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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed 
przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją i zachować ją na przyszłość.

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.

Odkurzacz nie jest zabawką. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem ani go 
obsługiwać. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z odkurzacza 
w pobliżu dzieci. Nie wolno zezwalać dzieciom na czyszczenie lub konserwację 
odkurzacza, chyba że odbywa się to pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Odkurzacza można używać tylko na suchych powierzchniach wewnątrz 
pomieszczeń. Nie należy montować, ładować ani używać tego produktu na 
zewnątrz, w łazienkach lub w pobliżu basenu.

Nie należy dotykać wtyczki ani jakiejkolwiek części odkurzacza mokrymi rękoma.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy 
upewnić się, że akumulator litowo-jonowy i ładowarka nie są uszkodzone. Nie 
należy używać odkurzacza, jeśli akumulator lub ładowarka są uszkodzone.

Elektryczna szczotka podłogowa, przedłużenie i odkurzacz przewodzą prąd, 
dlatego nie wolno zanurzać ich w wodzie lub innym płynie. Po zakończeniu 
czyszczenia wszystkich części należy upewnić się, że zostały dokładnie osuszone.

Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez ruchome części, przed 
przystąpieniem do czyszczenia elektrycznej szczotki podłogowej i należy 
wyłączyć odkurzacz. Przed użyciem odkurzacza należy prawidłowo zamontować 
elektryczną szczotkę podłogową, pojemnik na kurz oraz filtr.

W przypadku uszkodzenia zasilacza należy wymienić go na oryginalne części 
zakupione u producenta lub w serwisie posprzedażnym.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak 
benzyna, wybielacze, amoniak lub środki czyszczące do kanalizacji, ani innych 
cieczy, np. wody.

Nie wolno używać odkurzacza do zbierania resztek płyt kartonowo-gipsowych, 
popiołu (np. popiołu z kominka) ani tlących się lub płonących materiałów, takich 
jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapałki.

Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, 
takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety. Mogą one uszkodzić produkt.

Włosy, luźne elementy odzieży, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od 
otworów i ruchomych elementów odkurzacza. Nie należy kierować otworu 
ssącego, przedłużenia lub innych akcesoriów w stronę oczu lub uszu ani wkładać 
ich do ust.
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Niniejszym firma Guangdong Deerma 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:  
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów odkurzacza ani używać 
odkurzacza z zatkanym otworem. Chronić przed kurzem, włóknami, włosami i 
innymi przedmiotami, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

Nie opierać odkurzacza o krzesło, stół lub inne niestabilne powierzchnie, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała. Jeśli 
odkurzacz nie działa prawidłowo po przewróceniu lub uszkodzeniu, należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy podejmować 
samodzielnych prób rozebrania odkurzacza.

Do ładowania produktu w środowisku o temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C 
należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki. W przeciwnym razie może dojść 
do uszkodzenia akumulatora.

Przed użyciem odkurzacza należy prawidłowo zamontować pokrywę pojemnika na 
kurz, filtr wstępny, zespół cyklonowy oraz filtr HEPA.

Należy upewnić się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, gdy nie jest używany 
przez dłuższy czas, a także przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji lub 
naprawy.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza do 
sprzątania schodów.

Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie stosować w filtrze odkurzacza żadnych 
substancji zapachowych. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje 
chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.

NIE wystawiać urządzenia na działanie ognia, ponieważ może to spowodować 
wybuch.

NIE zanurzać urządzenia w słodkiej ani słonej wodzie lub w innych płynach oraz 
nie narażać go na działanie takich płynów.

To urządzenie zawiera baterie niepodlegające wymianie.

Podczas korzystania z odkurzacza należy ściśle przestrzegać wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy są odpowiedzialni za 
wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania odkurzacza.



Zawartość opakowania

Lekki odkurzacz Mi wyposażony jest w bezszczotkowy silnik o wysokiej prędkości i 
funkcje takie jak duża siła zasysania oraz system filtrowania o wysokiej wydajności.

Silnik bezszczotkowy o wysokiej prędkości: Szybki przebieg ze stabilnym wynikiem 
pracy charakteryzującym się dużą siłą zasysania i szybkim odkurzaniem.

Duża siła zasysania: Szybkie zasysanie małych i dużych cząstek oraz wysoka 
wydajność umożliwiają dogłębne czyszczenie całego domu.

Wysoka wydajność filtrowania: System cyklonowej separacji, zbudowany z 
drobnej, stalowej kratki, bawełnianego materiału filtrującego oraz filtra HEPA, 
oddziela duże cząstki kurzu od drobnych, a następnie wychwytuje kurz, 
uniemożliwiając mu wydostanie się z systemu i utworzenie drugorzędnych 
substancji zanieczyszczających.

Niska waga i wiele zastosowań: Kompaktowy i lekki odkurzacz działa z 
akcesoriami takimi jak lekkie, metalowe przedłużenie, elektryczna szczotka 
podłogowa, płaska dysza i długa dysza, aby w prosty i skuteczny sposób wyczyścić 
cały dom.

Przegląd produktu
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Instrukcja obsługi

Uchwyt ścienny

Zasilacz

Kołek ścienny

Wkręt



Przegląd produktu
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1 Przycisk wł./wył. 2 Przycisk siły ssącej

3 Wskaźnik MAKS. 4 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

5 Pojemnik na kurz 6 Przycisk zwalniający przedłużenie

7 Przedłużenie 8 Przycisk zwalniający elektryczną szczotkę podłogową

9 Okienko szczotki podłogowej 10 Kółka 11 Szczotka walcowa

12 Czyszcząca miękka szczotka 13 Przycisk szczotki walcowej 14 Okienko pojemnika na kurz

15 Gniazdo ładowania odkurzacza 16 Pasek antypoślizgowy
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1 Zasilacz 2 Pojemnik na kurz 3 Filtr HEPA

4 Bawełniana tkanina filtra Separator cyklonowy5 Uchwyt separatora cyklonowego6

Długa dysza7 8 Płaska dysza 9 Uchwyt ścienny



Montaż

Montowanie odkurzacza

1. Połącz przedłużenie z odkurzaczem 
(jak pokazano); rozlegnie się kliknięcie.

2. Połącz elektryczną szczotkę 
podłogową z przedłużeniem; rozlegnie 
się kliknięcie.

Montowanie akcesoriów

1. Długą i płaską dyszę można połączyć 
bezpośrednio z odkurzaczem lub 
przedłużeniem.

2. Włóż pionowo długą lub płaską dyszę 
do odkurzacza albo przedłużenia, jak 
pokazano; rozlegnie się kliknięcie.

Uwaga: Długa dysza nadaje się do 
zbierania kurzu w wąskich szczelinach, 
np. w drzwiach, oknach, na schodach i 
w narożnikach. Płaska dysza jest 
odpowiednia do zbierania kurzu z 
kanapy, szafek, biurka lub powierzchni 
pulpitowych.
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Mocowanie uchwytu ściennego

1. Wywierć na ścianie dwa otwory o średnicy 6 mm, na wysokości of 99,8–101,8 cm 
nad ziemią, i upewnij się, że odległość między otworami wynosi 56 mm; następnie 
włóż w otwory dwa kołki ścienne.

2. Wyrównaj otwory pod wkręty w uchwycie ściennym z kołkami ściennymi, a 
następnie użyj dwóch wkrętów (4×20 mm), aby dobrze przymocować uchwyt do 
ściany.

Uwaga: Zaleca się przymocowanie uchwytu blisko gniazdka elektrycznego – w ten 
sposób można go będzie łatwo podłączyć do zasilania.
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Otwory pod gwinty

Wyrównaj otwory pod

gwinty z kołkami

ściennymi.Kołki ścienne Kołki ścienne

99,8-101,8cm

56mm



Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył.      przez 1 sekundę; 
odkurzacz uruchomi się i będzie domyślnie działać w trybie standardowym. 
Naciśnij ponownie przycisk wł./wył., aby wstrzymać pracę odkurzacza. Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby włączyć odkurzacz.

Przełączanie trybu: Podczas obsługi 
odkurzacza naciśnij przycisk siły ssącej, aby 
przejść w tryb turbo (poziom MAKS.); w 
międzyczasie wskaźnik MAKS. będzie 
świecić się na biało. Naciśnij przycisk siły 
ssącej ponownie, aby przejść w tryb 
standardowy.

Wskaźnik poziomu naładowania 
akumulatora: Przy wystarczającym 
poziomie naładowania akumulatora, 
wskaźnik naładowania świeci się na biało. 
Gdy poziom naładowania baterii odkurzacza 
będzie niski, wskaźnik zapali się na 
czerwono; jeśli tak się zdarzy, odkurzacza 
nie można przełączyć w tryb turbo. Gdy 
bateria ulegnie wyczerpaniu, odkurzacz 
wyłączy się automatycznie.

Metoda ładowania

1. Przed przystąpieniem do ładowania upewnij 
się, że zasilacz jest dobrze podłączony do 
gniazdka elektrycznego i do odkurzacza.

2. Podczas ładowania wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora miga się. Po pełnym 
naładowaniu baterii wskaźnik zgaśnie.

3. Jeśli odkurzacz zostanie podłączony do 
ładowania przy pełnej baterii, wskaźnik będzie 
się migać przez 20 sekund, a następnie 
zgaśnie.

Podłącz do gniazdka 
elektrycznego AC

Wskaźnik MAKS.

Wskaźnik poziomu

naładowania akumulatora

Użytkowanie
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Wskaźnik MAKS.

Wskaźnik poziomu

naładowania akumulatora



Przycisk wł./wył.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył.      przez 1 sekundę; odkurzacz uruchomi się 
i będzie domyślnie działać w trybie standardowym. Tryb można przełączać 
zgodnie z potrzebą.

Przytrzymaj uchwyt odkurzacza; pociągaj go do tyłu i popychaj do przodu, aby 
odkurzyć i wyczyścić podłogę za pomocą szczotki podłogowej. Zgodnie z 
potrzebą można również użyć płaskiej lub długiej dyszy.

Naciśnij ponownie przycisk wł./wył., aby wstrzymać pracę odkurzacza.

Włączanie/wyłączanie i odkurzanie
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Po odbiorze odkurzacza akumulator naładowany jest tylko do pewnego 
poziomu. Zaleca się podłączenie zasilacza i pełne naładowanie akumulatora 
przed pierwszym użyciem. 

Podczas ładowania odkurzacza nie można ładować.

Uwagi

Przycisk zwalniający
Uchwyt ścienny

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik naładowania będzie migać się 
na czerwono – odkurzacz będzie wkrótce wymagać naładowania. Gdy odkurzacz 
pracuje w trybie standardowym, nie można go przełączyć w tryb turbo.

Jeśli odkurzacza nie naładuje się na czas, napięcie akumulatora stanie się zbyt 
niskie, a odkurzacz wyłączy się automatycznie, aby chronić akumulator.

Jeśli odkurzacz wyłączy się na skutek wyczerpania akumulatora, naładuj go na 
czas. W przeciwnym razie akumulator może ulec uszkodzeniu z powodu 
nadmiernego wyładowania, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres czasu.

Gdy odkurzacz wykonuje pracę

Gdy akcesoria nie są używane, można je przechowywać na uchwycie ściennym. Za 
pomocą przycisku zwalniania i w kierunku pokazanym na rysunku wkładaj pionowo 
długą lub płaską dyszę do uchwytu ściennego, aż rozlegnie się kliknięcie. Aby zdjąć 
akcesoria z uchwytu ściennego, naciśnij przycisk zwalniający i równocześnie wyjmij 
je w pionie.

Przechowywanie akcesoriów
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Wyjmowanie i montowanie pojemnika na kurz

1. Po zakończeniu odkurzania lub po 
całkowitym wypełnieniu pojemnika na 
kurz pociągnij przedłużenie i obróć 
pojemnik na kurz w kierunku 
pokazanym na rysunku. Gdy „  ” ułoży 
się w jednej linii z symbolem 
odblokowania „   ” , pojemnik na kurz 
można usunąć z odkurzacza.

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odkurzacza należy go 
wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Czyść pojemnik na kurz regularnie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu, który 
mógłby spowodować blokadę i wpłynąć na siłę zasysania.

Aby zapobiec opadaniu kurzu na podłogę, usuwaj go, trzymając pojemnik na kurz 
nad koszem na śmieci.

Dbanie o urządzenie i konserwacja
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2. Wyjmij filtr HEPA z pojemnika na kurz, 
jak pokazano na rysunku, a następnie 
usuń kurz z jego powierzchni.

Filtr HEPA

Pojemnik na kurz

3. Przechyl uchwyt separatora 
cyklonowego nad pojemnikiem na śmieci, 
aby zdjąć go z pojemnika na kurz, jak 
pokazano na rysunku. Opróżnij pojemnik 
na kurz i zbierz kurz z powierzchni 
separatora cyklonowego.



4. Po zakończeniu czyszczenia umieść 
separator cyklonowy i filtr HEPA z 
powrotem w pojemniku na kurz. Wyrównaj 
symbol „   ” z  „  ” , a następnie obracaj 
pojemnik na kurz w kierunku pokazanym na 
rysunku, aż „  ” ułoży się w jednej linii z 
symbolem odblokowania „   ” . Po usłyszeniu 
kliknięcia pojemnik na kurz będzie dobrze 
zamocowany na odkurzaczu.

Montowanie separatora cyklonowego

Popychaj separator cyklonowy, aż dosięgnie końca pojemnika na kurz.
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Czyszczenie pojemnika na kurz i zespołu filtra

Wyjmij kolejno filtr HEPA, bawełnianą 
tkaninę filtra i separator cyklonowy z 
pojemnika na kurz. Usuń wszelki kurz z 
powierzchni, a następnie opłucz je czysta 
wodą. Przed użyciem pozostaw do 
wysuszenia w przewiewnym miejscu, z 
dala od promieni słonecznych. W razie 
potrzeby można wymienić filtr na 
konkretny model filtra HEPA.

Filtr HEPA

Bawełniana

tkanina filtra

Pojemnik na kurz

Separator cyklonowy



Odkurzacz należy czyścić suchą szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników 
chemicznych, takich jak benzyna, alkohol czy rozcieńczalnik lakierów, bo mogą 
one spowodować pęknięcie lub wyblaknięcie obudowy.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że odkurzacz 
jest wyłączony.

Gdy pojemnik na kurz wypełni się, opróżnij go natychmiast. W przeciwnym razie 
brud może go zablokować, co wpłynie na wydajność zasysania i spowoduje 
przegrzanie się silnika.

Zaleca się wymianę filtra HEPA co 2–3 miesiące. Filtr należy zmieniać częściej, 
jeżeli używany jest często.

Przycisk szczotki walcowej

Nakładka na szczotę walcową

Czyszczenie szczotki walcowej

1. Naciśnij przycisk szczotki walcowej 
jak pokazano na rysunku, aby otworzyć 
pokrywkę, a następnie wyciągnij 
szczotkę, aby ją wyczyścić. Po 
wyczyszczeniu włóż szczotkę walcową z 
powrotem i zamknij pokrywkę; rozlegnie 
się kliknięcie.

2. Odetnij włosy i włókna przyczepione 
do szczotki wałka, a następnie usuń je.
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Rozwiązywanie problemów
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RozwiązaniaPrawdopodobna przyczynaProblem

1. Poziom naładowania akumulatora 
jest niski.

2. Odkurzacz wykonuje pracę przez 
długi czas, więc się przegrzał.

3. Odkurzacz nie jest podłączony do 
zasilania.

4. Jeśli przewody powietrzne zostaną 
zatkane na osiem sekund, silnik 
wstrzyma pracę, aby zabezpieczyć 
odkurzacz przed przegrzaniem.

5. Silnik lub akumulator uległ 
uszkodzeniu.

1. Naładuj odkurzacz.

2. Schłodź odkurzacz, a następnie 
użyj go ponownie.

3. Doprowadź zasilanie do 
odkurzacza.

4. Usuń ciała obce z kanału 
wentylacyjnego, elektrycznej szczotki 
podłogowej, przedłużenia lub 
pojemnika na kurz.

5. Skontaktuj się z działem obsługi 
posprzedażnej w celu uzyskania 
pomocy.

Odkurzacz nie 
działa.

1. Pojemnik na kurz jest pełny.

2. Elektryczna szczotka podłogowa 
została zablokowana przez ciała 
obce.

3. Filtr HEPA uległ zablokowaniu lub 
nie wysuszył się całkowicie po 
czyszczeniu.

1. Usuń zawartość pojemnika na kurz.

2. Usuń ciała obce z elektrycznej 
szczotki podłogowej.

3. Wyczyść filtr HEPA lub wysusz go 
całkowicie.

Siła ssania 
zmniejsza się.

1. Pojemnik na kurz jest pełny.

2. Kanał wentylacyjny uległ 
zablokowaniu.

1. Usuń zawartość pojemnika na kurz.

2. Usuń ciała obce z kanału 
wentylacyjnego, elektrycznej szczotki 
podłogowej, przedłużenia lub 
pojemnika na kurz.

Hałas jest 
naprawdę duży.

1. Elektryczna szczotka podłogowa 
uległa zablokowaniu i przestała 
działać – w ten sposób jest 
chroniona.

2. Elektryczna szczotka podłogowa 
nie działa po podłączeniu do 
zasilania.

1. Usuń ciała splątane z elektryczną 
szczotką podłogową.

2. Skontaktuj się z działem obsługi 
posprzedażnej w celu uzyskania 
pomocy.

Elektryczna 
szczotka 
podłogowa 
przestaje działać.

Zasilacz nie jest kompatybilny z 
odkurzaczem.

Do ładowania odkurzacza używaj 
wyłącznie zawartego w zestawie 
zasilacza.

Wskaźnik poziomu 
naładowania 
akumulatora miga 
się naprzemiennie 
na czerwono i biało.

1. Połączenie między zasilaczem a 
gniazdkiem elektrycznym nie jest 
prawidłowe.

2. Połączenie między zasilaczem a 
gniazdem ładowania odkurzacza 
nie jest prawidłowe.

3. Zasilacz uległ uszkodzeniu.

Odkurzacza nie 
można naładować.

1. Dobrze podłącz zasilacz do 
gniazdka elektrycznego.

2. Dobrze podłącz zasilacz do gniazda 
ładowania.

3. Skontaktuj się z działem obsługi 
posprzedażnej w celu uzyskania 
pomocy.



Dane techniczne

Uwaga: Jeśli podczas użytkowania odkurzacza wystąpią jakiekolwiek problemy, 
zapoznaj się z sekcją rozwiązywania problemów przedstawioną powyżej. Jeśli 
problem nie ustępują, natychmiast przerwij korzystanie z odkurzacza i skontaktuj 
się z działem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.
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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.

Lekki odkurzacz Mi

240 × 148 × 1132 mmWymiary pozycji

2500 mAhPojemność akumulatora

MJWXCQ03DY

ok. 0,5 l

Model

Pojemność pojemnika na kurz

ok. 5 godzinCzas ładowania

ok. 2,3 kgMasa ne�o

0,5 APrąd wejściowy

220 WMoc robocza

≤ 79 dB

Napięcie wejściowe

Emisja hałasu

26,0 V

21,6 V

71,43 %

Okres eksploatacyjny akumulatora 
(z wyjątkiem elektrycznej

szczotki podłogowej)

45 minut w trybie standardowym

13 minut w trybie turbo

Zasilacz

84,6 %Średnia Sprawność podczas Pracy

Wydajność przy Niskim Obciążeniu (10%)

BLJ15W260050P-VA

100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A

Model

Wejście

0,10 WZużycie Mocy bez obciążeniaWyjście 26,0 V 0,5 A 13,0 W

Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.Producent

elektrycznej szczotki podłogowej

MJWXCQ03DY-DSModel

15 WMoc robocza Napięcie robocze



Uchwyt

Wkręt

Wkręt

Blacha biała

Blacha biała

Wkręt

Pokrywka silnika

Wspornik przycisku

Pokrywa odkurzacza

Pokrywa ochronna akumulatora

Jak wyjąć akumulator?

1. Użyj prostego śrubokręta do 
usunięcia przycisku wł./wył. i 
wspornika przycisku, a następnie użyj 
narzędzia, aby otworzyć pokrywę 
odkurzacza. Następnie użyj 
śrubokręta do odkręcenia czterech 
wkrętów. Pociągnij za uchwyt i 
pokrywkę silnika, aby oddzielić 
akumulator.

2. Zdejmij pokrywę ochronną 
akumulatora, a następnie odkręć 
cztery wkręty na pokrywie za 
pomocą śrubokręta. Za pomocą 
nożyczek odetnij blachę białą 
łączącą akumulator z płytą PCB.

Przestrogi związane ze stosowaniem akumulatora

3. Po wyjęciu górnego wspornika 
akumulator można zdjąć z dolnego 
wspornika. Następnie akumulator 
można wycofać z eksploatacji zgodnie 
z lokalnymi przepisami.
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Odkurzacz znajduje się w trybie gotowości i nie można go używać podczas 
ładowania.

Należy używać wyłącznie zasilacza BLJ15W260050P-VA dostarczanego wraz z 
urządzeniem.

Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. 
Przed utylizacją odkurzacza należy najpierw wyjąć akumulator, a następnie 
zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i 
regulacjami prawnymi kraju lub regionu, w którym jest używany.

Uwaga: Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć odkurzacz.

                Akumulator należy bezpiecznie wycofać z eksploatacji.



Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

                       (spółka Mi Ecosystem)

Adres: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Commit tee, Beijiao Town,  Shunde District, 

              Foshan City, Guangdong Province, China 

Więcej informacji: www.mi.com


