
Mi Vacuum Cleaner mini  

Užívateľská príručka
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Bezpečnostné inštrukcie
Aby ste predišli nehodám, vrátane úrazu elektrickým prúdom 
alebo požiaru spôsobeného nesprávnym použitím, prečítajte 
si prosím pred použitím pozorne túto príručku a uschovajte 
ju pre budúce použitie.

Varovanie
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov 

a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, 
pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a rozumejú rizikám s tým spojeným. 
Deti sa so zariadením nesmie hrať. Čistenie a údržbu by deti 
nemali vykonávať bez dozoru.

• Používajte iba s napájací jednotkou < A232-050200U-EU2>
• Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré sú vymeniteľné iba 

kvalifikovanými osobami.
• Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nemožno vymeniť.
• Na nabíjanie batérie možno používať len odpojiteľnú 

napájaciu jednotku dodávanú s týmto spotrebičom.
• Nepoužívajte batériu ani napájací adaptér iného výrobcu.

Obmedzenie použitia
• Vysávač je určený iba pre domáce použitie a použitie v aute. 

Nepoužívajte vo vonkajšom, komerčnom alebo priemyselnom 
prostredí.

• Vysávač obsahuje vstavanú dobíjaciu batériu. Nevystavujte 
vysávač požiaru, nenabíjajte ho, nepoužívajte ani ho 
neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou. Aby ste 
zabránili prehriatiu a riziku požiaru alebo výbuchu, chráňte 
vysávač vo vozidle pred priamym slnečným žiarením.

• Vysávač udržujte vždy mimo dosahu detí.
• Aby ste predišli zraneniu, nepoužívajte vysávač s mokrými 

rukami.
• Nevysávajte žiadne tekutiny, ako je voda alebo limonáda.
• Nevysávajte žiadne horiace alebo dymiace látky, ako sú 

nevyhasle ohorky cigariet.
• Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako je stavebný 

materiál, sklo a nechty.
• Do vysávača neaplikujte žiadne parfumy. Je známe, že tieto 

typy výrobkov obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu 
spôsobiť vznietenie vysávača.
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• Pri používaní vysávača dôsledne dodržujte pokyny 
v tejto užívateľskej príručke. Užívatelia sú zodpovední za 
akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť 
nesprávnym používaním vysávača.

Batérie a nabíjanie

• Batériu sami nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
• Nenabíjajte vysávač v blízkosti zdrojov tepla, ako sú 
radiátory, alebo na vlhkých miestach, ako sú kúpeľne.
• Počas nabíjania nepoužívajte na čistenie prístroja vlhkú 
handričku ani mokré ruky.
• Batérie nie je vyberateľná. Keď vysávač dosiahne koniec 
svojej životnosti, zlikvidujte ho alebo recyklujte v súlade 
s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, 
v ktorej sa používa.
• Ak sa nabíjací kábel poškodí alebo zlomí, okamžite ho 
prestaňte používať.
• Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, plne ho nabite 
a vytiahnite zo zásuvky, potom ho uložte na chladnom 
a suchom mieste. Aby ste predišli poškodeniu batérie, 
dobite vysávač aspoň raz za tri mesiace.

Preprava

• Vysávač by mal byť počas prepravy vypnutý 
a uchovávaný v pôvodnom obale.
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Prehľad produktu

Konektor trysiek

Uvoľňovacie tlačidlo

Kontajner na nečistoty

Indikátor

Napájací adaptér

Kefová 
tryska

Štrbinová 
tryska

Typ-C
nabíjací port

Typ-C 
nabíjací kábel

Tlačidlo napájania
• Zapnite / vypnite vysávač
• Upravte úrovne sania
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Návod na použitie
Nabíjanie

• Pokiaľ vysávač používate prvýkrát alebo ak ste ho dlhší 
čas nepoužívali, uistite sa, že je plne nabitý.

• Odporúčame vysávač nabíjať aspoň raz za tri mesiace.
• Na nabíjanie vysávača používajte iba originálne napájací 

adaptér a priložený nabíjací kábel typ-C.

Popis indikátora:

Stav vysávače Stav indikátora

Pri práci

Stav batérie je vysoký Svieti bielo

Stav batérie je nízky Svieti na červeno

Batéria je vybitá
Rýchle červené 
blikanie, potom 
zhasne

Nabíjanie

Batéria sa nabíja Pomaly bliká bielo

Batéria je plne nabitá
Svieti bielo, 
potom zhasne

Napájací adaptér 
nie je kompatibilný

Rýchlo bliká 
na červeno
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Inštalácia trysiek

Vyberte požadovanú trysku a potom ju nainštalujte 
na konektor trysky.
Poznámka: Trysky môžete používať samostatne 
alebo spoločne.

Zapnutie / vypnutie a nastavenie úrovne sania 
Stlačením vypínača zapnite / vypnite vysávač 
a prechádzajte úrovne sania:
• Napájanie je zapnuté a úroveň sania je nízka
• Úroveň sania je vysoká
• Vypnutý

Poznámka:
Aby ste zabránili vypadnutiu nečistôt z vysávača 
počas používania, uistite sa, že nie je zaseknutá 
klapka v konektore trysky.

Zacvaknite na miesto Zacvaknite 
na miesto

Zacvaknite 
na miesto
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• Otočte vonkajší sieťový filter proti smeru hodinových 
ručičiek, potom vytiahnite HEPA filter.

• Nádobku na nečistoty, sieťový filter, HEPA filter a trysky 
možno opláchnuť vodou. Pred opätovnou inštaláciou sa 
uistite, že sú všetky komponenty úplne suché.

Starostlivosť a údržba
• Jemný posunutím 

a stlačením uvoľňovacieho 
tlačidla otvorte nádobku 
na nečistoty. Jej obsah 
vyprázdnite.

• Otočte nádobku na nečistoty 
proti smeru hodinových ručičiek, 
ako je znázornené, odskrutkujte ju 
a potom ju opatrne vyberte.

• Vytiahnite zostavu filtra zo spodnej časti 
nádoby na nečistoty.

Zostava filtra

Sieťový filter     HEPA filter

Otočte sieťový filter v smere hodinových ručičiek
Poznámka:
Vysávač nemožno umývať, ale exteriér možno čistiť 
mäkkou vlhkou handričkou. Zaistite, aby sa do 
nabíjacieho portu nedostala voda. HEPA filter sa 
odporúča vymeniť každé 3 mesiace.
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Riešenie problémov

Problém Možná príčina Riešenie

Indikátor po 
stlačení tlačidla 
napájania 
striedavo bliká 
červeno a bielo.

Nádobka na 
nečistoty je plná.

Vyčistite nádobu 
na nečistoty.

HEPA filter 
je upchatý.

Vyčistite HEPA 
filter.

Tryska je upchatá. Vyčistite trysku.

Počas nabíjania 
sa indikátor 
nerozsvieti.

Nabíjací kábel 
nie je bezpečne 
zapojený.

Uistite sa, že je 
nabíjací kábel 
bezpečne 
zapojený.

Batéria je plne 
nabitá.

Odpojte 
nabíjací kábel.

Počas nabíjania 
indikátor rýchlo 
bliká na červeno.

Napájací adaptér 
nie je kompatibilný.

Na nabíjanie 
vysávača použite 
sieťový adaptér 
5 V     2 A.
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Hodnota a presnosť

Jiangxi Jian Aohai 
Technology Co.,Ltd.

A232-050200U-EU2
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Napájací adaptér
Zverejnené 
informácie

Výrobca

Identifikátor modelu

Vstupné napätie

Vstupná striedavá 
frekvencia

Výstupné napätie

Výstupný prúd

Výstupný výkon

Priemerná aktívna 
účinnosť

Účinnosť pri nízkom 
zaťažení (10%)

Spotreba energie 
bez záťaže

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

Názov
Model
Kapacita batérie
Menovitý výkon
Menovité napätie
Menovitý vstup
Typ konektora
Čistá hmotnosť
Rozmery položky
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Informácie o zhode s predpismi

Informácie o OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové 
elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 
2012/19 / EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným 
domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje 
odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu 
odpadu z elektrických a elektronických zariadení, 
menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna 
likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie 
informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných 
miest získate od inštalačného technika alebo miestnych 
úradov.

My Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto 
vyhlasujeme, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými 
smernicami a európskymi normami a dodatky. Plné znenie 
vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej 
internetovej adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration. html
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OZNÁMENIE O ZÁRUKE
TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA OSOBITNÉ PRÁVA, MÔŽETE 
MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÁ ZÁKONY VAŠEJ 
KRAJINY, PROVINCIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH 
KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE 
SPOTREBITEĽSKEJ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE 
ZÁRUČNÉ OBDOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, 
NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE 
PRÁVA INAK AKO JEJ POVOĽUJE ZÁKON. PRE ÚPLNÉ 
POROZUMENIE VAŠIM PRÁVAM VÁM ODPORÚČAME 
KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE 
ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že výrobky sa pri bežnom 
používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas záručnej 
doby bez chýb materiálu a spracovania. Trvanie 
a podmienky vzťahujúce sa k zákonnej záruke sú 
stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie 
informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete 
na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi:
https://www.mi.com/en/service/warranty/. 
Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej 
Xiaomi produkt nebude mať pri bežnom používaní vo vyššie 
uvedenom období chyby materiálu a spracovania. 
Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu 
bude neprerušovaný alebo bezchybný. Spoločnosť Xiaomi 
nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov 
týkajúcich sa používania produktu.

2.  NÁPRAVY
Ak je zistená vada hardvéru a spoločnosť Xiao počas 
záručnej doby dostane platnú reklamáciu, spoločnosť 
Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt 
vymení alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou 
prípadných nákladov na prepravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS
Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na 
adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi, a to v pôvodnom 
obale alebo obale podobnom, ktorý poskytuje rovnaký 
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stupeň ochrany produktu. S výnimkou rozsahu zakázaného 
platnými zákonmi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať, aby 
ste pred obdržaním záručného servisu predložili dôkazy 
alebo doklad o nákupe a / alebo splnenie ich registračných 
požiadaviek.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA
Ak spoločnosť Xiaomi neustanovuje inak, vzťahuje sa táto 
obmedzená záruka len na produkty vyrobené spoločnosťou 
Xiaomi alebo pre ňu a identifikovateľné ochrannými 
známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo 
"Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody 
spôsobené prírodou alebo vyššou mocou, napríklad úderom 
blesku, tornádom, povodní, ohňom, zemetrasením alebo inou 
vonkajšou príčinou; (b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) 
zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) 
poškodenie spôsobené použitím s inými ako Xiaomi 
produkty; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím či 
nesprávnym použitím; (g) poškodenie produktu spôsobené 
prevádzkovaním produktu mimo povolenej či predpokladané 
použitie popísané spoločností Xiaomi, nesprávnym napätím 
alebo napájaním; alebo
(h) Poškodenie spôsobené servisom (vr. aktualizácie 
a rozšírenie) vykonaného kýmkoľvek, kto nie je zástupcom 
Xiaomi.
Je vašou zodpovednosťou zálohovať všetky dáta, softvér 
alebo iné materiály, ktoré ste na produkte uložili alebo 
uchovali. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu je 
strata alebo preformátovanie dát, softvéru alebo iných 
materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie 
zodpovednosť za takéto poškodenie alebo stratu. Žiadny 
predajca, agent alebo zamestnanec Xiaomi nie je oprávnený 
vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto 
obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka 
uznaná za nezákonnú alebo nevykonateľnú, nebude 
ovplyvnená ani narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť 
zostávajúcich podmienok. S výnimkou prípadov, keď to 
zakazujú zákony alebo inak sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú 
popredajné služby obmedzené na zemi alebo región 
pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne 
dovezené a / alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou 
Xiaomi a / alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi
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alebo od oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky 
nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať 
záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. 
Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali 
predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili. Súčasné záruky 
sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5.  PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY
S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi 
budú mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk 
predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel) obmedzenú 
dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto 
obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú 
obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené 
obmedzenia nebude v týchto prípadoch použité.

6.  OBMEDZENIA POŠKODENIE
S výnimkou rozsahu zakázaného platnými právnymi 
predpismi nebude spoločnosť Xiaomi zodpovedná za 
žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, 
zvláštnymi alebo následnými škodami, okrem iného 
vrátane straty ziskov, výnosov alebo dát, škôd 
vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia výslovné alebo 
implicitné záruky či podmienky alebo podľa akejkoľvek inej 
právnej teórie, aj keď bola spoločnosť Xiaomi informovaná 
o možnosti takýchto škôd.

7. KONTAKTY XIAOMI
Pre zákazníkov, prosím navštívte nasledujúce web: 
https://www.mi.com/en/service/warranty/
Kontaktnou osobou pre popredajné službu môže byť 
akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, 
autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, 
ktorý vám predal. V prípade pochybností kontaktujte 
príslušnú osobu.
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Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. 
(spoločnost Mi Ecosystem)

Adresa: South Side, 24. patro, Jinpin Build, sídlo 
spoločnosti, Yongkang City, provincia Zhejiang, Čína

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