Mi Headphones Comfort
Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000 | www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr
Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Headphones Comfort, υφασμάτινη θήκη μεταφοράς,σύντομες ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης.
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Καλωσορίσατε
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα Mi Headphones Comfort. Τα Mi Headphones Comfort παρέχουν υψηλής ποιότητας
ήχο, διαθέτουν handsfree και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μη σας κουράζουν, ακόμα και μετά από ώρες χρήσης.
Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε τα νέα σας Mi Headphones Comfort της Xiaomi, διαβάστε με προσοχή τις
παρακάτω οδηγίες και επισημάνσεις και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.
Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στο www.xiaomi-greece.gr για περισσότερες πληροφορίες. Σημειώστε ότι ενδέχεται να
υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις στη συσκευή σας από τις οδηγίες, λόγω αναβαθμίσεων του λογισμικού ή τα ειδικά
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου.
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Λειτουργίες πλήκτρων

Προσαρμόσιμη ζώνη κεφαλής για
άνετη εφαρμογή

Εισερχόμενες κλήσεις:

Πιέστε – απάντηση κλήσης
Πιέστε & περιμένετε–
απόρριψη/τερματισμός κλήσης

Μικρόφωνο

Αναπαραγωγή μουσικής:

Ένα πάτημα – παύση/αναπαραγωγή
Δύο πατήματα – επόμενο κομμάτι
Τρία πατήματα – προηγούμενο κομμάτι
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Γωνιακά ρυθμιζόμενα μαξιλαράκια
στο ακουστικό που
προσφέρουν άνεση
όλη την ημέρα

Μην λυγίζετε υπερβολικά τη ζώνη κεφαλής για να
διασφαλίσετε διάρκεια ζωής και να αποφύγετε ζημιές
στο ακουστικό.
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Ονομασίες & Περιεχόμενα Επικίνδυνων Ουσιών
Μέρη
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O: η παρόν πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές SJ/T11364.
O: σημαίνει ότι η περιεκτικότητα όλου του ομοιογενούς υλικού ενός μέρους σε επικίνδυνη ουσία είναι χαμηλότερη από 		
το όριο που καθορίζεται στο GB/T 26572.
x: σημαίνει ότι η περιεκτικότητα όλου του ομοιογενούς υλικού ενός μέρους σε επικίνδυνη ουσία είναι υψηλότερη από το
όριο που καθορίζεται στο GB/T 26572.
υτό το προϊόν συμμορφώνεται με την RoHS της ΕΕ
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Προδιαγραφές
Μοντέλο:
Τύπος:
Αντίσταση:
Καθαρό βάρος:
Μήκος καλωδίου:
Βύσμα:
Μέγιστη ισχύς:
Πρότυπο:
Εύρος συχνότητας:
Ευαισθησία:

TDSER02JY
ακουστικό
32Ω
220g
1.4m
3.5mm
50mW
Q/WMSX 003-2016
20-40,000Hz
107dB
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Υπεύθυνος:
Κατασκευαστής:
Διεύθυνση:
		

Xiaomi Communications Co., Ltd.
1 MORE Shen Zhen Acoustic Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Tianliao Building 1403-1411, Zone A Tianliao Industrial Park,Taoyuan Street, Nanshan District, 		
Shenzhen, P.R. Κίνα
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τα ακουστικά Mi Headphones Comfort που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται 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
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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. Διακρίνεται 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
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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.
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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 Mi Headphones Comfort.
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-

Η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια των προσωπικών δεδομένων και ο χρήστης είναι 		
υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
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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Κέντρο 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 2017.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας
Info Quest Technologies.
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Xiaomi 06/10/2017
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www.xiaomi-greece.gr
@XiaomiGreece
Εισαγωγή και Υποστήριξη

Info Quest Technologies SA
Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr
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