Адаптер електроживлення
автомобільний, моделі
Roidmi

позитивний
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Основні характеристики
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Пошагове використання Roidmi
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Вхідні параметри: 12V ; 0A-2.4A
Вихідні параметри: 5V ---3.1A
Вихідна потужність: 15.5W
Вимоги: App підтримує Android 4.0 і вище
Тілько для використання з підпалювачем автомобілю
Стандарт: Q/WXRM001-2015
FM: 87.5-108MHz
Bluetooth: 4.0 і вище.
Модель: BFQ01RM
Виробник: ООО «Wuxi RuiMi Technology»
CMIIT ID: 2015DP4676

1. Вийміть кришку прикурювача в автомобілі
Переконайтеся, що всередині прикурювача
немає ніякого сміття.

2. Вставте в прикурювач Roidmi.
Миготіння індикатора: Сполучення пристроїв
по Bluetooth або відсутність підключення
Індикатор, що постіно світить: успішне підключення пристроїв по Bluetooth

Рекомендації по встановленню

1. Для встанлвлення і підключення Bluetooth програвача уважно прочитайте керівництво по установці
пристрою в додатку Roidmi.
2. Встановлена за замовчуванням частота 96.4MHz.
3. Після успішного сполучення Roidmi зі смартфоном, ви можете налаштовувати FM частоту через
телефон, або використовуйте функцію автоматичного пошуку FM частоти, по якій ви будете відтворювати музичні файли, що зберігаються на смартфоні.
4. Рекомендуємо робити налаштування FM частоти згідно з рекомендаціями додатку, щоб зберегти
максимально високу якість звуку.
5. Якщо ваш смартфон не знаходить Roidmi, переконайтеся в тому, що Bluetooth на телефоні дійсно
включений, а в прикурювача є подача живлення;
якщо протягом тривалого часу пристрої не сполучаються, спробуйте підключитися до нового пристрою
через смартфон або перезавантажте Roidmi.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів» і
«Закону про якість продукції». У гарантійне сервісне
обслуговування входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для
ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні
пред’явити квитанцію.
1. У разі повернення товару, без ґрунтовної причини, протягом 7 днів з моменту його покупки (через
інтернет магазини), покупець самостійно покриває
витрати на його доставку.
2. У разі виникнення проблеми з «Списку несправностей» нижче, центр сервісного обслуговування
Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви
можете скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням.
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Наявність токсичних і шкідливих речовин

Список несправностей
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О: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою
містяться в 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 в одному
з в комплектуючих даного пристрою в 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 терміни екологічно
безпечного використання зазначено, що при нормальних експлуатаційних
умовах не можливий витік шкідливих речовин або елементів пристрою.

Засоби безпеки

1. Загальна потужність підключених пристроїв для підзарядки не повинна перевищувати номінальну вихідну потужність Roidmi.
2. Не варто демонтувати або ремонтувати самостійно Bluetooth програвач, в
іншому випадку може виникнути загоряння, електронна поломка або навіть
повна поломка пристрою.
3. Не допускайте близького контакту дітей і тварин з пристроєм, особливо
близького контакту очей з індикаторами програвача.
4. Уникайте контакту пристрою з вологою або попадання рідини в пристрій.
5. Щоб уникнути поломки програвача, не допускайте попадання сторонніх
предметів в USB порт.

Безкоштовне обслуговування

Протягом терміну дії гарантії, у разі виникнення проблем з якістю пристрою,
після надання квитанції та гарантійного талона, ви маєте право на гарантійне
сервісне обслуговування.
Гарантійне обслуговування не надається:

1. У разі відсутності або пошкодження гарантійного талона або карти для заповнення інформації про технічне обслуговування.
2. Виникнення неполадок в результаті самостійного розбирання пристрою.
3. У разі попадання води в пристрій або виникнення неполадок через людський фактор.
4. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах.
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