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Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 
nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům s tím spojeným. Děti si se 
zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by děti neměly provádět bez dozoru. 
(Pro evropské země nebo regiony)

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo 
jim nebyly sděleny instrukce k použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by 
měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát. (Pro mimoevropské 
země nebo regiony)

Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.
Nemíchejte různé typy baterií nebo nové a použité baterie. 
Baterie vkládejte se správnou polaritou.
Vybité baterie je třeba ze zařízení vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, je třeba vyjmout baterie.
Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
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Přehled produktu

Tlačítko zapnutí / vypnutí 
/ indikátor

Dávkovač pěny

Oblast snímače

Dávkovač mýdla

Prostor pro
baterie

Zámek 
prostoru 
pro baterie

Segment krytu 
baterie B

Zámek prostoru 
pro baterie

Segment krytu 
baterie A
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Vlastnosti dávkovače mýdla

IPX4  voděodolný Elegantní a odolnýKrémová pěnaBezkontaktní a hygienický

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

My Shanghai Xiaowei Cosmetics Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je ve 
shodě s příslušnými směrnicemi a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení 
(OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být smíchána s netříděným domácím 
odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého 
odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických 
a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace

pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace 
o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátora nebo místních úřadů.
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Instalace

Uvolněte kryt baterie proti 
směru hodinových ručiček.

Otáčejte krytem baterie ve směru 
hodinových ručiček, dokud se 
symbol zámku nevyrovná s 
trojúhelníkovým symbolem.

Při vkládání baterie správně zarovnejte 
s kladnými a zápornými symboly (+/-).

Odšroubujte kryt mýdla na ruce 
proti směru hodinových ručiček 
a sejměte silikonovou zátku.

Zarovnejte symbol odemknutí na krytu 
baterie s trojúhelníkovým symbolem 
na straně stojanu.

Zarovnejte mýdlo na ruce se spodní 
částí dávkovače a jemně jím otáčejte 
proti směru hodinových ručiček, 
dokud nebude zajištěné.
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Návod k použití

Poznámka: Pokud dávkovač mýdla nepoužíváte, 
automaticky přejde do pohotovostního režimu. Není 
nutné jej ručně vypínat.

2
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Klepnutím na tlačítko Zapnout / 
Vypnout dávkovač mýdla zapnete.

Doporučuje se nejprve si ruce 
opláchnout vodou, aby se navlhčily.

Dejte ruku do oblasti senzoru, 
pro dávkování pěny.

Doporučuje se si důkladně 
promnout ruce.

Po umytí vodou si ruce osušte.5

Stav

Zapnuto

Vypnuto*

Nízký stav baterie

Chyba (oblast 
senzoru je blokována 
pěnou)

Bílá zůstane zapnutá 
po dobu 1,5 sekundy

Oranžová bliká 
a krátce na to zhasne

Oranžová zůstane zapnutá 
po dobu 3 sekund po 
spuštění senzoru

Rychle blikající 
oranžová

Stav indikátoru

* Když je dávkovač zapnutý, vypnete jej 
klepnutím na napájecí tlačítko.
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Údržba

Opatření

· Neponořujte výrobek do vody ani jej přímo neoplachujte vodou, aby nedošlo ke zkratu.

· Při instalaci nebo výměně mýdla na ruce nenaklánějte láhev. Je normální, pokud z lahve přeteče 
malé množství tekutiny. Lahev lze po otření normálně používat.

· Nepoužívejte nepěnící mýdlo na ruce, aby nedošlo k poruše zařízení.

· Uchovávejte tento výrobek na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo 
zdrojů tepla.

· Dávkovač používejte pouze tehdy, když jsou baterie a přihrádka na baterie důkladně 
suché. V případě, že dojde k postříkání vodou, převrácení nebo naklonění přístroje, 
okamžitě zkontrolujte baterie a přihrádku.

· Použité baterie recyklujte.

· Pro vyčištění se doporučuje povrch 
vypnutého zařízení opatrně otřít vlhkým 
hadříkem.

· Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, 
vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich navlhnutí 
nebo vytečení.
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Model

Hlavní materiál

Jmenovité napětí

Typ baterie

Provozní teplota

Provozní vlhkost

MJXSJ03XW

ABS

6 V

AA LR6*

5°C až 40°C

0% - 85% RH

Specifikace

Chyba

Přístroj nelze 
zapnout či vypnout

Indikátor se 
nerozsvítí

Nevytváří pěnu

Rychle blikající 
oranžová 

Možné příčiny

Špatně vložené baterie.

Přístroj ještě není zapnutý.

Špatně vložené baterie.

Došlo k vyčerpání zásoby mýdla. 

Baterie jsou vybité.

Oblast senzoru je blokována
pěnou.

Řešení

Vložte baterie správně.

Zapněte jej.

Vložte baterie správně.

Vyměňte mýdlo.

Vyměňte vybité baterie 
za nové.

Vypněte přístroj, 
vyčistěte oblast senzoru 
a znovu jej zapněte.

Odstraňování problémů

* Baterie AA LR6 × 4 nejsou součástí 
balení a prodávají se samostatně.
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ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA USTANOVENÁ 
ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE ČI STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH ČI STÁTECH 
MŮŽE SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO UKLÁDAT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ OBDOBÍ. SPOLEČNOST XIAOMI 
NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE DALŠÍ PRÁVA JINAK, NEŽ JÍ POVOLUJE 
ZÁKON. PRO ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ VAŠIM PRÁVŮM VÁM DOPORUČUJEME KONZULTOVAT 
ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že produkty budou při běžném používání v souladu s uživatelskou 
příručkou během záruční doby bez vad materiálu a zpracování. 

Trvání a podmínky vztahující se k zákonné záruce jsou stanoveny příslušnými místními zákony. 
Další informace o výhodách spotřebitelské záruky najdete na oficiálních webových stránkách 
společnosti Xiaomi: https://www.mi.com/en/service/warranty/. 

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že její Xiaomi produkt nebude mít při běžném 
používání ve výše uvedeném období vady materiálu a zpracování. 

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. 

Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání 
produktu.
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2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud je zjištěna vada hardware a společnost Xiaomi během záruční doby obdrží platnou reklamaci, 
společnost Xiaomi buď (1) produkt bezplatně opraví, (2) produkt vymění nebo (3) vrátí peníze za 
produkt, s výjimkou případných nákladů na přepravu. 

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte produkt doručit na adresu uvedenou společností Xiaomi, 
a to v původním obalu nebo obalu podobném, který poskytuje stejný stupeň ochrany produktu. 
S výjimkou rozsahu zakázaného platnými zákony může společnost Xiaomi vyžadovat, abyste před 
obdržením záručního servisu předložili důkazy nebo doklad o nákupu a / nebo vyhověli registračním 
požadavkům.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka jen na produkty vyrobené 
společností Xiaomi nebo pro ni a identifikovatelné ochrannými známkami, obchodním názvem nebo 
logem "Xiaomi" nebo "Mi". 

Omezená záruka se nevztahuje na (a) škody způsobené přírodou či vyšší mocí, například úderem 
blesku, tornádem, povodní, ohněm, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (b) nedbalost; 
(c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části produktu; (e) poškození způsobené 
použitím s jinými než Xiaomi produkty; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím či nesprávným 
použitím; (g) poškození produktu způsobené provozováním produktu mimo povolené či zamýšlené 
použití popsané společností Xiaomi, nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození 
způsobené servisem (vč. aktualizace a rozšíření) provedeného kýmkoli, kdo není zástupcem Xiaomi.

www.robotworld.cz



Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které jste na produktu 
uložili nebo uchovali. Je pravděpodobné, že během servisního procesu dojde ke ztrátě nebo 
přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi nenese 
odpovědnost za takové poškození nebo ztrátu.

Žádný prodejce, agent nebo zaměstnanec Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření 
nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli podmínka shledána nezákonnou nebo 
nevymahatelnou, nebude ovlivněna ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících 
podmínek.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak slibuje společnost Xiaomi, budou poprodejní 
služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.
Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi 
a / nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo od oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto 
záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete využívat záruk od neoficiálního prodejce, který 
produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste 
produkt zakoupili.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou rozsahu zakázaného příslušnými zákony budou mít všechny předpokládané záruky 
(včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel) omezenou dobu trvání až do maximální 
doby trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce neumožňují omezení délky implicitní záruky, 
takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech použito.

6. OMEZENÍ POŠKOZENÍ

S výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy nebude společnost Xiaomi odpovědná 
10www.robotworld.cz
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za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné 
včetně ztráty zisků, výnosů nebo dat, škod vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo 
implicitní záruky či podmínky nebo podle jakékoli jiné právní teorie, i když byla společnost Xiaomi 
informována o možnosti takových škod. 

7. KONTAKTY XIAOMI

Pro zákazníky, prosím navštivte následující web: https://www.mi.com/en/service/warranty/

Kontaktní osobou pro poprodejní službu může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti 
Xiaomi, autorizovaní distributoři Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. 
V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu.
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