
Automatyczny dozownik pieniący do mydła Mi 
Instrukcja użytkownika
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile jest 
używane pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu w bezpieczny sposób, a osoby te są świadome 
związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić 
i konserwować urządzenia bez nadzoru dorosłych (dotyczy krajów lub regionów europejskich).

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że jest ono 
używane pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo 
tych osób. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem (dotyczy krajów lub regionów 
pozaeuropejskich).

Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
Nie wolno mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.
Baterie należy wkładać zgodnie z kierunkiem ich polaryzacji.
Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.
Jeżeli urządzenie ma być nieużywane i przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
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Informacje o produkcie
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Główne cechy dozownika do mydła 

Niniejszym Shanghai Xiaowei Cosmetics Co. Ltd. oświadcza, że urządzenie jest zgodne 
z obowiązujacymi dyrektywami i normamy europejskimi oraz ich zmianami. 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 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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Montaż

Poluzuj pokrywę komory baterii zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara.

Zwróć uwagę, aby podczas wkładania 
baterii ułożyć je zgodnie z oznaczeniami 
biegunów dodatnich i ujemnych (+/-).

Zrównaj ze sobą symbol blokady 
na pokrywie komory baterii z symbolem 
trójkąta z boku urządzenia.

Przekręć pokrywę komory baterii zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, aż symbol 
blokady zrówna się z trójkątem.

Odkręć zakrętkę buteleczki z mydłem 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i usuń silikonową 
zaślepkę.

Zrównaj buteleczkę z mydłem z dnem 
dozownika i delikatnie przekręć go 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aż będzie całkowicie 
dokręcony.
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Instrukcja obsługi

Dotknij przycisku WŁ./WYŁ., 
aby włączyć automatyczny 
dozownik do mydła Mi.

Zalecamy wcześniejsze 
opłukanie rąk wodą, aby je 
nawilżyć.

Przesuń dłonie w obszar 
działania czujnika, aby 
urządzenie zaczęło dozować 
pianę.

Zalecamy dokładne wcieranie 
piany w dłonie.

Opłucz dłonie wodą i osusz je.

Uwaga: Gdy dozownik do mydła nie jest używany, 
automatycznie przejdzie w tryb czuwania. Ręczne 
wyłączanie go nie jest konieczne.
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Stan Wskazanie kontrolki

Włączone Ciągłe białe światło przez 1,5 sekundy

Wyłączone* Kontrolka kilkakrotnie miga pomarańczowym 
światłem i wyłącza się

Niski poziom naładowania baterii Ciągłe pomarańczowe światło przez 3 sekundy 
po aktywacji czujnika

Błąd (obszar działania czujnika jest zablokowany 
przez pianę)

Kontrolka szybko miga pomarańczowym światłem

* Gdy urządzenie jest włączone, dotknij przycisku WŁ./WYŁ., aby je wyłączyć.
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Konserwacja

 y W celu wyczyszczenia zalecamy delikatnie wytrzeć powierzchnie urządzenia mokrą ściereczką, gdy jest 
ono wyłączone.

 y Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć ich 
zawilgocenia lub wycieku elektrolitu z baterii.

Środki ostrożności

 y Nie zanurzaj produktu w wodzie, ani nie płucz go bezpośrednio wodą, aby uniknąć zwarcia.
 y Nie przechylaj buteleczki z mydłem podczas montażu lub wymiany. To normalne, że niewielka ilość płynu 

może się wylać, urządzenie może być nadal normalnie używane po wytarciu go do czysta.
 y Nie używaj niespieniającego się mydła, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia.
 y Przechowuj produkt w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła.
 y Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy baterie i komora baterii są całkowicie suche.
 y W przypadku, gdy urządzenie zostanie spryskane wodą, odwrócone lub przechylone, natychmiast sprawdź 

baterie i komorę baterii.
 y Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji.



9

Rozwiązywanie problemów

Usterka Możliwe przyczyny Rozwiązania

Urządzenia nie można włączyć/ 
wyłączyć

Odwrócona polaryzacja baterii. Ponownie zainstaluj baterie.

Kontrolka nie świeci się Urządzenie nie zostało jeszcze 
włączone.

Włącz urządzenie.

Odwrócona polaryzacja baterii. Ponownie zainstaluj baterie.

Urządzenie nie wytwarza piany Mydło zostało zużyte. Wymień buteleczkę z mydłem.

Baterie są rozładowane. Wymień baterie na nowe.

Kontrolka szybko miga 
pomarańczowym światłem

Obszar działania czujnika jest 
zablokowany przez pianę.

Wyłącz urządzenie, oczyść 
obszar działania czujnika i włącz 
urządzenie ponownie.
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Dane techniczne

Model MJXSJ03XW

Główny materiał ABS

Napięcie znamionowe 6 V

Rodzaj baterii AA LR6*

Temperatura pracy 5 °C – 40 °C

Wilgotność względna 0% – 85% RH

* Baterie AA LR6 × 4 nie są dołączone do zestawu, są sprzedawane oddzielnie.
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Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Shanghai Xiaowei Cosmetics Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)
Adres: Building 1-3, No. 1933 Meixing Road, Baoshan District, Shanghai 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com



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


