
Smart Tower Heater Lite Užívateľská príručka  
*Tento produkt je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.
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• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie 
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú 
pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným 
spôsobom a rozumie súvisiacemu nebezpečenstvu.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. 
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho 

servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu.

• Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
• Nepoužívajte tento vykurovací ventilátor v bezprostrednej blízkosti 

vane, sprchy alebo bazénu.
• Nepoužívajte tento ohrievač, pokiaľ spadol.
• Nepoužívajte, ak sú na ohrievači viditeľné známky poškodenia.
• Používajte tento ohrievač na vodorovnom a stabilnom povrchu.
• Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú 

pod neustálym dohľadom.
• Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba 

za predpokladu, že bol umiestnený alebo inštalovaný v určenej 
normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom. a porozumieť 
súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú 
spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.



2

VAROVANIE
• Ohrievač neoplachujte vodou.
• Neponárajte ohrievač do vody. 
• Nelejte do ohrievača žiadnu vodu.
• Nepoužívajte ohrievač v skleníkoch alebo na staveniskách.
• Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
• Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, kde sú 

obsadené osobami, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, 
pokiaľ nie je zaistený neustály dohľad.

• Aby ste znížili riziko požiaru, udržujte textílie, závesy alebo akýkoľvek 
iný horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu 
vzduchu.

• Tento ohrievač je určený iba na vnútorné použitie. Počas používania 
umiestnite ohrievač stabilne na rovný povrch a nenakláňajte ani 
neprevracajte ho. 

• Nedotýkajte sa ohrievača holou pokožkou, aby ste sa nepopálili.
• Nedotýkajte sa ohrievača mokrými rukami. Nepoužívajte ho na 

udržanie zvierat a rastlín v teple. 
• Nedotýkajte sa ohrievača počas alebo tesne po jeho použití, aby 

nedošlo k obareniu. 
• Aby ste predišli riziku prehriatia alebo požiaru, nikdy nepoužívajte 

predlžovací kábel.
• Ohrievač používajte iba v dobre vetranom prostredí. Zaistite, aby sa do 

vstupu alebo výstupu vzduchu ohrievača nedostali žiadne cudzie 
predmety alebo ich neblokovali.

• Do žiadneho otvoru ohrievača nevkladajte drôty ani iné cudzie 
predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

POZOR
Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť 
popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať tam, kde sú prítomné deti 
a zraniteľné osoby. 

Použitie
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• Neumiestňujte ani nepoužívajte ohrievač v blízkosti horľavých
a výbušných materiálov, ako je benzín a farby, ani v blízkosti 
predmetov, ktoré sa ľahko deformujú, odfarbujú alebo sa kazia 
teplom, ani v miestach so silným prachom, ako sú garáže alebo 
dielne. 

• Počas používania tohto ohrievača nezdieľajte rovnaký elektrický 
obvod s inými zariadeniami, aby nedošlo k preťaženiu obvodu. 

• Aby ste predišli bezpečnostným rizikám, nerozoberajte ohrievač 
sami. Pokiaľ ohrievač nefunguje správne, kontaktujte tím 
popredajného servisu. 

• Funkcia prirodzeného režimu ohrievača nemôže úplne nahradiť 
funkciu ventilátora. 

• Neodpájajte ohrievač od napájania, pokiaľ úplne nevychladol. 
V opačnom prípade sa môže ohrievač automaticky vypnúť, aby bola 
zaistená bezpečnosť. Po dôkladnom ochladení sa ohrievač vráti do 
normálnej prevádzky.
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Prehľad produktu

Vežový ohrievač

Kontrolný panel

Tlačidlo plánovaného 
zapnutia/vypnutia

Teplota/
Indikátor plánovaného 

zapnutia/vypnutia

Tlačidlo teploty

Tlačidlo zapnutia/
pohotovostného režimu

Oscilačné tlačidlo

Režim konštantnej teploty 

Horúci režim

Teplý režim

Prirodzený režim

Indikátor režimu

Tlačidlo módu

Indikátor Wi-Fi

Kontrolný panel

Rukoväť

Prívod vzduchu

Tlačidlo napájania

Vývod vzduchu

Podstavec

Napájací kábel

Predný pohľad Zadný pohľad

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia 
iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.
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Ako používať

Pred použitím

Zapnutie/vypnutie detského zámku

• Skontrolujte, či je ohrievač v dobrom stave
a uistite sa, že nie je napájací kábel poškodený 
alebo porušený. 
• Použite elektrickú zásuvku 220–240 V AC
s menovitým prúdom aspoň 10 A. Odporúča sa 
zapojiť napájací kábel do zásuvky v stene
a nezdieľajte rovnakú predlžovaciu šnúru s inými 
spotrebičmi. 
• Pred použitím stlačte tlačidlo napájania na 
zadnej strane ohrievača. Keď ohrievač vydá zvuk 
upozornenia, je pripojený k napájaniu. 
• Tento ohrievač je elektrický spotrebič na blízke 
použitie. Pri použití ohrievača na priame fúkanie 
vzduchu sa odporúča umiestniť ho jeden až dva 
metre od seba pre optimálny výkon kúrenia.

Zapnutie/pohotovostný režim
• Stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného 
režimu zapnite ohrievač.
• Keď je ohrievač zapnutý, stlačte tlačidlo zapnutia/
pohotovostného režimu; ohrievač bude rozptyľovať 
teplo po dobu 30 sekúnd, potom prejde do 
pohotovostného režimu.
Poznámka: Potom, čo ohrievač bežal v 
prirodzenom režime po dobu 30 sekúnd, môžete 
stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostný režim 
uviesť ohrievač priamo do pohotovostného režimu.
• Keď ohrievač odvádza teplo, stlačte tlačidlo 
zapnutia/pohotovostného režimu; ohrievač sa vráti 
k skôr používanému nastaveniu.
Poznámka: Pokiaľ plánujete ohrievač dlhšiu dobu 
nepoužívať, uistite sa, že je ohrievač
v pohotovostnom režime a potom ho vypnite
a odpojte napájací kábel.

Poznámka: Ak je izbová teplota vyššia ako 
očakávaná teplota v režime konštantnej teploty, 
ohrievač sa môže prepnúť do prirodzeného 
režimu.

Plánovaný pohotovostný režim
• Stlačením tlačidla plánovaného zapnutia/
vypnutia môžete prechádzať naplánované doby 
pohotovostného režimu: jedna hodina, dve hodiny, 
štyri hodiny, osem hodín a vypnuté.
• Ak nie je vykonaná žiadna operácia do troch 
sekúnd po zvolení plánovanej doby 
pohotovostného režimu, indikátor zobrazí 
očakávanú teplotu. Ak nie je nastavená žiadna 
očakávaná teplota, indikátor zhasne.
• Po výbere plánovanej doby pohotovostného 
režimu sa na indikátore zobrazí zostávajúci čas, 
akonáhle stlačíte tlačidlo plánovaného zapnutia/
vypnutia. Do troch sekúnd môžete znova stlačiť 
tlačidlo a prechádzať naplánované doby 
pohotovostného režimu.

Povolenie/zakázanie oscilácie

• Stlačením tlačidla oscilácie aktivujete 
alebo deaktivujete režim oscilácie.

Prepínanie režimov
• Stlačením tlačidla režimov môžete prechádzať 
režim konštantnej teploty, horúceho, teplého
a prirodzeného režimu.

Úprava očakávanej teploty

• Stlačením tlačidla teploty môžete prechádzať 
očakávané teploty 22°C, 24°C, 26°C a 28°C. 
• Po nastavení očakávanej teploty ohrievač 
automaticky prejde do režimu konštantnej 
teploty. Ostatné režimy nepodporujú nastavenie 
očakávanej teploty.

• Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu 
detskej poistky, stlačte a podržte súčasne tlačidlo 
oscilácie a tlačidlo režimov po dobu siedmich 
sekúnd. 
• Funkciu detskej poistky je možné tiež deaktivovať 
opätovným zapnutím ohrievača po jeho odpojení 
od napájania alebo odpojení napájacieho kábla.
Povolenie/zakázanie Wi-Fi
• Ak chcete povoliť alebo zakázať Wi-Fi, stlačte
a podržte tlačidlo plánovaného zapnutia/vypnutia
a tlačidlo oscilácie súčasne po dobu siedmich sekúnd.

Resetovanie Wi-Fi
• Stlačte a podržte súčasne tlačidlo plánovaného 
zapnutia/vypnutia a tlačidlo teploty po dobu 
siedmich sekúnd. Keď ohrievač vstúpi do režimu 
konfigurácie siete, Wi-Fi sa úspešne resetuje.
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Stav ohrievača Stav indikátora Wi-Fi

Čaká na spojenie

Sieť bola úspešne pripojená

Automatické opätovné 
pripojenie po odpojení

Aktualizácia firmvéru

Funkcia sieťového 
pripojenia je zakázaná

Pomalé blikanie (svieti na 0,2 sekundy, potom 
zhasne na 0,8 sekundy, opakovane)

Rýchle blikanie (svieti na 0,1 sekundy, potom 
zhasne na 0,2 sekundy, opakovane)

Blikanie (svieti na 0,05 sekundy, potom zhasne na 
0,1 sekundy a svieti 0,05 sekundy a potom opakovane 
zhasne na 0,8 sekundy)

Vypnuté

Zapnuté

Starostlivosť a údržba

• Pred čistením ohrievač vypnite a odpojte zo zásuvky a počkajte, až úplne vychladne.
• Na utretie ohrievača používajte čistú, mäkkú a vlhkú handričku. Počas čistenia nekvapkajte vodu do 

ohrievača. 
• Počas starostlivosti a údržby ohrievač nerozoberajte. 
• Po vyčistení sa uistite, že je ohrievač pred použitím alebo uskladnením úplne suchý. 
• Vyhnite sa nárazom alebo poškriabaniu ohrievača, aby nedošlo k poškodeniu jeho povrchovej úpravy 

a korózii.
• Pokiaľ plánujete ohrievač dlhšiu dobu nepoužívať, skladujte ho na suchom mieste v pôvodnom obale.

Poznámky:
• Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte 

podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.
• Ak sa vám nepodarí naskenovať QR kód ohrievača, 

vyhľadajte jeho názov a pridajte ho.

Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie naskenujte QR kód. Ak je 
aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku 
nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi 
Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.
Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo 
hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia 
Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení 
by mal byť považovaný za predvolený.

Popis stavu indikátora Wi-Fi

99EE4FEC
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Špecifikácia
Názov: Ohrievač ventilátora 
Model: LSNFJ02LX 
Menovité napätie: 220–240 V~ 
Menovitá frekvencia: 50–60 Hz 
Menovitý výkon: 2000 W

Výkon v prirodzenom režime: 12 W 
Rozmery položky: 184 × 184 × 500 mm 
Čistá hmotnosť: Pribl. 2,2 kg 
Prevádzková frekvencia: 2400–2483,5 MHz 
Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm

Odstraňovanie problémov

Problém Možná príčina Riešenie

Ohrievač sa nepripája 
k napájaniu.

Ohrievač nefunguje

Ohrievač nie je 
možné v aplikácii nájsť.

Napájací kábel nie je 
správne zapojený.

Skontrolujte, či sú zástrčka a napájací kábel 
správne zapojené.

Stlačením tlačidla napájania zapnite ohrievač.Ohrievač nie je zapnutý.

Stlačením tlačidla zapnutia/
pohotovostného režimu na ovládacom 

paneli ohrievač spustíte.
Ohrievač nie je spustený.

Sieťové pripojenie zlyhá. Resetujte Wi-Fi.

Udržujte telefón a ohrievač v blízkosti 
zdroja signálu Wi-Fi.

Signál Wi-Fi je slabý.

Funkcia detského zámku je povolená. Vypnite detskú poistku.

Udržujte vstup a výstup vzduchu voľný
a voľný a po vychladnutí ohrievač 

reštartujte.

Teplota je príliš vysoká a ohrievač 
sa automaticky vypne, aby bola 

zaistená bezpečnosť.

Ohrievač nie je stabilne umiestnený. Umiestnite ohrievač stabilne na rovnú plochu.

Ohrievač riadne zapojte a znovu zapnite.
Napájací kábel nie je 

správne zapojený.

Ohrievač vydáva 
neobvyklé zvuky, keď 
sa s ním pohybuje 
alebo trasie.

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm 
medzi anténou a telom užívateľa.

Umiestnite ohrievač na rovnú plochu 
stabilne a vyhnite sa prudkým otrasom.

Oceľová gulička v spínači proti 
preklopeniu hrká.
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□

Informácie o zhode s predpismi

EÚ vyhlásenie o zhode

Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE

Spoločnosť Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu 
LSNFJ02LX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 
2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu 
odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia 
a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na 
inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Identifikátory modelu:

Položka

Menovitý tepelný
výkon

Minimálný tepelný 
výkon (orientačný)

Maximálny trvalý
tepelný výkon

Manuálna regulácia ohrevu, 
s integrovaným termostatom

Manuálna regulácia nabíjania
so spätnou väzbou na izbovú a/
alebo vonkajšiu teplotu

Elektronická regulácia tepelného 
nabíjania so spätnou väzbou na izbovú 
a/alebo vonkajšiu teplotu

□

□

□

□

□

□

□

2.0

1.4

2.0

kW

kW

kW

 Áno 

 Áno 

 Áno 

 Áno 

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

P

P

P

nom

min

max,c

Symbol Hodnota Jednotka Položka Jednotka

Tepelný výkon

Spotreba pomocnej elektriny

Typ tepelného výkonu/regulace pokojové 
teploty (vyberte jednu)

Tepelný výkon podporovaný ventilátorom

Typ tepelného príkonu, iba pre elektrické 
akumulačné lokálne ohrievače (vyberte jeden)

Pri menovitom 
tepelnom výkone

Pri minimálnom 
tepelnom výkone

V pohotovostnom 
režime

Jednostupňový tepelný výkon
a žiadna regulácia izbovej teploty

Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadna 
regulácia izbovej teploty

S mechanickým termostatom na reguláciu 
izbovej teploty

S elektronickou reguláciou 
teploty v miestnosti

Elektronická regulácia izbovej 
teploty plus denný časovač

Elektronická regulácia izbovej 
teploty plus týždenný časovač

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

0.000

0.000

0.001

kW

kW

kW

 Áno

 Áno 

 Áno

 Áno 

 Áno 

 Áno 

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

el

el

el

max

min

SB
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Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)

Regulácia izbovej teploty 
s detekciou prítomnosti

Regulácia izbovej teploty, 
s detekciou otvoreného okna

S možnosťou ovládania vzdialenosti

S adaptívnym riadením štartu

S obmedzením pracovného času

So snímačom čiernej žiarovky

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

 Áno

 Áno 

 Áno 

 Áno 

 Áno 

 Áno

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

Identifikátory modelu:

Popis Symbol

F

P

SV

PSB

LWA

c

Hodnota

7.4

5.6

1.3

1.04

53

0.9

IEC 60879:1986 +cor1:1992

Jednotka

m3/min

W

(m3/min)/W

W

dB(A)

metrov/sec

Maximálne prúdenie ventilátora

Vstup napájania ventilátora

Servisná hodnota

Spotreba v pohotovostnom režime

Úroveň akustického výkonu ventilátora

Maximálna rýchlosť vzduchu

Štandard merania pre servisnú hodnotu
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ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÉ ZÁKONY 
VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE ČI ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE 
SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ OBDOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, 
NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE PRÁVA INAK, NEŽ ŇOU POVOĽUJE ZÁKON. PRE ÚPLNÉ 
POROZUMENIE VAŠIM PRÁVOM VÁM ODPORÚČAME KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIE 
ALEBO ŠTÁTU.

1.  OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT
Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú pri bežnom používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas 
záručnej doby bez vád 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 vady materiálu a spracovania. 
Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť 
Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Ak je zistená chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi 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 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 vyhoveli registračným požiadavkám.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA
Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví 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 produktmi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym 
použitím; (g) poškodenie produktu spôsobené prevádzkovaním produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného 
použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napätím alebo napájaním; alebo (h) Poškodenie 
spôsobené servisom (vrátane aktualizácie a rozšírenia) 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 dôjde k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru 
alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za také 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 
nevymáhateľnú, 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 krajinu 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 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.
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5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY
S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi budú mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk 
predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto 
obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené 
obmedzenie nebude v týchto prípadoch použité.

6. OBMEDZENIE POŠKODENIA
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 výslovnej alebo implicitnej záruky 
či podmienky alebo podľa akejkoľvek inej právnej teória, aj keď bola spoločnosť Xiaomi informovaná o možnosti 
takých škôd.

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

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
                (spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China 
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




