
Suszarka do włosów z jonizacją Mi
Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Środki ostrożności

Aby zmniejszyć ryzyko awarii, porażenia prądem, obrażeń, 
pożaru, zgonu oraz uszkodzenia urządzenia lub mienia, należy 
przestrzegać poniższych środków bezpieczeństwa.

Opisy symbolu

 � Ostrzeżenie — Wskazuje na potencjalne zagrożenia, które 
mogłyby spowodować poważne obrażenia lub zgon.

 � Uwaga — Wskazuje na ryzyko niewielkich obrażeń.

 � Ostrzega użytkownika, że niektóre czynności są zabronione.

 � Ostrzega użytkownika, że należy wykonać określone 
czynności, aby bezpiecznie obsługiwać produkt.

 � Ostrzeżenie

 � Produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat 
i powyżej, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
poinformowane o zasadach bezpiecznego użytkowania 
i zrozumiały potencjalne zagrożenia.

 � Dzieci nie powinny się bawić produktem.

 � Dzieci nie powinny czyścić i pielęgnować produktu bez 
nadzoru.

 � Zepsuty kabel należy wymienić u producenta, jego 
serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowanej osoby, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa. Po użyciu produktu w łazience 
należy odłączyć go od zasilania, ponieważ bliskość wody 
stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone; 
dla dodatkowej ochrony zaleca się zamontowanie 
w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę wyłącznika 
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różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie resztkowym 
nieprzekraczającym 30 mA. Instalator udzieli wszelkich 
porad.

 � Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

 � Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej 
lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniej wiedzy 
i doświadczenia, chyba że pod nadzorem lub jeżeli 
poinformowano je o zasadach użytkowania.

 � Nie należy używać przewodu zasilającego ani wtyczki, 
jeżeli są uszkodzone lub przegrzane, ponieważ może to 
spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar 
wskutek zwarcia.

 � Nie należy używać urządzenia, jeżeli wtyczka w gniazdku 
jest obluzowana, ponieważ może to spowodować 
poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.

 � Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego 
mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie 
prądem i obrażenia.

 � Nie należy używać owiniętego przewodu zasilającego, 
ponieważ może to spowodować porażenie prądem i pożar 
wskutek zwarcia.

 � Nie należy uszkadzać, modyfikować, energicznie zginać, 
naciągać, skręcać ani ściskać przewodu zasilającego, 
a także kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Czynności te 
mogą spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek 
zwarcia.

 � Nie należy odstawiać włączonej suszarki na wlocie 
powietrza, ponieważ grzałka może się przegrzać 
i spowodować pożar.
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 � Nie należy blokować wylotu i wlotu powietrza ani wkładać 
do nich przedmiotów, ponieważ może to spowodować 
poparzenia, porażenie prądem lub pożar wskutek zwarcia.

 � Nie należy zanurzać suszarki w wodzie.

 � Nie należy używać suszarki w wilgotnym otoczeniu.

 � Suszarkę należy przechowywać w suchym miejscu. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem 
lub pożaru wskutek zwarcia.

 � Nie należy obsługiwać suszarki mokrymi dłońmi, ponieważ 
może to spowodować porażenie prądem lub pożar wskutek 
zwarcia.

 � Nie należy używać suszarki w pobliżu paliwa gazowego lub 
innych substancji łatwopalnych (takich jak substancje lotne, 
rozcieńczalniki do farb, spraye), ponieważ może dojść do 
wybuchu lub pożaru wskutek zwarcia.

 � Nie należy pozostawiać włączonej suszarki, ponieważ może 
to spowodować pożar wskutek zwarcia.

 � Podczas przechowywania nie należy owijać przewodu 
zasilającego wokół suszarki. Podczas przyszłego 
użytkowania mogłoby to spowodować poluzowanie 
przewodu zasilającego, porażenie prądem lub pożar 
wskutek zwarcia.

 � Nie należy przechowywać suszarki w wysoce wilgotnym 
miejscu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem 
lub pożar wskutek zwarcia.

 � Nie należy przechowywać suszarki w zasięgu dzieci, 
ponieważ może dojść do porażenia prądem i obrażeń.

 � Nie należy samodzielnie naprawiać, demontować ani 
modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować 
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obrażenia w wyniku pożaru lub awarii.

 � Nie należy używać tego produktu w pobliżu wanien, 
pryszniców, umywalek i innych zbiorników z wodą.

 � Ostrzeżenie

 � Podczas odłączania wtyczki nie należy ciągnąć za kabel 
zasilający. Podczas odłączania należy chwycić za wtyczkę. 
W przeciwnym razie przewód zasilający może się oderwać, 
spowodować poparzenia, porażenie prądem lub pożar 
wskutek zwarcia.

 � Wtyczkę należy w pełni podłączyć.

 � Należy upewnić się, że napięcie zasilające wynosi 
220–240 V-.

 � Należy używać tylko gniazdek elektrycznych i unikać 
przedłużaczy, ponieważ mogą spowodować porażenie 
prądem i pożar wskutek zwarcia.

 � Aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa, uszkodzony 
przewód zasilający może wymieniać jedynie serwisant.

 � Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby 
z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, 
a także osoby bez doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci). 
Gdy osoby te korzystają z produktu, należy zapewnić 
nadzór i pomoc opiekuna, który będzie odpowiedzialny 
za ich bezpieczeństwo. W przeciwnym razie może dojść do 
obrażeń ciała lub innych wypadków.

 � W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii, takich 
jak brak nadmuchu, częste przerwy w pracy, wewnętrzne 
przegrzanie lub dym, należy natychmiast zaprzestać 
używania produktu i odłączyć przewód zasilający. 
Używanie produktu w tym stanie może spowodować 
porażenie prądem, obrażenia lub pożar wskutek zwarcia.
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 � Uwaga

Suszarka do włosów jest wyposażona w funkcję ochrony 
przed przegrzaniem, która automatycznie wyłącza zasilanie, 
gdy temperatura suszarki jest za wysoka. W takim przypadku 
należy natychmiast wyłączyć przełącznik, odłączyć suszarkę 
z gniazdka elektrycznego i odczekać przed ponownym użyciem 
kilka minut, aż ostygnie. Po sprawdzeniu, czy we wlocie 
i wylocie nie znajdują się zabrudzenia i włosy, suszarkę można 
ponownie włączyć.

Ilustracje produktu i akcesoriów w instrukcji użytkownika mają 
jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt i jego funkcje 
mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.
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 � Uwaga

 � Podczas użytkowania wylot powietrza i dysza mogą się 
nagrzewać, dlatego aby uniknąć poparzeń, nie należy ich 
dotykać.

 � Należy unikać upuszczania suszarki lub narażania jej 
na silne uderzenia, ponieważ może to spowodować 
porażenia prądem lub pożar wskutek zwarcia.

 � Nie należy używać suszarki, gdy wlot powietrza jest 
uszkodzony. W przeciwnym razie może wciągnąć włosy do 
wlotu i je zniszczyć.

 � Nie należy używać suszarki u dzieci, ponieważ może to 
spowodować oparzenia.

 � Nie należy przechowywać suszarki, gdy kabel zasilający jest 
splątany. W przeciwnym razie podczas przyszłego użycia 
może pęknąć, spowodować oparzenia, porażenie prądem 
lub pożar wskutek zwarcia.

 � Produkt służy wyłącznie do suszenia i układania włosów. 
Nie należy go używać u zwierząt domowych ani do 
suszenia butów czy odzieży. W przeciwnym razie może to 
spowodować poparzenia lub pożar wskutek zwarcia.
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Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. niniejszym 
oświadcza, że urządzenie jest zgodne z obowiązującymi 
dyrektywami i normami europejskimi wraz z ich zmianami. 
Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna 
pod następującym adresem internetowym:  
https://www.mi.com/en/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.
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Informacje o produkcie



10

Cechy

Suszarka do włosów wykorzystuje technologię jonizacji, 
która pomaga redukować elektryczność statyczną włosów, 
zatrzymywać wilgotność i zamykać łuski, nadając włosom 
zdrowszy i lśniący wygląd.

1. Jony wody to mikrocząstki, które są rozkładane przez wodę 
pod wysokim napięciem i są otoczone wilgocią.

2. W trybach „Gorący nawiew”, „Cyrkulacja gorącego i zimnego 
powietrza” oraz „Zimny nawiew” suszarka do włosów 
wydmuchuje powietrze zawierające jony wody, a wskaźnik 
jonów wody jest zawsze włączony.

3. Podczas wytwarzania jonów wody mogą wystąpić 
następujące przypadki:
• Z miejsca emisji jonów wody znajdującego się na wylocie 

powietrza wydostają się krople wody.
• Suszarka emituje specyficzny zapach, ale nie powoduje 

jakichkolwiek obrażeń ciała.

4. W poniższych przypadkach efekt działania jonów wody 
może być słabszy:
• naturalnie kręcone włosy;
• włosy podatne na kręcenie;
• dobra kondycja włosów;
• trwała ondulacja z ujemną jonizacją mniej niż 3–4 

miesiące temu;
• krótkie włosy.

5. Jony wody powstają w wyniku gromadzenia się wilgoci 
w powietrzu, ale w niektórych przypadkach wytwarzanie ich 
może być utrudnione ze względu na warunki otoczenia. 
Na przykład gdy trudno jest zebrać wilgoć z powietrza przy 
niskiej temperaturze i niskiej wilgotności, generowane są 
jony ujemne.
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Instrukcja użytkowania

1. Należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji 
wyłączonej ( ), a następnie podłączyć wtyczkę do gniazdka 
i ustawić tryb niskiej ( ) lub wysokiej ( ) mocy.

2. W suszarce domyślnie włącza się opcja „Gorący nawiew”, 
a wskaźnik obok przycisku temperatury świeci się 
na pomarańczowo. Aby zmienić tryb, należy nacisnąć 
przycisk, jak pokazano na poniższym rysunku.
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3. Produkt jest wyposażony w magnetyczną, łatwą w montażu 
i demontażu dyszę powietrzną z możliwością obrotu o 360 
stopni.

4. Przed zamontowaniem dyszy należy wyłączyć suszarkę. 
Aby uniknąć poparzeń, nie należy regulować, montować ani 
demontować dyszy podczas korzystania z produktu.



13

5. Aby zapobiec wciągnięciu włosów przez suszarkę, należy 
zachować odległość między włosami a wlotem powietrza 
powyżej 10 cm. 
Aby zapobiec spaleniu włosów, należy zachować odległość 
między włosami a wylotem powietrza powyżej 3 cm.

6. Po użyciu suszarkę należy wyłączyć, a przewód zasilający 
odłączyć.
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Pielęgnacja suszarki

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć 
suszarkę i odłączyć przewód zasilający.

• Do regularnego usuwania kurzu z wlotu i wylotu powietrza 
należy używać ręcznika, bawełnianego patyczka do uszu lub 
szczoteczki do zębów.

• Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy przesuwać 
paznokciami ani ostrymi przedmiotami po wlocie i wylocie 
powietrza.

• Nie należy używać alkoholu, zmywaczy do paznokci ani 
detergentów do czyszczenia produktu, ponieważ mogą 
one spowodować nieprawidłowe działanie, pękanie lub 
blaknięcie.

Ten symbol oznacza „Nie używać produktu podczas 
kąpieli lub pod prysznicem”.

Ten symbol oznacza „Nie używać produktu w pobliżu 
wanien, pryszniców, umywalek i innych zbiorników 
z wodą”.
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Dane techniczne

Nazwa Suszarka do włosów 
z jonizacją Mi 
(Mi Ionic Hair Dryer)

Model CMJ01LX3
Napięcie znamionowe 220–240 V~
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Moc znamionowa 1800 W
Wymiary produktu 60 × 77 × 215 mm  

(w tym dysza powietrzna)



Wersja instrukcji użytkownika: V1.0

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Producent: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
Adres: 305-307, Building 8, Science and Technology Park 
20, Baiyang Street, Hangzhou Economic and Technological 
Development Zone, 310018 Zhejiang, China

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 
i zachować ją na przyszłość.

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


