
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
Společnost Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., 
prohlašuje, že typ zařízení CMJ01LX3 je v souladu s evropskými 
směrnicemi. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Před prvním použitím výrobku si důkladně pročtěte tento manuál 
Tento vysoušeč vlasů nabízí iontovou technologii, který vám 
vysušené vlasy ponechá hydratované a lesklé. Nabízí také NTC 
inteligentní regulaci teploty, velký proud vzduchu a 360° dvouvrstvou 
magnetickou vzduchovou trysku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dodržením následujících bezpečnostních opatření snížíte riziko 
poruchy, zásahu elektrickým proudem, zranění, požáru, smrti 
a poškození zařízení nebo majetku.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
VAROVÁNÍ
Označuje možná nebezpečí, která mohou mít za následek vážné 
zranění nebo smrt.

Označuje riziko lehčích zranění.

Upozorňuje uživatele, že určité provozní kroky jsou zakázány.

Upozorňuje uživatele, že za účelem bezpečného zacházení 
s produktem musí dodržovat určité provozní kroky. 

VAROVÁNÍ
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby 
s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dozorem 
nebo byly o bezpečném používání spotřebiče poučeny a uvědomují si 
případná rizika.
• Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
• Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů 
vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo jinou kvalifikovanou 
osobou. Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej odpojte 
za zásuvky, jelikož blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič 

vypnutý. Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v elektrickém obvodu 
koupelny nainstalovat proudový chránič (RCD), jehož jmenovitý pracovní 
proud nepřesahuje 30 mA. Poraďte se s vaším elektrikářem.
• Děti si se spotřebičem nesmí hrát bez dozoru.
• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pokud nejsou pod 
dohledem nebo nebyly o používání spotřebiče poučeny.
• Nepoužívejte napájecí kabel nebo zástrčku pokud jsou poškozené 
nebo přehřáté, jinak hrozí nebezpečí popálení, zásahu elektrickým 
proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
• Nepoužívejte přístroj pokud je jeho zástrčka v zásuvce uvolněná, jinak 
hrozí nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem nebo požáru 
v důsledku zkratu.
• Napájecí kabel nezapojujte ani nepřipojujte mokrýma rukama, jinak 
hrozí nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem a zranění.
• Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je zamotán, jinak hrozí nebezpečí 
zásahu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
• Napájecí kabel nepoškozujte, neupravujte, neohýbejte silou, netahejte 
za něj, nekruťte, neumisťujte na něj těžké předměty ani ho nestlačujte.
• Takové zacházení může způsobit zásah elektrickým proudem nebo 
požár v důsledku zkratu.
• Nepokládejte zapnutý vysoušeč vlasů na otvor pro vstup vzduchu, 
jinak hrozí, že se jeho topná spirála přehřeje a způsobí požár.
• Do otvorů pro vstup a výstup vzduchu nevkládejte žádné předměty, 
jinak hrozí nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem nebo 
požáru v důsledku zkratu.
• Neponořujte vysoušeč vlasů do vody.
• Nepoužívejte vysoušeč vlasů ve vlhkém prostředí.
• Dbejte na to, aby byl vysoušeč vlasů suchý, v opačném případě může 
způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
• Nesahejte na vysoušeč vlasů mokrýma rukama, jinak hrozí nebezpečí 
zásahu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
• Nepoužívejte vysoušeč vlasů v blízkosti ropného plynu nebo jiných 
hořlavých materiálů (jako jsou těkavé látky, ředidla barev, spreje), jelikož 
to může způsobit výbuch nebo požár v důsledku zkratu. 
• Nenechávejte zapnutý vysoušeč vlasů bez dozoru, jinak hrozí 

nebezpečí požáru v důsledku zkratu.
• Během uskladnění neomotávejte napájecí kabel kolem vysoušeče 
vlasů. Takové zacházení může vyústit v uvolnění napájecího kabelu, 
způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár v důsledku zkratu.
• Neskladujte vysoušeč vlasů v prostředí s vysokou vlhkostí, 
jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru 
v důsledku zkratu.
• Vysoušeč vlasů uchovávejte z dosahu dětí, aby nebyly zasaženy 
elektrickým proudem a zraněny.
• Neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte produkt svépomocí, 
jinak hrozí nebezpečí zranění v důsledku požáru nebo selhání.
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo 
dalších nádob, které obsahují vodu.
• Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. Při 
odpojování držte zástrčku. V opačném případě se může napájecí 
kabel odtrhnout a způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár 
v důsledku zkratu.
• Zástrčku řádně zapojte.
• Ujistěte se, že zdroj napájení je 220 – 240 V~.
• Používejte pouze zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabely, 
jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru 
v důsledku zkratu.
• Poškozený napájecí kabel musí být z bezpečnostních důvodů 
vyměněn pouze opravářem.
• Používání tohoto produktu není určeno pro osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, 
které postrádají zkušenosti a znalosti (včetně dětí).
• Pokud takové osoby produkt používají, musí na ně dohlížet jejich 
opatrovník, kontrolovat, jak produkt používají, a nést zodpovědnost 
za jejich bezpečnost. V opačném případě může dojít ke zranění 
a dalším nehodám.
• V případě selhání nebo poruchy, např. pokud se zastaví foukání 
vzduchu, přístroj se často zastavuje, jeho vnitřek se přehřeje nebo 
se z přístroje kouří, okamžitě přestaňte přístroj používat a odpojte 
napájecí kabel.

• Zacházení s produktem, který je v takovém stavu, může způsobit 
zásah elektrickým proudem, zranění nebo požár v důsledku zkratu.

POZNÁMKA
• Tento vysoušeč vlasů je vybaven ochranou proti přehřátí, která 
přístroj automaticky vypne, pokud se teplota přístroje příliš zvýší. 
Pokud se toto stane, okamžitě přístroj pomocí přepínače vypněte, 
odpojte jej ze zásuvky a než přístroj znovu použijete, několik minut 
počkejte, než vychladne. Poté, co zkontrolujete, že otvory pro vstup 
a výstup vzduchu jsou volné a nejsou zaneseny chomáčky prachu 
nebo vlasy, přístroj znovu zapněte.
• Obrázky výrobku a jeho příslušenství uvedené v této příručce jsou 
pouze ilustrativní. Aktuální výrobek a jeho funkce se mohou lišit 
v důsledku neustálého vývoje.
• Během používání se mohou otvor pro výstup vzduchu a vzduchová 
tryska příliš zahřát, proto se jich nedotýkejte, abyste se nepopálili.
• Dbejte na to, abyste vysoušeč vlasů neupustili nebo do něj 
neudeřili, jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo 
požáru v důsledku zkratu.
• Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je jeho otvor pro vstup 
vzduchu poškozený, jinak může zachytit vlasy a poškodit je.
• Nepoužívejte vysoušeč vlasů pro sušení vlasů dětí, jinak jim můžete 
způsobit popáleniny. 
• Napájecí kabel před uskladněním nesmotávejte a ujistěte se, že 
není zkroucený.
• V opačném případě se při pozdějším použití může potrhat, způsobit 
popáleniny, zásah elektrickým proudem nebo požár.
• Tento produkt je určen pouze pro sušení a úpravu vlasů. Nesušte 
s ním domácí mazlíčky nebo boty, oblečení apod.
• V opačném případě může způsobit popáleniny nebo požár 
v důsledku zkratu.

POPIS ČÁSTÍ FUNKCE
Tento vysoušeč vlasů využívá iontovou technologii péče o vlasy, 
která pomáhá snižovat projevy statické elektřiny, udržuje vlasové 
šupiny hydratované a pevné a přispívá ke zdravějším a lesklejším 
vlasům.

1. Ionty vody jsou mikročástice, které vznikly rozkladem molekul 
vody vlivem napětí, a které vlasům dodávají vlhkost.

2. Při teplotních stupních Horký vzduch, Horký & studený vzduch 
a Studený vzduch tento vysoušeč vlasů fouká vzduch, který 
obsahuje ionty vody, přičemž kontrolka ionizace bude svítit. 
Když tento vysoušeč vlasů generuje ionty vody, mohou nastat 
následující situace:

3. Z portu pro emisi iontů vody umístěného v otvoru pro výstup 
vzduchu vychází vodní kapky. Při používání se vytváří jedinečné 
aroma, které ale tělo nijak nepoškozuje.

4. Osoby s následujícími typy vlasů mohou mít z efektu vodních 
iontů menší prospěch:

• Osoby s přirozeně kudrnatými vlasy

• Osoby, kterým se snadno kroutí vlasy

• Osoby s dobrou kvalitou vlasů

• Osoby, které si nechaly před 3 až 4 měsíci udělat trvalou 
   za pomoc záporných iontů

• Osoby s krátkými vlasy

5. Ionty vody jsou vytvářeny hromaděním vlhkosti ve vzduchu, 
ale v některých případech může být jejich vytváření vlivem 
okolních podmínek obtížné. Pokud je například obtížné 
shromažďovat vlhkost ze vzduchu vlivem nízké teploty 
a úrovně vlhkosti, vytvářejí se záporné ionty.

POKYNY
1. Nejprve se ujistěte, že přepínač je v poloze Vypnuto ( O ) 

 poté zapojte napájecí kabel do zásuvky a přepněte na nízký 
( I ) nebo vysoký ( II ) výkon.

Zapnuto/Vypnuto

Vysoký výkon

Nízký výkon

Vypnuto

Kontrolka ionizace

Vzduchová tryska

Otvor pro vstup vzduchu

Napájecí kabel

Tlačítko pro nastavení teploty

Horký vzduch

Horký & studený vzduch

Studený vzduch

Otvor pro výstup vzduchu 

Vzduchovod

Rukojeť

2. Pokaždé, když vysoušeč vlasů zapnete, je teplota nastavena na 
„Hot“ („Horký vzduch“) a kontrolka vedle tlačítka pro nastavení 
teploty svítí oranžově. Stiskem tlačítka změníte stupeň teploty, 
viz obrázek níže.

3. Tento produkt je vybaven snadno nastavitelnou magnetickou 
vzduchovou tryskou, která se otáčí o 360 stupňů.

4. Před připevněním vzduchové trysky vysoušeč vlasů vypněte. 
Během používání vzduchovou trysku neupravujte, nenastavujte 
ani nerozebírejte, abyste se nepopálili.

Vlažný vzduch Studený vzduch Horký vzduch 

Oranžová ModráBliká střídavě modrá 
a oranžová

5. Během používání se ujistěte, že vzdálenost mezi vlasy 
a otvorem pro vstup vzduchu je větší než 10 cm, aby se vlasy 
do vysoušeče nezachytily. Během používání se ujistěte, že 
vzdálenost mezi vlasy a otvorem pro výstup vzduchu je větší 
než 3 cm, aby se vlasy nespálily.

6. Po použití přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel.

ÚDRŽBA
• Při čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý a napájecí kabel 
odpojen.
• K pravidelnému odstraňování prachu z otvorů pro vstup a výstup 
vzduchu použijte ručník, vatový tampon nebo zubní kartáček.
• Netlačte ani neškrabejte nehty nebo jinými ostrými předměty do 
otvorů pro vstup a výstup vzduchu, abyste produkt nepoškodili. 
• K čištění produktu nepoužívejte alkohol, odlakovač na nehty nebo 
čisticí prostředky, jelikož ty mohou způsobit poruchy, praskání 
povrchu nebo vyblednutí barvy. 

Tento symbol znamená „Nepoužívejte během koupele 
nebo sprchování“.

Tento symbol znamená „Nepoužívejte spotřebič 
v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo dalších nádob, 
které obsahují vodu“.

SPECIFIKACE
Název: Vysoušeč vlasů Mi Ionic Hair Dryer 
Model: CMJ01LX3
Jmenovité napětí: 220 ─ 240 V~
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Jmenovitý výkon: 1 800 W
Rozměry výrobku: 160 × 77 × 215 mm (včetně vzduchové trysky)

Verze uživatelské příručky: V1.0
Další informace naleznete na www.mi.com
Výrobce: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. 
Adresa: 305-307, Building 8, Science and Technology Park 
20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and Technological 
Development, Zone, 310018 Zhejiang, Čína
Vyrobeno v Číně



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

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika, CZ 
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Mi Ionic Hair Dryer

Vysoušeč vlasů
Sušič vlasov

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

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
Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., týmto vyhlasuje 
že zariadenie typu CMJ01LX3 je v súlade s európskymi smernicami. 
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

SK | NÁVOD NA POUŽITIE
Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod 
a uložte ho na bezpečné miesto pre budúce použitie.

Tento sušič vlasov ponúka iónovou technológiu, ktorý vám 
vysušené vlasy ponechá hydratované a lesklé. Ponúka tiež 
NTC inteligentnú reguláciu teploty, veľký prúd vzduchu a 360 ° 
dvojvrstvovú magnetickú vzduchovú trysku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných opatrení znížite 
riziko poruchy, zásahu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, 
smrti a poškodenia zariadenia alebo majetku.

VYSVETLENIE SYMBOLOV
VAROVANIE
Znamená možné nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok 
vážne zranenie alebo smrť.

Znamená riziko ľahších zranení.

Upozorňuje užívateľa, že určité prevádzkové kroky 
sú zakázané.

Upozorňuje užívateľa, že za účelom bezpečného 
zaobchádzania s výrobkom musí dodržiavať určité 
prevádzkové kroky. 

VAROVANIE
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov 
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými nebo mentálnymi 
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, 
iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká.
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.

• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov 
vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo iná kvalifikovaná osoba. Ak 
sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, lebo 
blízkosť vody znamená nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý. 
Pre dodatočnú ochranu odporúčame v elektrickom obvode kúpeľne 
nainštalovať prúdový chránič (RCD), ktorého menovitý pracovný prúd 
nepresahuje 30 mA. Poraďte sa s vaším elektrikárom.
• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo 
osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom 
alebo neboli poučené o používaní spotrebiča.
• Nepoužívajte napájací kábel alebo zástrčku, ak sú poškodené alebo 
prehriate, inak hrozí nebezpečenstvo popálenia, zásahu elektrickým 
prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
• Nepoužívajte prístroj, ak je jeho zástrčka v zásuvke uvoľnená, inak 
hrozí nebezpečenstvo popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo 
požiaru v dôsledku skratu.
• Napájací kábel nezapájajte ani nepripájajte mokrými rukami, inak hrozí 
nebezpečenstvo popálenia, zásahu elektrickým prúdom a zranenia.
• Nepoužívajte napájací kábel, ak je zamotaný, inak hrozí 
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku 
skratu.
• Napájací kábel nepoškodzujte, neupravujte, neohýbajte silou, 
neťahajte zaň, nekrúťte, neumiestňujte na neho ťažké predmety ani 
ho nestláčajte.
• Takéto zaobchádzanie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo 
požiar v dôsledku skratu.
• Pri zapnutom sušiči vlasov nezakrývajte otvor pre vstup vzduchu, inak 
hrozí, že sa jeho výhrevná špirála prehreje a spôsobí požiar.
• Do otvorov pre vstup a výstup vzduchu nevkladajte žiadne predmety, 
inak hrozí nebezpečenstvo popálenia, zásahu elektrickým prúdom alebo 
požiaru v dôsledku skratu.
• Sušič vlasov neponárajte do vody.
• Sušič vlasov nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
• Dbajte na to, aby sušič vlasov bol suchý, v opačnom prípade hrozí 
zásah elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
• Nesiahajte na sušič vlasov mokrými rukami, inak hrozí nebezpečenstvo 

zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku skratu.
• Nepoužívajte sušič vlasov v blízkosti ropného plynu alebo iných 
horľavých materiálov (ako sú prchavé látky, riedidlá farieb, spreje), 
inak hrozí riziko výbuchu alebo požiaru v dôsledku skratu. 
• Zapnutý sušič vlasov nenechávajte  bez dozoru, inak hrozí 
nebezpečenstvo požiaru v dôsledku skratu.
• Pri uskladnení neomotávajte napájací kábel okolo sušiča vlasov. 
Takéto zaobchádzanie môže vyústiť do uvoľnenia napájacieho kábla 
a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar v dôsledku skratu.
• Sušič vlasov neskladujte v prostredí s vysokou vlhkosťou, inak 
hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru 
v dôsledku skratu.
• Sušič vlasov uchovávajte mimo detí, aby neboli zasiahnuté 
elektrickým prúdom a zranené.
• Výrobok neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte svojpomocne, 
inak hrozí nebezpečenstvo zranenia v dôsledku požiaru alebo zlyhania.
• Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo 
ďalších nádob, ktoré obsahujú vodu.
• Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel. Pri 
odpájaní držte zástrčku. V opačnom prípade sa môže napájací 
kábel odtrhnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar 
v dôsledku skratu.
• Zástrčku správne zapojte.
• Ubezpečte sa, že zdroj napájania je 220 – 240 V.
• Používajte iba zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble, inak 
hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru 
v dôsledku skratu.
• Poškodený napájací kábel musí z bezpečnostných dôvodov vymeniť 
iba opravár.
• Používanie tohto výrobku nie je určené pre osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami ani pre 
osoby, ktoré nemajú skúsenosti a znalosti (vrátane detí).
• Ak takéto osoby výrobok používajú, musí na ne dozerať 
ich opatrovník, kontrolovať, ako výrobok používajú, a niesť 
zodpovednosť za ich bezpečnosť. V opačnom prípade môže dôjsť 
k zraneniu a ďalším nehodám.
• V prípade zlyhania alebo poruchy, napr. ak sa zastaví fúkanie 
vzduchu, prístroj sa často zastavuje, jeho vnútro sa prehrieva alebo 

sa z prístroja dymí, okamžite prestaňte prístroj používať a odpojte 
napájací kábel.
• Používanie výrobku, ktorý je v takomto stave, môže spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom, zranenie alebo požiar v dôsledku skratu.
• Zacházení s produktem, který je v takovém stavu, může způsobit 
zásah elektrickým proudem, zranění nebo požár v důsledku zkratu.

POZNÁMKA
• Tento sušič vlasov je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá 
prístroj automaticky vypne, ak sa teplota prístroja príliš zvýši. 
Ak sa toto stane, okamžite prístroj pomocou prepínača vypnite, 
odpojte ho zo zásuvky a než prístroj znova použijete, niekoľko minút 
počkajte, kým vychladne. Potom, čo skontrolujete, že otvory pre 
vstup a výstup vzduchu sú voľné a nie sú zanesené chumáčmi prachu 
alebo vlasmi, prístroj znova zapnite.
• Obrázky výrobku a jeho príslušenstva uvedené v tejto príručke 
sú iba ilustratívne. Aktuálny výrobok a jeho funkcie sa môžu líšiť 
v dôsledku neustáleho vývoja.
• Pri používaní sa otvor pre výstup vzduchu a vzduchová dýza môžu 
príliš zahriať, preto sa ich nedotýkajte, aby ste sa nepopálili.
• Dbajte na to, aby sušič vlasov nepadol alebo aby ste do neho 
neudreli, inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 
alebo požiaru v dôsledku skratu.
• Nepoužívajte sušič vlasov, ak je jeho otvor pre vstup vzduchu 
poškodený, inak môže zachytiť vlasy a poškodiť ich.
• Nepoužívajte sušič vlasov na sušenie vlasov detí, inak im môžete 
spôsobiť popáleniny. 
• Napájací kábel pred uskladnením nezmotávajte a ubezpečte sa, 
že nie je pokrútený.
• V opačnom prípade sa pri neskoršom použití môže potrhať, 
spôsobiť popáleniny, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Tento výrobok je určený iba na sušenie a úpravu vlasov. Nesušte 
ním domáce zvieratá, obuv, oblečenie a pod.
• V opačnom prípade môže spôsobiť popáleniny alebo požiar 
v dôsledku skratu.

POPIS ČASTÍ FUNKCIE
Tento sušič vlasov využíva iónovú technológiu ošetrenia vlasov, 

ktorá znižuje prejavy statickej elektriny, udržuje vlasové šupiny 
hydratované a pevné a prispieva k zdravším a lesklejším 
vlasom.

1. Ióny vody sú mikročastice, ktoré vznikli rozkladom molekúl 
vody vplyvom napätia. Vlasom dodávajú vlhkosť.

2. Pri teplotných stupňoch Horúci vzduch, Horúci & studený 
vzduch a Studený vzduch tento sušič vlasov fúka vzduch, 
ktorý obsahuje ióny vody, pričom kontrolka ionizácie bude 
svietiť. Keď tento sušič vlasov generuje ióny vody, môžu nastať 
nasledujúce situácie:

3. Z portu pre emisiu iónov vody umiestneného v otvore pre 
výstup vzduchu vychádzajú vodné kvapky. Pri používaní sa 
vytvára jedinečná aróma, ktoré nijako nepoškodzuje

4. Osoby s nasledujúcimi typmi vlasov môžu mať z efektu 
vodných iónov menší prospech:

• Osoby s prirodzene kučeravými vlasmi

• Osoby, ktorým sa vlasy ľahko vlnia

• Osoby s dobrou kvalitou vlasov

• Osoby, ktoré si nechali pred 3 až 4 mesiacmi urobiť trvalú 
   pomocou záporných iónov

• Osoby s krátkymi vlasmi

5. Ióny vody sa tvoria hromadením vlhkosti vo vzduchu, avšak 
v niektorých prípadoch ich vytváranie môže byť vplyvom 
okolitých podmienok sťažené. Ak sa napríklad ťažšie 
zhromažďuje vlhkosť zo vzduchu vplyvom nízkej teploty 
a úrovne vlhkosti, vytvárajú sa záporné ióny.

POKYNY
1. Najprv sa ubezpečte, že prepínač je v polohe Vypnuté ( O ), 

potom napájací kábel zapojte do zásuvky a prepnite na nízky 
( I ) alebo vysoký ( II )  výkon.

On/Off

Vysoký výkon

Nízky výkon

Vypnuté

Kontrolka ionizácie

Vzduchová dýza

Otvor pre vstup vzduchu

Napájací kábel

Tlačidlo pre nastavenie teploty

Horúci vzduch

Horúci & studený vzduch

Studený vzduch

Otvor pre výstup vzduchu 

Vzduchovod

Rukoväť

2. Vždy, keď sušič vlasov zapnete, je teplota nastavená na „Hot“ 
(„Horúci vzduch“) a kontrolka vedľa tlačidla pre nastavenie 
teploty svieti oranžovo. Stlačením tlačidla zmeníte stupeň 
teploty, pozri obrázok nižšie.

3. Tento výrobok je vybavený jednoducho nastaviteľnou 
magnetickou vzduchovou dýzou, ktorá sa otáča o 360 stupňov.

4. Pred pripevnením vzduchovej dýzy sušič vlasov vypnite. Pri 
používaní vzduchovú dýzu neupravujte, nenastavujte ani 
nerozoberajte, aby ste sa nepopálili.

Vlažný vzduch Studený vzduchHorúci vzduch 

Oranžovo ModráBliká striedavo modrá 
a oranžová

5. Pri používaní sa ubezpečte, že vzdialenosť medzi vlasmi 
a otvorom pre vstup vzduchu je väčšia ako 10 cm, aby sa 
vlasy do sušiča nezachytili. Pri používaní sa ubezpečte, že 
vzdialenosť medzi vlasmi a otvorom pre výstup vzduchu je 
väčšia ako 3 cm, aby sa vlasy  nespálili.

6. Po použití prístroj vypnite a odpojte napájací kábel.

ÚDRŽBA
• Pri čistení sa ubezpečte, že prístroj je vypnutý a napájací kábel 
odpojený.
• Pri pravidelnom odstraňovaní prachu z otvorov pre vstup a výstup 
vzduchu používajte uterák, vatový tampón alebo zubnú kefku.
• Netlačte ani neškriabte nechtami alebo inými ostrými predmetmi 
do otvorov pre vstup a výstup vzduchu, aby ste výrobok nepoškodili. 
• Na čistenie výrobku nepoužívajte alkohol, odlakovač na nechty 
ani čistiace prostriedky, lebo by mohli spôsobiť poruchy, praskanie 
povrchu alebo vyblednutie farby. 

Tento symbol znamená „Nepoužívajte počas kúpeľa 
alebo sprchovania“.

Tento symbol znamená „Nepoužívajte spotrebič 
v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo ďalších nádob, 
ktoré obsahujú vodu“.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Sušič vlasov Mi Ionic Hair Dryer 
Model: CMJ01LX3
Menovité napätie: 220 – 240 V~
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Menovitý výkon: 1 800 W
Rozmery výrobku: 160 × 77 × 215 mm (vrátane vzduchovej dýzy)

Verzia užívateľskej príručky: V1.0 
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. 
Adresa: 305-307, Building 8, Science and Technology Park 
20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and Technological 
Development, Zone, 310018 Zhejiang, Čína
Vyrobené v Číně


