
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ABYSTE PŘEDEŠLI NEHODÁM, VČETNĚ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM NEBO POŽÁRU ZPŮSOBENÉMU NESPRÁVNÝM 
POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TUTO 
UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE SI JI PRO BUDOUCÍ 
POUŽITÍ. TENTO PRODUKT SLOUŽÍ K VYSÁVÁNÍ NEČISTOT.
VAROVÁNÍ
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 
osobami 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.
• Používejte pouze s dodanou jednotkou <A232-050200U-EU2>.
• Spotřebič obsahuje baterie, které může vyměnit pouze kvalifikovaná 
osoba.
• Spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
• K nabití baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku 
dodávanou s tímto přístrojem.
• Nepoužívejte baterii nebo napájecí adaptér jiných výrobců.
OMEZENÍ POUŽITÍ
• Vysavač je určen pro použití v domácnostech a autech. Nepoužívejte 
jej venku, v komerčních nebo průmyslových prostorách.
• Vysavač obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii. Nevystavujte 
vysavač ohni a nenabíjejte, nepoužívejte ani jej neumisťujte do 
prostředí s vysokou teplotou. Abyste zabránili přehřátí a riziku požáru 
nebo výbuchu, chraňte vysavač ve vozidle před přímým slunečním 
zářením.
• Uchovávejte vysavač mimo dosah dětí.
• Nepoužívejte vysavač, pokud máte mokré ruce, abyste se nezranili.
• Nevysávejte žádné tekutiny, jako je voda nebo sodovka.
• Nevysávejte žádné hořící nebo doutnající látky, jako jsou 
nevyhasnuté cigaretové nedopalky.
• Nevysávejte žádné tvrdé nebo ostré předměty, např. stavební 

materiál, sklo nebo hřebíky.
• Na vysavač nestříkejte žádnou vůni. Tyto produkty obsahují hořlavé 
chemikálie, jejichž vinou by mohl vysavač začít hořet.
• Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny této uživatelské 
příručky. Uživatelé zodpovídají za jakékoli ztráty nebo škody, které 
vzniknou v důsledku nesprávného používání vysavače.
Baterie a nabíjení
• Baterii sami nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
• Nenabíjejte vysavač v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, 
nebo ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny.
• Vysavač, který se nabíjí, neotírejte ani nečistěte mokrým hadříkem 
nebo mokrýma rukama.
• Baterii nelze vyjmout. Jakmile vysavač dosáhne konce své 
životnosti, zlikvidujte jej nebo recyklujte v souladu s místními zákony 
a předpisy země nebo oblasti, ve které je používán.
• Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo zničený, okamžitě jej 
přestaňte používat.
• Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, 
vypněte a uskladněte na chladném, suchém místě. Abyste zabránili 
poškození baterie, nejméně jednou za tři měsíce vysavač nabijte.

PŘEPRAVA
• Během přepravy by měl být vysavač vypnutý a uložený v původním 
obalu.

POPIS PRODUKTU
NÁVOD K POUŽITÍ
NABÍJENÍ
• Před prvním použitím vysavače nebo poté, co jste jej delší dobu 
nepoužívali, jej plně nabijte.
• Vysavač doporučujeme alespoň jednou za tři měsíce plně nabít.
• Vysavač nabíjejte pouze pomocí originálního napájecího 

adaptéru a přiloženého type-C nabíjecího kabelu.
POPIS KONTROLKY:
INSTALACE HUBIC
Vyberte požadovanou hubici a připojte ji do konektoru hubice.

Poznámka: Hubice je možné použít samostatně nebo je 
kombinovat.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ A NASTAVENÍ ÚROVNĚ SÁNÍ
Stiskem tlačítka napájení zapnete/vypnete vysavač a prostřídáte 
úrovně sání:
• Zapnutí a nízká úroveň sání
• Vysoká úroveň sání
• Vypnutí
Poznámka:
Aby z vysavače během vysávání nevypadávaly nečistoty, ujistěte se, 
že se klapka v konektoru hubice nezasekla.

PÉČE A ÚDRŽBA
• Jemně posuňte a stiskněte uvolňovací 
tlačítko, čímž otevřete nádobku na prach, 
a vyprázdněte její obsah.

• Otáčejte nádobkou na prach proti směru 
hodinových ručiček, jak je znázorněno 
na obrázku, odšroubujte ji a opatrně 
vyjměte. Vyjměte sestavu filtru ze spodní 
části nádobky na prach.

• Otáčejte síťovým filtrem 
proti směru hodinových 
ručiček a následně vyjměte 
HEPA filtr. 

• Nádobku na prach, síťový filtr,
HEPA filtr a hubice je možné
omývat vodou. Před opětovnou 
nstalací se ujistěte, že je každá část 
zcela suchá.

• Nádobku na prach, síťový filtr, 
HEPA filtr a hubice je možné 
omývat vodou. Před opětovnou 
instalací se ujistěte, že je 
každá část zcela suchá. 
Otáčejte síťovým filtrem 
proti směru hodinových ručiček.

Poznámka:
Vysavač nelze umýt, ale jeho vnější části 
lze utřít měkkým, navlhčeným hadříkem. 
Zamezte, aby do nabíjecího konektoru 
vnikla voda. HEPA filtr doporučujeme 
každé 3 měsíce vyměnit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

SPECIFIKACE
Název: Mi Vacuum Cleaner mini
Model: SSXCQ01XY
Kapacita baterie: 2000 mAh
Jmenovitý výkon: 120 W
Jmenovité napětí: 10,8 V
Jmenovitý příkon: 5 V=2 A
Typ konektoru: Type-C
Čistá hmotnost: Cca 0,5 kg
Rozměry výrobku: 267 × 55 × 55 mm

Konektor hubice

Uvolňovací tlačítko

Nádobka na prach

Kontrolka

Tlačítko napájení
• Zapněte/vypněte vysavač
• Nastavte úroveň sání

Type-C nabíjecí kabelType-C nabíjecí 
konektor  

Kartáčová 
hubice

Štěrbinová hubice

Nabíječka

Stav vysavače Stav kontrolky

Pracuje

Baterie je nabitá Bílá kontrolka svítí

Baterie je slabá Kontrolka svítí červeně

Baterie je vybitá Rychle bliká červeně, poté 
zhasne

Nabíjení

Baterie se nabíjí Kontrolka svítí bíle

Baterie je plně 
nabitá

Rychle bliká bíle, poté 
zhasne

Nabíječka není 
komapktibilní Rychle bliká červeně

Sestava filtru

Síťový filtr HEPA filtr

Problém Možná příčina Řešení

Po stisknutí 
tlačítka 
napájení 
kontrolka 
střídavě bliká 
bíle a červeně.

Nádobka na prach 
je plná.

Vyčistěte nádobku 
na prach

HEPA filtr je zanesený. Vyčistěte HEPA filtr.

Hubice je ucpaná. Vyčistěte hubici.

Kontrolka 
během nabíjení 
nesvítí.

Nabíjecí kabel není 
správně připojen.

Ujistěte se, že nabíjecí 
kabel je správně 
připojen. 

Baterie je plně nabitá. Odpojte nabíjecí 
kabel.

Kontrolka 
během nabíjení 
bliká rychle 
červeně.

Napájecí adaptér není 
kompatibilní.

K nabíjení vysavače 
použijte napájecí 
adaptér 5 V=2 A. 

ZÁRUKA
TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA. DALŠÍ PRÁVA 
MŮŽETE MÍT V ZÁVISLOSTI NA ZÁKONECH VAŠÍ ZEMĚ. VE 
SKUTEČNOSTI VÁM SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO VAŠÍ ZEMĚ MŮŽE 
PRODLOUŽIT MIMNÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. JINÉ VÝJIMKY, OMEZENÍ 
NEBO VÝLUKY ZE ZÁRUKY, NEŽ KTERÉ JSOU STANOVENY ZÁKONEM, 
SPOLEČNOST XIAOMI NEBERE V POTAZ:
KOMPLETNÍ INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH ZJISTÍTE Z MÍSTNÍCH 
ZÁKONŮ.

OMEZENÍ ZÁRUKY
Společnost XIAOMI ručí za to, že produkty jsou během záruční 
doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a při 
používání v souladu s příslušným návodem k obsluze.
 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/.
Společnost Xiaomi zaručuje prvnímu kupujícímu, že jeho produkt 
Xiaomi bude ve výše uvedeném období při běžném používání bez 
vad materiálu a zpracování.
Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřetržitý 
nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé 
nedodržením pokynů vztahujících se k používání produktu.

NÁPRAVY
Pokud dojde k závadě hardwaru a společnost Xiaomi obdrží vaši 
reklamaci v záruční době, bude váš produkt (1) zdarma opraven, 
(2) vyměněn, nebo (3) vrácen a vy obdržíte pořizovací cenu bez 
nákladů na dopravu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍHO SERVISU
Pro uplatnění záručního servisu musíte produkt doručit v původním 
nebo podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany 
produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou 
požadavků zakázaných platnými právními předpisy může společnost 
Xiaomi požadovat, abyste před obdržením záručního servisu 
předložili doklady nebo doklady o nákupu a/nebo splnili registrační 
požadavky.

NAPÁJECÍ ADAPTÉR
Informace Hodnoty a přesnost Jednotka

Výrobce Jiangxi Jian Aohai Technology 
Co.,Ltd. -

Identifikační 
značka modelu A232-050200U-EU2 -

Vstupní napětí 100~240 V~

Frekvence 50/60 Hz

Výstupní napětí 5,0 V

Výstupní proud 2,0 A

Výstupní výkon 10,0 W

Průměrná aktivní 
účinnost 78,71 %

Účinnost při 
nízkém zatížení 
(10 %)

- -

Spotřeba energie 
bez zatížení 0,10 W

VÝJIMKY A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato 
omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi 
nebo pro ni a opatřený ochrannými známkami, obchodním 
názvem nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.
Omezená záruka se nevztahuje na (a) Škody způsobené 
přírodními úkazy nebo vyšší mocí, například údery blesku, 
tornáda, povodeň, požár, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; 
(b) Nedbalost; c) Komerční použití; (d) Změny nebo úpravy 
kterékoli části produktu; (e) Poškození způsobené použitím 
neoriginálních součástí; f) Škody způsobené nehodou, 
nesprávným použitím nebo zneužitím; (g) Poškození způsobené 
používáním produktu k jiným účelům, než pro které je určen 
a které jsou popsány společností Xiaomi nebo používáním 
s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození 
způsobené opravou (včetně upgradů a rozšíření) provedenou 
neoprávněnou osobou.
 Jste zodpovědní za zálohování veškerých dat, softwaru nebo 
jiných materiálů, které jste na produktu uložili nebo uchovali. 
Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke 
ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů 
v zařízení, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za takové 
poškození nebo ztrátu.
Žádný prodejce, obchodní zástupce ani zaměstnanec 
společnosti Xiaomi není oprávněn provádět žádné úpravy, 
rozšíření nebo dodatky k této omezené záruce. Pokud je některý 
z termínů považován za nezákonný nebo vykonatelný, není tím 
dotčena ani narušena zákonnost nebo vykonatelnost zbývajících 
podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno 
společností Xiaomi, budou poprodejní služby omezeny na zemi 
nebo region původního nákupu.
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.

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
Kromě rozsahu stanoveného platným právním předpisem budou mít 
všechny implikované záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti 
pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální doby 
trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení 
trvání implikované záruky, takže výše uvedené omezení nebude 
v těchto případech použito.

OMEZENÍ ŠKOD
S výjimkou rozsahu stanoveného platnými právními předpisy 
není společnost Xiaomi odpovědná za jakékoli škody způsobené 
nehodami, nepřímé, speciální nebo následné škody, mimo jiné 
včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody způsobené jakýmkoli 
porušením výslovných nebo předpokládaných záruk nebo podmínek, 
nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost 
Xiaomi informována o možnosti takových škod. Některé jurisdikce 
nepovolují vyloučení nebo omezení speciálních, nepřímých nebo 
následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení 
se na vás nemusí vztahovat.

KONTAKTY XIAOMI
Informace pro zákazníky naleznete na webové stránce: 
hps://www.mi.com/en/service/warranty/
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.
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 Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. prohlašuje, 
že typ zařízení SSXCQ01XY 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
Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, 
že zariadenie typu SSXCQ01XY je v súlade so smernicami 
EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ABY STE PREDIŠLI NEHODÁM, VRÁTANE ZÁSAHU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŽIARU SPÔSOBENÉMU 
NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU, POZORNE 
SI PREČÍTAJTE TÚTO UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU A ODLOŽTE 
SI JU PRE BUDÚCE POUŽITIE. TENTO PRODUKT SLÚŽI NA 
VYSÁVANIE NEČISTÔT.
VAROVANIE
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov 
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 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.
• Používajte iba s dodanou jednotkou <A232-050200U-EU2>.
• Spotrebič obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť iba 
kvalifikovaná osoba.
• Spotrebič obsahuje batérie, ktoré nemožno vymeniť.
• Na nabitie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu 
jednotku dodávanú s týmto prístrojom.
• Nepoužívajte batériu ani napájací adaptér od iných výrobcov.
OBMEDZENÉ POUŽÍVANIE
• Vysávač je určený pre použitie v domácnostiach a autách. 
Nepoužívajte ho vonku, v komerčných alebo priemyselných 
priestoroch.
• Vysávač obsahuje zabudovanú dobíjaciu batériu. Vysávač 
nevystavujte ohňu, nenabíjajte, nepoužívajte ani ho 
neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou. Aby ste 
zabránili prehriatiu a riziku požiaru alebo výbuchu, vysávač vo 
vozidle chráňte pred priamym slnečným žiarením.
• Vysávač uchovávajte mimo dosahu detí.
• Vysávač nepoužívajte, ak máte mokré ruky, aby ste sa 
nezranili.

• Nevysávajte žiadne tekutiny, ako je voda a sóda.
• Nevysávajte horiace alebo tlejúce látky, ako sú nevyhasnuté 
cigaretové ohorky.
• Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, napr. stavebné materiály, 
sklo alebo klince.
• Na vysávač nestriekajte žiadnu vôňu. Tieto výrobky obsahujú 
horľavé chemikálie, následkom ktorých by vysávač mohol začať 
horieť.
• Pri používaní vysávača dôsledne dodržujte pokyny tejto užívateľskej 
príručky. Užívatelia zodpovedajú za všetky straty a škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku nesprávneho používania vysávača.
Batéria a nabíjanie
• Batériu sami nikdy nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
• Vysávač nenabíjajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ani 
vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni.
• Ak sa vysávač nabíja, nepretierajte ho ani nečistite mokrou 
handričkou alebo mokrými rukami.
• Batériu nemožno vybrať. Keď vysávač dosiahne koniec svojej 
životnosti, zlikvidujte ho alebo recyklujte v súlade s miestnymi 
zákonmi a predpismi danej krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používal.
• Ak je nabíjací kábel poškodený alebo zničený, vysávač okamžite 
prestaňte používať.
• Ak vysávač nebudete používať dlhší čas, plne ho nabite, vypnite 
a uskladnite na chladné a suché miesto. Aby ste zabránili poškodeniu 
batérie, aspoň raz za tri mesiace vysávač nabite.

PREPRAVA
• Počas prepravy by vysávač mal byť vypnutý a uložený v pôvodnom 
obale.

POPIS VÝROBKU NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NABÍJANIE
• Pred prvým použitím vysávača alebo ak ste ho dlhšie 
nepoužívali, ho plne nabite.
• Vysávač odporúčame aspoň raz za tri mesiace plne nabiť.
• Vysávač nabíjajte iba pomocou originálneho napájacieho 
adaptéra a priloženého type-C nabíjacieho kábla.
POPIS KONTROLKY:

INŠTALÁCIA HUBÍC
Vyberte požadovanú hubicu a pripojte ju do konektora hubice.

Poznámka: Hubice možno používať samostatne alebo ich 
kombinovať.

ÚROVNE VYSÁVANIA:
Stlačením tlačidla napájania zapnete / vypnete vysávač 
a prestriedajú úrovne sania:
• Zapnutie a nízka úroveň vysávania
• Vysoká úroveň vysávania
• Vypnutie
Poznámka: Aby z vysávača pri vysávaní nevypadávali nečistoty, 
ubezpečte sa, že klapka v konektore hubice sa nezasekla.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
• Jemne posuňte a stlačte uvoľňovacie 
tlačidlo, čím otvoríte nádobku na prach, 
a vyprázdnite jej obsah.

• Otáčajte nádobkou na prach proti smeru 
hodinových ručičiek, ako je znázornené 
na obrázku, odskrutkujte ju a opatrne 
vyberte.
Vyberte zostavu filtra zo spodnej časti 
nádobky na prach.

• Otáčajte sieťovým filtrom 
proti smeru hodinových ručičiek 
a potom vyberte HEPA filter.  

• Nádobku na prach, sieťový filter, HEPA 
filter a hubice možno umývať vodou. 
Pred opätovnou inštaláciou sa ubezpečte, 
že každá časť je úplne suchá.

• Nádobku na prach, sieťový filter, 
HEPA filter a hubice možno umývať 
vodou. Pred opätovnou inštaláciou 
sa ubezpečte, že každá časť je 
úplne suchá. Otáčajte 
sieťovým filtrom proti smeru 
hodinových ručičiek

Poznámka:
Vysávač nemožno umyť, ale jeho vonkajšie 
časti možno utrieť mäkkou navlhčenou 
handričkou. Zabráňte, aby do nabíjacieho 
konektora vnikla voda. HEPA filter 
odporúčame každé 3 mesiace vymeniť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Konektor hubice

U Uvoľňovacie tlačidlo

Nádobka na prach

Kontrolka

Tlačidlo napájania
• Vysávač zapnite/vypnite
• Nastavte úroveň 
vysávania

Type-C nabíjací kábelType-C nabíjací 
konektor  

Kefová hubica

Štrbinová hubica

Napájací 
adaptér

Stav vysávača Stav kontrolky

Pracuje

Batéria je nabitá Kontrolka svieti bielo

Batéria je slabá Kontrolka svieti červeno

Batéria je vybitá Rýchle bliká červeno, 
potom zhasne

Nabíjanie

Batéria sa nabíja Kontrolka svieti bielo

Batéria je plne 
nabitá Bliká pomaly biela

Napájací 
adaptér nie je 
kompatibilný

Rýchle bliká červeno

Zostava filtra

Sieťový filter HEPA filter

Problém Možná príčina Riešenie

Po stlačení 
tlačidla 
napájania 
kontrolka 
striedavo 
bliká bielo 
a červeno.  

Nádobka na prach 
je plná.

Vyčistite nádobku 
na prach.

HEPA filtr je zanesený. Vyčistite HEPA filter.

Hubica je upchatá. Vyčistite hubicu.

Kontrolka počas 
nabíjania rýchlo 
bliká červeno.

Nabíjací kábel nie je 
správne pripojený.

Ubezpečte sa, že 
nabíjací kábel je 
správne pripojený.

Batéria je plne nabitá. Odpojte nabíjací 
kábel.

Kontrolka 
počas nabíjania 
nesvieti.

Napájací adaptér nie 
je kompatibilný.

Na nabíjanie vysávača 
použite napájací 
adaptér 5 V=2 A. 

NAPÁJACÍ ADAPTÉR
Informace Hodnoty a presnosť Jednotka

Výrobca Jiangxi Jian Aohai Technology 
Co.,Ltd. -

Identifikačná 
značka modelu A232-050200U-EU2 -

Vstupné napätie 100~240 V~

Frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie 5,0 V

Výstupný prúd 2,0 A

Výstupný výkon 10,0 W

Priemerná aktívna 
účinnosť 78,71 %

Účinnosť pri 
nízkom zaťažení 
(10 %)

- -

Spotreba energie 
bez zaťaženia 0,10 W

ZÁRUKA
TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÉ PRÁVA. ĎALŠIE PRÁVA 
MÔŽETE MAŤ V ZÁVISLOSTI OD ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY. 
V SKUTOČNOSTI VÁM SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO VAŠEJ KRAJINY 
MÔŽE PREDĹŽIŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. INÉ VÝNIMKY, 
OBMEDZENIA ALEBO VÝLUKY ZO ZÁRUKY, NEŽ KTORÉ SÚ 
STANOVENÉ ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEBERIE DO 
ÚVAHY:
KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH ZISTÍTE 
Z MIESTNYCH ZÁKONOV.

OBMEDZENIE ZÁRUKY
Spoločnosť XIAOMI ručí za to, že výrobky sú počas záručnej 
lehoty pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušným 
návodom na obsluhu bez porúch materiálu a spracovania.
 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/.
Spoločnosť Xiaomi zaručuje každému kupujúcemu, že jeho 
výrobok Xiaomi bude vo vyššie uvedenom období pri bežnom 
používaní bez porúch materiálu a spracovania.
Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že používanie výrobku bude 
nepretržité alebo bezchybné. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá 
za škody vzniknuté nedodržaním pokynov vzťahujúcich sa 
k používaniu výrobku.

NÁPRAVY
Ak vznikne porucha hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane vašu 
reklamáciu v záručnej lehote, váš výrobok (1) bude zdarma 
opravený, (2) vymenený, alebo (3) vrátený a vy dostanete 
obstarávaciu cenu bez nákladov na dopravu.

UPLATNENIE ZÁRUČNÉHO SERVISU
Pre uplatnenie záručného servisu musíte výrobok doručiť 
v pôvodnom alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnaký 
stupeň ochrany výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou 
Xiaomi. S výnimkou požiadaviek zakázaných platnými právnymi 
predpismi môže spoločnosť Xiaomi požadovať, aby ste pred 
poskytnutím záručného servisu predložili doklady alebo doklady 
o nákupe a/alebo splnili registračné požiadavky.

VÝNIMKY A OBMEDZENIA
Ak spoločnosť Xiaomi neurčí inak, táto obmedzená záruka platí 
iba pre výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu 
a opatrený ochrannými známkami, obchodným názvom alebo 
logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.
Obmedzená záruka neplatí pre (a) Škody spôsobené prírodnými 
úkazmi alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, 
tornádom, povodňou, požiarom, zemetrasením alebo inými 
vonkajšími príčinami; (b) Nedbalosťou; c) Komerčným použitím; 
(d) Zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti výrobku; (e) 
Poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych súčastí; f) Škody 
spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo zneužitím; 
(g) Poškodenia spôsobené používaním výrobku na iné účely, 
než na ktoré je určený a ktoré sú uvedené spoločnosťou Xiaomi 
alebo používaním s nesprávnym napätím alebo napájaním; 
alebo (h) Poškodenia spôsobené opravou (vrátane upgradovania 
a rozšírenia) vykonanou neoprávnenou osobou.
 Ste zodpovední za zálohovanie všetkých údajov, softvéru a iných 
materiálov, ktoré ste na výrobok uložili. Je pravdepodobné, že 
počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu 
údajov, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť 
Xiaomi nenesie zodpovednosť za takéto poškodenie alebo stratu.
Žiadny predajca, obchodný zástupca ani zamestnanec spoločnosti 
Xiaomi nemá právo robiť žiadne úpravy, rozšírenie alebo dodatky 
k tejto obmedzenej záruke. Ak sa niektorý z termínov považuje 
za nezákonný alebo nevykonateľný, nie je tým dotknutá ani 
porušená zákonnosť alebo vykonateľnosť ostatných podmienok. 
Ak to nie je zakázané zákonmi alebo inak prisľúbené spoločnosťou 
Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené na štát alebo región 
pôvodného nákupu.
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.

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY
Okrem rozsahu určeného platným právnym predpisom budú mať 
všetky implikované záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti 
na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby 
trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú 
obmedzenie trvania implikovanej záruky, takže vyššie uvedené 
obmedzenia nebudú v týchto prípadoch použité.

OBMEDZENIE ŠKÔD
S výnimkou rozsahu stanoveného platnými právnymi predpismi 
nie je spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené 
nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody, okrem 
iného vrátane straty zisku, výnosov alebo údajov, škody spôsobené 
akýmkoľvek porušením výslovných alebo predpokladaných záruk 
alebo podmienok, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, aj 
keď spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. 
Niektoré jurisdikcie nedovoľujú vylúčiť alebo obmedziť špeciálne, 
nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia 
alebo vylúčenia  pre vás nemusia platiť.

KONTAKTY XIAOMI
Informácie pre zákazníkov nájdete na webovej stránke: hps://www.
mi.com/en/service/warranty/
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.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Vacuum Cleaner mini
Model: SSXCQ01XY
Kapacita batérie: 2000 mAh
Menovitý výkon: 120 W
Menovité napätie: 10,8 V
Menovitý príkon: 5 V=2 A
Typ konektora: Type-C
Čistá hmotnosť: cca 0,5 kg
Rozmery výrobku: 267 × 55 × 55 mm


