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Bezpečnostní informace

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro 
budoucí použití.

Omezení použití
• Nepoužívejte tento vysavač ve venkovním, komerčním nebo průmyslovém prostředí. Je určen

pouze pro použití v domácnosti a v autě.

• Neskladujte tento vysavač v autě, abyste zabránili ovlivnění životnosti baterie vysokými nebo
nízkými teplotami.

• Nepoužívejte tento vysavač v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu nebo při teplotách vyšších
než 40°C nebo nižších než 3°C.

• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s vysavačem nebudou hrát.

• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže
jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost. (CB)

• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl
poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly
souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
děti provádět bez dozoru. (EU)

• Vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla udržujte mimo otvory a pohyblivé části přístroje.

• Při používání elektrického kartáčového nástavce udržujte končetiny a domácí zvířata mimo
dosah rotujícího kartáče, aby nedošlo k poranění.

• Nedotýkejte se zdroje napájení a nepoužívejte produkt mokrýma rukama, abyste předešli
zranění.

• Nevysávejte tekutiny (např. vodu, limonádu).

• Nevysávejte hořící nebo doutnající látky (např. neuhašené cigaretové nedopalky).

• Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty (např. stavební materiály, sklo a hřebíky).

• Tento produkt používejte v souladu s pokyny v uživatelské příručce. Uživatelé jsou
zodpovědní za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout nesprávným použitím
tohoto produktu.

• Tento produkt lze používat pouze v oblastech pod 3000 metrů nad mořem.

www.robotworld.cz
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Baterie a nabíjení 
VAROVÁNÍ

• Tento produkt obsahuje baterie, které mohou být měněny jen kvalifikovanými osobami.

• Tento produkt smí být nabíjen pouze pomocí napájecího zdroje ATC01RR nebo BTC01RR.

• Nepoužívejte baterie, napájecí adaptéry ani nabíjecí stanice třetích stran.

• Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte baterii, napájecí adaptér ani nabíjecí stanici.

• Nenabíjejte vysavač ani neumisťujte nabíjecí stanici do blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkých
oblastech, jako jsou koupelny či radiátory.

• Neotírejte adaptér ani nabíjecí stanici vlhkým hadříkem a nedotýkejte se jich mokrýma rukama.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na poprodejní
servis.

• Pokud vysavač nebudete delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte jej od napájení a uložte
jej na chladné a suché místo. Vysavač každé tři měsíce dobijte, abyste zabránili přílišnému
vybití baterie.

Lithium-iontová baterie uvnitř tohoto produktu obsahuje látky škodlivé pro 
životní prostředí.
POZOR:

• Baterie musí být před likvidací vyjmuta ze spotřebiče.

• Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od sítě.

• Baterie musí být bezpečně zlikvidována. Nevyhazujte použité baterie. Nechte je profesionální
organizaci.

Následující kroky platí jen pro likvidaci: 
Vyjmutí baterie:

1. Vyjměte nádobu na prach a sestavu cyklónu a odstraňte dva šrouby na vnitřní straně
vysavače, poblíž spínače pro uvolnění prachové nádoby.

2. Vyjměte horní filtr ventilátoru a odstraňte šroub, který drží kryt držadla na vnitřní straně
vysavače.

3. Otevřete kryt držadla podél mezery v horní části držadla a jemně jej posuňte nahoru, abyste
kryt odstranili z baterie.

4. Odpojte z baterie 3 konektory uvnitř držadla.

5. Vysuňte baterii.

www.robotworld.cz
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Přeprava

• Doporučujeme vysavač převážet v originálním balení.

Poznámka

• Opláchněte filtr nejméně jednou měsíčně vodou z vodovodu. Podrobnosti najdete v části Údržba.

My Peking Roborock Technology Co., Ltd., prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu 
s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění ES prohlášení 
o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

www.robotworld.cz



04

Přehled produktu

Vysavač

Spínač otevírání 
nádoby na prach

Horní ventilátorový filtr

Nádoba na prach
Poznámky:
1. Vzorek v nádobce na

prach a podlahovém
nástavci je dělicí čára
vzniklá při výrobním
procesu. Nejedná se
o prasklinu ani výrobní
chybu. Přístroj můžete
normálně používat.

2. V nádobě na prach
a sestavě cyklónu může
být prach. To není stopa
po použití, ale lubrikační
prášek používaný pro
sestavení a optimalizaci
těsnění.

Tlačítko MAX 
• Stiskněte a podržte spínač,

poté stisknutím tlačítka Max
přejděte do režimu MAX.

Poznámky:
1. V režimu MAX poběží ventilátor na

plnou rychlost, životnost baterie se
sníží a ventilátor bude foukat horký
vzduch.

2. Vypnutím vysavače se automaticky
vrátíte do standardního režimu.

MAX-LED: Ukazatel režimu MAX
• Vypnutý: Standardní režim
• Zapnutý: Režim MAX

Spínač pro uvolnění 
nádoby na prach

Zapnutí/Vypnutí
• Stisknutím zapnete
• Uvolněním vypnete

Nabíjecí port

LED ukazatel úrovně nabití baterie
• Červená: Úroveň nabití baterie < 20%
• Oranžová: Úroveň nabití baterie

20 - 60%
• Bílá: Úroveň nabití baterie > 60%
• Vypnutý: Baterie je plně nabitá nebo je

vysavač vypnutý.
• Pomalu blikající oranžová: Dočasná

ochrana, pokud je teplota baterie
příliš vysoká nebo příliš nízká. Před
použitím nebo nabíjením vysavače
počkejte, až se teplota baterie vrátí do
normálních hodnot.

• Pomalu blikající červená: Nízký stav
baterie, před použitím vysavač
nabijte.

• Rychle blikající červená: 1. Ochrana
nabíjení baterie, odpojte napájení na
jednu minutu a znovu jej připojte, aby
se nabil; 2. Stav chyby hardware,
kontaktujte poprodejní servis.

www.robotworld.cz
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Příslušenství

Napájecí kabel Štěrbinová tryska Kartáčová tryska

Podlahový nástavec Postelový nástavec

Prodlužovací tyč

Instalace

Diagram vysavače a příslušenství

Metoda první

Vložte, dokud 
nezacvakne na místo

Vložte, dokud 
nezacvakne na místo

Stisknutím tlačítka rychlého 
uvolnění jej vyjměte

Metoda druhá

Vložte, dokud nezacvakne na místo

www.robotworld.cz
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Instalace nabíjecí stanice 
Mi Handheld Vacuum Cleaner Docking Station
* Nabíjecí stanice musí být zakoupena zvlášť.

1. Nabíjecí stanice je volitelným příslušenstvím,
které lze v případě potřeby dokoupit.

2. Nabíjecí stanice musí být nainstalována na
suchém a chladném místě, které je
v blízkosti elektrické zásuvky, ale není
vystaveno přímému slunečnímu záření.

3. Pro bezpečnou instalaci nabíjecí stanice
použijte vhodný montážní materiál určený
pro daný typ zdi. Ujistěte se, že v místě
instalace není žádné potrubí (např. plyn,
voda, vzduchotechnika, elektřina, okap).

4. Doporučujeme si na instalaci nabíjecí stanice
najmout odborníka a v případě potřeby užít
ochranný oděv, brýle a další ochranné
materiály.

5. Pomocí vrtáku o průměru 6 mm vyvrtejte
otvory ve zdi a do nich vložte hmoždinky.
Vyrovnejte otvory nabíjecí stanice s otvory ve
zdi a vložte a utáhněte šrouby.

Šroub Hmoždinka

Nabíjecí zásuvka

Doporučená výška: 1,06 metru od země

Uložte vysavač do nabíjecí stanice

Zavěste vysavač do nabíjecí stanice, 
aby se nabil

www.robotworld.cz
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Instrukce

Nabíjení

LED ukazatel úrovně baterie

Červená: Úroveň baterie < 20% 

Oranžová: Úroveň baterie 20 - 60%

Bílá: Úroveň baterie > 60% 

Vypnutý: Baterie je plně nabitá nebo je 

vysavač vypnutý

Poznámky:

1. Před prvním použití vysavače se
doporučuje jej plně nabít.

2. Při nabíjení se vysavač zastaví
a automaticky přejde do režimu nabíjení.

3. Po nepřetržitém používání v režimu MAX
bude baterie horká a tím se prodlouží doba
nabíjení. Před nabíjením doporučujeme
nechat vysavač 30 minut vychladnout.

Než budete pokračovat, přečtěte si bezpečnostní 
pokyny v této uživatelské příručce.

Nabijte vysavač napájecím kabelem Nabijte vysavač pomocí nabíjecí stanice

www.robotworld.cz
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Použití vysavače

1. Některé koberce se mohou poškodit, pokud je budete vysávat ručním vysavačem nebo kartáčem
na čalounění. Pokud k tomu dojde, doporučujeme použít kartáčovou nebo štěrbinovou trysku.

2. Před vysáváním vysoce lesklých podlah (dřevěných nebo leštěných dlaždic) zkontrolujte
podlahový kartáč (zejména hlavu kartáče), zda neobsahuje cizí tělesa, která by mohla podlahu
poškodit.

3. Před použitím kartáče se ujistěte, že je nainstalována nádoba na prach.

4. Při vysávání neblokujte vývod vzduchu.

5. Jemný prach nebo mouku je možné vysávat jen v malém množství.

6. Nepoužívejte vysavač k vysávání ostrých předmětů, malých hraček, špendlíků, sponek na papír
apod., aby nedošlo k poškození vysavače a podlahy.

7. Při používání tohoto vysavače k úklidu nebezpečných míst, jako jsou okna a schody, dbejte na
osobní bezpečnost.

8. Abyste předešli poškození způsobenému pádem nebo sklouznutím, neumisťujte vysavač na
místa jako jsou stoly, židle, ani jej neopírejte o jiné předměty.

9. Pohyb kartáče může způsobit nerovnoměrný lest na voskovaných podlahách. Otřete podlahu
vlhkým hadříkem a vyleštěte ji voskem.

Funkce automatického vypnutí

1. Pokud se některá z rotujících částí zasekne, může se vysavač automaticky vypnout. Po
odstranění všech cizích předmětů ale může být nadále používán.

2. Když motor přejde do režimu ochrany proti přehřátí, automaticky se vypne a přestane
fungovat. Před opětovným použitím počkejte, až se teplota hlavy elektrického kartáče vrátí
do normálu.

Čištění namotaných materiálů z válečkového kartáče

1. Při použití elektrické kartáčové hlavy může dojít k vysátí velkých předmětů nebo se může příliš
zamotat do vlasů, což způsobí, že se váleček přestane otáčet. V takovém případě váleček
okamžitě vyčistěte.

2. Před odstraňováním cizích předmětů z válečku se ujistěte, že je kartáčová hlava oddělena od
vysavače, aby nedošlo k náhodnému zapnutí vysavače a následnému zranění osob.

3. Při čištění válečku dávejte pozor na ostré předměty.

4. Nelze-li materiál omotaný kolem válečku jednoduše odstranit, přečtěte si nejprve část „Čištění
válečku“, váleček vyjměte a poté jej vyčistěte.

www.robotworld.cz
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Použití kartáčové hlavy

1. Štěrbinová tryska: Vhodná pro vysávání 
úzkých štěrbin např. kolem dveří, oken, 
mrtvých rohů schodů.

2. Kartáčová tryska: Vhodná pro vysávání
pohovek, křesel apod.

Poznámka: Kartáče lze také užít samostatně 
k vysávání prachu z vysavače nebo elektrické 
kartáčové hlavy.

3. Postelový nástavec: Vhodný pro vysávání
prachu a roztočů z textilních povrchů, jako 
jsou postele a záclony.

4. Podlahový nástavec: Vhodný pro vysávání
různých typů podlah.

www.robotworld.cz
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Údržba produktu

1. Vždy používejte originální díly, jinak může 
dojít ke ztrátě záruky.

2. Pokud je filtr nebo tryska ucpaná, 
ventilátor přestane fungovat krátce po 
zapnutí vysavače. V takovém případě 
ihned opláchněte filtr, trysku atd.

3. Pokud nebude vysavač delší dobu 
používán, uložte jej na chladném a suchém 
místě. Nevystavujte jej přímému 
slunečnímu záření, ani jej neskladujte ve 
vlhkém prostředí.

4. Pokud nebude vysavač delší dobu 
používán, plně jej nabijte, odpojte napájecí 
adaptér a uložte jej na chladném a suchém 
místě. Ujistěte se, že jej dobíjíte jednou za 
tři měsíce, abyste zabránili přílišnému 
vybití baterie.

Čištění vysavače

Otřete vysavač měkkým suchým hadříkem.

Údržba

Čištění nádoby na prach
* Doporučuje se čistit nádobu na prach alespoň 
jednou měsíčně.

1. Před čištěním nádoby na prach odpojte adaptér 
a udržujte vysavač vypnutý. Pokud prach dosáhne 
značky „MAX“, bude účinek vysávání ovlivněn, 
proto jej prosím před použitím vyprázdněte.

2. Chcete-li vyprázdnit nádobu na prach, 
stisknutím spínače na nádobě ve směru šipky 
otevřete spodní kryt a obsah nádoby vyprázdněte 
do koše.

Spínač otevírání 
nádoby na prach

www.robotworld.cz
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3. Během stlačení spínače vedle nádoby na 
prach ve směru šipky vytáhněte nádobu ven  
a opláchněte ji vodou. 

Spínač uvolnění 
nádoby na prach

4. Doporučuje se propláchnout nádobu na prach 
vodou nejméně jednou měsíčně. Pokud jsou 
kontaktní místa vysavače znečištěné, otřete je 
měkkým suchým hadříkem.

Kontaktní body

Kontaktní body

Upozornění: K propláchnutí nádoby na prach 
nepoužívejte čisticí prostředky, leštidla ani 
osvěžovače vzduchu. Neoplachujte ji ani 
v myčce na nádobí nebo v jiném zařízení.

5. Po úplném uschnutí nádoby na prach
ji znovu nainstalujte podle pokynů na 
obrázku níže.

Opláchnutí sestavy interního filtru 
a cyklónu
* Doporučuje se propláchnout alespoň jednou 
za měsíc

1. Před čištěním se ujistěte, že je vysavač 
odpojen od napájecího zdroje a buďte 
opatrní, abyste nestiskli spínač a nezapnuli 
vysavač.

2. Pravidelně kontrolujte a proplachujte 
sestavu vnitřního filtru a cyklónu, abyste 
zajistili optimální výkon.

3. Pokud vysavač používáte k úklidu jemného 
prachu nebo jej používáte především 
v režimu MAX, je nutné filtr proplachovat 
častěji.

4. Chcete-li opláchnout sestavu vnitřního 
filtru a cyklónu, nejprve vyjměte nádobu na 
prach, poté otočte sestavu cyklónu proti 
směru hodinových ručiček, jak je 
zobrazeno na obrázku, a vyjměte ji. Poté 
vyjměte vnitřní filtr a opláchněte jej tekoucí 
vodou.

www.robotworld.cz
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Kroky k vyjmutí sestavy vnitřního filtru 
a cyklónu

1. Vyjměte nádobu na prach podle obrázku.

Spínač pro uvolnění 
nádoby na prach

2. Otočte sestavu cyklónu ve směru 
znázorněném na obrázku

Sestava cyklónu

3. Vyjměte ze sestavy cyklónu interní filtr.

Interní filtr

4. Oplachujte sestavu filtru a cyklónu, dokud 
nejsou čisté. Filtr po opláchnutí vyždímejte.

5. Pro důkladné vysušení sestavy cyklónu a filtru 
je ponechte po vyčištění nejméně 24 hodin na 
větraném nebo chladném místě.

24

Upozornění: Neoplachujte filtr v myčce na 
nádobí ani v pračce, nesušte jej v bubnové 
sušičce, troubě, mikrovlnné troubě ani 
v blízkosti otevřeného ohně.

6. Po vysušení znovu nainstalujte filtr a sestavu 
cyklónu.

www.robotworld.cz
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Kroky k instalaci sestavy interního 
filtru a cyklónu

1. Umístěte filtr tak, aby směřoval nahoru, 
jak je znázorněno na obrázku.

2. Umístěte filtr na horní část cyklónové sestavy 
a jemně jej zatlačte na místo, zároveň s tím 
zatlačte stranou bezpečnostní sponu na levé 
straně zářezu.

3. Zarovnejte sestavu cyklónu vůči vysavači, jak 
je znázorněno na obrázku, a umístěte sestavu 
cyklónu na místo otočením ve směru hodinových 
ručiček.

4. Při instalaci do vysavače mírně naklopte 
nádobu na prach.

5. Opatrně zatlačte nádobu na prach ve směru 
znázorněném na obrázku, dokud neuslyšíte 
cvaknutí, což znamená, že je nádoba na prach 
pevně zajištěna.

www.robotworld.cz
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Opláchnutí filtru horního ventilátoru
* Doporučuje se propláchnout alespoň 
jednou za měsíc.

1. Otočte filtr horního ventilátoru proti směru 
hodinových ručiček do odemčené polohy 
a vyjměte jej z vysavače.

2. Opláchněte vnitřek filtru pod tekoucí 
vodou. Během proplachování otáčejte 
filtrem, abyste se ujistili, že se veškerý 
prach vymyl. Několikrát poklepejte filtrem 
o dřez, abyste před opláchnutím odstranili 
veškerý zbývající prach.

3. Opakujte tento postup čtyřikrát až pětkrát, 
dokud nebude filtr čistý.

4. Filtr důkladně vysušte tak, že jej po čištění 
necháte nejméně 24 hodin na větraném nebo 
chladném místě.

24

5. Po vysušení znovu nainstalujte filtr zarovnáním 
s odemknutou pozicí a otáčením ve směru 
hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

Čištění válce

Pravidelně kontrolujte a čištěte válec, abyste 
udrželi jeho výkon. Postupujte podle níže 
uvedených pokynů. Před vyjmutím válce se 
ujistěte, že je hlava kartáče odpojena od 
vysavače, aby nedošlo k úrazům 
způsobeným náhodným zapnutím vysavače.

Upozornění: Válec postelového nástavce 
musí být vyjmut a vyčištěn samostatně.
Postelový nástavec a podlahový nástavec 
obsahují elektrické součásti, váleček 
podlahového nástavce obsahuje ložiska, 
proto tyto části nečistěte vodou.

www.robotworld.cz
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Čištění podlahového nástavce

1. Umístěte podlahový nástavec ve směru 
znázorněném na obrázku (směrem k vám). 
Pomocí mince otočte zámek proti směru 
hodinových ručiček o 90° do odemčené 
polohy.

Váleček
Zámek

2. Otočte koncový kryt do otevřené polohy. 
Opatrně vysuňte válec z hlavy.

Koncový kryt

3. Oddělte koncový kryt a odstraňte všechny
vlasy namotané kolem válce a koncového 
krytu.

Válec Koncový kryt

4. Po vyčištění nasaďte koncový kryt zpět
na válec.

5. Jakmile se ujistíte, že je koncový kryt
zajištěn na místě, vložte válec zpět, jak je 
znázorněno na obrázku. Jakmile je válec 
na místě, otočte koncový kryt do 
zajištěné polohy.

6. Otočte zámek o 90° ve směru hodinových 
ručiček do zamčené polohy, abyste válec 
zajistili.

www.robotworld.cz
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Čistění postelového nástavce

1. Natočte si hlavu nástavce tak, aby zámek
hlavy směřoval k vám, a pomocí mince 
zámek otočte proti směru hodinových 
ručiček, dokud se neuvolní.

2. Po vyjmutí zámku vyjměte válec z nástavce.

Válec Zámek

3. Opláchněte a vyčistěte válec.

4. Umístěte válec do svislé polohy a ponechte
jej na větraném nebo chladném místě po 
dobu nejméně 24 hodin, aby byl zcela suchý.

24

5. Poté, co se ujistíte, že je válec zcela suchý,
vložte válec zpět na místo.

Válec Zámek

6. Otočte hlavu nástavce tak, aby strana se
zámkem směřovala k vám, a pomocí mince 
zámek otočte po směru hodinových ručiček do 
zamčené polohy. Ujistěte se při tom, že je válec 
na svém místě.

www.robotworld.cz
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Specifikace

Vysavač

Model SCWXCQ01RR
Rozměry 322 × 111 × 212 mm
Baterie 21.6 V/ 2500 mAh (TYP) Lithium baterie
Váha produktu (vč. příslušenství)       Přibližně 1,5 kg
Jmenovité napětí 21.6 V ⎓
Jmenovitý výkon 350 W

Zdroj napájení

Model ATC01RR or BTC01RR
Rozměry 57 × 54 × 28 mm
Jmenovitý výkon 20.5 W
Jmenovitý vstup 100 - 240 V ~ 0.6 A
Jmenovitý výstup 25.6 V ⎓ 0.8 A
Jmenovitá frekvence 50 - 60 Hz

www.robotworld.cz
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Odstraňování problémů

Pokud vysavač nepracuje správně, projděte si prosím níže uvedenou tabulku, abyste nalezli 
řešení možných chyb.

Chybový stav Řešení

Stav LED ukazatele 
stavu baterie

Pomalu blikající oranžová: Dočasná ochrana, pokud je teplota 
baterie příliš vysoká nebo příliš nízká. Před použitím nebo nabíjením 
vysavače počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálních hodnot.
Pomalu blikající červená: Nízký stav baterie, před použitím vysavač 
nabijte.
Rychle blikající červená: 1. Ochrana nabíjení baterie, odpojte 
napájení na jednu minutu a znovu jej připojte, aby se nabil; 2. Stav 
chyby hardware, kontaktujte poprodejní servis.

Elektrický kartáč 
se neotáčí

1. Pokud se hlava kartáče zasekne, odstraňte všechny cizí předměty 
a pokračujte v normálním používání.

2. Pokud motor přejde do režimu ochrany před přehřátím, před použitím 
počkejte, než se teplota kartáče vrátí na normální hodnotu.

3. Pokud jsou znečištěny, otřete kontaktní body hlavy elektrického 
kartáče měkkým suchým hadříkem a zkuste to znovu.

Ventilátor se neotáčí

1. Slabá baterie, před použitím ji prosím nabijte.

2. Kvůli příliš dlouhému používání vstoupil přístroj do režimu ochrany 
proti přehřátí. Nechte vysavač vychladnout a restartujte jej, abyste 
jej mohli nadále používat.

Snížené sání

1. Pokud je nádoba na prach plná nebo je ucpaný filtr, před dalším 
použitím je vyprázdněte a vyčistěte.

2. Kartáčová hlava je zaseknutá. Odstraňte z kartáčové hlavy 
všechny cizí předměty.

Ventilátor se při použití 
několikrát zastavil

Filtr nebo tryska jsou ucpané, pravidelně je prosím čištěte. Po 
vyčištění můžete vysavač normálně používat.

LED ukazatel signalizující 
stav baterie se během 
nabíjení nerozsvítí

1. Zkontrolujte, zda je zdroj napájení správně připojen.

2. Baterie je plně nabita a přešla do režimu spánku.

Nabíjení je příliš pomalé
Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Počkejte, až se 
její teplota vrátí na normální hodnotu, a poté zkuste vysavač 
znovu nabít.

www.robotworld.cz
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WEEE informace
Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ 
jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísena s netříděným domácím odpadem. 
Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své odpadní 
zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízení, jmenovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže 
zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace 
o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo 
místních úřadů.

www.robotworld.cz
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OZNÁMENÍ O ZÁRUCE
TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA DANÁ 
ZÁKONEM VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO NĚKTERÝCH ZEMÍ, 
PROVINCIÍ NEBO STÁTŮ MŮŽE ZVÝŠIT MINIMÁLNÍ OBDOBÍ ZÁRUKY. 
KROMĚ TOHO, CO JE UMOŽNĚNO ZÁKONEM, XIAOMI NEVYJME, NEOMEZÍ ANI NEPOZASTAVÍ 
DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PROSÍM, KONZULTUJTE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE 
NEBO STÁTU, ABYSTE ZCELA POROZUMĚLI VAŠIM PRÁVŮM. 

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

XIAOMI ručí za to, že jsou produkty během záručního období prosty vad materiálu a provedení, 
jsou-li používány běžným způsobem a v souladu s přříslušnou uživatelskou příručkou. 
Trvání a podmínky zákonných záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další 
informace o spotřebitelských zárukách a benefitech naleznete na oficiálních webových 
stránkách společnosti Xiaomi: https://www.mi.com/en/service/warranty/. 
Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho Xiaomi produkt bude ve výše uvedeném období 
při běžném používání prost vad materiálu a zpracování. 
Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřetržitý a bezchybný. Xiaomi neodpovídá za 
škody vzniklé nedodržováním pokynů vztahujících se k používání produktu.

2. OPATŘENÍ

Pokud je nalezena hardware závada a společnost Xiaomi obdrží v záruční lhůtě platný nárok, 
společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za 
produkt, s výjimkou přřípadných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit v původním nebo podobném obalu, který 
poskytuje stejný stupeň ochrany produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. Kromě 
rozsahu zakázaného platnými právními předpisy, může společnost Xiaomi požadovat, abyste 
před obdržením záručního servisu předložili důkazy nebo doklady o nákupu a/nebo splnili 
registrační požadavky.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt 
vyrobený společností Xiaomi (nebo pro ni) a identifikovatelný ochrannými známkami, 
obchodním názvem nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“. Omezená záruka se nevztahuje na 
(a) škody způsobení přírodními silami nebo Bohem, např. zásahem blesku, tornádem, povodní, 
požárem, zemětřesením nebo dalšími vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční užití; 
(d) změnou nebo úpravou kterékoli části produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými 
produkty než Xiaomi; (f) poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným užitím; 
(g) poškození způsobené provozem produktu mimo povolená nebo zamýšlená použití popsaná 
společností Xiaomi, nebo nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) poškození způsobená 
službou (včetně vylepšení a rozšíření), prováděnou kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti 
Xiaomi.

www.robotworld.cz
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Je vaší zodpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste si 
na/v produktu uložili nebo uschovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke 
ztrátě nebo přeformátování dat, software nebo jiných materiálů v zařízení. Společnost Xiaomi 
není zodpovědná za taková poškození nebo ztráty.

Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět žádné 
změny, rozšíření nebo dodatky k této omezené záruce. Pokud je některý z termínů považován za 
nezákonný nebo nevymahatelný, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost 
zbývajících podmínek.

S výjimkou případů, kdy to zákon zakazuje nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou 
poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/
nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi, se stávající 
záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete těžit ze záruk neoficiálního prodejce, který 
výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého 
jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hong Kong a Taiwan.
5. IMPLICITNÍ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného platným právem budou mít všechny předpokládané záruky 
(včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání až do 
maximální doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení trvání 
předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy není společnost Xiaomi odpovědná 
za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, 
včetně, ale nikoli výhradně, ušlých zisků, výnosů nebo dat, škod způsobených jakýmkoli 
porušením výslovných nebo předpokládaných záruk nebo podmínek, nebo na základě jakékoli 
jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi informována o možnosti takových škod. 
Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných 
škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte webovou stránku: https://www.mi.com/en/service/warranty/ 
Kontaktní osobou pro poprodejní služby může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti 
společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který 
vám produkty prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, jak může Xiaomi 
identifikovat.
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