BRUGSANVISNING TIL
Mi Handheld
Vacuum Cleaner

Sikkerhedsinformation
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden anvendelse og gem til brug i fremtiden.
• Brug ikke denne støvsuger i udendørs, kommercielle eller industrielle omgivelser. Den er
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

kun beregnet til brug derhjemme og i bilen.
Opbevar ikke støvsugeren et sted i bilen. Høje og lave temperaturer påvirker batteriets
holdbarhed.
Anvend ikke støvsugeren i miljøer med høj luftfugtighed eller i temperaturer over 40 °C
eller under 3 °C.
Børn skal overvåges så at de ikke leger med apparatet.
Apparatet er ikke egnet til brug af personer, inklusive børn, som har nedsat fysisk,
sensorisk eller mental evne, eller som ikke har nogen viden eller erfaring med enheden,
medmindre de overvåges eller får instruktioner om, hvordan man bruger enheden af
en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. (CB)
Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer som har nedsat fysisk,
sensorisk eller mental evne, og som ikke har nogen viden eller erfaring med enheden,
hvis barnet eller personen overvåges eller instrueres i, hvordan man bruger enheden
sikkert og forstår de risici, der er forbundet med enheden. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.(EU)
Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
Når du bruger et elektrisk børstehoved, skal du holde arme, ben og husdyr væk fra de
roterende børstehoveder for at undgå skader.
Rør ikke ved strømforsygningsdelene og brug ikke produktet med våde hænder. Du kan
komme til skade.
Støvsug ikke væsker (f.eks. vand eller sodavand).
Støvsug ikke brændende eller rygende stoffer (f.eks. cigaretskod som ikke er slukket).

• Støvsug ikke hårde eller skarpe genstande ( som f.eks. byggemateriale, glas og søm).
• Anvend dette produkt ifølge vejledningen i brugsanvisningen. Brugeren er ansvarlig for

ethvert tab eller skade, der kan skyldes forkert brug af produktet.
• Dette produkt må kun anvendes i en højde på under 3000 meter over havets bund.
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Batteri og opladning
ADVARSEL
• Dette produkt indeholder batterier som kun bør udskiftes af uddannet personale.
• Dette produkt kan kun oplades med strømforsyning tilbehør ATC01RR og BTC01RR
• Anvend ikke batterier, strømadapter og opladerstation fra tredjepart. Batteriet, strømadapteren eller
opladerstationen må ikke adskilles, repareres eller ændres på.
• Oplad ikke støvsugeren og monter ikke opladerstationen, i nærheden af varmekilder og fugtige rum
(som et element og badeværelse).
• Aftør aldrig adapteren eller opladerstationen med en våd klud og rør dem ikke med våde hænder.
• Hvis strømkablet er beskadiget eller i stykker, skal du øjeblikkelig stoppe med at bruge det og kontakte
kundeservice.
• Hvis du ikke skal bruge støvsugeren i længere tid, skal du oplade den fuldstændigt. Frakoble derefter
strømadapteren og placer støvsugeren på et køligt og tørt sted. Sørg for at du oplader den mindst en
gang hver tredje måned for at undgå at batteriet aflades for meget.

Litium-ion batteriet i dette produkt indeholder stoffer som er skadelig for miljøet.

BEMÆRK!
• Batteriet skal fjernes fra apparatet inden det kasseres.
• Apparatet skal frakobles fra elforsyning inden batteriet tages ud.
• Batteriet skal kasseres på en sikker måde. Smid ikke brugte batterier ud med husholdningsaffaldet.
Kasser det hos en egnet genbrugsplads.

Følgende trin gælder kun ved kassering:
Tag batteriet ud:
1. Tag støvbeholderen og cyklon enheden ud. Fjern de to skruer på støvsugerens indervæg nær
støvbeholderens spærrer.
2. Tag det øvre ventilator filter ud. Fjern skruerne som holder låsen på håndtaget af støvsugerens
indervæg fast.
3. Åbn håndtag dækslet langs åbningen øverst på håndtaget. Skub det forsigtigt op for at fjerne
dækslet.
4. Frakobl de 3 stik inden i håndtaget fra batteriet.
5. Træk batteripakken ud.
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Transport
• Vi anbefaler at du transporterer støvsugeren i dens originale emballage.
Bemærk!
• Skyl filtret med vand fra hanen mindst en gang om måneden. Se under Vedligeholdelse for mere
information. Beĳing Roborock Technology Co., Ltd. bekræfter hermed, at dette udstyr overholder
gældende direktiver og europæiske standarder og tillæg. Den fulde tekst til EUoverensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Produktoversigt
Støvsuger

Max knap
• Hold omskifteren inde og tryk derefter på Maxknappen for at skifte til støvsugerens MAX-tilstand.
Bemærkninger:
1. I MAX-tilstand kører ventilatoren i fuld
hastighed, hvilket betyder, at batteriets levetid er
kortere. Ventilatoren blæser varm luft ud.
2. Når du slukker støvsugeren overgår den
automatisk til standardtilstand.

Øvre ventilatorfilter

MAX-lysdiode: Indikator for MAX-tilstand
• Slukket: Standardtilstand
• Tændt: MAX-tilstand

Støvbeholder

Tænd/sluk-kontakt
• Tryk for at tænde
• Slip for at slukke

Bemærkninger:
1. Mønsteret på
støvbeholderen og
gulvbeslaget er
skillelinjen som
oprettes under
produktionsproces
sen. Det er ikke en
revne eller en
produktionsfejl.
Brug støvsugeren
normalt.
2. Der kan være
pulver i
støvbeholderen og
i støvsugerens
cyklonenhed. Det
er ikke et tegn på,
at støvsugeren er
blevet brugt. Det er
et smøre pulver,
der bruges til
montering og
optimering af
tætningen.

Statusindikator for LED-batteri

•
•
•
•
•
Åbningsknap til
støvbeholder

Udløserknap til
støvbeholder

•
•
•

Rød: Batteriniveau < 20 %
Orange: Batteriniveau 20–60 %
Hvid: Batteriniveau > 60 %
Slukket: Batteriet er fuldt opladet eller støvsugeren
er slukket.
Blinker langsomt orange: Midlertidig beskyttelse,
hvis batteritemperaturen er for høj eller for lav.
Vent til batteritemperaturen vender tilbage til
normal, før du bruger eller oplader støvsugeren.
Blinker langsomt rødt: Svagt batteri. Oplad inden
brug.
Blinker hurtigt rødt: 1. Batteri Opladning
Beskyttelse. Frakobl strømforsyningen i et minut,
og tilslut den derefter igen til opladning.
2. Fejlstatus på hardware. Kontakt kundeservice.

Opladningsport
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Tilbehør

Fjeder Dyse

Strømforsyning

Gulvtilbehør

Børste mundstykke

Sengetilbehør

Forlængerrør
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Installation
Monteringsdiagram for støvsuger og tilbehør
Metode et

Før ind
indtil den
klikker
på plads

Før ind
indtil den
klikker
på plads

Metode to
Tryk hurtig udløserknappen
for at fjerne den

Før ind
indtil den
klikker
på plads
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Monter Mi Handheld Vacuum Cleaner Opladerstation
* Opladerstationen skal købes separat. Besøg www.mi.com
1. Opladerstationen er et valgfrit tilbehør som kan
købes ved behov.
2. Opladerstationen skal monteres på et køligt og tørt
sted i nærheden af en stikkontakt. Den må ikke
udsættes for direkte sollys.
3. Anvend egnet monteringsudstyr til vægtypen og
monter opladerstationen på en sikker måde. Sørg for at
der ikke findes nogen rør i monteringsområdet (f.eks.
gas, vand, luft, elektricitet eller dræn).
4. Vi anbefaler at du hyrer en fagmand til at montere
opladerstationen. Brug om nødvendigt
beskyttelsesbeklædning, beskyttelsesbriller og andet
beskyttelsesmateriale.
5. Brug en 6 mm bor og bor huller i væggen til vægstik.
Juster hullerne på opladerstationen med hullerne i
væggen, og indsæt og spænd skruerne.

Opbevar støvsugeren
på opladerstationen

Skrue Vægpunkt
Opladningsstik

Anbefalet højde:
1,06 meter fra
jorden

Placer støvsugeren på opladerstationen for at
oplade den
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Vejledning
Opladning
Statusindikator for LED-batteri
Rød: Batteriniveau < 20 %
Orange: Batteriniveau 20–60 %
Hvid: Batteriniveau > 60 %
Slukket: Batteriet er fuldt opladet eller
støvsugeren er slukket.
Bemærkninger
1. Når du bruger støvsugeren for første gang, anbefaler vi at du oplader den
helt inden du anvender den.
2. Ved opladning stopper støvsugeren med at virke og går automatisk i
opladningstilstand.
3. Efter kontinuerligt brug i MAX-tilstand bliver batteriet varmt. Det øger
opladningstiden. Vi anbefaler at du lader støvsugeren køle af i 30 minutter
inden at du oplader den.
Læs sikkerhedsvejledningen i denne brugsanvisning inden at
du fortsætter.

Oplad støvsugeren
via
opladerstationen

Oplad støvsugeren via en stikkontakt
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Anvend støvsugeren
1. Visse måtter kan fnugge når de støvsuges med
en håndstøvsuger eller møbelbørste. Hvis dette
hænder, anbefaler vi at du bruger børsten eller
fjederdysen når du støvsuger.
2. Inden du støvsuger polerede gulve (f.eks.
trægulv og polerede fliser) bør du kontrollere om
der findes fremmedlegemer i gulvbørsten (separat
børstehoved) så at du ikke ridser gulvet.
3. Sørg for at støvbeholderen er monteret inden at
du anvender håndstøvsugeren.
4. Bloker ikke udstødningen når du støvsuger.
5. Støvsugeren bruges kun til små mængder, hvis
du suger fint støv op, for eksempel mel.
6. Brug ikke støvsugeren til at opsuge skarpe
genstande, mindre legetøj, nåle, papirclips osv. Det
kan skade støvsugeren og gulvet.
7. Vær forsigtig når du støvsuger farlige områder
som trapper og vinduer, så at du ikke kommer til
skade.
8. Placer ikke støvsugeren på høje placeringer som
borde og stole, og lad den ikke læne imod
genstande, for at undgå at du eller produktet
kommer til skade hvis den falder ned eller glider
væk.
9. Støvsugerbørstens bevægelse kan forårsage
ujævn glans på voksede gulve. Aftør gulvet med en
fugtig klud og poler det med voks.

Fjern strenge lignende materiale
fra rullebørsten
1. Når du bruger et elektrisk børstehoved, kan det
opsuge store genstande eller filtres ind i f.eks. hår.
Rullen kan da stoppe med at dreje rundt. Rengør
rullen øjeblikkeligt hvis dette hænder.
2. Begynd med at fjerne børstehovedet fra
støvsugeren inden at du fjerner fremmedlegemer,
for at undgå personskade hvis du ved et uheld
skulle tænde støvsugeren.
3. Vær forsigtig med skarpe genstande når du fjerne
materiale fra rullen.
4. Hvis det er svært at fjerne de genstande som har
filtret sig rundt om rullen, kan du begynde med at
fjerne rullen og derefter rengøre den. Læs mere
under afsnittet Rengør rullen.

Anvend børstehovedet
1. Fjederdysen: Egnet til støvsugning af spalter
og samlinger, f.eks. rundt om døre og vinduer
og i hjørner på trapper.

Automatisk slukkefunktion
1. Hvis nogle af de roterende dele sætter sig fast, kan
det ske at produktet slukker automatisk. Fjern
fremmedlegemer og genoptag brugen igen.
2. Når motoren går over til beskyttelse mod
overophedning, slukkes den automatisk og holder op
med at virke. Vent på, at det elektriske børstehoved
afkøles, før du bruger den igen.
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Anvend børstehovedet

Produkt Vedligeholdelse

2. Børste mundstykket: Til støvsugning af sofaer,
sæder osv.

1. Anvend altid originale dele. Ellers vil garantien
ophøre.
2. Hvis filteret eller dysen er tilstoppet, holder
ventilatoren op med at virke kort efter, at
støvsugeren er blevet tændt. I dette tilfælde skal du
straks skylle filteret, dysen osv.
3. Opbevar støvsugeren på et køligt og tørt sted hvis
den ikke skal bruges i et stykke tid. Udsæt den ikke
for direkte sollys og opbevar den ikke i et fugtigt
miljø.
4. Hvis du ikke skal bruge støvsugeren i længere tid,
skal du oplade den helt. Tag derefter stikket ud af
stikket og sæt støvsugeren på et køligt, tørt sted.
Sørg for at oplade det en gang hver tredje måned for
at undgå for meget afladning af batteriet.

Bemærkning: Børsterne kan også anvendes
til at støvsuge støv fra støvsugeren, de
elektriske børstehoveder osv.
3. Sengetilbehør: For støvsugning af støv
og mider på tekstiloverflader som senge og
gardiner.

Rengør støvsugeren
Aftør støvsugeren med en blød, tør
klud.

4. Gulvtilbehør: For støvsugning
af forskellige gulvtyper.
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Vedligeholdelse
Rengør støvbeholderen
* Vi anbefaler at du rengør støvbeholderen
mindst en gang om måneden.
1. Frakobl strømadapteren og sørg for at
støvsugeren er slukket inden du rengør
støvbeholderen. Når støvet når til MAXmarkeringen, påvirkes støvsuger effekten. Tøm
beholderen så hurtigt som muligt inden du
fortsætter brug.

3. Tryk på knappen ved siden af støvbeholderen i
pilens retning og træk beholderen ud af
støvsugeren. Nu kan du skylle med vand.

2. Tøm støvbeholderen ved at trykke på
knappen på støvbeholderen i pilens retning så
at du kan åbne det nederste låg og tømme
beholderen.

Åbningsknap for
støvbeholderen
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Udløserknap for
støvbeholderen

4. * Vi anbefaler at du skyller støvbeholderen med
vand mindst en gang om måneden. Aftør
støvsugerens kontaktpunkter med en blød, tør
klud hvis de er beskidte.

Kontaktpunkter

Kontaktpunkter

Skyl det indre filter og cyklon enheden
* Vi anbefaler at du skyller mindst en gang om
måneden.
1. Begynd med at tjekke om produktet er frakoblet
fra strømforsyningen inden du påbegynder
rengøringen. Vær forsigtig så at du ikke trykker på
strømafbryderen og tænder støvsugeren.
2. Følg vejledningen for inspektion og skyl det
indre filter og cyklon enheden. Dette skal gøres
regelmæssigt for at sikre bedst mulige funktion.
3.Hvis du bruger filteret til at rense fint støv, eller
hvis apparatet primært bruges i MAX-tilstand, kan
det være nødvendigt at skylle det oftere.
4. Når du skal skylle det indre filter og cyklon
enheden, er første trin at fjerne støvbeholderen.
Drej derefter cyklon enheden mod uret som vist på
billedet. Fjern derefter filteret og skyl det med
vand.

Vær forsigtig! Anvend ikke rengøringsmiddel,
poleringsmidler eller luftfriskere når du skyller
støvbeholderen. Afskyl den heller ikke i
opvaskemaskinen eller gennem nogen anden
enhed.
5. Når støvbeholderen er helt tør, sætter du den
tilbage igen ved at følge trinene på billederne.
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Vejledning om hvordan man fjerne
det indre filter og cyklon enheden
1. Fjern støvbeholderen som vist på billedet.

Udløserknap for
støvbeholderen
2. Drej cyklon enheden i den retning som vises
på billedet.

4. Skyl filteret og cyklon enheden til de er
rene. Vrid filteret efter skylning.

5. Opbevar filteret og cyklon enheden på et ventileret
eller køligt sted i mindst 24 timer efter rengøringen
så at de tørrer ordentligt.

24

Cyklon enhed
3. Fjern det indre filter fra cyklon enheden.

Indre filter

Vær forsigtig! Skyl ikke filteret i
opvaskemaskine eller vaskemaskine og tør det
heller ikke i tørretumbleren, i ovnen, i
mikrobølgeovnen eller nær åben ild.

6. Sæt filteret og cyklon enheden tilbage igen
når de er tørre.
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Vejledning om montering af det
indre filter og cyklon enheden
1. Placer filteret opad som vist på billedet.

4. Vip støvbeholderen en anelse mens du
monterer den på på støvsugeren.

2. Placer filteret oven på cyklon enheden og tryk
det forsigtigt på plads samtidig med at du trykker
væk fra sikkerhedsklemmen på venstre side af
hakket.
5. Tryk forsigtigt på støvbeholderen i den
retning som der vises på billedet indtil du
hører et klik, hvilket indikerer at beholderen
sidder ordentlig fast.

3. Juster cyklon enheden med støvsugeren i
henhold til billedet, og drej cyklon enheden på
plads ved at dreje den med uret.
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Skyl det øverste ventilator filter
* Vi anbefaler at du skyller det mindst en
gang om måneden.
1. Drej det øverste ventilator filter mod
uret til den ulåste position og fjern det fra
støvsugeren.

2. Skyl indersiden af det øverste filter under hanen.
Roter filteret samtidig med at du skyller det for at
sørge for at alt støvet i filteret skylles væk. Slå filteret
flere gange mod vasken for at fjerne det resterende
støv, før du skyller det.
3. Gentag proceduren fire til fem gange, indtil filteret
er rent.

4. Opbevar filteret på et ventileret eller køligt
sted i mindst 24 timer efter rengøring for at det
tørrer ordentligt.

5. Når det er helt tørt sætter du filteret tilbage
igen ved at at rette det mod den ulåste position
og dreje det med uret, indtil det låses på plads
igen.

Rengør rullen
Følg vejledningen forneden og kontroller og
rengør rullen regelmæssigt. På denne måde
fastholder du den bedste funktion. Begynd
med at fjerne børstehovedet fra støvsugeren
inden du løsner rullen. Ellers kan det
forårsage personskade, hvis du ved en
fejltagelse tænder for støvsugeren.
Vær forsigtig! Rullen på sengetilbehøret skal
fjernes og rengøres separat og gulvtilbehøret
indeholder elektriske komponenter, og rullen
til gulvtilbehøret indeholder kuglelejer.
Rengør derfor ikke disse dele med vand.

24
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Rengør gulvtilbehøret
1. Placer gulvtilbehøret i den rigtige retning som
vist på billedet (vendt imod dig). Brug en mønt
og drej låsen mod året 90° til ulåst tilstand.

5. Når du har bekræftet at slutdækslet sidder på
plads igen, sætter du rullen tilbage igen som vist
på billedet. Når du har sat rullen på plads drejer
du slutdækslet til låst tilstand.

Spærrer

Rulle

2. Drej slutdæksel til åbent tilstand. Skub
forsigtigt rullen væk fra hovedet.

6. Fastgør rullen ved at dreje spærren 90°
med uret til låst tilstand.

Slutdæksel
3. Adskil slutdækslet fra rullen og fjern
eventuelle hår som sidder fast om rullen og
slutdækslet.

Rulle

Rengør sengetilbehøret
1. Drej børstehovedets sidespærrer så at den er
rettet imod dig. Brug en mønt til at dreje
spærren med uret til den er løsnet.

Slutdæksel

4. Sæt slutdækslet tilbage på igen
efter rengøringen.

2. Fjern rullen fra sengetilbehøret når du
har fjernet spærren.

Rulle Spærrer

16
Denne version er kun til privat brug og må ikke videredeles

Specifikationer

3. Skyl og rengør rullen.

Støvsuger

4. Placer rullen lodret og opbevar den på et
ventileret eller køligt sted i mindst 24 timer så at
den når at tørre ordentligt.

SCWXCQ01RR

Mål

322 × 111 × 212 mm

Batteri

Litiumbatteri 21,6 V/2
500 mAh (TYPE)

Produktvægt
(inkl. tilbehør)

Cirka 1,5 kg

Nominel spænding

21,6 V =
350 W

Nominel effekt

Strømforsyning

24

5. Når du har kontrolleret at rullen er helt
tør sætter du den tilbage igen.

Rull

Model

Model

ATC01RR eller BTC01RR

Mål

57 × 54 × 28 mm

Nominel effekt

20,5 W

Nominel input

100–240 V~ 0,6 A

Nominel output

25,6 V

Nominel frekvens

50–60 Hz

Sperre

6. Vend børstehovedets sidespærrer så at den er
rettet imod dig. Brug en mønt og drej spærren med
uret til låst tilstand. Kontroller samtidig at rullen
sidder på plads.
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0,= 8 A

Fejlfinding
Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, kan du kigge på tabellen forneden og læse om
eventuelle fejl.
Fejltilstand
Status for
statusindikatoren
for LED-batteriet

Løsninger
Blinker langsomt orange: Midlertidig beskyttelse, hvis
batteritemperaturen er for høj eller for lav. Vent til batteritemperaturen
vender tilbage til normal, før du bruger eller oplader støvsugeren.
Blinker langsomt rødt: Svagt batteri. Oplad før brug.
Blinker hurtigt rødt: 1. Batteriopladning Beskyttelse. Frakobl strømmen
i et minut, og tilslut den derefter igen til opladning.
2. Hardware fejl status. Kontakt kundeservice.

Det elektriske
børstehoved
roterer ikke

1. Hvis børstehovedet sidder fast, skal du fjerne fremmedlegemer.
Fortsæt derefter med at bruge det som sædvanligt.
2. Vent på, at børstehovedets temperatur vender tilbage til normal, før
du bruger den, hvis motoren går over til beskyttelse mod overophedning.
3. Aftør kontaktpunkterne på det elektriske børstehoved med en blød,
tør klud, hvis de er snavset, og prøv igen.

Ventilatoren
roterer ikke

1. Lavt batteri. Lad opp før bruk.
2. Den gikk over i beskyttelsesmodus for overoppheting fordi den ble
brukt for lenge uten avbrudd. La støvsugeren avkjøle før du starter den
igjen.

Nedsat sugeevne

Ventilatoren
standsede flere
gange under brug

1. Hvis støvbeholderen er fuld, eller filteret er tilstoppet, tøm
beholderen og skyl den, inden du bruger støvsugeren igen.
2. Børstehovedet sidder fast. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra
børstehovedet.
Filteret eller dysen er tilstoppet. Rengør dem regelmæssigt. Efter
rengøring kan du bruge støvsugeren igen som normalt.

Batteristatus-LED
lyser ikke under
opladning

1. Kontroller om du har tilsluttet ordentligt til stikkontakten.
2. Batteriet er fuldt opladet og gået over i hviletilstand.

For langsom
opladning

Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Vent til batteritemperaturen
igen er på normalt niveau og oplad derefter støvsugeren igen.
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WEEE-information
Alle produkter med dette symbol er affald, der består af eller indeholder elektriske eller
elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) må ikke blandes med usorteret
husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at bortskaffe
udstyret til en genbrugsstation, der håndterer affald, der består af eller indeholder elektriske eller
elektroniske produkter udpeget af en myndighed. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse hjælper
med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt
installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om hjemmeside og betingelserne
for sådanne genbrugsstationer.
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GARANTI INFORMATION
DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE
RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVE I DIT LAND ELLER I DIN REGION. I VISSE LANDE ELLER
REGIONER KAN EN MINIMUMSGARANTI PERIODE ANVENDES I
FORBRUGERLOVGIVNINGEN. UDOVER HVAD DER ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVEN,
UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER FJERNER DET IKKE XIAOMI´S ANDRE RETTIGHEDER SOM
DU KAN VÆRE BERETTIGET TIL. HVIS DU ØNSKER EN FÆLLES FORSTÅELSE AF DIN
RETTIGHEDER, OPFORDRER VI DIG TIL AT LÆSE LOVGIVNINGEN I DITT LAND ELLER I DIN
REGION.
1. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI
XIAOMI garanterer at produkterne er fri for defekter i materialer og for udførelse under normal brug og
brug i henhold til brugermanualen til hvert produkt i garantiperioden.
Varigheden og betingelserne for de juridiske garantier leveres af lokal lovgivning. Mere information om
forbrugergarantien findes på Xiaomis officielle hjemmeside https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Xiaomi garanterer over for den oprindelige køber, at Xiaomi-produktet er fri for defekter i materialer og
udførelse under normal brug i den nævnte periode.
Xiaomi garanterer ikke, at produktet fungerer uden afbrydelse eller funktionsfejl.
Xiaomi er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå på grund af manglende overholdelse af vejledning for
brug af produktet.
2. GODTGØRELSE
Hvis der opdages en hardwarefejl, og Xiaomi modtager et gyldigt krav inden for garantiperioden, vil
Xiaomi enten (1) reparere produktet uden beregning, (2) erstatte produktet, eller (3) tilbagebetale
produktet, eksklusive eventuelle forsendelsesomkostninger.
3. OPNÅ GARANTISERVICE
For at kunne opnå garantiservice skal du levere produktet, i dets originale emballage eller lignende
emballage med samme grad af produktbeskyttelse, til den adresse der angives af Xiaomi. Bortset fra, hvor
det er forbudt i henhold til gældende lov, kan Xiaomi kræve, at du fremlægger bevis for køb og / eller
opfylder registreringskravene, før du modtager garantiservice.
4. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER
Medmindre andet er angivet af Xiaomi, gælder denne begrænsede garanti kun for det produkt, der er
fremstillet af eller for Xiaomi, og som kan identificeres af varemærket, handelsnavnet eller logoet "Xiaomi"
eller "Mi".
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Den begrænsede garanti gælder ikke ved (a) skader på grund af naturkatastrofer eller force majeure,
såsom lynnedslag, orkan, oversvømmelse, brand, jordskælv eller anden ydre årsag; (b) forsømmelighed;
(c) kommercielt brug; (d) ændring af enhver del af produktet; (e) skader forårsaget af brug med produkt
som ikke kommer fra Xiaomi; (f) skader forårsaget af ulykke, misbrug eller fejlagtig anvendelse; (g)
skader forårsaget af brug af produktet uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser beskrevet af Xiaomi
eller med forkert spænding eller strømforsyning; eller (h) skader forårsaget af vedligeholdelse (herunder
opgradering og udvidelse) foretaget af nogen, der ikke repræsenterer Xiaomi.
Det er dit ansvar at tage backup af data, software eller andet materiale, som du muligvis har downloadet
eller gemt på produktet. Det er sandsynligt, at data, software eller andet materiale i udstyret vil gå tabt
eller omformateres under serviceprocessen, og Xiaomi er ikke ansvarlig for nogen sådan skade eller tab.
Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller medarbejder har ret til at ændre, udvide eller tilføje denne
begrænsede garanti. Hvis en betingelse betragtes som ulovlig eller tvungen, skal lovligheden eller
eksigibiliteten af de resterende vilkår ikke påvirkes eller forringes.
Medmindre det er forbudt ved lov eller på anden måde lovet af Xiaomi, skal eftersalgsservice være
begrænset til det land eller den region, hvor det oprindelige køb er foretaget.
Produkter, der ikke er behørigt importeret og / eller ikke er behørigt fremstillet af Xiaomi og / eller ikke
behørigt erhvervet fra Xiaomi eller Xiaomis officielle leverandører, dækkes ikke af de relevante garantier.
I overensstemmelse med gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den uofficielle
forhandler, der solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du har
købt produktet fra. De aktuelle garantier gælder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
Med unntak av hvor det er forbudt i henhold til gjeldende lov, er alle underforståtte garantier (inkludert
garantier for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål) begrenset til maksimal løpetid for denne
begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger for varigheten av en underforstått
garanti, så ovennevnte begrensning gjelder ikke i disse tilfellene.
6. SKADEBEGRÆNSNING
Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lov, kan Xiaomi ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget
af ulykker, indirekte eller specielle skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af
fortjeneste, indtægter eller data, skader som følge af overtrædelse af udtrykkelige eller underforståede
garantier eller vilkår eller i henhold til anden juridisk teori, selv når Xiaomi er blevet informeret om
muligheden for sådanne skader. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af
specifikke skader, indirekte eller følgeskader, så ovenstående begrænsning eller undtagelse gælder muligvis
ikke for dig.
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7. KONTAKT XIAOMI
Kunder kan besøge hjemmesiden: https://www.mi.com/en/service/warranty/ Kontaktpersonen for
eftersalgsservice kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede
distributør eller den endelige forhandler, der solgte produkterne til dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte
den relevante person som er bestemt af Xiaomi.

• Fremstillet af: Beĳing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresse: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza,
No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beĳing P.R. CHINA
Mere information findes på www.mi.com
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