
Instrukcja obsługi ręcznego 
odkurzacza Mi

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Ograniczenia w użytkowaniu

• Nie należy używać tego odkurzacza na dworze ani w środowisku komercyjnym lub 
przemysłowym. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domu i samochodzie.

• Nie przechowywać odkurzacza w samochodzie, aby uniknąć wysokich lub niskich temperatur 
wpływających na żywotność jego akumulatora.

• Nie używać odkurzacza w środowiskach o wysokiej wilgotności ani w temperaturach powyżej 
40°C lub poniżej 3°C.

• Nie pozwalać dzieciom na używanie odkurzacza jako zabawki. Podczas korzystania z 
urządzenia należy dopilnować, aby dzieci pozostawały z dala od niego.

• Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że 
nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. (CB)

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o 
ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych lub osoby nie mające 
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie 
z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących 
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny 
być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. (EU)

• Włosy, luźne elementy odzieży, palce i inne części ciała trzymać z dala od otworów i 
ruchomych komponentów.

• Podczas używania ssawki do podłogi lub do tapicerki nie należy zbliżać kończyn oraz dopilnować, 
aby zwierzęta domowe nie zbliżały się do obracających się części, aby uniknąć obrażeń.

• Nie należy dotykać zasilacza ani obsługiwać urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć obrażeń.

• Nie używać do usuwania cieczy (np. wody, napojów itp.).

• Nie odkurzać żadnych tlących się lub dymiących substancji (np. niezgaszonych niedopałków 
papierosów).

• Nie używać do usuwania twardych lub ostrych przedmiotów (np. materiałów budowlanych, 
szkła i gwoździ).

• Produktu należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy 
ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą wyniknąć z 
niewłaściwego użytkowania tego produktu.

• Produkt ten może być stosowany tylko na obszarach znajdujących się na wysokości poniżej 
3000 metrów nad poziomem morza.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE

• Ten produkt zawiera baterie, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowane 
osoby.

• Ten produkt można ładować wyłącznie za pomocą zasilacza ATC01RR lub BTC01RR.

• Nie należy używać akumulatorów, zasilaczy ani ściennych stacji ładowania innych 
producentów.

• Nie należy rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować akumulatora, zasilacza ani ściennej 
stacji ładowania.

• Nie należy ładować odkurzacza ani montować ściennej stacji ładowania w pobliżu źródeł 
ciepła lub w wilgotnych pomieszczeniach (np. obok kaloryfera lub w łazience).

• Nie należy przecierać zasilacza lub ściennej stacji ładowania mokrą szmatką ani dotykać ich   
mokrymi rękami.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zepsuty, należy natychmiast zaprzestać używania 
go i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.

• Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, odłączyć 
zasilacz i umieścić urządzenie w chłodnym i suchym miejscu. Odkurzacz należy ładować raz 
na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.

Bateria litowo-jonowa w tym produkcie zawiera substancje szkodliwe dla 
środowiska.

UWAGA:

• Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.

• Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.

• Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób. Nie wyrzucać zużytych baterii. Należy to 
zostawić specjalistycznym organizacjom.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Poniższe kroki mają zastosowanie tylko w przypadku utylizacji:

Wyjmowanie baterii:

1. Zdjąć komorę na kurz i zespół cyklonowy oraz usunąć dwie śruby na wewnętrznej ścianie 
odkurzacza w pobliżu wyłącznika zwalniającego komorę na kurz.

2. Zdjąć górny filtr wentylatora i wyjąć śrubę służącą do zamocowania pokrywy uchwytu na 
wewnętrznej ścianie odkurzacza.

3. Otworzyć pokrywę uchwytu wzdłuż szczeliny w górnej części uchwytu i delikatnie przesunąć  
ją w górę, aby zdjąć pokrywę.

4. Odłączyć 3 złącza wewnątrz uchwytu od baterii.

5. Wysunąć baterię.

Transport

• Zaleca się transport odkurzacza w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga

• Filtr należy co najmniej raz w miesiącu przepłukać wodą z kranu. Szczegółowe informacje na 
ten temat można znaleźć w rozdziale Konserwacja.

Niniejszym firma Beijing Roborock Technology Co., Ltd., deklaruje zgodność produktu z 
wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst 
deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Omówienie produktu

Odkurzacz

      

Przełącznik 
otwierania 

pojemnika na kurz

Górny filtr wentylatora

Pojemnik na kurz
Uwagi: 
1. Wzór na komorze na kurz 

i przystawce podłogowej 
jest linią rozdzielającą, 
utworzoną w trakcie 
procesu produkcyjnego. 
Nie jest to pęknięcie ani 
błąd produkcyjny. Można 
bez problemu normalnie 
odkurzać.

2. W komorze na kurz i 
zespole cyklonowym 
odkurzacza może 
znajdować się 
proszek. Nie jest to 
ślad użytkowania, ale 
zasypka smarująca 
używana przy montażu 
i do optymalizacji 
uszczelnienia.

Przycisk MAX
• Naciśnij i przytrzymaj 

przełącznik, a następnie 
naciśnij przycisk Max, aby 
przejść do trybu odkurzania 
MAX.

Uwagi:
1. W trybie MAX wentylator będzie 

pracował z pełną prędkością 
obrotową, akumulator będzie 
rozładowywał się szybciej, a 
wentylator będzie wydmuchiwał 
gorące powietrze.

2. Wyłączenie odkurzacza 
spowoduje automatyczny 
powrót do trybu standardowego.

DIODA LED MAX: wskaźnik trybu 
MAX

• Wył.: tryb standardowy
• Wł.: tryb MAX

Przełącznik 
zwalniania 

pojemnika na kurz

Przełącznik wł./wył.
• Wciśnij, aby włączyć
• Zwolnij, aby wyłączyć

Gniazdo 
ładowania

Wskaźnik LED stanu akumulatora
• Czerwony: poziom naładowania 

akumulatora < 20%
• Pomarańczowy: poziom 

naładowania akumulatora 
20–60%

• Biały: poziom naładowania 
akumulatora > 60%

• Wył.: akumulator jest w pełni 
naładowany lub odku-rzacz jest 
wyłączony 

• Miga powoli kolorem 
pomarańczowym: aktywne jest 
tymczasowe zabezpieczenie 
akumulatora przed zbyt niską 
lub wysoką temperaturą. Przed 
użyciem lub łado-waniem 
odkurzacza należy odczekać, 
aż temperatura akumulatora 
powróci do nominalnej wartości.

• Miga powoli kolorem 
czerwonym: niski poziom 
nałado-wania akumulatora. 
Należy go naładować przed 
uży-ciem odkurzacza.

• Szybko miga kolorem 
czerwonym: 1. Zabezpieczenie 
przed ładowaniem akumulatora 
— należy odłączyć zasilacz na 
jedną minutę i podłączyć go z 
powrotem w celu naładowania. 
2. Status błędu urządzenia 
— należy się skontaktować z 
działem obsługi posprzedażowej.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Akcesoria

Zasilacz Dysza szczelinowa Dysza ze szczotką

Ssawka do podłogi Ssawka do tapicerki

Przedłużenie

Instalacja

Schemat montażu odkurzacza i akcesoriów

Sposób 1

Włóż tak, aby było 
słyszalne kliknięcie

Włóż tak, aby było 
słyszalne kliknięcie

Naciśnij przełącznik szybkiego 
zwalniania, aby wyjąć

Sposób 2

Włóż tak, aby było 
słyszalne kliknięcie

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Montaż ściennej stacji ładowania
* Ścienną stację ładowania należy zakupić 

oddzielnie; szczegółowe informacje podano 
na stronie www.mi.com

1. Ścienna stacja ładowania jest opcjonalnym 
akcesorium, które można zakupić w razie 
potrzeby.

2. Ścienną stację ładowania należy 
zamontować w pobliżu gniazda zasilania, w 
chłodnym i suchym miejscu nienarażonym 
na bezpoś-rednie działanie promieni 
słonecznych.

3. Aby prawidłowo zamontować stację 
ładowania, należy użyć spr-zętu 
montażowego odpowiedniego dla danej 
ściany. Należy upe-wnić się, że w miejscu 
montażu nie są prowadzone żadne 
przewody (np. gazu, wody, powietrza, 
elektryczne lub kanalizacyjne).

4. Zaleca się powierzenie montażu 
stacji ładowania profesjonaliście oraz 
stosowanie odzieży ochronnej, gogli oraz 
innych materiałów ochronnych w razie 
potrzeby.

5. Za pomocą wiertła o średnicy 6 mm 
wywiercić otwory w ścianie i umieścić w 
nich kołki. Dopasować otwory w stacji 
ładowania do otworów w ścianie, a 
następnie włożyć i dokręcić wkręty.

Wkręt Kołek

Gniazdo ładowania

Zalecana wysokość: 1,06 m od podłoża

Odkurzacz należy przechowywać 
zamocowany do ściennej stacji ładowania

Aby rozpocząć ładowanie, przesuń w dół 
odkurzacz umieszczony w stacji ładowania

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Instrukcje

Ładowanie

Wskaźnik LED stanu akumulatora

Czerwony: poziom naładowania akumulatora 
< 20% 

Pomarańczowy: poziom naładowania 
akumulatora 20–60%

Biały: poziom naładowania akumulatora > 60% 

Wyłączony: akumulator jest w pełni 
naładowany lub odkurzacz jest wyłączony

Uwagi:

1. Przed pierwszym użyciem odkurzacza 
zaleca się jego pełne naładowanie.

2. Podczas ładowania odkurzacz przestanie 
pracować i automatycznie przejdzie w tryb 
ładowania.

3. W przypadku dłuższej pracy w trybie MAX 
akumulator nagrzewa się, co powoduje 
wydłużenie czasu ładowania. Przed 
rozpoczęciem ładowania zalecane jest 
pozostawienie odkurzacza na 30 minut w 
celu ochłodzenia.

Przed przystąpieniem do dalszych czynności 
należy zapoznać się z instrukcjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w 
niniejszej instrukcji obsługi.

Ładowanie odkurzacza za pomocą zasilacza Ładowanie odkurzacza za pomocą stacji 
ładowania

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Korzystanie z odkurzacza

1. Niektóre dywany mogą kłaczyć się podczas odkurzania z wykorzystaniem ssawki do podłogi 
lub do tapicerki. W takim przypadku zaleca się odkurzanie przy użyciu szczotki lub ssawki 
szczelinowej.

2. Przed rozpoczęciem odkurzania posadzki o wysokim połysku (np. drewniane lub polerowane 
płytki) należy sprawdzić ssawkę do podłogi (zwłaszcza szczotkę) pod kątem obecności ciał 
obcych, aby uniknąć zarysowania podłogi.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z ręcznego odkurzacza należy upewnić się, że został 
zainstalowany pojemnik na kurz.

4. Podczas odkurzania nie należy blokować otworu wylotowego.

5. W przypadku drobnego pyłu, np. mąki, można używać odkurzacza do usunięcia tylko 
niewielkich ilości.

6. Nie należy używać odkurzacza do usuwania ostrych przedmiotów, małych zabawek, szpilek, 
spinaczy do papieru itp., aby uniknąć uszko-dzenia odkurzacza i podłogi.

7. Podczas odkurzania w niebezpiecznych obszarach, takich jak schody czy okna, należy 
pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa.

8. Nie należy umieszczać odkurzacza na innych przedmiotach, np. na stołach czy krzesłach, 
ani opierać go o inne przedmioty, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych spadnięciem lub 
ześlizgnięciem.

9. Ruch szczotki odkurzacza może powodować nierównomierny połysk na woskowanych 
podłogach. Należy przetrzeć podłogę wilgotną ściereczką i nawoskować ją.

Funkcja automatycznego wyłączania

1. Jeśli którakolwiek z obracających się części zablokuje się, urządzenie może automatycznie się 
wyłączyć. Można kontynuować odkur-zanie po usunięciu ciał obcych.

2. Gdy silnik przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem, automatycznie wyłączy się i 
przestanie pracować. Przed ponownym rozpoc-zęciem pracy należy poczekać, aż ssawka 
ostygnie.

Usuwanie sznurków i podobnych materiałów ze szczotki rolkowej

1. Ssawka podczas użycia może wciągnąć duże ciała obce lub zostać opleciona zbyt dużą 
ilością włosów, co spowoduje zatrzymanie rolki. W takim przypadku należy natychmiast 
wyczyścić rolkę.

2. Przed usunięciem ciał obcych z rolki należy upewnić się, że ssawka została odłączona od 
odkurzacza, aby zapobiec przypadkowemu włąc-zeniu odkurzacza i możliwym obrażeniom.

3. Podczas usuwania zanieczyszczeń z rolki należy uważać na ostre przedmioty.

4. Jeśli przedmiotów zaplątanych w rolkę nie można łatwo usunąć, należy postępować zgodnie 
ze wskazówkami w sekcji „Czyszczenie rolki”, aby wymontować, a następnie wyczyścić rolkę.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Korzystanie ze ssawek

1. Dysza szczelinowa: odpowiednia do 
odkurzania wąskich szczelin, np. w 
okolicach drzwi, okien i kątów schodów.

2. Dysza ze szczotką: odpowiednia do 
odkurzania kanap, siedzeń itp.

Uwaga: szczotki mogą być również używane 
niezależnie w celu usuwania pyłu z odkur-
zacza lub głowic elektrycznych szczotek itp.

3. Ssawka do tapicerki: odpowiednia do 
usuwania kurzu i roztoczy z powierzchni 
tekstylnych, takich jak łóżka i zasłony.

4. Ssawka do podłogi: odpowiednia do 
odkurzania różnych rodzajów podłóg.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Konserwacja

Konserwacja produktu

1. Należy zawsze używać oryginalnych 
części, w przeciwnym razie można utracić 
gwarancję.

2. Jeżeli dojdzie do zatkania filtra lub 
dyszy, wentylator zatrzyma się chwilę po 
włączeniu odkurzacza. W takim przypadku 
należy natychmiast przepłukać filtr, dyszę 
itp.

3. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez 
dłuższy czas, należy przechowywać go w 
chłodnym i suchym miejscu. Nie narażać 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych i nie przechowywać w 
wilgotnym otoczeniu.

4. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez 
dłuższy czas, należy całkowicie naładować 
akumulator, odłączyć zasilacz i umieścić 
urządzenie w chłodnym i suchym miejscu. 
Należy ładować akumu-lator raz na trzy 
miesiące, aby uniknąć nadmiernego 
rozładowania.

Czyszczenie odkurzacza

Przetrzyj odkurzacz czystą, suchą ściereczką.

Wyczyść pojemnik na kurz
* Zaleca się płukanie co najmniej raz w 

miesiącu

1. Przed czyszczeniem pojemnika na kurz 
odłącz zasilacz i wyłącz odkurzacz. 
Gdy zanieczyszczenia w pojemniku 
na kurz osiągają poziom „MAX”, efekt 
odkurzania zostaje osłabiony przy dalszym 
użytkowaniu, należy więc jak najszybciej 
opróżnić pojemnik.

2. Aby opróżnić pojemnik na kurz, przesuń 
przełącznik na poje-mniku w kierunku 
wskazywanym przez strzałkę, aby otworzyć 
dolną pokrywę i opróżnić pojemnik do 
śmietnika.

Przełącznik otwierania 
pojemnika na kurz

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.



11

3. Podczas przesuwania przełącznika 
znajdującego się przy pojemniku na kurz 
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, 
wyciągnij pojemnik z odkurzacza, aby 
przepłukać go wodą.

Przełącznik zwalniania 
pojemnika na kurz

4. Zaleca się płukanie pojemnika na kurz 
co najmniej raz w mie-siącu. Jeśli punkty 
stykowe odkurzacza są zabrudzone, należy 
przetrzeć je miękką, suchą ściereczką.

Punkty 
stykowe

Punkty 
stykowe

Uwaga: Nie używać detergentów, środków do 
nadawania połysku ani odświeżaczy powietrza 
do płukania pojemnika na kurz. Nie wolno 
też myć go w zmywarce ani innym tego typu 
urządzeniu.

5. Po całkowitym wyschnięciu pojemnika na 
kurz należy go zamon-tować, postępując 
zgodnie z instrukcjami pokazanymi na 
rysunku poniżej.

Płukanie filtra wewnętrznego i zespołu 
cyklonowego
* Zaleca się płukanie co najmniej raz w 

miesiącu

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że 
produkt został odłączony od zasilacza 
i uważaj, aby nie nacisnąć włącznika 
odkurzacza.

2. Regularnie sprawdzaj i płucz filtr 
wewnętrzny oraz zespół cyklonowy 
zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić 
optymalną wydajność.

3. W przypadku wykorzystywania odkurzacza 
do usuwania drob-nego pyłu lub używania 
głównie w trybie MAX filtr może wymagać 
częstszego płukania.

4. Aby wypłukać filtr wewnętrzny i zespół 
cyklonowy, najpierw wymontuj pojemnik 
na kurz, a następnie obróć zespół cyk-
lonowy w lewo, jak pokazano na rysunku, 
aby go wymontować. W następnej 
kolejności wyjmij filtr wewnętrzny i 
przepłucz oba wyjęte elementy wodą z 
kranu.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Instrukcja wymontowania filtra 
wewnętrznego i zespołu cyklonowego

1. Zdejmij pojemnik na kurz, jak pokazano na 
rysunku.

Przełącznik zwalniania 
pojemnika na kurz

2. Obróć zespół cyklonowy w kierunku 
wskazanym na rysunku.

Zespół cyklonowy

3. Zdejmij filtr wewnętrzny z zespołu 
cyklonowego.

Filtr wewnętrzny

4. Przepłucz filtr i zespół cyklonowy, aby je 
wyczyścić. Wyciśnij filtr po płukaniu.

5. Aby dobrze wysuszyć filtr i zespół 
cyklonowy, umieść je po czys-zczeniu w 
wentylowanym lub chłodnym miejscu na 
przynajmniej 24 godziny.

24

Uwaga: nie myć filtra w zmywarce lub pralce, 
nie suszyć go w suszarce bębnowej, pie-
karniku, mikrofalówce lub w miejscach blisko 
otwartego ognia.

6. Po wyschnięciu filtra i zespołu 
cyklonowego zamontuj je na miejscu.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Instrukcja montażu filtra 
wewnętrznego i zespołu cyklonowego

1. Umieść filtr przodem do góry, jak pokazano 
na rysunku.

2. Umieść filtr na górze zespołu cyklonowego 
i delikatnie pop-chnij na miejsce, 
jednocześnie odpychając zacisk 
zabezpiecza-jący po lewej stronie wycięcia.

3. Wyrównaj zespół cyklonowy z 
odkurzaczem, jak pokazano na ry-sunku, 
a następnie wkręć zespół cyklonowy, 
obracając go w prawo.

4. Delikatnie przechyl pojemnik na kurz 
podczas instalowania go w odkurzaczu.

5. Delikatnie popchnij pojemnik na kurz 
w kierunku pokazanym na rysunku, 
aż usłyszysz kliknięcie wskazujące na 
prawidłowe zamo-cowanie pojemnika.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Płukanie górnego filtra wentylatora
* Zaleca się płukanie co najmniej raz w 

miesiącu

1. Obróć górny filtr wentylatora w lewo aż 
do odblokowania, a na-stępnie wyjmij go z 
odkurzacza.

2. Przepłucz wnętrze górnego filtra wodą 
z kranu. Obracaj filtr po-dczas płukania, 
aby upewnić się, że cały kurz zebrany w 
otworach filtra zostanie wypłukany. Stuknij 
filtrem kilka razy o umywalkę, aby usunąć 
pozostały kurz przed płukaniem.

3. Powtórz proces cztery do pięciu razy, aż 
filtr będzie czysty.

4. Aby dobrze wysuszyć filtr, umieść go po 
czyszczeniu w dobrze wentylowanym lub 
chłodnym pomieszczeniu na co najmniej 
24 godziny.

24

5. Po wysuszeniu zamontuj filtr na miejscu, 
dopasowując go w odblokowanej pozycji i 
obracając w prawo aż do zablokowania.

Czyszczenie rolki

Regularnie sprawdzaj i czyść rolkę zgodnie z 
poniższą instrukcją, aby zapewnić optymalną 
wydajność. Przed zdjęciem rolki upewnij się, 
że ssawka została odłączona od odkurzacza, 
aby uniknąć ob-rażeń spowodowanych 
przypadkowym włączeniem odkurzacza.

Ostrzeżenie: Rolkę ssawki do tapicerki 
należy wyjmować i czyścić osobno. Ssawki 
do podłogi i do tapicerki zawierają elementy 
elektryczne, a rolka ssawki do podłogi jest 
wyposażona w łożyska, nie wolno więc 
czyścić tych elementów z użyciem wody.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Czyszczenie ssawki do podłogi

1. Połóż ssawkę do podłogi w kierunku 
wskazanym na rysunku (do siebie). Za 
pomocą monety przekręć blokadę w lewo 
o 90°, aby ją odblokować.

Rolka
Zatrzask

2. Przekręć zaślepkę do pozycji otwartej. 
Delikatnie zsuń rolkę z głowicy.

Zaślepka

3. Odłącz zaślepkę od rolki, a następnie usuń 
wszelkie włosy wplątane w rolkę i zaślepkę.

Rolka Zaślepka

4. Po zakończeniu czyszczenia załóż zaślepkę 
na rolkę.

5. Upewnij się, że zaślepka została założona 
poprawnie, a następnie zamontuj rolkę 
na miejscu, jak pokazano na rysunku. Po 
założeniu rolki przekręć zaślepkę, aby ją 
zablokować.

6. Obróć zatrzask w prawo o 90°, aby 
zablokować rolkę.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Czyszczenie ssawki do tapicerki

1. Ustaw boczny zatrzask głowicy szczotki 
w swoją stronę, a na-stępnie za pomocą 
monety przekręć zatrzask w lewo, aż 
zostanie zwolniony.

2. Po usunięciu zatrzasku zdejmij rolkę ze 
ssawki do tapicerki.

Rolka Zatrzask

3. Przepłucz i wyczyść rolkę.

4. Umieść rolkę w pozycji pionowej i 
pozostaw w dobrze wentylo-wanym lub 
chłodnym pomieszczeniu na co najmniej 
24 godziny, aby całkowicie wyschła.

24

5. Upewnij się, że rolka jest całkowicie sucha, 
a następnie włóż ją na miejsce.

Rolka Zatrzask

6. Ustaw boczny zatrzask głowicy szczotki w 
swoją stronę. Za pomocą monety przekręć 
zatrzask w prawo, aby go zablokować, 
upewniając się, że rolka znajduje się na 
swoim miejscu.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Podstawowe dane techniczne

Odkurzacz

Model SCWXCQ01RR
Wymiary 322 × 111 × 212 mm
Akumulator 21.6 V/ 2500 mAh (TYP)  

Akumulator litowy
Masa produktu (bez akcesoriów) ok. 1.5 kg
Napięcie znamionowe 21.6 V ⎓
Moc znamionowa 350 W

Zasilacz

Model ATC01RR lub BTC01RR
Wymiary 57 × 54 × 28 mm
Moc znamionowa 20.5 W
Zasilanie znamionowe 100 - 240 V ~ 0.6 A
Znamionowa moc wyjściowa 25.6 V ⎓ 0.8 A
Częstotliwość znamionowa 50 - 60 Hz

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Rozwiązywanie problemów
Jeśli odkurzacz nie działa prawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby poradzić sobie 
z ewentualnymi błędami.

Błąd Rozwiązania

Stan wskaźnika LED 
stanu akumulatora

Miga powoli kolorem pomarańczowym: aktywne jest tymczasowe 
zabezpieczenie akumulatora przed zbyt niską lub wysoką temperaturą. 
Przed użyciem lub ładowa-niem odkurzacza należy odczekać, aż 
temperatura akumulatora powróci do nomi-nalnej wartości.
Miga powoli kolorem czerwonym: niski poziom naładowania 
akumulatora. Należy go naładować przed użyciem odkurzacza.
Szybko miga kolorem czerwonym: 1. Zabezpieczenie przed 
ładowaniem akumulatora — należy odłączyć zasilacz na jedną minutę 
i podłączyć go z powrotem w celu naładowania. 2. Status błędu 
urządzenia — należy się skontaktować z działem obsługi posprze-
dażowej.

Głowica szczotki 
elektrycznej nie obraca 
się

1. Jeśli głowica szczotki zablokuje się, należy usunąć z niej wszelkie 
ciała obce i kontynuować odkurzanie.

2. Jeśli silnik ssawki przełączył się w tryb ochrony przed przegrzaniem, 
należy odczekać, aż temperatura ssawki powróci do normy.

3. Jeśli punkty stykowe ssawki są zabrudzone, należy przetrzeć je 
miękką, suchą ściereczką i spróbować ponownie.

Wentylator się nie 
obraca

1. Niski poziom naładowania akumulatora. Należy go naładować 
przed użyciem odkurzacza.

2. Odkurzacz przełączył się w tryb ochrony przed przegrzaniem z powodu 
zbyt długiego czasu pracy. Należy odczekać, aż odkurzacz ostygnie, 
włączyć go pon-ownie, a następnie kontynuować odkurzanie.

Mniejsza siła ssąca

1. Jeśli pojemnik na kurz jest pełny lub filtr jest zatkany, należy opróżnić 
pojemnik oraz przepłukać oba elementy, a następnie kontynuować 
korzystanie z odkurzacza.

2. Ssawka jest zablokowana. Należy usunąć z niej wszelkie ciała obce.

Wentylator kilkakrotnie 
przestał działać podczas 
używania odkurzacza

Filtr lub dysza są zatkane — należy czyścić je regularnie. 
Po ich wyczyszczeniu można znowu używać odkurzacza.

Wskaźnik LED stanu 
akumulatora nie świeci 
się podczas ładowania

1. Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony.
2. Akumulator jest w pełni naładowany i przełączył się w tryb 

uśpienia.

Zbyt wolne ładowanie
Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub niska. Należy odczekać, 
aż tempe-ratura wróci do normy, a następnie wznowić ładowanie 
odkurzacza.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po 
zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz 
środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji 
wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu 
pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od 
instalatora.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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GWARANCJA
NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU 
PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU 
ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH 
ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ 
MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB 
ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA 
XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 
PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO 
ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w 
normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją 
obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji. 
Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. 
Więcej informacji na temat korzyści wynika-jących z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na 
oficjalnej stronie firmy Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. 
Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt 
będzie wolny od wad materiałowych i produ-kcyjnych przez wyżej wymieniony okres. 
Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. 
Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 
instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia 
w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) na-prawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) 
zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki. 

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w 
opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. 
Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące 
prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie 
Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, 
nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.  
Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, 
np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami 
zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej 
części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami 
niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego 
lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzy-staniem z Produktu w zakresie 
wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi 
lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych 
przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą 
przedstawicielem firmy Xiaomi. Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych 
wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w 
produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwi-sowania dane, oprogramowanie lub inne materiały 
znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi 
odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę. Żaden sprzedawca, agent ani pracownik 
firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani 
uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za 
niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani 
wykonalność pozostałych postanowień. Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, 
w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia 
takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.  
Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/
lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte 
niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać 
gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego 
firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. 
Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres 
obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej 
i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania 
tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu 
obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie 
mieć w takich przypadkach zastosowania.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.
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6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w 
tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek 
naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z 
jakiejkolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poin-formowano o możliwości 
wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie 
odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym 
powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony https://www.mi.com/en/service/warranty/ 
Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej 
sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, 
który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z 
odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.


