ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner
Návod k použití
Před použitím produktu si přečtěte tento manuál.
Uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.
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Bezpečnostní opatření
Přečtěte si tento manuál před použitím produktu.
Varování: Před použitím si pozorně přečtěte Bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazům vás nebo
dalších lidí a škodám na majetku. Bezpečnostní opatření jsou rozdělena na dvě části: „Varování“
a „Upozornění“. Obě části jsou důležité pro bezpečné používání produktu. Dodržujte je.
Varování

Nedodržování takto označených pokynů může vést ke smrti nebo vážným úrazům.

Upozornění

Nedodržování takto označených pokynů může vést k menším zraněním nebo
porušení bezpečnosti výrobku.

Varování
1. Nepoužívejte tento produkt poblíž vlhkých míst, jako např. koupelny；
2. Nepoužívejte na úklid tekutin, zápalek a vlhkého odpadu；
3. Nedotýkejte se adaptéru vlhkýma rukama；
4. Nepoužívejte poškozenou zástrčku ani uvolněné elektrické zásuvky；
5. Nepoužívejte vysavač k úklidu petroleje, benzínu a jiných hпlavých tekutin a jiskřících předmětů, tonerů a
dalšího hořlavého prachu, ani jej nepoužívejte v blízkosti uvedených předmětů či hořlavých a výbušných plynů,
aby nedošlo k požáru；
6. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte produkt, abyste nezpůsobili požár, úraz či nesprávný provoz
produktu. To neplatí pro certifikovanou výměnu spotřebních částí uvedených v tomto manuálu；
7. Používejte střídavý proud se správným napětím. Nepoužívejte generátor ani přímý proud, abyste nezpůsobili
požár nebo úraz elektrickým proudem；
8. Pravidelně čistěte zástrčku od prachu suchým hadříkem, abyste předešli vzniku požáru kvůli špatné izolaci
nebo jiným důvodům;
9. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do spodní části přístroje, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem, zkratu nebo požáru;
10.
V případě jakékoli abnormální poruchy výrobku přestaňte výrobek používat, abyste předešli zakouření,
požáru či úrazu elektrickým proudem;
11.
V následujících situacích: přístroj po zapnutí nefunguje; přístroj se během provozu často vypíná; výpadky
napájení při pohybu zástrčkou či napájecím kabelem; deformace těla vysavače, nezvyklé zahřívání; zápach
spáleniny; jakékoli nezvyklé zvuky během provozu přístroje, přístroj okamžitě vypněte a odpojte od elektřiny.
Výrobce nebo servisní technik jej musí vyměnit či opravit, aby se předešlo nebezpečí;
12.
Ujistěte se, že jste přístroj před prováděním údržby odpojili od elektřiny, abyste předešli úrazu elektrickým
proudem nebo jinému zranění;
13.
Pokud elektrický kartáč během používání nefunguje správně, vysavač vypněte a zkontrolujte, zda kolem
kartáče nejsou namotány vlasy či jiná dlouhá vlákna a včas jej vyčistěte.
14.
Na vysavač ani zástrčku nelijte vodu, stejně tak neponořujte vysavač ani zástrčku do vody;
15.
Nenabíjejte vysavač neoriginálním adaptérem.
16.
Držte zástrčku během jejího odpojování od sítě, netahejte za napájecí kabel;
17.
Části těla, jako např. vlasy, volné oblečení a prsty, držte v dostatečné vzdálenosti od obou konců trubice a
otvoru otočného kartáče;
18.
Neotáčejte vysavač směrem k uším, očím, ústům a jiným částem těla;
19.
Baterie je uzavřený přístroj, který za normálních okolností nepředstavuje žádné riziko. V krajních
případech může z baterie vytéct tekutina, která způsobuje podráždění a popáleniny. V případě náhodného
kontaktu postupujte následovně: V případě kontaktu s pokožkou, omyjte pokožku mýdlovou vodou. Pokud dojde
ke kontaktu s očima, okamžitě je alespoň po dobu 15 minut proplachujte vodou a poté vyhledejte lékařskou pomoc;
20.
Přístroj může být používán dětmi a osobami se zdravotním, smyslovým nebo mentálním postižením nebo
osobami bez znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo jim byly poskytnuty instrukce, jak přístroj bezpečně
používat a oni porozuměli možným rizikům;
21.
Držte vysavač dále od nemocničních elektromagnetických přístrojů;
22.
Jen pro vnitřní použití, nevystavujte dešti;
23.
Poškozený napájecí kabel smí vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se
předešlo jakémukoli riziku;
24.
Poškozenou nabíječku nepoužívejte, hrozí úraz elektrickým proudem;
25.
Napájecí adaptér používejte jen pro daný vysavač;
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Varování
26. Před nabíjením se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí;
27. Nabíječku skladujte mimo zdroje tepla;
28. Přístroj neponořujte do vody;
29. Po pádu, zásahu přístroje těžkým předmětem nebo jiném poškození přestaňte přístroj používat.
V takovýchto případech musí nabíječku opravit servisní technik;
30. Nabíječku nerozebírejte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem či požáru;
31. Před úklidem nebo údržbou nabíječky vyjměte zástrčku ze zásuvky;
32. Nepokoušejte se pomocí této nabíječky nabíjet jednorázové baterie;
33. Nedovolte dětem a domácím zvířatům vrážet do vysavače, když je zavěšený na magnetickém
nástěnném držáku, abyste předešli jeho poškození;
34. Před likvidací vysavače se ujistěte, že jste vyjmuli baterii;
35. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač vypnutý.

Upozornění
1. Pokud je vysavač ucpaný, nepoužívejte jej déle, než je nutné;
2. Neucpávejte ventilační otvory, předejdete tak deformaci vysavače, jeho poruchám nebo požáru
z přehřátí;
3. Netahejte vysavač po zemi, předejdete tak poškrábání podlahy;
4. Nekývejte vysavačem. Nenechte děti hrát si s vysavačem, předejdete tak zranění nebo poškození
vysavače;
5. Neházejte produkt do jiných předmětů, ani na vysavač nevyvíjejte tlak, předejdete tak požáru a zranění
elektrickým proudem;
6. Před použitím se ujistěte, že jste vložili nádobu na prach, předejdete tak poškození motoru či vysavače;
7. Před použitím zkontrolujte, zda je napájecí kabel adaptéru v dobrém stavu;
8. Před prvním použitím vysavače či při výměně určité části filtru vysavač vypněte a ujistěte se, že je filtr
správně vložený;
9. Pokud je nádoba na prach plná, vyčistěte ji. Zajistíte tak dostatečnou ventilaci a předejdete tak ucpání,
které může způsobit nižší sací sílu či přehřívání motoru;
10.
Požitá baterie se musí bezpečným způsobem recyklovat. Nevyhazujte ji do běžného odpadu.
11.
Nevysávejte velké, jemné či lepkavé předměty, jako jsou vlna, vlasy, vata, těsto či žvýkačky;
12.
Při vysávání schodů si dejte pozor, aby vám vysavač neupadl.
13.
Při výměně či nasazení kartáče či příslušenství se ujistěte, že je vysavač vypnutý.;
14.
Nepoužívejte a neskladujte vysavač v extrémních podmínkách, jako jsou např. extrémní teploty.
Doporučujeme používat vysavač ve vnitřních prostorách při teplotě 0°C až 35°C. Skladujte jej na
chladném a suchém místě.
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Popis produktu
Vysavač
Přepínač výkonu sání

Napájecí konektor

Tlačítko napájení

LED indikátor napájení
LED indikátor stavu

Bezpečnostní spona
nádoby na prach

Nádoba na prach

Uvolňovací tlačítko
nádoby na prach
Uvolňovací tlačítko

Kovová spojovací tyč

Uvolňovací tlačítko

Váleček

Ochrana před nárazy

Uvolňovací tlačítko
otočného kartáče
Otočný kartáč
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Příslušenství
Dlouhá plochá
hubice

Multifunkční kartáč
(sestava s dlouhou
plochou hubicí)

Kartáč na matrace

Kartáč na pohovky

Adaptér

Čistící kartáč

Jemný sametový
otočný kartáč

Nástěnný přísavný držák

Příslušenství

Sestavení produktu
Sestavení vysavače
2. Vertikálně vložte kovovou spojovací tyč do otvoru vysavače,
dokud s kliknutím nezapadne na správné místo.

1. Vertikálně vložte elektrický kartáč do kovové spojovací tyče,
dokud s kliknutím nezapadne na správné místo.

Upozornění
1. Při instalaci elektrického kartáče postupujte opatrně, abyste předešli zranění;
2. Před instalací elektrického kartáče zkontrolujte, zda je kovová spojovací tyč suchá a čistá, abyste předešli zbytečnému poškození. Voda nebo
nesprávné připojení by mohlo při používání zapříčinit zkrat.

Instalace příslušenství
Pro pohodlné použití je tento produkt speciálně vybaven příslušenstvím pro tělo vysavače. Je-li tělo vysavače používáno samostatně,
lze k němu příslušenství podle potřeby připojit přímo.
1. Připojení dlouhé ploché trubice: vložte trubici koncem s
uvolňovacím tlačítkem do příslušného otvoru těla vysavače,
dokud s kliknutím nezapadne do správné pozice.

2. Instalace kartáče na pohovky:
Vložte ploché ústí kartáče na pohovky do dlouhé ploché trubice
tak, jak je znázorněno na obrázku níže, dokud s kliknutím
nezapadne do správné pozice.

Tipy:
Tělo vysavače lze přímo propojit s prodlužovací hadicí a kartáčem na matrace. Připojení probíhá stejně, jako u dlouhé ploché trubice.
Kartáč na pohovky lze rovněž připojit k prodlužovací hadici a připojení probíhá stejně, jako u dlouhé ploché trubice.
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Instalace nástěnného přísavného držáku a jeho použití
1. Odstraňtte z nástěnného přísavného držáku průhlednou folii a připevněte
jej k tělu vysavače, jak je znázorněno na obrázku níže.

Upozornění
Doporučeno k použití na skleněných a keramických stěnách; před použitím stěny zbavte nečistot a nerovností.
2. Umistěte elektrický kartáč vodorovně na zem.

3. Přitiskněte nástěnný přísavný držák ke stěně tak, aby k ní
dobře přilnul.

Umistěte elektrický kartáč vodorovně na zem.

Umistěte vysavač rovnoběžně se stěnou.

Varování
Je-li vysavač upevněn k nástěnnému přísavnému držáku, držte od něj dál děti i domácí zvířata, abyste zabránili nárazům a potenciálnímu poškození.

Použití produktu
Tlačítko napájení a přepínač výkonu sání
Stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 vteřiny spustíte vysavač v normálním režimu.
Klepnutím na přepínač výkonu sání přepínáte mezi normálním a vysokým výkonem.

Přepínač výkonu sání

Tlačítko napájení
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Použití adaptéru
1. Fix the charging cable
Před nabíjením se ujistěte, že je adaptér připojen k určenému
zdroji střídavého proudu. Nabíjecí kabel můžete, pro jeho lepší
uchycení, zasunout do libovolného slotu po obou stranách
nástěnného přísavného držáku.

2. Nabíjení
Připojte vysavač k nástěnnému přísavnému držáku, vytáhněte
gumovou zástrčku napájecího rozhraní a zasuňte konektor
adaptéru. V tu chvíli se kontrolka nabíjení postupně rozsvěcí
podle stavu nabíjení. Když kontrolka zcela svítí, je baterie
vysavače nabita.

Napájecí rozhraní střídavého proudu

Varování
1. Pouze pro vnitřní použití, nevystavujte dešti;
2. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí;
3. Nabíječka nesmí být používána, pokud je její kryt poškozen, jinak hrozí riziko úrazu elektrickým proudem;
4. Napájecí adaptér se smí používat jen pro uvedený vysavač;
5. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí;
6. Udržujte nabíječku mimo všechny zdroje tepla;
7. Neponořujte přístroj do vody;
8. Po pádu, zásahu přístroje těžkým předmětem nebo jiném poškození přestaňte přístroj používat. V takovýchto případech musí nabíječku
opravit servisní technik;;
9. Nabíječku nerozebírejte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem či požáru;
10.
Před úklidem nebo údržbou nabíječky vyjměte zástrčku ze zásuvky;
11.
Nepokoušejte se pomocí této nabíječky nabíjet jednorázové baterie.

LED indikátor stavu
Charakteristika stavu

Nabíjení

Vybíjení

Problém (žluté blikání)

Zobrazení stavu

Poznámka:

znázorňuje blikání;

znázorňuje neblikající diodu

žluté blikání značí problém, vypne se po 20 s；
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znázorňuje trvale rozsvícenou diodu

Použití otočného kartáče
1. Kartáč z uhlíkových vláken lze použít pro podlahové
dlaždice, podlahy a koberce s krátkým vláknem.

Jemný sametový váleček lze použít na podlahové dlaždice,
dřevěné podlahy a leštěné podlahy. K čištění koberců se
nedoporučuje používat měkký sametový váleček.

Měkký sametový váleček

Otočný kartáč z uhlíkových vláken

Upozornění
1. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody;
2. Nepoužívejte navlhlý kartáč/válec；
3. Při výměně se ujistěte, že je válec správně umístěn a nechybí mu žádné části.
Tipy: Při vysávání v tmavých rozích snímá senzor světla nad elektrickým kartáčem automaticky množství světla a podle toho upravuje jas lampy
tak, aby vám ulehčil úklid.

Použití příslušenství
Dlouhá plochá hubice: vhodná pro úklid dveří, oken, schodů
a podobných úzkých prostorů.

Multifunkční kartáč (připojuje se k dlouhé ploché hubici):
vhodný pro pohovky, křesla, skříně, parapety a podobné typy
povrchů.

Kartáč na matrace: vhodný pro čištění postelí, záclon a jiných
textilních materiálů od prachu a roztočů.

Prodlužovací hadice: vhodná pro těžko přístupná místa.

Upozornění
1.Při úklidu, zejména oken a dveří, buďte při pohybování vysavačem opatrní, aby nedošlo k rozbití skla či jiných křehkých předmětů;
2.Nedovolte dětem přibližovat se ke kartáči na matrace, ani si s ním hrát;
3.Nepoužívejte kartáč na matrace k vysávání drobného textilu, aby nedošlo k ucpání;
4.Před úklidem zásuvek pomocí prodlužovací hadice z nich nejprve vyjměte všechny předměty, aby nedošlo k poškození jejich vysátím;
5.Příslušenství po použití vyčistěte, aby při dlouhém skladování nedocházelo k hnilobě zbytků potravin, bavlněných vláken a dalších částic.
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Čištění přístroje
Vyjmutí a instalace nekryté nádoby na prach
Vyjmutí nádoby na prach: stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby,
potáhněte nádobu vodorovně doprava, oddělte sestavu nádoby
od těla vysavače, jemně stiskněte uvolňovací tlačítko krytu nádoby
a otevřete jej.

Demontáž nádoby na prach: otočte nádobu na prach, vyjměte
filtr a zatáhnutím za rukojeť vyjměte cyklónový mechanismus.

Rukojeť filtru

Rukojeť sestavy

Západka

Nádoba na prach

Odstranění prachu: vysypte obsah odkryté nádoby do koše.

Instalace nekryté nádoby na prach: stiskněte západku, vložte
nádobku podle obrázku níže proti směru hodinových ručiček,
dokud neuslyšíte kliknutí.

Upozornění
1. Před čištěním vysavače vysavač vypněte;
2. Držte nádobu na prach při demontáži nad odpadkovým košem;
3. Nevkládejte nádobu na prach do vysavače, pokud je mokrá.

Vyjmutí a instalace kryté nádoby na prach
Vyjmutí nádoby na prach: stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby,
potáhněte nádobu vodorovně doprava, oddělte sestavu nádoby
od těla vysavače, jemně stiskněte uvolňovací tlačítko krytu nádoby
a otevřete jej.

Demontáž nádoby na prach: otočte nádobu na prach, vyjměte
filtr a zatáhnutím za rukojeť vyjměte cyklónový mechanismus.

Rukojeť filtru

Rukojeť sestavy

Západka
Nádoba na prach
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Odstranění prachu: vysypte obsah kryté nádoby do koše.

Instalace kryté nádoby na prach: stiskněte západku, vložte
nádobku podle obrázku níže proti směru hodinových ručiček,
dokud neuslyšíte kliknutí.

Upozornění
1. Při instalaci filtru nainstalujte filtr v odpovídajícím směru krytu prachové nádoby;
2. Při instalaci nádoby na prach se ujistěte, že je západka na správném místě, aby nedošlo k vypadnutí a poškození nádoby.

Čištění součástek nádoby na prach
1. Čištění cyklónového mechanismu: vyjměte mechanismus
z nádoby na prach; očistěte prach a chloupky zachycené
v kovové mřížce a potrubí.

2. Čištění nádoby na prach a kovové mřížky: očistěte nádobku
na prach a kovovou mřížku čistou vodou. Před instalací
počkejte, až zcela oschnou, abyste předešli zapékání prachu.

3. Čištění filtru: vyjměte filtr, očistěte prach kartáčem a omyjte
jej. V případě potřeby filtr vyměňte. Doporučuje se měnit filtr
každé 3 měsíce, aby byla zajištěna jeho čistota.

Upozornění
1.Nevytahujte násilím předměty namotané v cyklónovém mechanismu, abyste předešli poškození kovové mřížky;
2.Po omytí nechte mechanismus přirozeně oschnout, abyste zabránili korozi;
3.Používejte jen originální filtry, abyste předešli poškození vysavače nevhodným filtrem.
4. Používejte jen přiložený čistící štětec. Nepoužívejte jiné ocelové kartáče nebo kartáče s vyšší tvrdostí.
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Výměna otočného válce
Čištění válce: použijte čisticí štětec, s jeho pomocí přizvedněte
a přeřezejte namotané vlasy a další vlákna.

Položte nástavec na zem kartáčem vzhůru, stiskněte a uvolněte
tlačítko pro uvolnění válce, vyjměte tlačítko pro odstranění
válce; vyjměte válec, zaklapněte válec do pozice, zakryjte jej
fixačním blokem, vyjměte válec pro údržbu nástavce.

Stiskněte uvolňovací
tlačítko válce

Upozornění
1.Před čištěním vypněte vysavač a odpojte adaptér od sítě.
2.Čisticí kartáč má zabudovanou ostrou čepel k odříznutí zamotaných vlasů a vláken. Děti by se k čisticímu kartáči neměly přibližovat.
3.Nedovolte dětem, aby spolkly fixační blok válce;
4.Nepoužívejte válec bez uvolňovacího tlačítka, abyste neztratili fixační blok válce.

Řešení problémů
Pokud vysavač nefunguje správně, vyhledejte problém v následující tabulce nebo zavčasu kontaktujte
zákaznický servis.
Popis problému

Válcový kartáč nefunguje

Motor nefunguje

Omezení sací síly

Během nabíjení nesvítí nebo neblikají
LED kontrolky indikátoru napájení

Příčina problému

Řešení

Válcový kartáč má na sobě namotáno příliš
mnoho dlouhých vláken či jiných nečistot.

Vyčistěte válcový kartáč

Měkké sametové válečky se používají na
nevhodném povrchu.

Nahraďte je válcovým kartáčem z uhlíkových
vláken nebo změňte prostředí úklidu.

Nízká baterie

Nabijte vysavač

Nádoba na prach je plná

Vyprázdněte nádobu na prach

Dlouhá doba provozu, přehřátí

Po vychladnutí vysavač opět spusťte

Filtr je pokrytý prachem

Vyčistěte nebo vyměňte filtr

Přívod vzduchu ke kartáči je zablokovaný nebo
kartáč nemůže fungovat

Vyčistěte nečistoty, které jsou připojeny ke
kartáči

Papírová nebo vlněná vlákna ucpala
kovovou mřížku
Vzduchovod mezi nádobou a vysavačem
je ucpaný

Pravidelně kontrolujte mřížku, zda není ucpaná

Napájecí adaptér není správně zapojen
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Pravidelně kontrolujte, zda mezi nádobou
a vysavačem nejsou nečistoty
Pravidelně kontrolujte správné zapojení
adaptéru

Prohlášení o nebezpečných látkách
Nebezpečné látky

Název části
Pb

Hg

Cd

Cr(VI)

PBB

PBDE

Plastový obal
Obvodová deska
Kabel
Baterie
Adaptér
Magnet

Tento formulář je připraven v souladu s SJ/T 11364.
：Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech komponenty je pod limitem stanoveným v GB/T 26572.
：Označuje, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu složky přesahuje limit stanovený v GB/T 26572.
Toto potvrzení znamená, že zkoumané typy jsou v souladu s normami určenými podle směrnice o používání nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU.
Tento produkt splňuje požadavky RoHS na ochranu životního prostředí. V současné době na světě neexistuje žádná vyspělá technologie, která by
nahradila nebo snížila obsah olova v elektronické keramice a slitinách mědi. Termín ochrany životního prostředí označený tímto výrobkem označuje,
že produkt obsahuje škodlivé látky nebo prvky, které za běžné situace neuniknou.

Popis záruky
Poprodejní servis bezdrátového vysavače je realizován v souladu se „Zákony o ochraně práv spotřebitelů a zájmů Čínské lidové republiky“
a „Zákonem o kvalitě výrobků Čínské lidové republiky“. Podrobný obsah služby je následující:

1. Do 7 dnů od zakoupení se vyskytnou poruchy výkonu uvedené v „Tabulce poruch výkonu bezdrátového vysavače“. Produkt je možné vrátit nebo
bezplatně vyměnit v poprodejních servisních centrech ROIDMI.
2. Do 8-15 dní od následujícího dne po dni zakoupení se u produktu vyskytnou poruchy výkonu uvedené v „Tabulce poruch výkonu
bezdrátového vysavače“. Produkt je možné bezplatně vyměnit nebo opravit po otestování v servisních centrech ROIDMI.
3. Do 12 měsíců od následujícího dne po dni zakoupení se u produktu vyskytnou poruchy výkonu uvedené v „Tabulce poruch výkonu
bezdrátového vysavače“. Produkt je moožné nechat bezplatně opravit po otestování v servisních centrech ROIDMI. Doporučení: Protože je nutné
zajistit bezpečnost výrobku při přepravě, doporučujeme ponechat si obal alespoň po dobu 30 dní od nákupu.

Obsah záruky
Typ
Bezdrátový vysavač

Obsah záruky

Doba záruky
12 měsíců

Vysavač

Jde o spotřební materiál, na který se záruka nevztahuje

Filtr

Neplatnost záruky
1. Neoprávněná údržba, špatné zacházení, nárazy, nedbalost, špatné použití, přetížení, nehoda, pozměnění, nesprávné použití příslušenství
nepatřícímu k produktu, odtržení nebo pozměnění štítků nebo značek proti padělání;
2. Po uplynutí doby platnosti poprodejního servisu
3. Poškození způsobené vyšší mocí
4. Poruchy, které nejsou v souladu s „Tabulkou poruch výkonu bezdrátového vysavače“
5. Poruchy výkonu, které jsou uvedené v „Tabulce poruch výkonu bezdrátového vysavače“, způsobené lidským faktorem.

Tabulka poruch výkonu bezdrátového vysavače
Název

Porucha výkonu
Přístroj se při běžném používání nezapne

Bezdrátový vysavač

Válcový kartáč se při běžném použití neotáčí
Kontrolka se při běžném použití nemění
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Záruční list bezdrátového vysavače
Jméno uživatele

Název produktu a model

Doručovací adresa

Sériové číslo

Kontaktní informace

Datum zakoupení

Tento záruční list obsahuje osobní informace zákazníka. Pečlivě jej uschovejte.

Záznamy o údržbě bezdrátového vysavače
Centrum údržby

Popis poruchy

Výměna příslušenství

Servisní pracovník

Datum údržby

Výsady pro exkluzivní služby

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
Výrobce: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.
Adresa: 4F,C8 Buliding, No.1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, PRC
Výrobní standardy：EN60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-2:2010/A1:2013 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN
61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Webové stránky: www.roidmi.com
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