
Mi Vacuum Cleaner mini  

Uživatelská příručka
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Bezpečnostní instrukce
Abyste předešli nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru způsobeného nesprávným použitím, přečtěte si 
prosím před použitím pozorně tuto příručku a uschovejte ji 
pro budoucí použití.

Varování
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby 

se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném 
používání spotřebiče a rozumějí rizikům s tím spojeným. Děti 
si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by 
děti neměly provádět bez dozoru.

• Používejte pouze s napájecí jednotkou < A232-050200U-EU2>
• Tento spotřebič obsahuje baterie, které jsou vyměnitelné 

pouze kvalifikovanými osobami.
• Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
• K dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí 

jednotku dodávanou s tímto spotřebičem.
• Nepoužívejte baterii ani napájecí adaptér jiného výrobce.

Omezení použití
• Vysavač je určen pouze pro domácí použití a použití v autě. 

Nepoužívejte ve venkovním, komerčním nebo průmyslovém 
prostředí.

• Vysavač obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevystavujte 
vysavač požáru, nenabíjejte jej, 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.

• Vysavač udržujte vždy mimo dosah dětí.
• Abyste předešli zranění, nepoužívejte vysavač s mokrýma 

rukama
• Nevysávejte žádné tekutiny, jako je voda nebo limonáda.
• Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící látky, jako jsou 

nevyhaslé nedopalky cigaret.
• Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, jako je stavební 

materiál, sklo a nehty.
• Do vysavače neaplikujte žádné parfémy. Je známo, že tyto 

typy výrobků obsahují hořlavé chemikálie, které mohou 
způsobit vznícení vysavače.
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• Při používání vysavače důsledně dodržujte pokyny v této 
uživatelské příručce. Uživatelé jsou odpovědní za jakékoli 
ztráty nebo škody, které mohou vzniknout nesprávným 
používáním vysavače.

Baterie a nabíjení

• Baterii sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
• Nenabíjejte vysavač v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory, nebo na vlhkých místech, jako jsou koupelny.
• Během nabíjení nepoužívejte k čištění přístroje vlhký 
hadřík ani mokré ruce.
• Baterie není vyjímatelná. Když vysavač dosáhne konce 
své životnosti, zlikvidujte jej nebo recyklujte v souladu 
s místními zákony a předpisy země nebo oblasti, ve které 
se používá.
• Pokud se nabíjecí kabel poškodí nebo zlomí, okamžitě jej 
přestaňte používat.
• Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně jej 
nabijte a vytáhněte ze zásuvky, poté jej uložte na chladném 
a suchém místě. Abyste předešli poškození baterie, dobijte 
vysavač alespoň jednou za tři měsíce.

Přeprava

• Vysavač by měl být během přepravy vypnutý a uchováván 
v původním obalu.
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Přehled produktu

Konektor trysek

Uvolňovací tlačítko

Kontejner na nečistoty

Indikátor

Napájecí adaptér

Kartáčová 
tryska

Štěrbinová 
tryska

Typ-C
Nabíjecí port

Typ-C 
Nabíjecí kabel

Tlačítko napájení
• Zapněte / vypněte vysavač
• Upravte úrovně sání
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Návod k použití
Nabíjení

• Pokud vysavač používáte poprvé nebo pokud jste jej 
delší dobu nepoužívali, ujistěte se, že je plně nabitý.

• Doporučujeme vysavač nabíjet alespoň jednou za tři 
měsíce.

• K nabíjení vysavače používejte pouze originální 
napájecí adaptér a přiložený nabíjecí kabel typ-C.

Popis indikátoru:

Stav vysavače Stav indikátoru

Při práci

Stav baterie je vysoký Svítí bíle

Stav baterie je nízký Svítí červeně

Baterie je vybitá
Rychlé červené 
blikání, poté zhasne

Nabíjení

Baterie se nabíjí Pomalu bliká bíle

Baterie je plně nabita
Svítí bíle, 
poté zhasne

Napájecí adaptér 
není kompatibilní

Rychle bliká 
červeně
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Instalace trysek

Vyberte požadovanou trysku a poté ji nainstalujte na 
konektor trysky.
Poznámka: Trysky můžete používat samostatně nebo 
společně.

Zapnutí / vypnutí a nastavení úrovně sání
Stisknutím vypínače zapněte / vypněte vysavač 
a procházejte úrovně sání:
• Napájení je zapnuté a úroveň sání je nízká
• Úroveň sání je vysoká
• Vypnutý

Poznámka:
Abyste zabránili vypadnutí nečistot z vysavače 
během používání, ujistěte se, že není zaseknutá klapka 
v konektoru trysky.

Zacvakněte na místo Zacvakněte 
na místo

Zacvakněte 
na místo
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• Otočte vnější sítěný filtr proti směru hodinových ručiček, 
poté vytáhněte HEPA filtr.

• Nádobku na nečistoty, sítěný filtr, HEPA filtr a trysky 
lze opláchnout vodou. Před opětovnou instalací se 
ujistěte, že jsou všechny komponenty zcela suché.

Péče a údržba
• Jemný posunutím 

a stisknutím uvolňovacího 
tlačítka otevřete nádobku
na nečistoty. Její obsah 
vyprázdněte.

• Otočte nádobku na nečistoty 
proti směru hodinových ručiček, 
jak je znázorněno, odšroubujte ji 
a pak ji opatrně vyjměte.

• Vytáhněte sestavu filtru ze spodní části nádoby 
na nečistoty.

Sestava filtru

Sítěný filtr    HEPA filtr

Otočte sítěný filtr ve směru hodinových ručiček
Poznámka:
Vysavač nelze umývat, ale exteriér lze čistit měkkým 
vlhkým hadříkem. Zajistěte, aby se do nabíjecího portu 
nedostala voda. HEPA filtr se doporučuje vyměnit každé 
3 měsíce.
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Řešení problémů

Problém Možná příčina Řešení

Indikátor po 
stisknutí tlačítka 
napájení střídavě 
bliká červeně 
a bíle.

Nádobka na 
nečistoty je plná.

Vyčistěte nádobu 
na nečistoty.

HEPA filtr je 
ucpaný.

Vyčistěte HEPA 
filtr.

Tryska je ucpaná. Vyčistěte trysku.

Během nabíjení 
se indikátor 
nerozsvítí.

Nabíjecí kabel 
není bezpečně 
zapojen.

Ujistěte se, že je 
nabíjecí kabel 
bezpečně zapojen.

Baterie je 
plně nabita.

Odpojte 
nabíjecí kabel.

Během nabíjení 
indikátor rychle 
bliká červeně.

Napájecí adaptér 
není kompatibilní.

K nabíjení 
vysavače použijte 
napájecí adaptér 
5 V     2 A.



8

Hodnota a přesnost

Jiangxi Jian Aohai 
Technology Co.,Ltd.

A232-050200U-EU2
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Napájecí adaptér
Zveřejněné
informace

Výrobce

Identifikátor modelu

Vstupní napětí

Vstupní střídavá 
frekvence

Výstupní napětí

Výstupní proud

Výstupní výkon

Průměrná aktivní 
účinnost

Účinnost při nízkém 
zatížení (10%)

Spotřeba energie 
bez zátěže

Specifikace
Mi Vacuum Cleaner mini
SSXCQ01XY
2 000 mAh
120 W
10,8 V
5 V    2 A
Typ-C
Přibližně 0,5 kg
267 × 55 × 55 mm

Název
Model
Kapacita baterie
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí
Jmenovitý vstup
Typ konektoru
Čistá hmotnost
Rozměry položky
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Informace o shodě s předpisy

Informace o OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou 
odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ jako ve 
směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s 
netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli 
chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte 
své odpadní zařízení na určené sběrné místo pro 
recyklaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. 
Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
Další informace o umístění a podmínkách těchto 
sběrných míst získáte od instalačního technika nebo 
místních úřadů.

My Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. tímto 
prohlašujeme, že toto zařízení je ve shodě s příslušnými 
směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Plné znění 
EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese: http://www.mi.com/global/service/
support/declaration. html
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OZNÁMENÍ O ZÁRUCE
TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE 
MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠÍ 
ZEMĚ, PROVINCIE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, 
PROVINCIÍCH ČI STÁTECH MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ 
PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. 
SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI 
NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ 
POVOLUJE ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM 
PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT ZÁKONY 
VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1.  OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při 
běžném používání v souladu s uživatelskou příručkou 
během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. 
Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou 
stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace 
o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních 
webových stránkách společnosti Xiaomi: https://
www.mi.com/en/service/warranty/. Společnost Xiaomi 
zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt 
nebude mít při běžném používání ve výše uvedeném 
období vady materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi 
nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo 
bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody 
vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání 
produktu.

2.  NÁPRAVY
Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi 
během záruční doby obdrží platnou reklamaci, společnost 
Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt 
vymění nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou 
případných nákladů na přepravu. 

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS
Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na 
adresu uvedenou společností Xiaomi, a to v původním 
obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň
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ochrany produktu. S výjimkou rozsahu zakázaného 
platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, 
abyste před obdržením záručního servisu předložili 
důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli 
registračním požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se 
tato omezená záruka jen na produkty vyrobené 
společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné 
ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem 
"Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na 
(a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například 
úderem blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením 
nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; (c) komerční 
využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; 
(e) poškození způsobené použitím s jinými než Xiaomi 
produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či 
nesprávným použitím; (g) poškození produktu způsobené 
provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené 
použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím 
nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem 
(vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo 
není zástupcem Xiaomi.
Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software 
nebo jiné materiály, 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, agent nebo zaměstnanec Xiaomi 
není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo 
doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli 
podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, 
nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo 
vymahatelnost zbývajících podmínek. S výjimkou případů, 
kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost 
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 od oficiálního prodejce Xiaomi, 
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 se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete 
využívat záruk od neoficiálního prodejce, který produkt 
prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste 
kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. 
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou 
mít všechny předpokládané záruky (včetně záruk 
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou 
dobu trvání až do maximální doby trvání této omezené 
záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky 
implicitní záruky, takže výše uvedené omezení nebude 
v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ
S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními 
předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná za žádné 
škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo 
následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisků, výnosů 
nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné 
nebo implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné 
právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována 
o možnosti takových škod.

7.  KONTAKTY XIAOMI
Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: 
https://www.mi.com/en/service/warranty/
Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli 
osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní 
distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám 
produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte 
příslušnou osobu.
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Další informace najdete na www.mi.com

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. 
(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: South Side, 24. patro, Jinpin Build, sídlo 
společnosti, Yongkang City, provincie Zhejiang, Čína

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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