
Wentylator stojący Mi Smart 2
Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ostrzeżenia

Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem, odniesienia obrażeń 
ciała lub powstania innych szkód.

 [  Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 lub osoby o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych, postrzegania, lub umysłowych, a także osoby nieposiadające 
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one przy tym 
nadzorowane i zostały poinstruowane jak używać urządzenia w bezpieczny sposób 
i rozumieją zagrożenia z tym związane. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się 
urządzeniem. Nie należy zezwalać dzieciom na czyszczenie i konserwację urządzenia 
bez nadzoru. (Dotyczy wyłącznie krajów lub obszarów europejskich).

 [ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania, lub umysłowych, a także 
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia, jeśli nie są one przy tym 
nadzorowane lub nie zostały poinstruowane jak używać urządzenia przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się 
urządzeniem. (Dotyczy krajów lub obszarów innych niż europejskie)

 [ Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 [ Wentylatora nie należy używać w miejscu, w którym może się on łatwo przewrócić lub 
w którym w jego pobliżu znajdują się niestabilne przedmioty.

 [ Wentylatora nie należy używać w miejscu, w którym panuje wysoka temperatura 
i wilgotność, np. w łazience.

 [ Nie należy używać wentylatora, jeśli jego kabel zasilający jest uszkodzony lub wtyczka 
jest poluzowana.

 [ Nie należy używać wentylatora bez zamontowanej przedniej osłony, ani jeżeli tylna 
osłona poluzuje się lub odpadnie. 

 [ Nie należy dopuszczać do użytkowania wentylatora przez dzieci i osoby niezdolne 
do jego obsługi.

 [ Nie należy dokonywać prób demontażu i napraw wentylatora.
 [ Należy unikać nadmiernego przyciskania, zginania lub skręcania kabla zasilania tak, 
aby nie doszło do odsłonięcia lub zerwania jego rdzenia.

 [ Przy włączonym wentylatorze nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów 
do tylnej i przedniej osłony oraz unikać dotykania łopatek.

 [ Istnieje ryzyko wciągnięcia włosów i ubrań przez wentylator – należy trzymać je z dala 
od urządzenia.

 [ Nie podłączać do niewłaściwego gniazdka.
 [ Nie używać kabla zasilającego dołączonego do wentylatora z innymi urządzeniami.
 [ Przed zdjęciem osłony należy upewnić się, że wentylator jest wyłączony i odłączony 
od zasilania sieciowego.

 [ Przystępując do konserwacji lub czyszczenia, należy zdemontować podstawę 
wentylatora przed demontażem innych części. Montując ponownie części urządzenia, 
należy pamiętać, aby podstawę zamontować jako ostatnią.

 [ W normalnych warunkach użytkowania należy zachować minimalną odległość 20 cm 
pomiędzy antenką a użytkownikiem.

 [ Upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania przed zdjęciem osłony.
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 [ W celu uniknięcia ryzyka uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez 
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę posiadającą podobne 

 [ Nie należy uderzać, zgniatać, upuszczać ani narażać urządzenia na działanie 
nadmiernej siły.

 [ Trzymać urządzenie z dala od źródeł wody i ciepła.
 [ Nie należy używać wentylatora w miejscu, w którym panuje ekstremalnie wysoka 
temperatura i wilgotność. Nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.

Środki ostrożności

Montaż

 ⚠ W celu uniknięcia porażenia prądem, wybuchu pożaru, odniesienia obrażeń ciała lub 
powstania innych szkód, należy upewnić się, że wentylator został złożony w odpowiedni 
sposób, zgodnie z instrukcją oraz pamiętać, aby podstawę zamontować jako ostatnią.

 ⚠ Nie należy podłączać wentylatora do gniazdka, jeżeli nie został on w pełni zmontowany.

Przenoszenie wentylatora

 ⚠ Przed przystąpieniem do naprawy lub przenoszenia wentylatora, należy go uprzednio 
wyłączyć lub odłączyć kabel zasilania. 

 ⚠ Należy dobrze chwycić za pręt podstawy wentylatora tak, aby go nie upuścić, co może 
spowodować obrażenia ciała.

Używanie wentylatora

 ⚠ Jeżeli wentylator zacznie wydawać dziwny dźwięk, emitować nieprzyjemny zapach, 
zacznie się przegrzewać lub łopatki będą się kręcić nieregularnie, należy natychmiast 
zaprzestać używania go.

 ⚠ Nie należy opierać się o działający wentylator ani przechylać go.
 ⚠ Należy unikać wielokrotnego popychania głowicy wentylatora, aby nie uszkodzić 
mechanizmu znajdującego się w jej wnętrzu.

Kabel zasilający

 ⚠ Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub przenoszeniem wentylatora należy 
odłączyć go od zasilania elektrycznego.

 ⚠ Wentylator należy odłączać ciągnąc za wtyczkę kabla, a nie za kabel.
 ⚠ Uszkodzoną bazę ładującą należy wymienić na nową, zakupioną od producenta lub 
działu obsługi posprzedażowej.
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Zawartość opakowania

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika zamieszczone w instrukcji 
mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu i jego funkcje mogą się różnić ze 
względu na dokonane ulepszenia produktu.
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Opis produktu



6

Montaż
Krok 1: Montaż podstawy wentylatora

Tryb wentylatora stojącego: Podłącz  silnik i górną 
część statywu do  dolnej części statywu, a następnie 
podłącz  dolną część statywu do  podstawy, jak 
pokazano na rysunku. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza 
to, że części zostały prawidłowo zamontowane.

Tryb wentylatora biurkowego: Podłącz  silnik i górną 
część statywu do  podstawy. Gdy usłyszysz kliknięcie, 
oznacza to, że części zostały prawidłowo zamontowane.

Uwaga: Naciśnij przycisk zwalniający, aby odłączyć dolną 
część statywu.
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Krok 2: Otwórz zespół wentylatora

Przekręć  przednią osłonę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją 
aby ją odłączyć od  tylnej osłony i wyjmij  łopatki wentylatora.

Krok 3: Zamontuj tylną osłonę

Podczas montowania  tylnej osłony na silniku upewnij się, że symbol „ ” jest 
skierowany ku górze. Przekręć  nakrętkę ustalającą tylną osłonę zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara w celu dokręcenia tylnej osłony do wału silnika.
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Krok 4: Zamontuj łopatki wentylatora

Zrównaj środkowy otwór zespołu łopatek wentylatora  z wałem silnika, aby 
zainstalować go w odpowiedniej pozycji, a następnie zamontuj nakrętkę ustalającą łopatek 
wentylatora  na wale silnika. Obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aby przymocować zespół łopatek wentylatora do wału silnika.

Krok 5: Zamontuj przednią osłonę

Wyrównaj oznaczenie na  przedniej osłonie z lewym oznaczeniem na  tylnej osłonie. 
Upewnij się, że przednia osłona jest dobrze osadzona na tylnej osłonie. Przekręć przednią 
osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby oznaczenie na przedniej osłonie 
zrównało się z prawym oznaczeniem na tylnej osłonie. Sprawdź, czy osłony są prawidłowo 
zatrzaśnięte.

Krok 6: Zamocuj przednią osłonę

Włóż  śrubę osłony wentylatora do otworu na dole osłony. 
Za pomocą dołączonego  klucza imbusowego dokręć śrubę 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
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Sposób użycia
Podłączanie zasilania

Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania w podstawie, a następnie podłącz go 
do gniazdka elektrycznego. Gdy usłyszymy sygnał dźwiękowy, oznacza to, że wentylator 
został prawidłowo podłączony do zasilania.

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie

Naciśnij przycisk  , aby włączyć wentylator. Przy pierwszym włączeniu domyślnie 
ustawiony jest tryb niskiej prędkości (1) i bezpośredniego nadmuchu.

Wyłączanie

Aby zatrzymać uruchomiony wentylator należy nacisnąć przycisk .

Regulacja prędkości/przełączanie pomiędzy trybami

Regulacja prędkości

Do regulacji prędkości służy przycisk . Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku 
powoduje zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika statusu (patrz tabela niżej). 
Wentylator zapamiętuje ostatni wybrany tryb prędkości i uruchamia go przy kolejnym 
włączeniu.

Prędkość wentylatora Niska (1) Średnia (2) Wysoka (3) Turbo (4)

Status wskaźnika

Uwaga:  oznacza, że wskaźnik świeci się;  
  oznacza, że wskaźnik nie świeci się

Przełączanie pomiędzy trybami

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przełączać pomiędzy trybem „bezpośredniego 
nawiewu” i „naturalnego powiewu wiatru”. Wskaźnik świeci się przy włączonym trybie 
„naturalnego powiewu wiatru” i jest wyłączony w trybie „bezpośredniego nawiewu”. 
Wentylator zapamiętuje ostatni wybrany tryb i uruchamia go przy kolejnym włączeniu.



10

Włączanie/wyłączanie oscylacji

Aby włączyć lub wyłączyć obracanie się wentylatora, należy nacisnąć przycisk . 
Aplikacja umożliwia ustawienie kąta oscylacji. Wentylator zapamiętuje ostatnie wybrane 
ustawienie oscylacji i uruchamia go przy kolejnym włączeniu. Odłącz i ponownie podłącz 
wentylator do gniazdka sieciowego lub zresetuj połączenie Wi-Fi, następnie włącz 
wentylator. Po włączeniu funkcji oscylacji, wentylator zacznie się automatycznie obracać 
w danym zakresie. Czas obrotu głowicy wentylatora w poziomie zależy od ustawionego 
kąta oscylacji.

Uwaga: W przypadku zresetowania połączenia Wi-Fi, ustawienie kąta oscylacji zostanie 
przywrócone do domyślnego kąta 90°. 

Zaplanowane wyłączenie

Przycisk  służy do wyboru czasu zaplanowanego wyłączenia: 1 godzina, 2 godziny, 
3 godziny, 4 godziny albo do wyłączenia tej funkcji. Wybrany status jest sygnalizowany 
przez zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika (patrz tabela niżej). Po pięciu sekundach 
od włączenia funkcji zaplanowanego wyłączenia wskaźniki statusu wskażą odpowiedni 
status obecnie wybranego trybu prędkości.

Zaplanowany 
status

Wyłączony 1 godzina 2 godziny 3 godziny 4 godziny

Wskaźnik statusu

Uwaga:   oznacza, że wskaźnik świeci się;  
  oznacza, że wskaźnik nie świeci się.

Więcej opcji zaplanowanego wyłączenia (do 8 godzin) jest dostępnych z poziomu aplikacji 
Mi Home/Xiaomi Home.

Regulacja kierunku nawiewu

W celu dokonania regulacji kierunku nawiewu 
do góry/do dołu należy delikatnie podnieść lub 
opuścić głowicę lub osłonę wentylatora.

Parowanie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Urządzenie to jest kompatybilne z aplikacją Mi Home/Xiaomi 
Home*. Aplikacja ta pozwala na sterowanie wentylatorem.
W celu pobrania i zainstalowania aplikacji zeskanuj kod QR. 
Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, zostaniesz przekierowany 
na stronę konfiguracji połączenia. Można także wyszukać 
i pobrać aplikację „Mi Home/Xiaomi Home” ze sklepu 
z aplikacjami w celu jej zainstalowania. Otwórz aplikację 
Mi Home/Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu 
i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby dodać urządzenie.
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* W Europie aplikacja ta ma nazwę Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji 
wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.

Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, należy postępować zgodnie 
z instrukcjami opartymi na aktualnej wersji aplikacji.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i . Długi sygnał dźwiękowy oznacza, 
że wentylator czeka na połączenie i można go sparować z innym urządzeniem za pomocą 
aplikacji.

Status wskaźnika Wi-Fi i opis

Status wskaźnika Status Wi-Fi

Migający pomarańczowy Oczekuje na połączenie

Migający niebieski Łączenie w toku

Niebieski Połączony

Pomarańczowy Nie może się połączyć

Resetowanie połączenia Wi-Fi

Przyciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i . Długi sygnał dźwiękowy oznacza 
pomyślny reset połączenia Wi-Fi i oczekiwanie na połączenie Wi-Fi.
Poniżej znajduje się wykaz sytuacji, w których konieczne jest zresetowanie połączenia 
Wi-Fi.

 ⦁ Zmiana konta Mi, z którym wentylator został sparowany.
 ⦁ Zmiana routera, z którym wentylator został sparowany.
 ⦁ Zmiana konta lub hasła routera, z którym wentylator został sparowany.
 ⦁ Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home nie jest w stanie sterować wentylatorem.

Włączanie/wyłączanie połączenia Wi-Fi 

Podczas pracy wentylatora naciśnij jednocześnie przyciski  i  , połączenie Wi-Fi 
zostanie wyłączone i wentylator się wyłączy.
Gdy wentylator zostanie włączony, połączenie Wi-Fi  włączy się  automatycznie.

Blokada rodzicielska

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przejdź do strony Mi Smart Standing Fan 
2 (Wentylator stojący Mi Smart 2) w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home lub jednocześnie 
naciśnij i przytrzymaj przyciski  i , do momentu usłyszenia długiego sygnału 
dźwiękowego.

Uwaga: Zresetowanie połączenia Wi-Fi lub odłączenie i ponowne podłączenie wentylatora 
może wyłączyć tę funkcję.
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Czyszczenie i konserwacja
Części nadające się do mycia

Niżej wymienione części można czyścić wodą lub neutralnym detergentem z użyciem 
miękkiej ściereczki lub gąbki.

 ⚠ Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia części należy zatrzymać wentylator 
i odłączyć go od gniazdka. Montując wentylator ponownie należy upewnić się, 
że wszystkie części są suche.  Nie wystawiać części wentylatora na działanie 
bezpośrednich promieni słonecznych.

Części nienadające się do mycia

 ⚠ Uwaga: Nie należy płukać wyżej wskazanych części wodą. 
Nie używać rozcieńczalników, benzyny, środków czyszczących czy detergentów 
zasadowych do czyszczenia jakichkolwiek części.
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Rozwiązywanie problemów

Usterka Potencjalna przyczyna Rozwiązanie

Wentylator nie działa Wentylator nie jest 
podłączony do zasilania.

Podłącz wentylator 
do gniazdka elektrycznego, 
które spełnia wymagania 
wentylatora.

Kabel zasilający nie jest 
prawidłowo podłączony 
do portu zasilania.

Upewnij się, że kabel 
zasilający jest prawidłowo 
podłączony.

Statyw nie jest prawidłowo 
podłączony do podstawy 
wentylatora.

Prawidłowo podłącz 
statyw wentylatora 
z podstawą.

Blokada rodzicielska jest 
włączona.

Wyłącz funkcję blokady 
rodzicielskiej.

Nie można połączyć się 
z siecią Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi ma 
częstotliwość 5 GHz.

Połącz się z siecią  
Wi-Fi 2,4 GHz.

Wentylator jest wyłączony 
od ponad pół godziny.

Zresetuj połączenie Wi-Fi.

Łopatki wentylatora 
zablokowały się

Łopatki wentylatora są 
zablokowane przez ciało 
obce.

Odłącz wentylator i usuń 
ciało obce.

Funkcja oscylacji nie działa Wentylator jest w trybie 
auto-oscylacji.

Poczekaj na zakończenie 
trybu auto-oscylacji. 
Trwa on maksymalnie 
14 sekund.
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Specyfikacje

Nazwa Wentylator stojący Mi Smart 2 

Model BPLDS02DM

Typ Wentylator stojący 

Kolor Biały

Waga brutto 3 kg

Napięcie znamionowe 100-240 V~

Częstotliwość prądu zasilania 50/60 Hz

Moc znamionowa 15 W

Wymiary 343 x 330 x 1000 mm

Emisja hałasu <58 dB(A)

Długość kabla zasilającego 1,5 m

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

* Częstotliwość radiowa i moc nadawania radiowego

Specyfikacje standardu RF 2.4 G Wi-Fi

Częstotliwość robocza 2412–2472 MHz

Maksymalna moc wyjściowa <20 dBm
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Informacje dotyczące wymagań produktu Dane testowe

Maksymalne natężenie przepływu 
wentylatora (F)

23.88 m3/min

Moc wejściowa wentylatora (P) 13.1 W

Wydajność (SV) 1.82 (m3/min)/W

Maksymalna prędkość wentylatora (c) 3.56 m/s

Standard pomiaru wydajności EN I EC 60879:2019

Pobór mocy w trybie czuwania (PSB) 0.247 W

Poziom mocy akustycznej wentylatora 
(LWA)

57.1 dB(A)

Sezonowe zużycie energii elektrycznej (Q) 4.469 kWh/a

Dane kontaktowe w celu uzyskania 
dalszych informacji

Zhejiang Xingyue Electric 
Equipment Co., Ltd.
South Side, 24th Floor, Jinpin Building, 
Headquarters Center, Yongkang City, 
Zhejiang Province, China

Niniejszym Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. 
oświadcza, że urządzenie radiowe typu BPLDS02DM jest zgodne 
z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności 
UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), 
którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. 
Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty 
sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe 
postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec 
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu 
tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi 
władzami.

Szczegółowa instrukcja w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem: 
www.mi.com/global/service/userguide
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Wyprodukowano dla:  Xiaomi Communications Co., Ltd.
Wyprodukowano przez: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd.  

(spółka Mi Ecosystem)
Adres:  South Side, 24th Floor, Jin pin Building, Headquarters Center,  

Yongkang City, Zhejiang Province, Chiny

Więcej informacji dostępne na stronie: wvw.mi.com

V1.0
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INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI
NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. UŻYTKOWNIKOWI 
MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA NA MOCY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 
W PAŃSTWIE, PROWINCJI LUB STANIE ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA.
W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH, PROWINCJACH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE 
MOŻE NAŁOŻYĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI, INNY NIŻ DOZWOLONY PRZEZ 
PRAWO. XIAOMI NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH PRAW, 
KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI. ABY W PEŁNI POZNAĆ SWOJE PRAWA, 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PAŃSTWIE, 
PROWINCJI LUB STANIE ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

XIAOMI gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych 
w przypadku prawidłowego użytkowania i użytkowaniu zgodnie z odpowiednią instrukcją 
użytkownika Produktu w Okresie Gwarancji.
Czas trwania i warunki związane z gwarancjami prawnymi są określone przez 
odpowiednie przepisy miejscowe. Więcej informacji na temat korzyści wynikających 
z gwarancji konsumenckich można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi 
https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że Produkt Xiaomi będzie wolny od wad 
materiałowych i wykonawczych w przypadku prawidłowego użytkowaniu w wyżej 
podanym okresie.
Xiaomi nie gwarantuje, że Produkt będzie działał bez zakłóceń lub błędów.
Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji 
związanych z użytkowaniem Produktu.

2. ZOBOWIĄZANIA

W przypadku stwierdzenia wady sprzętu i otrzymania przez Xiaomi prawnie ważnego 
roszczenia w okresie gwarancyjnym Xiaomi albo (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) 
wymieni produkt, albo (3) zwróci koszt zakupu Produktu, z wyłączeniem ewentualnych 
kosztów przesyłki.

3. SERWIS GWARANCYJNY

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy dostarczyć Produkt w oryginalnym lub 
podobnym opakowaniu zapewniającym równy stopień ochrony Produktu na adres podany 
przez Xiaomi. Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo Xiaomi może 
wymagać przedstawienia dowodów lub dowodu zakupu i/albo spełnienia wymogów 
rejestracyjnych przed zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie 
Produktu wyprodukowanego przez lub na rzecz Xiaomi, który można rozpoznać 
po znakach towarowych, nazwie handlowej lub logo „Xiaomi” albo „Mi”.
Ograniczona gwarancja nie obejmuje (a) szkód spowodowanych w wyniku działania 
żywiołów, na przykład uderzenia pioruna, tornada, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi 
lub innych przyczyn zewnętrznych; (b) zaniedbania; (c) użytku komercyjnego; (d) zmian 
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lub modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) szkód spowodowanych użytkowaniem 
z produktami innych firm niż Xiaomi; (f) szkód spowodowanych wypadkiem 
lub niewłaściwym użytkiem; (g) szkód spowodowanych eksploatacją Produktu 
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem opisanym przez Xiaomi lub użyciem 
niewłaściwego napięcia bądź zasilania; ani (h) szkód spowodowanych usługą (w tym 
dodaniem aktualizacji i rozszerzeń) świadczoną przez jakikolwiek podmiot niebędący 
przedstawicielem Xiaomi.
Obowiązkiem użytkownika jest wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, 
oprogramowania lub innych materiałów, które są przechowywane lub zapisane w/
na produkcie. Istnieje prawdopodobieństwo, że dane, oprogramowanie lub inne materiały 
znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub sformatowane podczas serwisowania. 
Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.
Żaden sprzedawca, agent ani pracownik Xiaomi nie jest upoważniony do wprowadzania 
jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień niniejszej ograniczonej gwarancji. Jeżeli 
którykolwiek zapis zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny, nie będzie to 
miało wpływu na zgodność z prawem ani wykonalność pozostałych zapisów.
Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo lub w inny sposób realizowanych 
przez Xiaomi usługi posprzedażowe będą ograniczone do państwa lub regionu 
pierwotnego zakupu.
Produkty, które nie zostały należycie importowane i/albo nie zostały należycie 
wyprodukowane przez Xiaomi i/albo nie zostały należycie nabyte od Xiaomi albo 
oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie podlegają omawianym warunkom gwarancyjnym. 
Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może skorzystać z gwarancji nieoficjalnego 
sprzedawcy detalicznego, który sprzedał produkt. 
W związku z tym Xiaomi zachęca do kontaktu ze sprzedawcą, od którego produkt został 
zakupiony. Omawiane warunki gwarancyjne nie mają zastosowania w Hongkongu 
i na Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo wszystkie dorozumiane 
gwarancje (w tym gwarancje zgodności z przeznaczeniem lub przydatności 
do określonego celu) będą obowiązywać przez ograniczony, maksymalny okres 
obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają 
na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, wobec czego powyższe 
ograniczenie nie będzie miało zastosowania w takich przypadkach.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez obowiązujące prawo Xiaomi nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wypadkami, szkody pośrednie, 
szczególne lub wtórne, w tym między innymi utratę zysków, przychodów lub danych, 
szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, 
zapisu lub innego przepisu prawnego, nawet jeżeli Xiaomi została poinformowana 
o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenia 
lub ograniczenia odnośnie do szkód szczególnych, pośrednich lub wtórych, wobec czego 
powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.
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7. KONTAKT Z XIAOMI

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://www.mi.com/en/service/warranty/. Osobą 
do kontaktu w związku z obsługą posprzedażową może być każda osoba w autoryzowanej 
sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub sprzedawca, który 
sprzedał użytkownikowi produkty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z właściwą 
osobą wskazaną przez Xiaomi.
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