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Mi portable electronic mosquito
Ознайомлення з пристроєм

Використання

а) Прокрутіть верхню панель фумігатора, доки не побачите роз’єм для
пластини.

b) Вставте пластину в роз’єм .

Індикатор живлення
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Верхня панель

Роз’єм для
пластини

Порт живлення

Основні параметри

Найменування пристрою: Mi portable electronic mosquito
Модель: DWX01ZM
Номінальна напруга: 5.0V--Номінальна потужність: 2.2W
Робоча температура: 1370C+80C
Розмір: 46.8 (D) x 20.5 (H) mm
Вага: приблизно 25г
Стандарт: Q/320281DHR03-2016

* Рекомендуємо використовувати пластини торгових марок Raid або Pest
Rest. Своєчасно замініть пластину, коли вона повністю стане білою. Ми не
можемо гарантувати високу якість і ефективність пластин інших торгових
марок
с) Використовуйте USB кабель, щоб підключити фумігатор до Mi Power
Bank або інших портативним зарядних пристроїв. При підключенні фумігатора до зарядного пристрою загорається індикатор живлення. Якщо ви не
користуєтеся цим пристроєм, прокрутіть верхню панель до моменту, коли
індикатор живлення згасне. Від’єднайте USB кабель від пристрою.

* Якщо ви не користуєтеся фумігатором протягом тривалого часу, вимкніть його від живлення і зберігайте пристрій належним чином.
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Запобіжні заходи

Гарантія

1. Забороняється кидати, здавлювати, самостійно розбирати і проколювати
даний пристрій.
2. Не використовуйте пристрій в приміщеннях з підвищеною температурою
або високою вологістю.
3. Не кидайте пристрій у вогонь, у воду і не піддавати його впливу агресивних рідин.
4. Забороняється накривати даний пристрій будь-якими речами, оскільки це
перешкоджає нормальному розсіювання тепла. Це може стати причиною
поломки пристрій чи привести до виникнення пожежі.
5. При експлуатації пристрою необхідно встановити його на термостійку поверхню. Не ставте виріб під прямими сонячними променями, на нагрівальні
прилади, текстильні матеріали та інші легкозаймисті поверхні.
6. Дітям не рекомендується використовувати даний пристрій без нагляду
дорослих.
7. Якщо ви не використовуєте даний пристрій, відключіть його від живлення.
Після виключення деякий час температура пристрою буде досить високою.
Будьте обережні, щоб не обпектися.

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про
«Права споживача» та «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне
обслуговування входить:
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину
проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або
повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з
«Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає
проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з
«Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає
проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.
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Наявність токсичних і шкідливих речовин

О: токсичні та шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою
містяться у кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006
«Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, у одному з комплектуючих даного пристрою у кількості, що перевищує граничне
значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і
шкідливих речовин у товарах».

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.
У термінах екологічно безпечного використання зазначено, що при нормальних експлуатаційних умовах, витік шкідливих речовин або елементів
пристрою та його додатків неможлива. Під час використання пристрій не
виявляє ніякого шкідливого впливу на навколишнє середовище, на здоров’я
людини, також не може бути причиною якихось серйозних травм.

Список несправностей

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення,
зловживання, на виріб розлито рідину, нещасний випадок, якщо порвали чи
замазали етикетку та маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного
обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрою чи його компонентів з «Списку несправностей», які
виникли у зв’язку з людським фактором та які перешкоджають його нормальній роботі.
Виробник: ООО «Jiangsu Zimi Electric Technology»
Адреса: Building 913A, 159A, Dengjiang Middle Street, Jiangsu
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