
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Tento produkt slouží k úpravě vousů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
1. Tělo holicího strojku lze omývat vodou pouze po odpojení 

napájecího kabelu.
2. Při výměně baterie nerozebírejte tělo holicího strojku.
3. Při připojování nebo odpojování nabíjecího kabelu vždy uchopte 

zástrčku. Nikdy netahejte přímo za kabel. 
4. Neponechávejte holicí strojek během nabíjení delší dobu bez 

dozoru a nenabíjejte jej déle než 24 hodin.
5. Tento holicí strojek je vybaven dobíjecí baterií a nesmí být vystaven 

ohni ani dobíjen, používán nebo uchováván v prostředí s vysokými 
teplotami.

6. Do holicího strojku neumisťujte ani nevkládejte žádné cizí 
předměty.

7. Holicí strojek svépomocí nerozebírejte ani neopravujte.
8. Před omýváním strojku ve 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo nefunguje správně, 

okamžitě jej přestaňte používat.
2. Pokud je nabíjecí kabel poškozen, je nutné jej nahradit originálním 

napájecím kabelem zakoupeným u výrobce nebo v oddělení 
poprodejního servisu.

3. Holicí strojek uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí konektor suchý.
5. Pro nabíjení používejte 5V nabíječku.
6. Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, nejméně 

jednou za šest měsíců jej plně nabijte.

POZNÁMKY
1. Tento holicí strojek je určen pouze pro vnitřní použití.
2. Tento holicí strojek smí používat pouze jedna osoba.
3. Při cestování se ujistěte, že je nainstalován ochranný kryt 

a aktivujte cestovní zámek pro ochranu holicího strojku.
4. Holicí strojek doporučujeme nabíjet, používat a skladovat při 

teplotách v rozmezí od 5 °C do 35 °C.
5. Neomotávejte nabíjecí kabel kolem holicího strojku, aby nedošlo 

k poškození kabelu.
6. Tento holicí strojek slouží pouze pro úpravu vousů, 

nedoporučujeme jím holit hlavu nebo jiné části těla.
7. Tento holicí strojek splňuje standardy IPX7 voděodolnosti a lze jej 

omývat vodou. Neponořujte jej však po delší dobu do vody.
8. Při oplachování holicího strojku je normální, že voda proniká 

do mezer těla. Nehrozí však žádné nebezpečí, protože všechny 
elektronické součásti jsou uzavřeny v samostatné voděodolné 
části uvnitř holicího strojku. Pokud strojek postavíte, zbaví se vody 
rychleji.

9. Tento holicí strojek není určen k použití osobami (včetně dětí) se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže 
jsou pod dohledem nebo byly o používání spotřebiče poučeny 
osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

Poznámka:
Obrázky výrobku, jeho příslušenství i uživatelského rozhraní 
uvedené v této příručce jsou pouze ilustrativní. Aktuální výrobek 
a jeho funkce se mohou v důsledku neustálého vývoje lišit.
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Kontrolky:
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Nabíjecí
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NÁVOD K POUŽITÍ
Je normální, že pokožka bude po několika prvních oholeních 
podrážděná.
Doporučujeme holicí strojek používat pravidelně (alespoň 3x 
týdně) po dobu 3 týdnů, aby si pokožka co nejrychleji zvykla.
• Stiskněte tlačítko a zapněte/vypněte holicí strojek. Jakmile holicí 

strojek zapnete, kontrolka úrovně nabití baterie zobrazí stav 
baterie a postupně se rozsvítí a zhasnou kontrolky čištění/chyby, 
cestovního zámku a rychlosti. Jakmile holicí strojek vypnete, 
všechny kontrolky zhasnou.

• Když je holicí strojek zapnutý, stisknutím a přidržením tlačítka 
po dobu 1 sekundy přepnete mezi režimem rychlosti (kontrolka 
rychlosti svítí) a standardním režimem (kontrolka rychlosti 
nesvítí).

• Při holení obličeje pohybujte strojkem krouživými pohyby 
a vyvíjejte jemný tlak. Pro dosažení hladkého oholení není 
nutné opakovaně holit jednu oblast (pro optimální výsledek 
holte suchou tvář).

Poznámka: Nesprávné použití holicího strojku může snadno 
vyústit v poškození holicí hlavice a jejích čepelek. Před použitím 
zkontrolujte, zda jsou holicí hlavice a její čepelky neporušené. 
Pokud je holicí hlavice nebo její čepelky poškozeny, okamžitě holicí 
strojek přestaňte používat.

CESTOVNÍ ZÁMEK
Tento holicí strojek je vybaven cestovním zámkem, který zabraňuje 
náhodnému zapnutí strojku v zavazadle.
• Aktivace cestovního zámku: 

Pokud je holicí strojek zapnutý, 
stiskněte a po dobu 3 sekund 
podržte tlačítko, čímž cestovní 
zámek aktivujete. Jakmile je zámek 
aktivní, kontrolka cestovního 
zámku se na 3 sekundy rozsvítí 
a poté zhasne.

• Deaktivace cestovního zámku: 
Pokud je cestovní zámek aktivován, 
po stisknutí tlačítka kontrolky 
cestovního zámku a úrovně nabití 
baterie zablikají. Chcete-li cestovní 
zámek deaktivovat, stiskněte a po 
dobu 3 sekund podržte tlačítko. 
Kontrolky cestovního zámku 
a úrovně nabití baterie následně 
zablikají a zhasnou a holicí strojek 
se zapne.

ÚROVEŇ NABITÍ BATERIE 
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 
Chcete-li holicí strojek nabít, připojte nabíjecí 
kabel k holicímu strojku (typ C) a adaptéru 
(USB-A). Zatímco se strojek nabíjí, kontrolka 
úrovně nabití baterie bude pomalu blikat 
a hodnota se bude zvyšovat. Jakmile se strojek 
plně nabije, kontrolka úrovně nabití baterie 
zobrazí 100 % a přestane blikat.
Poznámka: Holicí strojek podporuje 
plug-and-play. Pokud je baterie slabá, holicí 
strojek lze používat během nabíjení. Nikdy 
nepoužívejte holicí strojek ve sprše nebo když 
je nabíjecí konektor během nabíjení mokrý.

Aktivace 
cestovního 

zámku

Úroveň nabití baterie během používání Stav kontrolky
100%-5% Svítí
<5% Bliká
0% Přístroj nelze zapnout
Úroveň nabití baterie během nabíjení Stav kontrolky
0% -100% Pomalu bliká
100% Svítí

Úroveň
nabití

baterie

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud kontrolka Čistění/Chyby po dobu 5 sekund bliká 
a následně po zapnutí holicího strojku zhasne, vyčistěte strojek. 
Kontrolka Čištění/Chyby automaticky každých 30 minut po dobu 
5 sekund zabliká, aby uživateli připomněla pravidelné vyčištění 
nahromaděných vousů.
1. Před čištěním se ujistěte, že je holicí strojek vypnutý a nenabíjí se.

Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu holicího strojku 
doporučujeme každé dva roky vyměnit holicí hlavici. Navštivte 
www.mi.com, kde si můžete zakoupit náhradní hlavici.

2. Opláchněte 
holicí hlavici pod 
tekoucí vodou 
(doporučujeme 
teplou vodou).

3. Odstraňte holicí 
hlavici z těla strojku.

4. Opláchněte 
nahromaděné vousy 
proudem vody nebo 
je odstraňte pomocí 
čisticího kartáčku.

5. Otočte 
holicí hlavici 
a pod tekoucí 
vodou očistěte 
i její vnitřní část. 
Doporučujeme 
použít teplou vodu. 
K otření hlavice 
nepoužívejte 
ručník ani papírové 
utěrky.

6. Otřete z holicí 
hlavice zbylou 
vodu a znovu ji 
nainstalujte.

Poznámka: 
Nabíjecí konektor 
během čištění 
holicího strojku 
zakryjte pomocí 
ochranného krytu. 
Před zapojením 
nabíjecího kabelu 
se ujistěte, že je 
nabíjecí konektor 
suchý. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jakmile holicí strojek dosáhne konce své životnosti, odstraňte, 
zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními 
zákony a předpisy země nebo oblasti, ve které je používána.
Varování
Nevystavujte tento holicí strojek nebo jeho baterii působení 
ohně, aby nedošlo k explozi nebo uvolnění toxických 
a nebezpečných látek. Nezkratujte baterii, aby nedošlo k jejímu 
vznícení a vzniku požáru.

ODSTRANĚNÍ BATERIE
Poznámka: Před odstraněním baterie se ujistěte, že je zcela vybitá.
1. Pomocí standardního šroubováku otevřete spodní a vrchní kryt 

a odstraňte tlačítko zapnutí/vypnutí. Tyto díly nelze po demontáži 
znovu nainstalovat.

SPECIFIKACE
Název: Mi Electric Shaver
Model: S500
Jmenovité napětí: 3,7 V
Jmenovitý výkon: 3 W

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Holicí strojek lze omývat pod tekoucí vodou. Ujistěte se, 
že je nabíjecí konektor řádně zakrytý, 
aby se nenamočil.

Spodní kryt Vrchní kryt Zapnutí/ vypnutí
2. Pomocí křížového šroubováku odstraňte šrouby na spodní straně 

a uvolněte vnitřní část.

3. K odstranění šroubů z vnitřního prostoru použijte křížový 
šroubovák a následně použijte standardní šroubovák k otevření 
vnitřního prostoru zezdola. Odřízněte kontaktní destičku na 
baterii a dejte pozor, abyste kontaktní destičku nezkratovali. 
Odstraňte baterii a řádně ji zlikvidujte.

Odšroubujte

Odšroubujte Uvolněte Uvolněte

Otevřete Odřízněte

ZÁRUKA
Jako spotřebitel Xiaomi můžete za určitých podmínek těžit z dalších 
záruk. Xiaomi nabízí spotřebitelům specifické záruční výhody, které 
doplňují a nikoli nahrazují jakékoli zákonné záruky poskytnuté vaším 
národním spotřebitelským právem. Trvání a podmínky týkající se 
právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další 
informace o záručních výhodách pro spotřebitele naleznete na 
oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi  hps://www. 
mi.com/en/service/warranty/. Pokud to není zakázáno zákony 
nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, budou poprodejní služby 
omezeny na zemi nebo region původního nákupu. V rámci záruky 
pro spotřebitele společnost Xiaomi podle svého uvážení váš 
produkt opraví, vymění nebo vrátí v rozsahu, který stanoví zákon. 
Na běžné opotřebení a trhliny, zásah vyšší moci, zneužití nebo 
poškození způsobené nedbalostí nebo chybou spotřebitele se 
záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může 
být jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní 
distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky 
prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu pro 
informaci, jak můžete zodpovědnou osobu Xiaomi identifikovat.
Uvedené záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan. Na 
produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně 
vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od 
společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi, se uvedené 
záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruky 
neoficiálního prodejce, který vám výrobek prodal. Společnost Xiaomi 
vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste 
produkt zakoupili.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat 
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických 
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně 
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny 
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se 
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných 
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace 
napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí 
a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, 
v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. prohlašuje, 
že typ zařízení S500 je v souladu se směrnicemi EU. Úplné 
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že zariadenie typu S500 je v súlade 
so smernicami EÚ. Úplné EÚ  
vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

Problém Možné příčiny Řešení

Špatný výsledek 
holení

Holicí hlavice je 
poškozená nebo 
opotřebovaná

Vyměňte ji za 
originální holicí 
hlavici

Holicí hlavice je 
ucpána vousy

Řádně vyčistěte 
holicí hlavici

Slabá nebo vybitá 
baterie

Připojte kabel 
a nabijte přístroj

Holicí strojek po 
stisknutí tlačítka 
nefunguje

Tlačítko zapnutí/
vypnutí nefunguje

Odevzdejte 
holicí strojek 
v poprodejním 
servisu k opravě

Cestovní zámek je 
aktivní

Nabijte holicí 
strojek

Kontrolka ukazuje 
chybu nebo 
nesvítí

Slabá baterie, 
přístroj je nutné 
nabít

Stiskem a držením 
tlačítka po 
dobu 3 s. jej 
deaktivujte

Obvodová deska je 
poškozená

Odevzdejte 
holicí strojek 
v poprodejním 
servisu k opravě

Pokožka je 
po oholení 
podrážděná

Holicí hlavice je 
poškozená nebo 
opotřebovaná

Vyměňte ji za 
originální holicí 
hlavici

Pokožce jistou dobu 
trvá, než si na holicí 
strojek zvykne

Podráždění 
pokožky během 
2-3 týdnů zmizí

Přístroj nelze 
nabít

Holicí strojek je 
poškozený

Odevzdejte 
holicí strojek 
v poprodejním 
servisu k opravě

Okolní teplota je 
příliš nízká/příliš 
vysoká a přístroj 
nelze nabít

Nabíjejte přístroj 
v prostředí 
o teplotě mezi 
5 °C až 35 °C

Po úplném nabití 
je doba použití 
kratší než 60 
minut

Zatížení motoru se 
zvýší, pokud nebyla 
holicí hlava dlouho 
vyčištěna

Řádně vyčistěte 
holicí hlavici

Vadná baterie 
holicího strojku

Odevzdejte 
holicí strojek 
v poprodejním 
servisu k opravě

Kontrolka 
Čištění/Chyba po 
zapnutí holicího 
strojku po dobu 
5 sekund bliká

Zatížení motoru se 
zvýší, pokud nebyla 
holicí hlava dlouho 
vyčištěna

Řádně vyčistěte 
holicí hlavici

Holicí hlavice 
není správně 
nainstalována

Znovu nainstalujte 
holicí hlavici 
nebo kontaktujte 
poprodejní servis

Krytí IP: IPX7
Nabíjecí konektor: Type-C
Jmenovitý příkon: 5 V    1 A
Doba nabíjení: Cca 90 min



Mi Electric Shaver S500

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 

Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca
SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen
Area,Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,

Nanshan District, Shenzhen, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Tento produkt slouží k úpravě vousů.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE
1. Telo holiaceho strojčeka možno umývať vodou iba po 

odpojení napájacieho kábla.
2. Pri výmene batérie nerozoberajte telo holiaceho strojčeka.
3. Pri pripájaní a odpájaní nabíjacieho kábla vždy uchopte 

zástrčku. Nikdy neťahajte priamo za kábel. 
4. Holiaci strojček počas nabíjania nenechávajte dlhší čas bez 

dozoru a nenabíjajte ho dlhšie ako 24 hodín.
5. Tento holiaci strojček je vybavený dobíjacou batériou 

a nesmie byť vystavený ohňu ani nabíjaný, používaný alebo 
uchovávaný v prostredí s vysokou teplotou.

6. Do holiaceho strojčeka neumiestňujte ani nevkladajte 
žiadne cudzie predmety.

7. Holiaci strojček svojpomocne nerozoberajte ani 
neopravujte.

8. Pred umytím strojčeka vo vode odpojte napájací kábel od 
tela strojčeka.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Ak je nabíjací kábel poškodený alebo nefunguje správne, 

okamžite ho prestaňte používať.
2. Ak je nabíjací kábel poškodený, treba ho nahradiť 

originálnym napájacím káblom kúpeným u výrobcu alebo 
v oddelení popredajného servisu.

3. Holiaci strojček uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Pred nabíjaním sa ubezpečte, že nabíjací konektor je suchý.
5. Na nabíjanie používajte 5V nabíjačku.
6. Ak holiaci strojček nebudete dlhší čas používať, aspoň raz 

za šesť mesiacov ho plne nabite.

Poznámka:
Obrázky výrobku, jeho príslušenstva a užívateľského rozhrania 
uvedené v tejto príručke sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok 
a jeho funkcie sa môžu v dôsledku neustáleho vývoja líšiť.

Ochranný kryt

Telo

Holiaca hlavica

Tlačidlo
zapnutia/vypnutia

Užívateľská 
príručka

Čistiaca 
kefka

Kontrolky:
Rýchlosť
Cestovný zámok
Čistenie/Chyba
Úroveň nabitia batérie

Nabíjací 
konektor 
(udržujte 
suchý)

Nabíjací 
kábel

CESTOVNÝ ZÁMOK
Tento holiaci strojček je vybavený cestovným zámkom, ktorý 
zabraňuje náhodnému zapnutiu strojčeka v batožine.
• Aktivácia cestovného zámku: Ak 

je holiaci strojček zapnutý, stlačte 
a na 3 sekundy podržte tlačidlo, 
čím cestovný zámok aktivujete. 
Keď je zámok aktívny, kontrolka 
cestovného zámku sa na 3 sekundy 
rozsvieti a potom zhasne.

• Deaktivácia cestovného zámku: 
Ak je cestovný zámok aktivovaný, 
kontrolky cestovného zámku 
a úrovne nabitia batérie po stlačení 
tlačidla zablikajú. Ak chcete 
cestovný zámok deaktivovať, 
stlačte a na 3 sekundy podržte 
tlačidlo. Kontrolky cestovného 
zámku a úrovne nabitia batérie 
potom zablikajú a zhasnú a holiaci 
strojček sa zapne.

Aktivácia 
cestovného 

zámku

Úroveň nabitia batérie pri používaní Stav kontrolky
100%-5% Svieti
<5% Bliká
0% Prístroj sa nedá zapnúť
Úroveň nabitia batérie pri nabíjaní Stav kontrolky
0% -100% Pomaly bliká
100% Svieti

Úroveň
nabitia
batérie

2. Holiacu hlavicu 
opláchnite pod 
tečúcou vodou 
(odporúčame teplú 
vodu).

3. Odstráňte 
holiacu hlavicu z tela 
strojčeka.

4. Nahromadené 
chlpy opláchnite 
prúdom vody 
alebo ich odstráňte 
čistiacou kefkou.

5. Otočte holiacu 
hlavicu a pod 
tečúcou vodou 
očistite aj jej 
vnútornú časť. 
Odporúčame 
použiť teplú vodu. 
Na utretie hlavice 
nepoužívajte 
uterák ani 
papierové obrúsky.

6. Z holiacej hlavice 
utrite zvyšnú vodu 
a hlavicu znova 
nainštalujte.

Poznámka: Nabíjací 
konektor pri 
čistení holiaceho 
strojčeka zakryte 
ochranným krytom. 
Pred zapojením 
nabíjacieho kábla 
sa ubezpečte, že 
nabíjací konektor 
je suchý. 

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Electric Shaver
Model: S500
Menovité napätie: 3,7 V
Menovitý výkon: 3 W

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Holicí strojek lze omývat pod tekoucí vodou. Ujistěte se, 
že je nabíjecí konektor řádně zakrytý, 
aby se nenamočil.

Spodný kryt Vrchný kryt Zapnutia/vypnutia
2. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte skrutky na spodnej 
strane a uvoľnite vnútornú časť.

3. Na odstránenie skrutiek z vnútorného priestoru použite krížový 
skrutkovač a potom klasický skrutkovač na otvorenie vnútorného 
priestoru zdola. Odrežte kontaktnú doštičku na batérii a dajte 
pozor, aby ste kontaktnú doštičku neskratovali. Vyberte batériu 
a riadne ju zlikvidujte.

Odskrutkujte

Odskrutkujte Uvoľnite Uvoľnite

Otvorte Odrežte

Problém Možné príčiny Riešenie

Zlý výsledok 
holenia

Holiaca hlavica je 
poškodená  alebo 
opotrebovaná

Vymeňte ju za 
originálnu holiacu 
hlavicu

Holiaca hlavica je 
upchatá chlpmi

Dobre vyčistite 
holiacu hlavicu

Slabá alebo vybitá 
batéria

Pripojte kábel 
a nabite prístroj

Holiaci strojček 
po stlačení 
tlačidla 
nefunguje

Tlačidlo zapnutia/
vypnutia nefunguje

Holiaci strojček 
odovzdajte 
v popredajnom 
servise na opravu

Cestovný zámok je 
aktívny

Holiaci strojček 
nabite

Kontrolka ukazuje 
chybu alebo 
nesvieti

Slabá batéria, 
prístroj treba nabiť

Stlačením 
a podržaním 
tlačidla na 3 s. 
ho deaktivujte

Obvodová doska je 
poškodená

Holiaci strojček 
odovzdajte 
v popredajnom 
servise na opravu

Pokožka je 
po oholení 
podráždená

Holiaca hlavica je 
poškodená  alebo 
opotrebovaná

Vymeňte ju za 
originálnu holiacu 
hlavicu

Pokožke chvíľu trvá, 
kým si na holiaci 
strojček zvykne

Podráždenie 
pokožky do 2-3 
týždňov zmizne

Prístroj sa nedá 
nabiť

Holiaci strojček je 
poškodený

Holiaci strojček 
odovzdajte 
v popredajnom 
servise na opravu

Okolitá teplota je 
príliš nízka/príliš 
vysoká a prístroj 
nemožno nabiť

Prístroj nabíjajte 
v prostredí 
s teplotou 
v rozmedzí 5 °C 
až 35 °C

Po úplnom nabití 
je čas použitia 
kratší ako 60 
minút

Zaťaženie motora 
sa zvýši, ak sa 
holiaca hlava dlho 
nečistila

Dobre vyčistite 
holiacu hlavicu

Zlá batéria 
holiaceho strojčeka

Holiaci strojček 
odovzdajte 
v popredajnom 
servise na opravu

Kontrolka 
Čistenia/Chyba 
po zapnutí 
holiaceho 
strojčeka 
5 sekúnd bliká

Zaťaženie motora 
sa zvýši, ak sa 
holiaca hlava dlho 
nečistila

Dobre vyčistite 
holiacu hlavicu

Holiaca hlavica 
nie je správne 
nainštalovaná

Znova nainštalujte 
holiacu hlavicu 
alebo kontaktujte 
popredajný 
servis

Krytie IP: IPX7
Nabíjací konektor: Type-C
Menovitý príkon: 5 V    1 A
Doba nabíjania: cca 90 min.

POZNÁMKY
1. Tento holiaci strojček je určený iba na použitie v interiéri.
2. Tento holiaci strojček môže používať iba jedna osoba.
3. Pri cestovaní sa ubezpečte, že je inštalovaný ochranný kryt 

a aktivujte cestovný zámok na ochranu holiaceho strojčeka.
4. Holiaci strojček odporúčame nabíjať, používať a skladovať pri 

teplote v rozmedzí od 5 °C do 35 °C.
5. Nabíjací kábel neomotávajte okolo holiaceho strojčeka, aby 

nedošlo k poškodeniu kábla.
6. Tento holiaci strojček slúži iba na úpravu porastu na tvári, 

neodporúčame ním holiť hlavu alebo iné časti tela.
7. Tento holiaci strojček spĺňa štandardy IPX7 vodeodolnosti 

a možno ho umývať vodou. Neponárajte ho však do vody na dlhší 
čas.

8. Pri oplachovaní holiaceho strojčeka je normálne, že voda 
preniká do medzier tela. Nehrozí však žiadne nebezpečenstvo, 
pretože všetky elektronické súčasti sú uzavreté v samostatnej 
vodeodolnej časti vnútri holiaceho strojčeka. Ak strojček 
postavíte, zbaví sa vody rýchlejšie.

9. Tento holiaci strojček nie je určený pre osoby (vrátane 
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami, ani osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, iba 
ak sú pod dohľadom alebo o používaní spotrebiča boli poučené 
osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.

POPIS VÝROBKU NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Je normálne, že pokožka bude po prvých holeniach podráždená.
Holiaci strojček odporúčame používať pravidelne (aspoň 3x 
týždenne) po dobu 3 týždňov, aby si pokožka čo najrýchlejšie 
zvykla.
• Stlačte tlačidlo a zapnite/vypnite holiaci strojček. Keď holiaci 

strojček zapnete, kontrolka úrovne nabitia batérie zobrazí stav 
batérie a postupne sa rozsvietia a zhasnú kontrolky čistenia/
chyby, cestovného zámku a rýchlosti. Keď holiaci strojček 
vypnete, všetky kontrolky zhasnú.

• Keď je holiaci strojček zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla 
na 1 sekundu prepnete medzi režimom rýchlosti (kontrolka 
rýchlosti svieti) a štandardným režimom (kontrolka rýchlosti 
nesvieti).

• Pri holení tváre pohybujte strojčekom krúživými pohybmi 
a vyvíjajte jemný tlak. Pre dosiahnutie hladkého oholenia 
netreba opakovane holiť jednu oblasť (pre optimálny výsledok 
hoľte suchú tvár).

Poznámka: Nesprávne použitie holiaceho strojčeka môže ľahko 
vyústiť do poškodenia holiacej hlavice a jej čepelí. Pred použitím 
skontrolujte, či holiace hlavice a ich čepele sú neporušené. Ak 
je holiaca hlavica alebo jej čepele poškodené, holiaci strojček 
okamžite prestaňte používať. ÚROVEŇ NABITIA 

BATÉRIE
Ak chcete holiaci strojček nabiť, nabíjací 
kábel pripojte  k holiacemu strojčeku (typ 
C) a adaptéru (USB-A). Pokým sa strojček 
nabíja, kontrolka úrovne nabitia batérie 
bude pomaly blikať a hodnota sa bude 
zvyšovať. Keď sa strojček plne nabije, 
kontrolka úrovne nabitia batérie zobrazí 
100 % a prestane blikať.
Poznámka: Holiaci strojček podporuje 
plug-and-play. Ak je batéria slabá, holiaci 
strojček možno používať pri nabíjaní. Nikdy 
nepoužívajte holiaci strojček v sprche alebo 
ak je nabíjací konektor pri nabíjaní mokrý.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Ak kontrolka Čistenia/Chyby 5 sekúnd bliká a potom po zapnutí 
holiaceho strojčeka zhasne, strojček vyčistite. Kontrolka Čistenia/
Chyby automaticky každých 30 minút na 5 sekúnd zabliká, aby 
užívateľovi pripomenula pravidelné vyčistenie nahromadených 
chlpov.
1. Pred čistením sa ubezpečte, že holiaci strojček je vypnutý 

a nenabíja sa.

Poznámka: Pre zaistenie optimálneho výkonu holiaceho strojčeka 
odporúčame každé dva roky vymeniť holiacu hlavicu. Navštívte 
www.mi.com, kde si môžete kúpiť náhradnú hlavicu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Keď holiaci strojček dosiahne koniec svojej životnosti, odstráňte, 
zlikvidujte alebo recyklujte vstavanú batériu v súlade s miestnymi 
zákonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.
Varovanie
Tento holiaci strojček ani jeho batériu nevystavujte pôsobeniu 
ohňa, aby nedošlo k explózii alebo uvoľneniu toxických 
a nebezpečných látok. Neskratujte batériu, aby nedošlo k jej 
vznieteniu a vzniku požiaru.

ODSTRÁNENIE BATÉRIE
Poznámka: Pred odstránením batérie sa ubezpečte, že je úplne vybitá.
1. Pomocou klasického skrutkovača otvorte spodný a vrchný kryt 

a odstráňte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Tieto diely po demontáži 
nemožno znova nainštalovať.

ZÁRUKA
Ako spotrebiteľ Xiaomi môžete za určitých podmienok ťažiť 
z ďalších záruk. Xiaomi ponúka spotrebiteľom špecifické záručné 
výhody, ktoré dopĺňajú, avšak nenahrádzajú žiadne zákonné záruky 
poskytnuté vaším národným spotrebiteľským právom. Trvanie 
a podmienky právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi 
zákonmi. Ďalšie informácie o záručných výhodách pre spotrebiteľa 
nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi  
hps://www. mi.com/en/service/warranty/. Ak to nie je zakázané 
zákonmi alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, budú 
popredajné služby obmedzené na štát alebo región pôvodného 
nákupu. V rámci záruky pre spotrebiteľa spoločnosť Xiaomi podľa 
svojho uváženia váš výrobok opraví, vymení alebo vráti v rozsahu, 
ktorý stanoví zákon. Na bežné opotrebenie a trhliny, zásah vyššej 
moci, zneužitie a poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo 
chybou spotrebiteľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou 
pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej 
servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný 
predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa 
obráťte na príslušnú osobu pre informácie, ako môžete identifikovať 
zodpovednú osobu Xiaomi.
Uvedené záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Na výrobky, 
ktoré neboli riadne dovezené alebo neboli riadne vyrobené 
spoločnosťou Xiaomi, alebo neboli riadne získané od spoločnosti 
Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi sa uvedené záruky 
nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruky 
neoficiálneho predajcu, ktorý vám výrobok predal. Spoločnosť 
Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého 
ste výrobok kúpili.


