
Vysoušeč vlasů Mi Ionic 
Hair Dryer 

Uživatelská příručka 

Bezpečnostní opatření 

Chcete-li snížit riziko nesprávného fungování, 
úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru, 

smrti a poškození zařízení nebo majetku, 

dodržujte následující bezpečnostní opatření. 

Popisy symbolů 

 Varování Označuje možná nebezpečí, 

která by mohla mít za následek 

vážné zranění nebo smrt. 

 Upozornění Označuje riziko lehkých zranění. 

 Upozorňuje uživatele, že při používání jsou  
zakázány určité činnosti 

 Upozorňuje uživatele, že v zájmu bezpečného 
provozu produktu je nutné při jeho používání 
dodržovat určité činnosti. 

Varování

Toto zařízení smí používat děti starší 8 let a osoby se 
sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností  

a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem 

nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečného 

použití zařízení a pochopily rizika s tím související. 

Se zařízením si nesmějí hrát děti. 

Čištění a uživatelskou údržbu smí děti provádět 

pouze pod dozorem. 
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Varování 

Aby se při poškození napájecího kabelu předešlo 
možnému nebezpečí, musí být kabel vyměněn 

výrobcem, jeho servisním technikem nebo 

podobně kvalifikovanou osobou. Pokud je zařízení 

používáno v koupelně, po použití jej odpojte, 

protože i když je zařízení vypnuté, představuje 

blízkost vody nebezpečí. Za účelem dodatečné 
ochrany je vhodné v elektrickém obvodu koupelny 

instalovat proudový chránič (RCD), jehož jmenovitý 

zbytkový provozní proud nepřesahuje 30 mA. 

Požádejte o radu technika, který provádí instalaci. 

Děti je nutno mít pod dozorem, aby si se zařízením 
nehrály. 

Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se 

sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností  

a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud 

neobdržely potřebné pokyny. 

Nepoužívejte napájecí kabel nebo zástrčku, pokud 
je poškozená nebo přehřátá, protože by to mohlo 

způsobit popálení, zasažení elektrickým proudem 

nebo požár v důsledku zkratu. 

Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka v zásuvce 

uvolněná, protože by to mohlo způsobit popálení, 

zasažení elektrickým proudem nebo požár  

v důsledku zkratu. 
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Varování 

Nezapojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma 

rukama, protože to může mít za následek úraz 
elektrickým proudem a zranění. 

Nepoužívejte napájecí kabel, pokud je zapletený, 

protože to může mít za následek úraz elektrickým 
proudem a způsobit požár v důsledku zkratu. 

Napájecí kabel se nesmí nepoškozovat, upravovat, 

silně ohýbat, natahovat, kroutit, zatěžovat těžkými 

předměty ani stlačovat. Tyto činnosti mohou mít za 

následek úraz elektrickým proudem nebo způsobit 
požár v důsledku zkratu. 

Nepokládejte vysoušeč vlasů na jeho přívod 
vzduchu, když je zapnutý, protože se jeho topná 
cívka může přehřát a způsobit požár. 

Výstup a vstup vzduchu neblokujte ani do nich  
nevkládejte cizí předměty, protože by to mohlo 
způsobit popálení, zasažení elektrickým proudem 
nebo požár v důsledku zkratu. 

Neponořujte vysoušeč vlasů do vody. 

Nepoužívejte tento vysoušeč vlasů ve vlhkém 
prostředí. 

Udržujte vysoušeč vlasů v suchu, v opačném případě 
to může mít za následek úraz elektrickým proudem 
nebo způsobit požár v důsledku zkratu. 

Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud máte mokré 
ruce, protože to může 

mít za následek úraz elektrickým proudem nebo 
způsobit požár v důsledku zkratu. 
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Varování 

Nepoužívejte vysoušeč vlasů v blízkosti ropného plynu 

nebo jiných hořlavých látek (jako jsou těkavé látky, 
ředidla barev, spreje), protože to může mít za následek 

výbuch nebo způsobit požár v důsledku zkratu. 

Nenechávejte vysoušeč vlasů bez dozoru, když je 

zapnutý, protože by to mohlo způsobit požár  

v důsledku zkratu. 

 Během skladování neomotávejte napájecí kabel kolem 

tělesa vysoušeče vlasů. Během budoucího použití by 

mohlo dojít k uvolnění napájecího kabelu, úrazu 
elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku 

zkratu. 

 Neukládejte vysoušeč vlasů ve vysoce vlhkém místě, 

protože to může mít za následek úraz elektrickým 

proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu. 

 Neukládejte vysoušeč vlasů v dosahu dětí, protože to 

může mít za následek úraz elektrickým proudem  

a zranění. 

Produkt sami neopravujte, nerozebírejte ani 

neupravujte, protože to může způsobit zranění  

v důsledku požáru nebo jeho nesprávné fungování. 

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, 

umyvadla  nebo jiných nádob obsahujících vodu. 
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Varování 

Při odpojování síťové zástrčky netahejte za napájecí 

kabel. Při odpojování držte zástrčku. V opačném 

případě se může napájecí kabel odpojit, způsobit 
popálení, úraz elektrickým proudem nebo požár  

v důsledku zkratu. 

Napájecí zástrčku zcela zastrčte do zásuvky. 

 Ujistěte se, že je napájení ve vaší síti 220 až 240 V~. 

 Používejte pouze zásuvky, nepoužívejte prodlužovací 
kabely, protože to může mít za následek úraz 

elektrickým proudem a způsobit požár v důsledku 

zkratu. 

Aby se zabránilo bezpečnostním rizikům, musí být 

napájecí kabel v případě poškození vyměněn 
opravářem. 

Tento produkt není určen k použití osobami  

s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením 
nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí 

(včetně dětí). Pokud takové osoby tento produkt 

používají, musí na ně dohlížet opatrovník, pomáhat 

jim při používání a být odpovědný za bezpečnost 

uživatele. V opačném případě může dojít ke zranění 

nebo k jiným nehodám. 
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Varování 

V případě nesprávného fungování nebo poruchy, 
například když přestane foukat vzduch, při častém 
zastavování, vnitřním přehřátí nebo vzniku dýmu, 
přestaňte produkt prosím okamžitě používat  
a odpojte napájecí kabel. 

Používání produktu v tomto stavu může mít za 
následek úraz elektrickým proudem, zranění nebo 
požár v důsledku zkratu. 

Upozornění 

Tento vysoušeč vlasů má funkci ochrany proti přehřátí, 
která v případě příliš vysoké teploty vysoušeče 
automaticky vypne napájení. Pokud k tomu dojde, měli 
byste vysoušeč okamžitě vypnout spínačem, odpojit jej 
ze zásuvky a počkat s dalším použitím několik minut, 
než vychladne. Po kontrole, zda je přívod a výstup 
vzduchu bez chloupků a vlasů, znovu zapněte spínač. 

Zobrazení produktu a příslušenství v této uživatelské 
příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný 
produkt a jeho funkce se mohou lišit z důvodu 
vylepšení produktu. 
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Upozornění 

Během používání se může výstup vzduchu  
a vzduchová tryska zahřát, proto se jich 
nedotýkejte rukama, mohlo by to způsobit 
popálení. 

Zabraňte pádu nebo nárazu vysoušeče vlasů, 

protože to může mít za následek úraz elektrickým 

proudem nebo způsobit požár v důsledku zkratu. 

Nepoužívejte vysoušeč vlasů, pokud je poškozen 

přívod vzduchu, jinak se vaše vlasy mohou  

v přívodu vzduchu zachytit a poškodit. 

Nepoužívejte vysoušeč vlasů na děti, protože by 
mohlo dojít k popálení. 

Neukládejte napájecí kabel, pokud je zkroucený.  

V opačném případě se může během budoucího 

použití poškodit, může dojít popálení, úrazu 

elektrickým proudem nebo požáru v důsledku 
zkratu. 

Tento produkt lze použít pouze na suché  

a upravené vlasy. Nepoužívejte jej na domácí 
zvířata ani na sušení obuvi, oděvů atd. V opačném 

případě může dojít k popálení nebo požáru  

v důsledku zkratu. 

7 

Společnost Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., 
Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky 

platných směrnic a evropských norem včetně jejich 

dodatků. Celý text prohlášení o shodě naleznete na 

následující internetové adrese: http://www.mi.com/ 

global/service/support/declaration.html 
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Všechny produkty označené tímto symbolem 

představují elektrická a elektronická zařízení (OEEZ 

podle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být 

smíchána s netříděným domovním odpadem. 

Místo toho, za účelem ochrany lidského zdraví  
a životního prostředí, je nutné takový odpad 

předat do specializovaných sběrných míst 

vyhrazených pro recyklaci elektrických  

a elektronických zařízení určených vládou nebo 

místními úřady. Správná likvidace a recyklace 

pomůže zabránit potenciálním negativním 
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. 

Více informací o místě i podmínkách daných 

sběrných míst vám poskytne prodejce nebo místní 

úřady. 

Popis produktu 
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3 

2 

1 

1     Spínač zapnutí/vypnutí 
Vysoká 
Nízká 
Vypnuto 

3   Ukazatel iontů vody 
5    Vzduchová tryska 
7    Přívod vzduchu 
9    Napájecí kabel 

2   Tlačítko teploty  
  Horké 
Cyklus horké a studené 
Studené 
Výstup vzduchu 
Vzduchovod 
Držadlo 

Pokyny 
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Vlastnosti 

Tento vysoušeč vlasů používá iontovou technologii péče 

o vlasy, která pomáhá snižovat statickou elektřinu vlasů, 

udržuje vlhkost, posiluje vlasové šupiny a zajišťuje 

zdravější a lesklejší vlasy. 

1. Vodní ionty jsou ionty mikročástic, které se rozkládají vodou 
při vysokém napětí a jsou obklopeny vlhkostí.

2. V teplotních režimech Horké, Cyklus horké a studené 
a Studené fouká tento vysoušeč vlasů vzduch obsahující 
vodní ionty a ukazatel iontů vody bude stále svítit.

3. 

• 

Když tento vysoušeč vlasů vytváří vodní ionty, dochází 
k tomu, že: 

Z otvoru pro emisi iontů vody umístěného ve výstupu 
vzduchu vycházejí kapičky vody. 

• Při používání vzniká jedinečná vůně, nezpůsobí to ale 
žádné poškození těla. 

4. Menší prospěch z vodního iontového účinku mohou mít
lidé s těmito typy vlasů: 

• Lidé s přírodními kudrnatými vlasy. Lidé, jejichž vlasy 
se snadno kroutí. Lidé s dobrou kvalitou vlasů. 

• Lidé, kteří mají negativní iontovou trvalou ondulaci
méně než 3 až 4 měsíce. 

• Lidé s krátkými vlasy. 

5. Vodní ionty se vytvářejí hromaděním vlhkosti ve 
vzduchu, ale v některých případech může být 
vzhledem k podmínkám okolního prostředí obtížné, 
aby se vytvořily vodní ionty. 

Negativní ionty jsou například vytvářeny tehdy, pokud 
je obtížné získat vlhkost ze vzduchu při nízké 
teplotě a nízké vlhkosti.
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1. Nejprve se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto ( ), 

poté zapojte napájecí zástrčku do zásuvky a přepněte 

spínač na nastavení nízká ( ) nebo vysoká ( ) teplota. 

2. Po každém zapnutí je u vysoušeče vlasů ve výchozím 

nastavení nastavena teplota na „Vysoká“ a ukazatel 

vedle tlačítka teploty je oranžový. Režim změníte 

stisknutím tlačítka, jak je znázorněno na obrázku níže. 

Horké Cyklus horké a studené Studené 

Oranžová Bliká střídavě modrá 
a oranžová 

Modrá 



3. Tento produkt je vybaven magnetickou 
snadno sestavitelnou a rozebíratelnou vzduchovou 
tryskou, která se může otáčet o 360 stupňů.
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5. Aby se zabránilo zachycení vlasů ve vysoušeči

vlasů, ujistěte se při používání, že je vzdálenost 
mezi vlasy a přívodem vzduchu větší než 10 cm. 

Aby nedošlo ke spálení vlasů, ujistěte se při
používání, že je vzdálenost mezi vlasy a výstupem

vzduchu větší než 3 cm.
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Údržba 

• Před čištěním se ujistěte, že je vysoušeč vlasů 
vypnutý a napájecí kabel je odpojen. 

• Pravidelně odstraňujte prach z přívodu a výstupu 
vzduchu pomocí ručníku, vatového tamponu 

nebo zubního kartáčku. 

• Aby nedošlo k poškození produktu, netlačte ani
neškrábejte nehty nebo ostrými předměty na 

přívod nebo výstup vzduchu. 

• Při čištění produktu nepoužívejte líh, odstraňovač 

laku na nehty ani čisticí prostředek, protože to 
může mít za následek nesprávné fungování, 

popraskání nebo vyblednutí barvy. 

Tento symbol znamená „Nepoužívejte 
při koupání nebo sprchování“. 

Tento symbol znamená 
„Nepoužívejte toto zařízení 
v blízkosti van, sprch, umyvadel 
nebo jiných nádob obsahujících vodu“. 
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4. Před nasazením vzduchové trysky vysoušeč vlasů 

vypněte. Aby nedošlo k popálení, neupravujte, 
nesestavujte ani nerozebírejte vzduchovou trysku 

během používání. 

 

6. Po použití vysoušeč vlasů vypněte a odpojte 
napájecí kabel. 

Specifikace 

Název Vysoušeč vlasů Mi Ionic Hair Dryer 

Model CMJ01LX3 

Jmenovité napětí 220 až 240 V~ 

Jmenovitý kmitočet 50 Hz 

Jmenovitý výkon 1800 W 

Rozměry 160 × 77 × 215 mm (včetně vzduchové trysky) 

Dovozce:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň

www.beryko.cz

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, China 

Před použitím zařízení si nejprve pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte si ji pro budoucí 
použití. 
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