταση αδρανοποίησης ενώ βρίσκεται στη βάση φόρτισης.
Ο χρόνος αδρανοποίησης είναι αυτόματη διακοπή λειτουργίας
άνω των 12 ωρών.

Σημείωση: Η επαναφόρτιση της μονάδας στη βάση φόρτισης,
όταν επί του παρόντος βρίσκεται σε παύση, θα ολοκληρώσει τις
τρέχουσες λειτουργίες καθαρισμού.

Προγραμματισμένος καθαρισμός
Μπορείτε να προγραμματίσετε μία ώρα ώστε η μονάδα να ξεκινήσει να καθαρίζει από την εφαρμογή Mi Home. Η κύρια μονάδα
θα ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό στους καθορισμένους χρόνους και θα επιστρέψει αυτόματα για φόρτιση στη βάση φόρτισης
αφού τελειώσει.

Κατάσταση σφάλματος
Η λυχνία ένδειξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινη ακολουθούμενη από μια φωνητική προτροπή όποτε εμφανίζεται κάποιο
πρόβλημα όταν η μονάδα λειτουργεί.
Σημείωση:
Η μονάδα θα αδρανοποιηθεί αν δεν έχουν αναληφθεί ενέργειες
για 10 λεπτά αφού η μονάδα μπει σε κατάσταση σφάλματος.
Η τοποθέτηση συσκευής στη βάση φόρτισης, ενώ η συσκευή
βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, θα τερματίσει τις τρέχουσες
λειτουργίες καθαρισμού της.

Επαναφορά του Wi-Fi
Σε περίπτωση που το κινητό σας τηλέφωνο δεν είναι δυνατό
να συνδεθεί στη μονάδα λόγω διαμόρφωσης του router, απώλειας ενός κωδικού πρόσβασης κλπ., τότε παρακαλούμε ανοίξτε
το επάνω κάλυμμα για να δείτε την ένδειξη Wi-Fi, ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί και το κουμπί ⌂ μέχρι η φωνή να πει
«Επαναφορά του Wi-Fi». Περιμένετε έως ότου η ένδειξη Wi-Fi
αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, πράγμα που σημαίνει ότι
έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά.

Αδρανοποίηση
Η μονάδα θα μπει αυτόματα σε αδρανοποίηση μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
Η λυχνία ένδειξης αναβοσβήνει μία φορά κάθε αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουρ-

Λειτουργίες καθαρισμού
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Ήπια (Quiet), Τυπική
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Βάση Φόρτισης
Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο και επίπεδα στο έδαφος. Εξασφαλίστε 0,5 μέτρα ή περισσότερο χώρο σε κάθε πλευρά της βάσης φόρτισης και 1 μέτρο ή περισσότερο μπροστά πριν
τη συνδέσετε στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης βρίσκεται σε περιοχή με Wi-fi για καλύτερη εμπειρία μέσω κινητού.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι δεν θα τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης σε μια περιοχή που δέχεται πολύ ηλιακό φως ή όπου υπάρχουν άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να μπλοκάρουν τη ζώνη
αναγνώρισης της βάσης ή μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την
ικανότητα της μονάδας να επιστρέψει στη βάση.

(Standard) και Εντατική (Strong) λειτουργία καθαρισμού από την
εφαρμογή Mi Home. Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η Τυπική.
Λειτουργία «Μην ενοχλείτε/Do not disturb»
Η μονάδα δεν θα ξεκινήσει αυτόματα μια άλλη εργασία καθαρισμού ή δεν θα αναπαράγει οποιοδήποτε ήχο ενώ βρίσκεται στη
λειτουργία «Μην ενοχλείτε» και η λυχνία ένδειξης θα είναι επίσης
αχνή. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις που συνοδεύουν τη συσκευή
έχουν τις ώρες 22:00-08:00 ρυθμισμένες ως περίοδος «Μην ενοχλείτε». Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Μην ενοχλείτε» ή να τροποποιήσετε τις ώρες με την εφαρμογή Mi Home.

>0.5 m

>1 m
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>0.5 m

Καθημερινή συντήρηση
Κύρια Βούρτσα* Προτείνεται να την καθαρίζετε μία φορά την εβδομάδα
1. Ανασηκώστε τη συσκευή και αφαιρέστε το κάλυμμα της κύριας βούρτσας κρατώντας το κλιπ προς τα κάτω.
2. Τραβήξτε την κύρια βούρτσα προς τα επάνω και καθαρίστε τον άξονα της κύριας βούρτσας.
3. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό καθαριστικό της κύριας βούρτσας για να αφαιρέσετε τυχόν μπλεγμένες τρίχες στην κύρια βούρτσα.
4. Επανατοποθετήστε την κύρια βούρτσα. Στερεώστε το κλιπ προς τα πίσω πιέζοντας το κάλυμμα.
Σημείωση: Προτείνεται να αντικαθιστάτε την κύρια βούρτσα κάθε 6-12 μήνες για βέλτιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού.
Κάλυμμα κύριας βούρτσας
Κλιπ
Κύρια Βούρτσα
Άξονας Κύριας Βούρτσας
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Καθημερινή συντήρηση

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του κάδου στη θέση που υποδεικνύεται
από το βέλος.

Χρησιμοποιώντας το καθαριστικό της κύριας βούρτσας

3. Αδειάστε τα σκουπίδια που περιέχονται μέσα.
Κάδος Απορριμμάτων και Φίλτρο
* Προτείνεται να το καθαρίζετε μία φορά τη βδομάδα
1. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της μονάδας και πιέστε το κλιπ κάδου για να τραβήξετε τον κάδο απορριμμάτων.

Σημείωση: Δώστε στον κάδο απορριμμάτων ένα ελαφρύ χτύπημα όταν αδειάζετε το περιεχόμενό του για να αποτρέψετε το
μπλοκάρισμα του φίλτρου.
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Καθημερινή συντήρηση

μήνες για να αποφευχθεί η μακροπρόθεσμη απώλεια απόδοσης.

Το φίλτρο δεν μπορεί να ξεπλυθεί χωρίς ενδεχομένως να εισέλθουν νέα εμπόδια που θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά
του καθαρισμού.
Σημείωση: Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε τρεις
μήνες για βέλτιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού.

Πλευρική Βούρτσα * Συνιστάται να την καθαρίζετε κάθε μήνα
1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της συσκευής και αφαιρέστε τις βίδες
της πλευρικής βούρτσας.
2. Τραβήξτε και καθαρίστε την πλευρική βούρτσα.
3. Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες.
Σημείωση: Συνιστάται η αντικατάσταση της πλευρικής βούρτσας
κάθε 3-6 μήνες για βέλτιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού.

Αντικαταστήστε και αφαιρέστε το φίλτρο όπως φαίνεται στο σχήμα.
Μπαταρία
Η μονάδα περιέχει μπαταρία λιθίου υψηλής απόδοσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραμένει καλά φορτισμένη κατά την καθημερινή της χρήση για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης
της μπαταρίας.
Σημείωση: Απενεργοποιήστε και αφήστε τη μονάδα στην άκρη
εάν δεν σχεδιάζετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις
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Καθημερινή συντήρηση

Μονάδα αισθητήρα
Συνιστάται να την καθαρίζετε κάθε μήνα.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε όλους τους
αισθητήρες της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων:

Πολυκατευθυντικός τροχός
1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της συσκευής και τραβήξτε προς τα
πάνω τον πολυκατευθυντικό τροχό.
2. Καθαρίστε τις τρίχες, τη βρωμιά και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια στον τροχό και στον άξονα.
3. Επανατοποθετήστε τον τροχό και πιέστε προς τα κάτω μέχρι
να τοποθετηθεί σωστά.
τροχός

1. Τεσσάρων αισθητήρων αποφυγής πτώσης στο κάτω μέρος
της μονάδας.
2. Των αισθητήρων τοίχου στη δεξιά πλευρά της μονάδας.
3. Των επαφών φόρτισης στο πίσω άκρο της μονάδας
Αισθητήρες τοίχου

Αισθητήρες αποφυγής πτώσης

άξονας

βάση

Επαφές φόρτισης

17

Καθημερινή συντήρηση
Βάση Φόρτισης
Συνιστάται να την καθαρίζετε κάθε μήνα.
Καθαρίστε το πηνίο της βάσης φόρτισης με ένα μαλακό πανί.
Αναβαθμίσεις Λογισμικού (Firmware)
Μπορείτε να αναβαθμίσετε το firmware της μονάδας με την εφαρμογή Mi Home.
Παρακαλούμε συνδέστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι διαθέτει ενέργεια μεγαλύτερη από 20% πριν από την
αναβάθμιση.
Η λυχνία ένδειξης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης του firmware.
Επαναφορά του συστήματος
Δοκιμάστε να επαναφέρετε το σύστημα αν η μονάδα σταματήσει να ανταποκρίνεται και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Πατήστε το
κουμπί επαναφοράς συστήματος (ανατρέξτε στη σελίδα 2 για περισσότερες λεπτομέρειες) και η μονάδα θα επανεκκινήσει αυτόματα.
Μια επαναφορά συστήματος θα σβήσει τους προγραμματισμένους καθαρισμούς της μονάδας και τις ρυθμίσεις της λειτουργίας καθαρισμού και επίσης θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Εάν η επαναφορά του συστήματος αποδειχθεί αναποτελεσματική για την αποκατάσταση των κανονικών λειτουργιών της συσκευής,
τότε πατήστε το κουμπί επαναφοράς συστήματος ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί ⌂ ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη μέχρι να
ακούσετε μια φωνητική προτροπή να λέει «Επαναφορά στην αρχική έκδοση/Restoring to initial version».
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Προδιαγραφές
Κύρια Μονάδα
Όνομα

Προδιαγραφές

Διαστάσεις

345Χ345Χ96mm

Μπαταρία

14.4V/5200mAh μπαταρία λιθίου

Βάρος

περίπου 3.8 κιλά

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Υποστήριξη Wi-FiSmartConnect

Ονομαστική Ηλεκτρική Τάση

14.4V DC

Ονομαστική ισχύς

55W

Βάση Φόρτισης
Όνομα

Προδιαγραφές

Διαστάσεις

230Χ109Χ129mm

Ονομαστική ισχύς

55W

Ονομαστική είσοδος

100-240V-

Ονομαστική έξοδος

20V DC 2.2a

Ονομαστική συχνότητα

50-60Hz
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Επίλυση προβλήματος
Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν η λυχνία ένδειξης της μονάδας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ακολουθεί
φωνητική προτροπή όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα
Προειδοποίηση σφάλματος

Λύσεις

Σφάλμα 1: Αλλάξτε την κεφαλή λέιζερ χρώματος πορτοκαλί
για να επιβεβαιώσετε ότι δεν εμποδίζεται ή δεν μπλοκάρεται.

Ο αισθητήρας λέιζερ απόστασης έχει κολλήσει λόγω ενός εμποδίου ή ξένου αντικειμένου.
Μετακινήστε το εμπόδιο ή το αντικείμενο. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, τότε
μετακινήστε τη σε νέα τοποθεσία και ενεργοποιήστε τη.

Σφάλμα 2: Καθαρίστε και πιέστε ήπια τον ρυθμιστή
σύγκρουσης.

Ο ρυθμιστής σύγκρουσης έχει κολλήσει. Πιέστε τον ευγενικά για να απομακρύνετε τα εμπόδια.
Αν δεν υπάρχουν εμπόδια, τότε μετακινήστε τη συσκευή σε νέα τοποθεσία και ενεργοποιήστε
τη.

Σφάλμα 3: Μετακινήστε τη μονάδα σε νέα τοποθεσία και
ενεργοποιήστε την.

Ένας τροχός είναι στον αέρα. Μετακινήστε τη μονάδα σε νέα τοποθεσία και ενεργοποιήστε τη.

Σφάλμα 4: Σκουπίστε τον αισθητήρα αποφυγής πτώσης και
ενεργοποιήστε τη συσκευή μακριά από την άκρη.

Μέρος της μονάδας είναι στον αέρα. Μετακινήστε τη συσκευή σε νέα τοποθεσία και
ενεργοποιήστε τη. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει επίσης αν ο αισθητήρας αποφυγής
πτώσης είναι πολύ βρώμικος. Σκουπίστε τον αισθητήρα αποφυγής πτώσης για να αποκλείσετε
αυτήν την πιθανότητα.

Σφάλμα 5: Αφαιρέστε την κύρια βούρτσα και καθαρίστε τις
τρίχες και τον άξονα.

Ξένα αντικείμενα μπορεί να έχουν εμπλακεί με την κύρια βούρτσα. Αφαιρέστε και καθαρίστε
την κύρια βούρτσα και τους άξονες.

Σφάλμα 6: Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την πλευρική
βούρτσα.

Ξένα αντικείμενα μπορεί να έχουν εμπλακεί με την πλευρική βούρτσα. Αποσυναρμολογήστε
και καθαρίστε την.

Σφάλμα 7: Ελέγξτε αν ο κύριος τροχός έχει πιάσει ξένα
αντικείμενα κι έπειτα μετακινήστε τη σε νέα τοποθεσία και
ενεργοποιήστε τη.

Ξένα αντικείμενα μπορεί να έχουν εμπλακεί με τον κύριο τροχό. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε
ξανά τη συσκευή αφού καθαρίσετε τον τροχό.

Σφάλμα 8: Καθαρίστε οποιαδήποτε εμπόδια γύρω από τη
μονάδα.

Η μονάδα μπορεί να έχει πιαστεί ή να έχει κολλήσει. Παρακαλούμε απομακρύνετε
οποιαδήποτε εμπόδια γύρω από τη συσκευή.
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Σφάλμα 9: Εγκαταστήστε εκ νέου τον κάδο απορριμμάτων
και το φίλτρο.

Επανατοποθετήστε τον κάδο απορριμμάτων και το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο και ο
κάδος απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί σωστά. Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί
αφού το φίλτρο και ο κάδος απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί σωστά, τότε προσπαθήστε να
αντικαταστήσετε το φίλτρο.

Σφάλμα 10: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο

Το φίλτρο μπορεί να εμποδίζεται. Καθαρίστε και αντικαταστήστε το φίλτρο αν εξακολουθείτε να
μην μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα.

Σφάλμα 11: Ελέγξτε αν υπάρχουν ισχυρά μαγνητικά πεδία
και κάντε επανεκκίνηση της συσκευής σε απόσταση από
οποιονδήποτε εικονικό τοίχο.

Η μονάδα έχει ενεργοποιηθεί πολύ κοντά στον εικονικό τοίχο. Μετακινήστε τη σε μια νέα θέση
και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την.

Σφάλμα 12: Δεν υπάρχει αρκετή ισχύς. Επαναφορτίστε τη
συσκευή

Δεν υπάρχει αρκετή ισχύς. Επαναφορτίστε τη συσκευή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την.

Σφάλμα 13: Υπάρχει ένα σφάλμα φόρτισης. Προσπαθήστε
να καθαρίσετε την περιοχή φόρτισης της συσκευής.

Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης της μονάδας και το πηνίο της βάσης φόρτισης με ένα πανί.

Σφάλμα 14: Υπάρχει πρόβλημα στη μπαταρία

Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Περιμένετε ώστε η
θερμοκρασία να επιστρέψει σε κανονικό επίπεδο και έπειτα χρησιμοποιήστε τη ξανά.

Σφάλμα 15: Σκουπίστε τον αισθητήρα τοίχου

Ο αισθητήρας τοίχου εμποδίζεται από τα σωματίδια. Σκουπίστε τον αισθητήρα τοίχου.

Σφάλμα 16: Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδο έδαφος και
έπειτα ενεργοποιήστε τη.

Η μονάδα έχει εντοπίσει ότι είναι υπό γωνία κατά την ενεργοποίηση. Κάντε επανεκκίνηση μετά
την τοποθέτηση της συσκευής σε επίπεδο έδαφος.

Σφάλμα 17: Υπάρχει πρόβλημα με τη μονάδα πλευρικής
βούρτσας. Δοκιμάστε να επαναφέρετε το σύστημα.

Η μονάδα πλευρικής βούρτσας δε μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Δοκιμάστε να
επαναφέρετε το σύστημα.

Σφάλμα 18: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ανεμιστήρα
αναρρόφησης της σκούπας. Δοκιμάστε να επαναφέρετε το
σύστημα.

Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Δοκιμάστε να
επαναφέρετε το σύστημα.

Σφάλμα 19: Η τροφοδοσία δεν έρχεται μέσα από τη βάση
φόρτισης. Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο.

Το καλώδιο τροφοδοσίας της βάσης φόρτισης ενδέχεται να μην είναι σωστά συνδεδεμένο.
Δοκιμάστε να τη φορτίσετε ξανά αφού επιβεβαιώσετε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
τοποθετηθεί σωστά.

Υπάρχει ένα εσωτερικό σφάλμα. Δοκιμάστε να επαναφέρετε
το σύστημα.

Η μονάδα ανιχνεύει ότι υπάρχει εσωτερικό σφάλμα και δε μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί.
Δοκιμάστε να επαναφέρετε το σύστημα.
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Σημείωση: Η επαναφορά του συστήματος θα επιλύσει κάποια προβλήματα.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τύπος Προβλήματος

Λύσεις

Δεν ενεργοποιείται

Δεν έχει αρκετή ισχύ. Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αφού την επαναφορτίσετε στη Βάση
Φόρτισης

Δεν φορτίζει

Δεν παρέχεται ισχύς μέσω της βάσης φόρτισης. Επιβεβαιώστε ότι και οι δύο άκρες του καλωδίου τροφοδοσίας
της βάσης φόρτισης έχουν τοποθετηθεί σωστά. Καθαρίστε το πηνίο της βάσης φόρτισης και τις επαφές φόρτισης
της μονάδας, εάν υπάρχει πρόβλημα με τις επιφάνειες επαφής.

Δεν επαναφορτίζει

Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια γύρω από τη βάση φόρτισης. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε μία πιο
ανοιχτή περιοχή.

Προβλήματα Εκτέλεσης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και έπειτα επανεκκινήστε την.

Ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος όταν η
συσκευή καθαρίζει

Ξένα αντικείμενα μπορεί να έχουν εμπλακεί με την κύρια βούρτσα, την πλευρική βούρτσα ή τον τροχό.
Σταματήστε και καθαρίστε τη συσκευή.

Ο καθαρισμός της συσκευής έχει γίνει
λιγότερο αποτελεσματικός ή αφήνει σκόνη
πίσω της

Ο κάδος απορριμμάτων είναι γεμάτος. Καθαρίστε τον κάδο. Το φίλτρο έχει μπλοκάρει. Καθαρίστε το φίλτρο.
Αντικείμενα μπορεί να έχουν εμπλακεί με την κύρια βούρτσα. Καθαρίστε την κύρια βούρτσα.

Δε μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi

Το σήμα του Wi-Fi είναι αδύναμο. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή με καλή
κάλυψη Wi-Fi.

Δεν πραγματοποιείται προγραμματισμένος
καθαρισμός

Δεν υπάρχει αρκετή ισχύς. Η συσκευή θα ξεκινήσει προγραμματισμένο καθαρισμό μόνο όταν της απομένει
ισχύς περισσότερη από 20%

Αν αφήνετε τη συσκευή συνεχώς στη βάση
φόρτισης, τότε καταναλώνει ενέργεια;

Το να αφήνετε τη μονάδα συνεχώς στη βάση φόρτισης καταναλώνει πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας, και βοηθά
στη συντήρηση της βέλτιστης απόδοσης της μπαταρίας

Χρειάζεται η συσκευή να φορτιστεί πλήρως
για 16 ώρες τις πρώτες τρεις φορές που
χρησιμοποιείται;

Οι μπαταρίες λιθίου δεν υποφέρουν από «φαινόμενα μνήμης» και μπορούν να επαναφορτιστούν κατά βούληση.
Δεν υπάρχει ανάγκη να περιμένετε 16 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφού φορτιστεί πλήρως.
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Λίστα αποτυχίας απόδοσης της Mi Robot Vacuum
Λίστα αποτυχίας απόδοσης της Mi Robot Vacuum
Όνομα

Αποτυχία απόδοσης

Κύρια Μονάδα

Αποτυχία απόδοσης που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση
Κύρια βούρτσα εκτός λειτουργίας, πλευρική βούρτσα εκτός λειτουργίας

Βάση Φόρτισης

Δε μπορεί να τροφοδοτήσει το μηχάνημα

Καλώδιο Τροφοδοσίας

Δε μπορεί να τροφοδοτήσει τη βάση φόρτισης

Δήλωση Συμμόρφωσης της ΕΕ
Με το παρόν εμείς:
Όνομα Κατασκευαστή

Beijing Roborock Technology Co., Ltd

Διεύθυνση

Όροφος 6, Suite 6016,6017,6018, Κτήριο C, Kangjian Baosheng Plaza, Οδός Heiquan 8, Περιοχή Haidian, Πεκίνο, Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας

Δηλώνουμε ότι αυτή η Δήλωση Συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική μας ευθύνη και ότι τα προϊόντα:
Περιγραφή προϊόντος

Mi Robot Vacuum και τα Εξαρτήματα

Ονομασία τύπου (μοντέλου)

SDJQR02RR

συμμορφώνονται και επαληθεύονται μέσω δοκιμών με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Το Mi Robot Vacuum 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 υποστήριξηγια επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά
έχουν συγκεκριμένα serialnumbers και διαθέτουν στησυσκευασία 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
βλάβεςπου 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.

24

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 τυχόνζημίες 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)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515
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Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος 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.

Ανατρέξτε
στη
δήλωση συμμόρφωσης
του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, ΚαλΚανονιστική
ειδοποίηση
για χρήστες της E.E.
λιθέα,
Αθήνα,
για τη ότι
σχετική
ένδειξη
CE ή στην ιστοσελίδα http://www.xiaomi-greece.gr
H Xiaomi
Inc., δηλώνει
ο ασύρματος
εξοπλισμός
Απόρριψη της συσκευής
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές

Απόρριψη
συσκευής
διατάξεις της της
οδηγίας
1999/5/EΚ.
σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε
με τα κοινά οικιακά απορρίμματα,
αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
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στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται
να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη
υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
του
προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετεμε
τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για
το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το οποίο
αγοράσατε
το προϊόν.
το περιβάλλον
και την υγεία
των ανθρώπων.
Για περισσότερες
πληροφορίες
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Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright γιαταΕλληνικά 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
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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