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Vacuum Cleaner

Denne versjonen er kun til privat bruk og kan ikke deles videre.



Sikkerhetsinformasjon

Les denne håndboken nøye før bruk og spar på den for fremtidig bruk. 

Bruk

• Ikke bruk denne støvsugeren utendørs eller i kommersielt eller industrielt miljø. Den er kun beregnet 
for bruk i hjemmet og i bilen.

• Ikke oppbevar støvsugeren i bilen. Høye og lave temperaturer kan påvirke batteriets levetid.
• Ikke bruk støvsugeren på steder med høy luftfuktighet eller temperaturer over 40 ° C eller under 3 ° C.
• Barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med enheten.
• Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer, inkludert barn, som har fysisk, sensorisk eller psykisk 

funksjonsnedsettelse, eller som ikke har kunnskap eller erfaring om apparatet, med mindre de blir 
overvåket eller gitt instruksjoner om hvordan du bruker apparatet av en person som ansvarlig for 
deres sikkerhet. (CB)

• Dette produktet skal kun brukes av barn over 8 år og av personer som har fysisk, sensorisk eller 
psykisk funksjonsnedsettelse og som ikke har kunnskap eller erfaring om enheten dersom barnet eller 
personen blir hold øye med eller blir instruert om hvordan de bruker enheten trygt og forstår risikoen 
med enheten. 

• Ikke la barn leke med apparatet. 
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn (EU)
• Hold hår, løstsittende klær, fingre og kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler. Når du 

bruker et elektrisk børstehode, hold armer og ben og kjæledyr vekk fra de roterende børstehodene for 
å unngå skader.

• Ikke rør strømforsyningen eller håndter produktet med våte hender. Da du kan skade deg selv.
• Ikke støvsug væsker (for eksempel vann eller brus).
• Ikke støvsug ting som brenner eller det kommer røyk fra (f.eks. Sigaretter som ikke har slukket).
• Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (for eksempel byggematerialer, glass og spiker). 
• Bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukeren er ansvarlig for tap 

eller skade som kan oppstå som følge av feil bruk av dette produktet.
• Dette produktet må bare brukes i en høyde under 3000 meter over havet.
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Batteri og lading 
ADVARSEL

• Dette produktet inneholder batterier som bare skal byttes ut av trent personell.
• Dette produktet kan bare lades med strømforsyningen ATC01RR og BTC01RR.
• Ikke bruk batterier, strømadaptere eller ladestasjoner fra en tredjepart.
• Ikke demonter, reparer eller modifiser batteriet, strømadapteren eller ladestasjonen. 
• Ikke lad støvsugeren, og installer ikke ladestasjonen, i nærheten av varmekilder eller i fuktige rom 

(for eksempel varmeovner og bad).
• Ikke tørk adapteren eller ladestasjonen med en våt klut, og ikke rør dem med våte hender.
• Hvis strømledningen er skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og 

kontakte kundeservice.
• Hvis du ikke skal bruke støvsugeren i en lengre periode, må du lade den helt. Trekk deretter ut 

strømadapteren og sett støvsugeren på et kjølig, tørt sted. Sørg for å lade det en gang hver tredje 
måned for å unngå overlading av batteriet.

• Batteriet må tas ut av apparatet før det kastes.
• Apparatet må kobles fra strømnettet før batteriet fjernes.
• Batteriet må kastes på en sikker måte. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfall. Lever det til 

en gjennvinningsstasjon.

Følgende trinn gjelder bare ved kassering:
Ta ut batteriet:

1. Fjern støvbeholderen og syklonenheten. Fjern de to skruene på den indre veggen i støvsugeren nær 
støvbeholderens sperre.
2. Fjern det øvre viftefilteret. Fjern skruen som fester lokket til håndtaket på støvsugerens innervegg.
3. Åpne håndtaksdekselet langs åpningen øverst på håndtaket. Skyv den forsiktig opp for å fjerne 
dekslet.
4. Koble de tre kontaktene i håndtaket fra batteriet.
5. Trekk ut batteriet.

Litium-ion-batteriet i dette produktet inneholder miljøskadelige stoffer.
OBS!
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Transport

• Vi anbefaler at du transporterer støvsugeren i originalemballasjen.
OBS!
• Skyll filteret minst en gang i måneden med vann fra springen. For mer informasjon, se avsnittet om 
Vedlikehold. Beijing Roborock Technology Co., Ltd. bekrefter at utstyret er i samsvar med gjeldende direktiv 
og europeiske standarder og tillegg. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen finner du på følgende 
internettadresse: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Ladeport

Statusindikator for LED-batteri

På / av bryter

MAX LED: MAX-modusindikator

Trykk for å slå på 
Slipp for å slå av

Produktoversikt
Støvsuger

Øvre viftefilter

MAX-knapp

Av: Standardmodus
På: MAX-modus

Støvbeholder

Merknader: 
1. Mønsteret på 
støvbeholderen og 
gulvbraketten er en 
skillelinje som ble 
opprettet under 
produksjonsprosessen. 
Det er ikke en 
sprekk eller en 
produksjonsfeil. 
Bruk støvsugeren 
normalt.

2. Det kan være 
pulver i 
støvbeholderen og 
i støvsugerens 
syklonenhet. Det er 
ikke et tegn på at 
støvsugeren har blitt 
brukt. Det er et 
smørepulver som 
brukes til montering 
og for å optimalisere 
tetningen.

Åpningsknapp for 
støvbeholder

Utløserknapp for 
støvbeholder

Hold bryteren nede, og trykk deretter på Max-
knappen for å bytte til støvsugerens MAX-modus.

Merknader:
1. I MAX-modus kjører viften på full hastighet, 
noe som betyr at batterilevetiden er kortere. 
Viften blåser ut varm luft.
2. Når du slår av støvsugeren, går den 
automatisk tilbake til standardmodus.

Rød: Batterinivå <20%
Oransje: Batterinivå 20-60%
Hvitt: Batterinivå> 60%
Av: Batteriet er fulladet eller støvsugeren er av.
Blinker sakte oransje: Midlertidig beskyttelse 
hvis batteritemperaturen er for høy eller for lav. 
Vent til batteritemperaturen går tilbake til 
normal før du bruker eller lader støvsugeren.
Blinker sakte rødt: Lavt batteri. Lad opp før 
bruk.
Blinker raskt rødt: 
1. Batteriladebeskyttelse. Koble fra 
strømforsyningen i ett minutt, og koble den 
deretter til igjen for å lade.
2. Maskinvarefeilstatus. Kontakt kundeservice.

• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

•

• 
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Tilbehør

Forlengelsesrør

Strømforsyning Fugemunnstykke Børstemunnstykke

SengetilbehørGulvmunnstykke
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Installasjon
Monteringsskjema for støvsuger og tilbehør
Metode en

Metode to

Putt inn 
til den 
klikker 
på plass

Putt inn 
til den 
klikker 
på plass

Putt inn 
til den 
klikker 
på plass

Trykk på 
hurtigutløserknappen for å 

fjerne delen
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Oppbevar 
støvsugeren på 
ladestasjonen

Installer Mi Handheld Vacuum Cleaner Ladestasjon

* Forankringsstasjonen må kjøpes separat. Besøk www.mi.com

Plasser støvsugeren på ladestasjonen
for å lade den

Anbefalt høyde: 1,06 meter 
fra gulvet

Ladekontakt 

Skrue Veggplugg

1. Ladestasjonen er et ekstrautstyr som kan kjøpes om 
nødvendig.
2. Ladestasjonen må installeres på et kjølig, tørt sted i 
nærheten av en stikkontakt. Den må ikke utsettes for 
direkte sollys.
3. Bruk passende monteringsutstyr for veggtypen, og 
installer ladestasjonenstasjonen sikkert. Forsikre deg om at 
det ikke er rør i installasjonsområdet (f.eks. gass, vann, luft, 
strøm eller kloakk).
4. Vi anbefaler at du ansetter en profesjonell til å installere 
ladestasjonen. Bruk verneklær, vernebriller og annet 
beskyttelsesmateriale om nødvendig.
5. Bruk et 6 mm bor og bor hull i veggen for veggpluggene. 
Juster hullene på ladestasjonen med hullene i veggen, og sett 
inn og stram skruene.

7 
Denne versjonen er kun til privat bruk og skal ikke deles videre.



Les sikkerhetsinstruksjonene i denne brukerhåndboken før du 
fortsetter.

Lad støvsugeren via 
ladestasjonen

Lad støvsugeren via en stikkontakt

Bruksanvisning 

Lading
LED-batteristatusindikator
Rød: Batterinivå <20%
Oransje: Batterinivå 20-60%
Hvitt: Batterinivå> 60%
Av: Batteriet er fulladet eller støvsugeren er av slått av
Merknader:

1. Når du bruker støvsugeren for første gang, anbefaler vi at du lader den ut  
helt før du begynner å bruke den.
2. Ved lading, slutter støvsugeren å fungere og går automatisk i lademodus.
3. Etter kontinuerlig bruk i MAX-modus blir batteriet varmt. Dette øker 
ladetiden. Vi anbefaler at du lar støvsugeren avkjøle i 30 minutter før du lader 
den.
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Bruk støvsugeren

Automatisk avsluttningsfunksjon

Fjern trådlignende materialer fra 
rullebørsten1. Noen tepper kan røyte når de støvsuges med 

håndstøvsugeren eller møbelbørsten. Hvis dette 
skjer, anbefaler vi å bruke børsten eller fugestykket 
når du støvsuger.

2. Før du støvsuger polerte gulv
(for eksempel tregulv og polerte fliser), sørg for at 
det ikke er fremmedlegemer i gulvbørsten (spesielt 
børstehodet) slik at du ikke riper gulvet.

3. Sjekk at støvbeholderen er installert før du 
bruker håndstøvsugeren.

4. Ikke blokker luftutgangen når du støvsuger.

5. Støvsugeren må bare brukes i små doser hvis du 
suger opp fint støv, for eksempel mel.

6. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe 
gjenstander, små leker, nåler, binders osv. Det kan 
skade støvsugeren og gulvet.

7. Vær forsiktig når du støvsuger farlige områder 
som trapper og vinduer, slik at du ikke skader deg 
selv.

8. Ikke plasser støvsugeren på høye steder som på 
bord og stoler, og ikke len den mot gjenstander for 
å unngå å skade deg eller produktet hvis det faller 
eller sklir av.

9. Støvsugerbørstens bevegelse kan forårsake ujevn 
glans på voksede gulv. Tørk gulvet med en fuktig 
klut og poler det med voks.

1. Hvis noen av de roterende delene setter seg fast, 
kan det hende at produktet slås av automatisk. Fjern 
fremmedlegemet og fortsett deretter bruken.
2. Når motoren går over i beskyttelsesmodus for 
overoppheting, slås den automatisk av og slutter å 
fungere. Vent til det elektriske børstehodet er avkjølt 
før du bruker den igjen.

1. Når du bruker et elektrisk børstehode, kan det 
suge opp store gjenstander eller bli pakket inn i hår, 
for eksempel. Dette kan få rullen til å slutte å 
spinne. Hvis dette skjer, rengjør rullen umiddelbart.
2. Fjern først børstehodet fra støvsugeren før du 
fjerner fremmedlegemer, for å unngå personskade 
hvis du tilfeldigvis slår på støvsugeren.
3. Vær forsiktig med skarpe gjenstander når du 
fjerner materialer fra rullen.
4. Hvis det er vanskelig å fjerne gjenstander som er 
pakket rundt rullen, kan du starte med å fjerne 
rullen og deretter rengjøre den. Les mer i avsnittet 
Rengjøring av rullen. 

Bruk av børstehodene
1. Fugemunnstykke: Egnet for støvsuging av 
kroker og skjøter, for eksempel rundt dører og 
vinduer og i hjørnene av trappene.
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Rengjør støvsugeren
Tørk støvsugeren med en myk, tørr klut.

Vedlikehold av produktet 

3. Sengetilbehør: For støvsuging av støv og
midd på tekstiloverflater som senger og
gardiner.

1. Bruk alltid originale deler. Ellers kan garantien 
opphøre.
2. Hvis filteret eller dysen er tilstoppet, slutter viften 
å fungere kort tid etter at støvsugeren er slått på. I så 
fall må du straks skylle filteret, dysen osv.
3. Oppbevar støvsugeren på et kjølig, tørt sted hvis 
den ikke skal brukes på en stund. Ikke utsett den for 
direkte sollys og ikke oppbevar den i fuktige rom.
4. Hvis du ikke skal bruke støvsugeren over en 
lengre periode, må du lade den helt først. Trekk 
deretter ut strømen og plasser støvsugeren på et 
kjølig, tørt sted. Sørg for å lade det en gang hver 
tredje måned for å unngå overlading av batteriet.

Bruk av børstehodene
2. Børstemunnstykke: For støvsuging av sofaer,
seter osv.

Merk: Børstene kan også brukes til å støvsuge 
støvet fra støvsugeren, de elektriske 
børstehodene osv.

4. Gulvtilbehør: For støvsuging av
forskjellige typer gulv.
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Vedlikehold
Rengjør støvbeholderen
* Vi anbefaler at du rengjør støvbeholderen
minst en gang i måneden.
1. Koble fra strømadapteren og sørg for at
støvsugeren er slått av før du rengjør
støvbeholderen. Når støvet når MAX-
markeringen påvirkes støvsugereffekten. Tøm
beholderen så snart som mulig før du fortsetter
å bruke den.

2. Tøm støvbeholderen ved å trykke på
knappen på støvbeholderen i pilens retning,
slik at du kan åpne det nedre lokket og tømme
beholderen.

Åpningsknapp for 
støvbeholder

3. Trykk på knappen ved siden av støvbeholderen
i pilens retning, og trekk beholderen ut av
støvsugeren. Nå kan du skylle den med vann.

Utløserknapp for 
støvbeholder
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Skyll det indre filteret og syklonenheten
* Vi anbefaler at du skyller filteret og
syklonenheten minst en gang i måneden

Kontaktpunktene 

Kontaktpunktene 

4. * Vi anbefaler at du skyller støvbeholderen med
vann minst en gang i måneden. Tørk støvsugerens
kontaktpunkter med en myk, tørr klut hvis de er
skitne.

1. Først må du forsikre deg om at produktet er
koblet fra strømnettet før rengjøring. Vær forsiktig
så du ikke trykker på strømbryteren og slår på
støvsugeren.
2. Følg instruksjonene for å inspisere og skylle det
indre filteret og syklonenheten. Dette bør gjøres
regelmessig for å sikre best mulig funksjon.
3. Hvis du bruker filteret for å rengjøre fint støv
eller hvis apparatet først og fremst brukes i MAX-
modus, kan det hende at det må skylles oftere.
4. Når du skyller det indre filteret og
syklonenheten, er det første trinnet å fjerne
støvbeholderen. Drei deretter syklonenheten mot
klokken som vist, og fjern den. Fjern deretter
filteret og skyll det med vann fra springen.

Vær forsiktig! Ikke bruk vaskemidler, 
poleringsmidler eller luftfriskere når du skyller 
støvbeholderen. Ikke skyll den i oppvaskmaskinen 
eller i andre enheter.

5. Når støvbeholderen er helt tørr, setter du den å 
plass igjen ved å følge trinnene på tegningen 
nedenfor.
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Syklonenheten

Instruksjoner for fjerning av det indre 
filteret og syklonenheten

1. Fjern støvbeholderen som vist.

2. Drei syklonenheten i retningen vist på tegningen.

Utløserknapp for 
støvbeholder

4. Skyll filter og syklonenhet til de er rene. Vri 
opp filteret etter skylling.

Indre filter

3. Fjern det indre filteret fra syklonenheten.

24

5. Oppbevar filteret og syklonenheten på et ventilert
eller kjølig sted i minst 24 timer etter rengjøring, slik
at de tørker ordentlig.

Vær forsiktig! Ikke vask filteret i 
oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen, og ikke 
tørk det i tørketrommel, stekeovn, 
mikrobølgeovn eller i nærheten av åpen ild.

6. Putt tilbake filter og syklonenheten etter 
tørking.
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Instruksjoner for montering av det 
indre filteret og syklonenheten

1. Plasser filteret oppover som vist på tegningen.

2. Plasser filteret på toppen av syklonenheten og
skyv det forsiktig på plass mens du trykker
sikkerhetsklemmen til venstre for hakket.

3. Juster syklonenheten med støvsugeren som vist, 
og vri syklonenheten på plass ved å vri den med 
klokken.

4. Vipp støvbeholderen litt mens du
fester den på støvsugeren.

5. Skyv støvbeholderen forsiktig i retningen
vist på tegningen til du hører et klikk, som
forteller at beholderen er festet.
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* Vi anbefaler at du skyller minst en gang i
måneden.

Skyll det øvre viftefilteret

1. Vri det øvre viftefilteret mot klokken til 
den ulåste stillingen og fjern det fra 
støvsugeren.

2. Skyll innsiden av det øvre filteret under kranen. 
Roter filteret samtidig som du skyller det for å få skylt 
ut alt støvet. Bank filteret flere ganger mot vasken for 
å fjerne gjenværende støv før du skyller det.
3. Gjenta prosedyren fire til fem ganger til filteret er 
helt rent.

5. Når det er helt tørt, fester du filteret ved å rette 
det mot den ulåste stillingen og vri det med 
klokken til det låses på plass.

24

4. Oppbevar filteret på et ventilert eller kjølig
sted i minst 24 timer etter rengjøring for å la det
tørke ordentlig.

Rengjør rullen
Følg instruksjonene nedenfor og sjekk og rengjør 
rullen regelmessig. På denne måten opprettholder 
du den beste funksjonen. Fjern først børstehodet 
fra støvsugeren før du løsner rullen. Ellers kan det 
føre til personskade hvis du ved et uhell slår på 
støvsugeren.

Vær forsiktig! Rullen på sengetilbehøret må 
fjernes og rengjøres separat. Både sengetilbehøret 
og gulvtilbehøret inneholder elektriske 
komponenter, og rullen på gulvtilbehøret 
inneholder kulelager. Rengjør derfor ikke disse 
delene med vann.
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Rull
Sperre

Endelokket 

Rengjør gulvtilbehøret
1. Plasser gulvtilbehøret i retningen som vises på 
tegningen (vendt mot deg). Bruk en mynt og vri 
sperren 90 ° mot klokken til den ulåste stillingen.

2. Vri endelokket til åpen stilling. Skyv rullen 
forsiktig bort fra hodet.

4. Sett på endelokket tilbake på 
rullen etter rengjøring.

Rull Endelokket 

3. Skill endelokket fra rullen og fjern alt hår 
som sitter fast rundt rullen og endelokket.

6. Fest rullen ved å vri sperren 90 ° med 
klokken til låst stilling.

5. Når du har bekreftet at endelokket er på plass, 
bytter du rullen som vist. Etter å ha satt inn 
rullen, vri endekapselen tilbake til låst stilling.

Rull Sperre

2. Fjern rullen fra sengetilbehøret etter at 
du har fjernet sperren.

Rengjør sengetilbehøret
1. Vri låsen på børstehodet slik at den vender 
mot deg. Bruk en mynt og vri låsen med 
klokken til den løsner.
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3. Skyll og rengjør rullen.

4. Plasser rullen vertikalt og legg den på et 
ventilert eller kjølig sted i minst 24 timer for å la 
den tørke ordentlig.

24

Rull Sperre

5. Når rullen er helt tørr, kan du putte den 
tilbake.

6. Vri låsen på børstehodens slik at den vender 
mot deg. Bruk en mynt og vri låsen med klokken 
til den låste stillingen. Sjekk at rullen er er festet 
ordentlig.

Spesifikasjoner
Støvsuger

SCWXCQ01RRModell

322 × 111 × 212 mmMål
Litiumbatteri 
21,6 V/2 500 mAh (TYP)

Batteri

Cirka 1,5 kgProduktvekt 
(inkl. tilbehør)

350 WNominell effekt
Nominell spenning

Strømforsyning

ATC01RR eller BTC01RRModell

57 × 54 × 28 mmMål
20,5 WNominell effekt
100–240 V~ 0,6 ANominell effekt inn

50–60 HzNominell frekvens
Nominell effekt ut

21,6 V 

25,6 V       0,= 8 A

=
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Tabell over feil
Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, ta en titt på tabellen nedenfor og les om mulige feil.

Feil Løsninger

Viften roterer ikke

Nedsatt sugekapasitet

1. Sjekk at du har koblet støvsugeren ordentlig til en stikkontakt.
2. Batteriet er fulladet og har gått i dvalemodus.

For langsom lading

Status for 
LED-batteriets 
statusindikator

Det elektriske 
børstehodet roterer 
ikke

Viften stoppet flere 
ganger under bruk

Batteristatus-LED
lyser ikke underlading

Blinker sakte oransje: Midlertidig beskyttelse når batteritemperaturen er 
for høy eller for lav. Vent til batteritemperaturen går tilbake til normal 
før du bruker eller lader støvsugeren. 
Blinker sakte rødt: Lavt batteri. Lad opp før bruk. 
Blinker raskt rødt: 1. Batteriladebeskyttelse. Koble fra strømforsyningen 
i ett minutt, og koble den deretter til igjen for å lade. 2. Status for 
maskinvarefeil. Kontakt kundeservice.

1. Hvis børstehodet har satt seg fast, fjerner du fremmedlegemet. Fortsett 
deretter å bruke den som vanlig.
2. Vent til børstehodetemperaturen går tilbake til normal før du bruker 
det hvis motoren har gått over i beskyttelsesmodus for overoppheting.
3. Tørk kontaktpunktene på det elektriske børstehodet med en myk, tørr 
klut hvis de er skitne og prøv igjen.

1. Lavt batteri. Lad 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.

1. Hvis støvbeholderen er full eller filteret er tilstoppet, tøm beholderen 
og skyll den før du bruker støvsugeren igjen.
2. Børstehodet sitter fast. Fjern fremmedlegemer fra børstehodet.

Filteret eller dysen er tilstoppet. Rengjør dem regelmessig. 
Etter rengjøring kan du bruke støvsugeren igjen som vanlig.

Batteritemperaturen er for høy eller for lav. Vent til batteritemperaturen 
er tilbake til normal, og lad deretter støvsugeren opp igjen.
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WEEE-informasjon

Alle produkter med dette symbolet er avfall som utgjør eller inneholder elektriske eller 
elektroniske produkter (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU) som ikke må kastes med usortert 
husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte helse og miljø ved å overlate utstyr som skal kasseres 
til et gjenvinningssenter som håndterer avfall som består av eller inneholder elektriske eller 
elektroniske produkter utpekt av en myndighetene i landet ditt. Riktig avhending og resirkulering 
bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Kontakt 
installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon og om betingelsene for slike 
gjenvinningsstasjoner.

19 
Denne versjonen er kun til privat bruk og skal ikke deles videre.



GARANTIINFORMASJON 
DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ HA ANDRE 
RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOVENE I DITT LAND ELLER REGION. I NOEN LAND OG 
REGIONER KAN EN MINIMUM GARANTIPERIODE VÆRE SATT AV 
FORBRUKERLOVGIVNINGEN. UTOVER HVA DU ER TILLATT UNDER LOVEN, MÅ DU 
IKKE UTELUKKE, BEGRENSE ELLER FJERNE XIAOMI SINE RETTIGHETER DU MÅTTE HA. 
HVIS DU ØNSKER EN KOMPLETT FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER, OPPMUNTRER VI 
DEG TIL Å LES LOVENE TIL DITT LAND ELLER REGION.
1. BEGRENSET PRODUKTGARANTI
XIAOMI garanterer at produktene er frie for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og bruk i 
samsvar med bruksanvisningen for hvert produkt, i løpet av garantiperioden. Varigheten og vilkårene for 
de juridiske garantiene er gitt av den respektive lokale lovgivningen. Mer informasjon om 
forbrukergarantien finner du på Xiaomis offisielle hjemmeside https://www.mi.com/no/service/warranty/. 
Xiaomi garanterer den opprinnelige kjøperen at Xiaomi-produktet er fri for mangler i materialer og 
utførelse ved normal bruk i løpet av den nevnte perioden. Xiaomi garanterer ikke at produktet vil fungere 
uten avbrudd eller funksjonsfeil. Xiaomi er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet manglende 
overholdelse av instruksjonene for bruk av produktet.

2. ERSTATNING
Hvis det oppdages en maskinvarefeil og Xiaomi mottar et gyldig krav innen garantiperioden, vil Xiaomi 
enten (1) reparere produktet gratis, (2) erstatte produktet, eller (3) tilbakebetale produktet, eksklusive 
eventuelle fraktkostnader.

3. FÅ GARANTISERVICE
For å få garantiservice, må du levere produktet, i den originale emballasjen eller lignende emballasje med 
samme grad av produktbeskyttelse, til adressen som er spesifisert av Xiaomi. Med unntak av hvor det er 
forbudt etter gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du fremlegger kjøpsbevis og / eller oppfyller 
registreringskravene før du mottar garantiservice.

4. UNNTAK OG BEGRENSNINGER
For å få garantiservice, må du levere produktet, i den originale emballasjen eller lignende emballasje med 
samme grad av produktbeskyttelse, til adressen som er spesifisert av Xiaomi. Med unntak av hvor det er 
forbudt etter gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du fremlegger kjøpsbevis og / eller oppfyller 
registreringskravene før du mottar garantiservice.
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Den begrensede garantien gjelder ikke for (a) skade på grunn av naturkatastrofe eller force majeure, for 
eksempel lynnedslag, orkan, flom, brann, jordskjelv eller andre ytre årsaker; (b) uaktsomhet; (c) 
kommersiell bruk; (d) modifisering av deler av produktet; (e) skade forårsaket av bruk av et ikke-Xiaomi 
produkt; (f) skade forårsaket av ulykke, misbruk eller feil anvendelse; (g) skader forårsaket av bruk av 
produktet utenfor de tillatte eller den tiltenkte bruken beskrevet av Xiaomi
eller med feil spenning eller strømforsyning; eller (h) skade forårsaket av vedlikehold (inkludert 
oppgradering og utvidelse) utført av noen som ikke representerer Xiaomi. Det er ditt ansvar å ta 
sikkerhetskopi av data, programvare eller annet materiale du har lastet ned eller lagret på produktet. Det 
er sannsynlig at data, programvare eller annet materiale i utstyret kan gå tapt eller formatert under 
serviceprosessen, og Xiaomi er ikke ansvarlig for slik skade eller tap.
Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller ansatt har rett til å endre, utvide eller legge til denne begrensede 
garantien. Hvis noen betingelser anses som ulovlige eller ikke rettskraftige, skal lovligheten eller 
håndhevbarheten av de gjenværende forholdene ikke påvirkes eller svekkes.
Med mindre det er forbudt ved lov eller på annen måte lovet av Xiaomi, skal ettersalgstjenesten være 
begrenset til landet eller regionen for det opprinnelige kjøpet.
Produkter som ikke er behørig importert og / eller som ikke er produsert behørig av Xiaomi og / eller som 
ikke er behørig vurdert av Xiaomi eller Xiaomis kommersielle selgere, dekkes ikke av de relevante 
garantiene. I samsvar med gjeldende lovgivning kan du dra fordel av garantier fra den ikke-kommersielle 
forhandleren som solgte produktet. Derfor oppfordrer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren du kjøpte 
produktet fra. De gjeldende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. IMPLISJONTE 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. SKADEBEGRENSING
Bortsett fra forbudt i gjeldende lov, skal Xiaomi ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av ulykker,
indirekte eller spesielle skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter
eller data, skader som følge av brudd på uttrykkelige eller underforståtte garantier eller betingelser, eller i
henhold til annen juridisk teori, selv når Xiaomi er blitt informert om muligheten for slike skader. Noen
jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av spesifikke skader, indirekte skader eller
følgeskader, så begrensningen eller unntaket ovenfor vil kanskje ikke gjelde deg.
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7. KONTAKT XIAOMI
Kunder kan besøke nettstedet: https://www.mi.com/no/service/warranty/ 
Kontaktpersonen etter salg kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis 
autoriserte distributører eller den endelige forhandleren som solgte produktene til deg. Hvis du er i tvil, 
kan du kontakte den aktuelle personen som utnevnt av Xiaomi.

Produsert av: 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
Mer information finner du på www.mi.com

• 
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