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Αποστείρωση αέρα | Αποστείρωση UV | Ασφαλής και βολική 
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Φωτεινή ένδειξη 

Κουμπί On/Off 
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Τρόπος χρήσης 
Πατήστε το διακόπτη της λάμπας αποστείρωσης για 3 δευτερόλεπτα, η φωτεινή ένδειξη 
θα παραμείνει μπλε αφού αναβοσβήσει για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η λάμπα 
UV θα ανάψει και θα αρχίσει την αποστείρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

Η λάμπα αποστείρωσης θα λειτουργήσει για 30 λεπτά, μετά από αυτό η λάμπα UV και η 
φωτεινή ένδειξη θα σβήσει και η αποστείρωση θα έχει ολοκληρωθεί Απλώς πατήστε το 
κουμπί On/Off αν χρειαστεί να σταματήσετε τη λειτουργία. 
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Τρόπος φόρτισης 
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί on/off, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει κόκκινη 
αλλά δε μπορεί να ανάψει τον σωλήνα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να 
φορτίσουμε με καλώδιο Micro USB. 

 

 

 

  Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα → φόρτιση 

     Σταθερά φωτεινή με κόκκινο χρώμα – Πλήρης 
φόρτιση 
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Συχνές ερωτήσεις 
1. Ποια είναι η εφαρμογή της λάμπας αποστείρωσης Xiaoda? 

Η λάμπα αποστείρωσης υιοθετεί UVC ακτινοβολία και όζον για διπλή αποστείρωση. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό νεκρής γωνίας σε μικρό χώρο που είναι δύσκολο 
να καθαριστεί. Υιοθετεί σχεδιασμό φόρτισης για να διευκολύνει την αποστείρωση 
σεντονιών και μαξιλαριών ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια επαγγελματικών ταξιδιών. 

2. Πόσο καιρό θα λειτουργήσει μετά από πλήρη φόρτιση? 

Εξοπλισμένο με μπαταρία 1800mA και υποδοχή Micro USB, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 3-4 φορές μετά από πλήρη φόρτιση. 

3. Πόσο καιρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας της λάμπας? 

Αυτή η λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 8000 ώρες και με υπηρεσία εγγύησης δύο 
ετών.  

4. Θα προκαλέσει βλάβη στους ανθρώπους το όζον που παράγεται κατά την 
απολύμανση? 
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Είναι μόλις 2,5W. Το όζον θα αποστειρώσει σε μικρό κλειστό χώρο. Μετά την απαέρωση, 
το όζον θα οξειδωθεί και θα αποσυντεθεί, χωρίς δευτερογενή ρύπανση και δε θα βλάψει 
ανθρώπους εκτός εάν η συγκέντρωση του όζοντος είναι > 0,3mg/m3. 

5. Ποια είναι η συγκέντρωση του όζοντος και της ροής υπεριώδους ακτινοβολίας; 

Αποτελεσματικότητα εξόδου όζοντος: 0,33g / kWh. Ροή υπεριώδους ακτινοβολίας: 
52mW. Εάν η ένταση υπεριώδους είναι χαμηλότερη από 70μW/cm2, πρέπει να 
αλλάξουμε λάμπα για να έχουμε βακτηριοκτόνο αποτέλεσμα. 
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Δήλωση επικίνδυνων ουσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα μέρους 
Επικίνδυνες ουσίες 

Μόλυβδος Υδράργυρο
ς 

Κάδμιο Cr (VΙ) PBB PBDE 

Σωλήνας 
λαμπτήρα 

O X O O O O 

Λάμπα O O O O O O 

Πλαστικά μέρη O O O O O O 

Πλακέτα  O O O O O O 

Πλάκα αλουμινίου O O O O O O 
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Αυτή η φόρμα δημιουργήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς του SJ/T 11364. 

O: Σημαίνει ότι το περιεχόμενο των επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα ομοιογενή υλικά είναι 
κάτω από τις περιορισμένες απαιτήσεις που καθορίζονται από το GB/T 26572. 

X: Σημαίνει ότι το περιεχόμενο των επικίνδυνων ουσιών σε τουλάχιστον ένα ομοιογενές 
υλικό του συστατικού υπερβαίνει τις περιορισμένες απαιτήσεις που καθορίζονται από το 
GB/T 26572. 
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Πληροφορίες βασικών παραμέτρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα μέρους XiaoDa sterilizing lamp Ονομαστική τάση 5V   

Part number ZW2.5D8Y-08 Ονομαστική ισχύς 2.5W 

Εκτελεστικό πρότυπο GB/T 19258-2012 Περιοχή εφαρμογής < 2m2 

Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία: 4-40oC / Υγρασία: 50-70% 
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Σημειώσεις 
1. Απαγορεύστε την παρουσία ανθρώπων ή ζώων όταν ανάβει η λάμπα. Η ακτινοβολία 
της υπεριώδους λάμπας θα προκαλέσει βλάβη στο δέρμα και στα μάτια. 

2. Παρακαλούμε κλείστε την πόρτα της ντουλάπας / το ντουλάπι της κουζίνας / την πόρτα 
του ψυγείου / το πλυντήριο όταν αποστειρώνετε σε ένα μικρό χώρο για να αφήσετε τα 
ιόντα οξυγόνου να κάνουν πλήρη και διεξοδική απολύμανση. 

3. Αποτρέψτε παιδιά να έρθουν σε επαφή και να παίξουν με τη λάμπα αποστείρωσης για 
να αποφευχθεί η βλάβη από υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Μεταχείριση αποβλήτων 
1. Όταν το προϊόν σταματήσει ή εγκαταλειφθεί, παρακαλούμε μεταχειριστείτε το με 
διαφορετικό τρόπο από τα οικιακά απόβλητα για να το ανακυκλώσετε. 

2. Εάν ο σωλήνας UV που περιέχει υδράργυρο έχει σπάσει κατά λάθος, παρακαλούμε 
ανοίξτε το παράθυρο και αερίστε για περισσότερο από 15 λεπτά. 
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

Με το παρόν, η εταιρεία Wuhan Smartda Electronic Technology Co., Ltd. 
δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού XiaoDa sterilizing lamp  συμμορφώνεται 

με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ 
διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:  

 

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
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.  
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Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων 

σημείων συλλογής. 

 

Για να αποφευχθούν οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως 

αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 

οι τελικοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να κατανοούν την έννοια 

του διαγραμμένου συμβόλου του κάδου. Μην απορρίπτετε τα ΑΗΗΕ ως αταξινόμητα οικιακά 

απόβλητα και πρέπει να συλλέγετε αυτά τα ΑΗΗΕ ξεχωριστά. 

 

Κατασκευαστής: Wuhan Smartda Electronic Technology Co., Ltd.  

Διεύθυνση:Room 2101, Building 7, No 1 of new city, Xiantao City, Hubei Province, P.R. 
China 
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Εγγύση καλής λειτουργίας
H Xiaoda UVC Lamp που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύ ονται 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 Υoupin 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. H 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 
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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 προ ϊόντος, 
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 - 
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& 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 σύνδε σης, 
κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης. 
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του 
δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομετα χείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτη μάτων 
αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς 
κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση 
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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 εξαρτη μάτων, 
ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
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5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προ κλήθηκαν 
κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ’ οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, 
μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις
1. Η μεταφορά των προϊόντων Youpin από και προς τα 
εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του 
χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμο ποιείται 
η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να 
διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθε τη περίπτωση η Info Quest 
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Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες της συσκευής κατά 
την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπι στωθεί 
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 οποιεσ δήποτε ζημιές, 
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μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή 
άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ’ αιτίας της 
χρήσεως, ή της αδυνα μίας 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)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1260

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω 
ένδειξη.



20 21

Mε το παρόν η Wuham Smartda Electronic Techology Co., 
Ltd.  δηλώνει ότι ο εξοπλισμός τύπου XiaoDa sterilizing lamp , 
συμμορφώ νεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. 

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 απορρίμ ματα, αλλά να το 
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο πλισμού. Η 
ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει 

24

Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Ε.
Η Xiaomi Inc., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρόν 
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις 
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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βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των 
ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπο ρείτε να επικοινωνήσετε 
με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 
προϊόν.

25

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 



22 23



22 23

Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E.
Aργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 
999 4000
www.infoquest.gr, www.infoquest.gr/el/youpin
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www.xiaomi-greece.gr
      @XiaomiGreece

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

www.infoquest.gr

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest Technologies Μ.A.E.B.E.
Aργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr


