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VÝSTRAHA! 
Prečítajte si bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Postupujte 
podľa výstrah a pokynov, v opačnom prípade môžete spôsobiť 
zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenie. 
Všetky výstrahy a pokyny si uchovajte na prípadné ďalšie 
použitie. 

 

Základné informácie o výrobku 
 

 
Poznámka: Zobrazenia výrobku, jeho príslušenstva a používateľského 
rozhrania v tomto návode na použitie sa uvádzajú len na informačné 
účely. 
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Opis dielov 
 

1 Schraderov ventil 2 Vysokotlaková hadica 

3 Oddelenie vzduchovej 
hadice 

4 Svetlo 

5 Pripojenie vzduchovej 
hadice 

6 Displej 

7 Tlačidlo + 8 Tlačidlo na 
zapnutie/vypnutie svetla 

9 Tlačidlo - 10 Indikátor stavu batérie 

11 Nabíjací port 12 Tlačidlo Režim 

13 Tlačidlo na 
spustenie/zastavenie 

14 Ventil na uvoľnenie tepla  

 
Príslušenstvo 

 

  
Adaptér na ventil 
Presta x 1 

 

Nabíjací kábel × 1 

Adaptér na ihlový 
ventil x 1 

 

Úložné puzdro × 1 

Bezpečnostné pokyny  

Vzduchový kompresor má pri prevádzke hladinu hluku 75 dB. Na 
ochranu svojho sluchu prijmite primerané opatrenia. Vzduchový 
kompresor a vzduchová hadica sa počas chodu môžu za chvíľu 
veľmi ohriať. Nedotýkajte sa horúcich povrchov, kým sa 
neochladia. Tento výrobok nie je hračka a nemôžu ho používať 
deti. 
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Použitie 
 

1. Indikátor stavu batérie a nabíjania 

Indikátor stavu batérie 
 

 
Nabíjanie 

Indikátor stavu batérie má 
rôzne farby na označenie 
zostávajúcej úrovne batérie 
vzduchového kompresora: 
Biela: Viac ako 50 % 
Oranžová: 20 až 50 % 
Červená:  Menej ako 20 %, čo najskôr 
ju nabite 

 
Pred prvým použitím vzduchový 
kompresor úplne nabite. Pripojte 
nabíjací kábel ku certifikovanému 
adaptéru 5,0 V 
2,0 A USB (predáva sa samostatne), 
aby ste vzduchový kompresor nabili. 
Indikátor stavu batérie počas 
nabíjania: Bliká biela: Nabíjanie 
Biela: Úplne nabitá 
Poznámka: Vzduchový kompresor 
sa počas nabíjania nesmie 
používať. 

2. Zapnutie vzduchového kompresora 

Vyberte vysokotlakovú hadicu z 
oddelenia, potom sa kompresor 
automaticky zapne. Ak sa 
kompresor nepoužíva 3 minúty, 
automaticky sa vypne. Ak sa 
kompresor automaticky vypne, 
keď je hadica vytiahnutá, 
stláčajte tlačidlo štart/stop, aby 
ste vzduchový kompresor znovu 
zapli. 

 

 
Vybrať 

vzduchovú 

hadicu 

tlačidlo 
Štart/Stop 
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3. Pripojenie vysokotlakovej vzduchovej hadice a dýzy 

Schraderov ventil 
Pneumatiky na autá, motocykle, e-
bicykle a väčšinu horských bicyklov, 
ktoré používajú Schraderov ventil. 
Na nafúknutie: Vzduchový kompresor 
sa môže priamo pripojiť k 
Schraderovmu ventilu, aby mohlo 
začať nafukovanie. 
Na vyfúknutie: Na uvoľnenie vzduchu 
je potrebné stlačenie ihly vo vnútri 
vzduchového ventilu, použite na to 
vhodný nástroj. 

Adaptér na ventil Presta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptér na ihlový ventil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cestné bicykle a niektoré horské 
bicykle používajú ventil Presta, ktorý 
vyžaduje, aby sa použil adaptér na 
takýto ventil. 
Na nafúknutie: Odskrutkujte krúžok na 
ventile Presta, nasaďte adaptér na ventil 
Presta na vzduchovú hadicu a pripojte 
vzduchový kompresor k ventilu 
pneumatiky, aby ste ju mohli začať 
nafukovať. Po nafúkaní pneumatiky 
krúžok ventila znovu nasaďte. 
Na vyfúknutie: Odskrutkujte krúžok 
na ventile Presta a stlačte piest 
ventila nadol, aby ste uvoľnili 
vzduch. 
Na nafúknutie lôpt, ako sú 
basketbalové alebo futbalové lopty, 
bude potrebné použiť priložený 
adaptér na ihlový ventil. 
Na nafúknutie: Naskrutkujte adaptér 
na ihlový ventil na adaptér 
Schraderovho ventilu, potom vložte 
ihlu do ventilu lopty a môžete začať 
nafukovať. 
Na vyfúknutie: Vložte adaptér 
ihlového ventilu do ventilu lopty a 
jemne zatlačte na loptu, aby sa 
uvoľnil vzduch. 

Typ ventilu 

Typ ventilu 

Typ ventilu 
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4. Zisťovanie tlaku vzduchu 
Aktuálny tlak sa automaticky zobrazí po pripojení vzduchovej hadice 
k predmetu, ak je kompresor vzduchu zapnutý. 

 
5. Určenie správneho tlaku vzduchu 

Aby ste zaistili bezpečnosť a zabránili zraneniam spôsobeným 
roztrhnutím predmetov v dôsledku nadmerného nafúknutia, vždy pred 
nafúknutím skontrolujte návod alebo príslušné pokyny, ktoré sú 
priložené k fúkanému predmetu, aby ste určili správny tlak vzduchu. 

 

Pneumatiky 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lopty 

 
Odporúčaný tlak vzduchu v 
pneumatikách pre osobné 
automobily, bicykle a motocykle je 
uvedený na bočnej strane 
pneumatiky. 
Odporúčaný tlak v pneumatikách 
pre osobné automobily je tiež 
uvedený na profile bočných dverí 
vodiča. 
Podrobnosti o zaťažiteľnosti a 
odporúčanom tlaku vzduchu nájdete 
v návode alebo príručke dodanej s 
vaším vozidlom. 

 
 
 

Odporúčaný tlak vzduchu pre 
futbalové, basketbalové, 
volejbalové a iné lopty je 
uvedený pri vzduchovom ventile 
lopty. 

6 

   
. 
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Tabuľka referenčných hodnôt tlaku vzduchu 
 

Kategória Typ Odporúča sa 
Rozsah tlakov 

 
 
 

Bicykle 

12, 14 a 16" pneumatiky pre 
bicykle 

20, 22 a 24" pneumatiky pre 

bicykle Pneumatiky pre elektrické 

skladacie bicykle Mi QICYCLE  

Pneumatiky pre elektrické skútre 
Mi 

26, 27,5 a 29" pneumatiky pre 

horské bicykle  700c pneumatiky 

cestných bicyklov s ráfikmi 700c 

rúrkové pneumatiky pre cestné 

bicykle 

30 - 50 psi 

40 - 50 psi 

45 - 50 psi 

40 - 50 psi 

45 - 65 psi 

45 - 65 psi 

120 - 145 psi 

Motorka Pneumatiky skútrov a cestných 
motocyklov 

1,8 - 3,0 bar 

Autá Pneumatiky pre autá 2,2 - 2,8 bar 

 
 

Lopty 

Basketbalová Futbalová lopta 

Volejbalová pre americký futbal 

7 - 9 psi 

8 - 16 psi 

4 - 5 psi 

12 - 14 psi 

 
Poznámka: Hodnoty rozsahov tlakov sú len pre informáciu. Hodnoty 
skutočného tlaku vzduchu v pneumatikách vždy udržiavajte podľa 
údajov v návode alebo v príručke k nafúknutému predmetu. (Údaje 
uvedené vyššie sú z lab. QiCYCLE) 
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6. Predvolené hodnoty tlaku  
Prepínanie režimov 

Stlačte tlačidlo Režim, aby ste mohli prepínať medzi 
piatimi režimami pre nafukovanie uvedenými nižšie. Pred 
nafukovaním zvoľte preferovanú jednotku tlaku. Stláčajte 
tlačidlo Režim a jednotky sa budú meniť z psi na bar a 
naopak. 
Ručný režim: Predvolený tlak určený 
používateľom (uloží sa hodnota a jednotka 
tlaku) Nastavovateľný rozsah: 3 - 150 psi 

Režim bicykel: Predvolené 
45 psi Rozsah nastavenia: 
30 - 65 psi 
Režim motorka: Predvolené 2,4 
bar Rozsah nastavenia: 1,8 - 3,0 
bar 
Režim auto: Predvolené 
2,5 bar Rozsah 
nastavenia: 1,8 - 3,5 bar 
Režim lopta: 
Predvolené 8 psi 
Rozsah nastavenia: 4 - 
16 psi 

Nastavenie predvoleného tlaku 

Po výbere režimu stlačte na + alebo -, aby ste zvýšili 
alebo znížili predvolenú hodnotu tlaku. Držte stlačené + 
alebo -, aby ste rýchlo zmenili hodnotu tlaku. 
Keď nastavujete predvolenú hodnotu, blikajúca hodnota 
uvádza cieľový tlak a neblikajúca hodnota uvádza tlak v 
reálnom čase. 

Svetlo 
 

 

 
 
Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť, zapnú/vypnú sa svetlá na 
vzduchovom kompresore. Svetlo uľahčuje videnie v tme, 
keď musíte vykonať také činnosti, ako je napríklad 
pripojenie vzduchového kompresora k ventilu. 
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7. Nafukovanie 
Spustenie nafukovania 

Stlačte tlačidlo Štart/Stop na spustenie nafukovania. 
Aktuálny tlak sa zobrazuje počas nafukovania v reálnom 
čase. Pri nafukovaní môže mať vzduchový kompresor 
hlučnosť 75 - 80 dB. Na ochranu svojho sluchu prijmite 
primerané opatrenia. Vzduchový kompresor a vzduchová 
hadica sa počas chodu môžu za chvíľu veľmi ohriať. 
Zabráňte dlhodobému kontaktu pokožky s hadicou, aby 
ste sa vyhli zraneniam. 

Zastavenie nafukovania 

Keď sa dosiahne predvolená hodnota tlaku, 
vzduchový kompresor automaticky prestane 
nafukovať. Vzduchový kompresor sa môže 
kedykoľvek počas nafukovania zastaviť aj ručne 
jedným stlačením tlačidla Štart/Stop. 

Pozor  

Také predmety, ako sú balóny, plážové lopty a kolesá na 
plávanie, sa nedajú nafúknuť automaticky, pretože vyžadujú 
tlak vzduchu nižší ako je minimálny tlakový rozsah 
vzduchového kompresora. Tieto predmety nafukujte len 
ručne a opatrne. 

Informácie o batérii 

Batéria vzduchového kompresora vydrží pri úplnom nabití asi 30 
minút prevádzky bez záťaže pri okolitej teplote 25 °C. Používanie 
vzduchového kompresora pri veľkej záťaži alebo pri nízkej 
okolitej teplote môže životnosť batérie skrátiť.  

 

8. Odpojenie vzduchovej hadice 

Po nafukovaní môže byť vzduchová hadica kompresora veľmi horúca. 
Pri odpájaní zariadenia od ventilu postupujte opatrne, aby ste predišli 
zraneniam. Pri odpájaní vzduchového kompresora môže z ventilu 
uniknúť nejaký vzduch. Aby ste zabránili strate tlaku, vzduchovú 
hadicu rýchlo odpojte od ventilu. 
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9. Vypnutie vzduchového kompresora 
Vložte vzduchovú hadicu späť do odkladacieho oddelenia, 
vzduchový kompresor tak vypnete. Stláčajte tlačidlo 
Štart/Stop, kým sa vzduchový kompresor nezapne. Ak sa 
vzduchový kompresor nepoužíva 3 minúty, automaticky sa 
vypne. 
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Potrebné opatrenia 
• Vzduchový kompresor nesmú používať osoby mladšie ako 16 

rokov. Pri používaní vzduchového kompresora zabráňte 
deťom, aby sa dostali do jeho blízkosti. 

• Vzduchový kompresor má zabudovanú lítiovú batériu a nesmie sa 
vystaviť účinkom ohňa alebo nesprávne likvidovať. Batériu 
vzduchového kompresora nevystavujte účinkom prostredí s 
vysokou teplotou, nenechávajte ju, napríklad, v aute, na priamom 
slnečnom svetle. Ak sa lítiová batéria vystaví pôsobeniu 
extrémnej teploty, nárazom alebo vody, vzniká riziko požiaru, 
spontánneho spaľovania a dokonca výbuchu.    

• Vzduchový kompresor sa nesmie skladovať pri teplotách 
nižších ako -10 °C alebo vyšších ako 45 °C. Vystavenie vysokej 
teplote alebo chladu môže skrátiť životnosť vzduchového  
kompresora a poškodiť zabudovanú batériu. 

• Dlhodobé nepoužívanie vzduchového kompresora môže poškodiť 
jeho batériu. Odporúča sa nabiť vzduchový kompresor aspoň raz 
za tri mesiace. 

• Kompresor používa zabudovaný jednosmerný motor, ktorý 
môže počas prevádzky produkovať elektrické iskry a nesmie 
sa používať v horľavom alebo výbušnom prostredí. 

• Ak vzduchový kompresor vydáva počas prevádzky nezvyčajný 
zvuk alebo sa začne prehrievať, okamžite ho vypnite. 

• Vždy pred nastavením tlaku vzduchu sa uistite, že ste vybrali 
zariadenie so správnym tlakom vzduchu, aby ste zabránili 
nehodám, ako je napríklad prasknutá pneumatika. Konverzia 
základných jednotiek: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa. 

• Počas používania vždy vzduchový kompresor sledujte a keď 
ho používate, nenechávajte ho bez dozoru bez nastavenia 
takého tlaku, aby ste zabránili nadmernému nafúknutiu. 

• Vzduchový kompresor používajte len v čistom a suchom 
prostredí. Vniknutie špiny a prachu môže spôsobiť poškodenie 
vzduchového kompresora. Vzduchový kompresor nie je odolný 
proti vode a nikdy sa nemá oplachovať vodou. 

Údržba a servis 
1. Pravidelné čistenie, údržba, spôsob udržiavania ostrých 

nástrojov a mazanie, nabíjanie najmenej raz za tri mesiace. 
2. Servis vykonávaný výrobcom alebo jeho zástupcom. 
3. Zoznam dielov, ktoré môže vymeniť používateľ (vysokotlaková 

vzduchová hadica a Schraderov ventil, adaptér na ventil Presta, 
adaptér na ihlový ventil a nabíjací kábel). 

4. Špeciálne náradie, ktoré sa môže vyžadovať, nerozoberajte a 
sami neopravujte. 
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Poruchy a ich odstraňovanie 
 

Problém Riešenie  

Pomalé nafukovanie 1. Skontrolujte, či je dostatočná 
úroveň nabitia batérie vzduchového 
kompresora. 
2. Skontrolujte, či zo vzduchovej hadice 

neuniká vzduch. 
3. Skontrolujte, či oba konce vzduchovej 
hadice sú pevne pripojené. 
4. Skontrolujte, či z nafukovaného 
predmetu neuniká vzduch. 

Vzduchový kompresor sa 
zapne, ale nenafukuje 

1. Skontrolujte, či sa pred nafukovaním 
vzduchová hadica nevybrala z oddelenia. 
2. Skontrolujte, či je dostatočná 
úroveň nabitia batérie vzduchového 
kompresora. 
3. Skontrolujte, či tlak nafúknutého 
predmetu neprekračuje vopred 
nastavený tlak. 

Nie je možné zvýšiť 
alebo znížiť predvolený 

tlak 

Uistite sa, že vzduchový kompresor má 
nastavený správny režim. Ručný režim 
má prázdny displej bez ikoniek a 
umožňuje vám nastaviť predvolenú 
hodnotu v rozsahu od 3 do 150 psi. 

Vzduchový kompresor 
nafukuje normálne, ale 

zobrazovaný tlak je nula 

Tlak nafukovaných predmetov s nízkym 
tlakom vrátane balónov je príliš nízky a preto 
sa nedá odmerať. 

Vzduchový kompresor sa 
už vypol po pripojení 
vzduchovej hadice k 

ventilu 

Stláčajte tlačidlo Štart/Stop, kým sa 
vzduchový kompresor opäť nezapne. 

Pri pripájaní 
vzduchovej hadice 
uniká vzduch 

Uistite sa, že vzduchová hadica je 
pevne prichytená. 

Farba indikátora úrovne 
batérie je iná 

pri nafukovaní ako v 
pohotovostnom režime 

Úroveň napätia lítiovej batérie pri vybíjaní 
výrazne klesá, preto je farba indikátora 
úrovne batérie iná pri nafukovaní ako v 
pohotovostnom režime. Je to normálne. 
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Špecifikácie 
 

Názov Prenosný elektrický vzduchový 
kompresor Mi  

Model MJCQB02QJ 

Rozmery 124 × 71 × 45.3 mm (vzduchový kompresor, 
bez vzduchovej hadice) 

Rozsah tlaku 
nafukovania 0,2 - 10,3 bar / 3 - 150 psi 

Prevádzková 
teplota  

Nabíjanie: 0 °C až 45 °C 
Vybíjanie: -10 °C až 45 °C 

Teplota skladovania -10 °C až 45 °C 

Rozmery vzduchovej 
hadice 

Dĺžka vzduchovej hadice je 180 mm (vrátane 
adaptéra pre Schraderov ventil a bez závitu) 

Rozmery 
vzduchového ventilu 

Adaptér Schraderovho ventilu: 11 
× 20 mm Adaptér ventilu Presta: 
11 × 15 mm 

Kapacita batérie  2000 mAh (14,.8 Wh) 

Úroveň hluku pri 
prevádzke 

Menej ako 80 dB vo vzdialenosti 1 m 

Adaptér 
napájania  

5 V 2 A 

Nabíjací port Micro - USB 

Doba nabíjania  
 

＜ 3 hodiny 

Presnosť snímača ±2 psi 
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Hodnoty hluku a vibrácií 
Výsledky skúšok 

 

Hodnoty emisií hluku určené podľa EN 60745 - 1 : 

Hladina akustického tlaku LpA = 72,8 dB (A) 

Neistota K= 3,0 dB 

A - vážená hladina akustického výkonu LWA = 83,8 dB (A) 

Neistota K= 3,0 dB 

Deklarovaná A-vážená hladina 
akustického výkonu (podľa EN 
1012-1) 

 
87 dB (A) 

Celkové hodnoty vibrácií stanovené podľa EN 60745-1: 

Hodnota emisií vibrácií ah = 2,9 m/s² 

Neistota K = 1,5 m/s² 

 
Tieto informácie: 
• že deklarovaná celková hodnota vibrácií bola meraná v 

súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže sa 
použiť na porovnanie jedného náradia s druhým; 

• že deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť aj 
na predbežné posúdenie expozície. 

 

Upozornenie:  

že emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia 
sa môžu líšiť od deklarovanej celkovej hodnoty v závislosti od 
spôsobu, akým sa náradie používa; a o potrebe určiť bezpečnostné 
opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré sú založené na odhade expozície 
v skutočných podmienkach používania (zohľadnia sa všetky časti 
prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď 
okrem času spustenia beží naprázdno). 
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1) Bezpečnosť pracovnej plochy 

a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo tmavé 
priestory priťahujú nehody. 

b) Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti 
horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu 
zapáliť prach alebo výpary. 

c) Počas prevádzky elektrického náradia nedovoľte deťom a okolostojacim 
osobám sa k nemu priblížiť. Rozptýlenie môže spôsobiť, že stratíte kontrolu. 

2) Elektrická bezpečnosť 

a) Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Nikdy žiadnym 
spôsobom zástrčku neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptéry zástrčiek s 
uzemneným elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky 
znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. 

b) Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú rúry, radiátory, sporáky a 
chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým 
prúdom. 

c) Elektrické náradie nevystavujte dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak sa voda 
dostane do elektrického náradia, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom. 

d) Nezaobchádzajte so šnúrou nešetrne. Šnúru nikdy nepoužívajte na prenášanie, 
ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia. Udržiavajte ju mimo tepla, oleja, 
ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané šnúry zvyšujú 
riziko úrazu elektrickým prúdom. 
e) Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovaciu šnúru vhodnú pre 
vonkajšie použitie. Použitie predlžovacej šnúry vhodnej pre vonkajšie použitie znižuje 
riziko úrazu elektrickým prúdom. 
f) Ak s elektrickým náradím pracujete vo vlhkom prostredí, použite zdroj 
chránený prúdovým chráničom (RCD). Použitie RCD znižuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.  

3) Bezpečnosť osôb 

a) Pri práci s elektrickým náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a riaďte sa 
zdravým rozumom. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo ak ste 
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Okamžik nepozornosti pri používaní 
elektrického náradia môže spôsobiť vážne zranenie osôb. 

b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy noste ochranné okuliare. 
Ochranné prostriedky, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná 
obuv, prilba alebo ochrana sluchu, ktoré sa používajú vo vhodných podmienkach, 
znižujú počet zranení osôb. 
c) Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením elektrického náradia k 
napájaciemu zdroju a/alebo batérii, jeho zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že je 
vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo 
pripájanie elektrického náradia, ktoré má zapnutý vypínač, k zdroju, privoláva nehody. 
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d) Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče alebo 
nástroje. Kľúče alebo nástroje, ktoré zostanú pripojené k otáčajúcej sa časti 
elektrického náradia, môžu spôsobiť zranenie osôb. 

e) S náradím nepracujte nad miestami, kde sa pohybujú ľudia. Vždy majte správnu 
obuv a zachovávajte rovnováhu. Umožňuje to lepšie ovládanie elektrického náradia v 
neočakávaných situáciách. 

f) Správne sa oblečte. Neobliekajte si voľný odev a nemajte na sebe šperky. Vlasy, 
odev a rukavice udržiavajte mimo dosahu pohyblivých častí. Pohyblivé časti môžu 
zachytiť voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy. 

g) Ak je k dispozícii príslušenstvo na odsávanie a zber prachu na pripojenie k 
zariadeniu, uistite sa, že je pripojené a správne sa používa. Používanie odsávania 
prachu môže znížiť riziko súvisiace s prachom. 

4) Používanie a starostlivosť o elektrické náradie 

a) Na elektrické náradie nepôsobte násilím. Použite elektrické náradie, ktoré 
je vhodné pre vašu aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie 
a bezpečnejšie pre situácie, na ktoré je navrhnuté. 

b) Elektrické náradie nepoužívajte, ak ho vypínač nezapína alebo nevypína. 
Každé elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať pomocou vypínača, je 
nebezpečné a musí sa opraviť. 

c) Pred každým nastavením, zmenou príslušenstva alebo uložením 
elektrického náradia odpojte zástrčku z napájacieho zdroja a/alebo 
batériový blok od elektrického náradia. Takéto preventívne bezpečnostné 
opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia. 

d) Elektrické náradie, ktoré sa nepoužíva, skladujte mimo dosahu detí a 
nedovoľte, aby osoby, ktoré nie sú s týmto elektrickým náradím alebo týmto 
návodom oboznámené, ho ovládali. 
V rukách nezaškolených používateľov je elektrické náradie 
nebezpečné. 

e) Zabezpečte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú 
nesprávne zarovnané alebo zablokované, či nie sú zlomené a či nedošlo k inej situácii, 
ktorá by mohla ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je elektrické náradie 
poškodené, pred použitím ho opravte. Veľa nehôd spôsobuje nedostatočne udržiavané 
náradie. 

f) Rezné nástroje uchovávajte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s 
ostrými reznými hranami sa s menšou pravdepodobnosťou zablokujú a ľahšie sa 
ovládajú. 

g) Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a nástroje, atď. V súlade s týmito 
pokynmi zohľadnite pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať. Keď sa toto 
elektrické náradie použije na iné činnosti, ako tie, na ktoré je určené, môže to 
spôsobiť nebezpečnú situáciu. 

5) Použitie a starostlivosť o náradia napájané batériou  

a) Náradie nabíjajte len nabíjačkou špecifikovanou výrobcom. Nabíjačka vhodná 
pre jeden typ batérie môže pri použití s iným typom batérie vytvárať riziko 
požiaru. 

b) Elektrické náradie používajte len s osobitne špecifikovanými batériovými blokmi. 
Použitie iných batériových blokov môže vytvárať riziko požiaru. 
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c) Ak sa batériový blok nepoužíva, udržiavajte ho mimo dosahu iných 
kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, 
skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť prepojenie 
jednej svorky s druhou. Skratovanie svoriek batérie môže spôsobiť 
popáleniny alebo požiar. 

d) Pri nešetrnom zaobchádzaní môže z batérie unikať kvapalina; zabráňte 
kontaktu s touto kvapalinou. Ak náhodne dôjde ku kontaktu, spláchnite ju vodou. 
Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Kvapalina 
vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie. 

6) Servis 

a) Servis elektrického náradia môže vykonávať len oprávnená osoba, pričom použije 
identické náhradné diely.  Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického 
náradia. 
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My, spoločnosť iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd., 
týmto prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s 
týmito európskymi smernicami a harmonizovanými 
normami: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU, 
2006/66/EC, EN 60745-1:2009+A11, EN 1012-1:2010, EN 
55014-1:2017, EN 55014-2:2015 
Úplný text prehlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na 
tejto internetovej adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 
Jintong Weng, Quality Engineer, Mar.2019, Xiamen China 

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú 
odpadové elektrické a elektronické zariadenia 
(OEEZ v súlade so smernicou 2012/19/EÚ), ktoré by 
sa nemali miešať s netriedeným domovým 
odpadom.  Namiesto toho by ste mali chrániť 
zdravie ľudí a životné prostredie tým, že odovzdáte 
svoje odpadové zariadenie na určené zberné 
miesto na recykláciu odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo 
miestne orgány. Správnou likvidáciou a recykláciou 
pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa 
na inštalačnú firmu alebo miestne úrady, poskytnú 
vám ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach 
týchto zberných miest. 

Pôvodný návod 

Tento návod si dôkladne prečítajte a ponechajte si ho na prípadné 
použitie v budúcnosti. 

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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