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UPOZORNENIE K ZÁRUKE

Ako spotrebiteľ spoločnosti Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské 
záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek zákonných záruk poskytovaných vašim národným spotrebiteľským právom. Trvanie
a podmienky súvisiace so zákonnými zárukami sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o benefitoch spotrebiteľskej 
záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokiaľ to zákony nezakazujú 
alebo pokiaľ spoločnosť Xiaomi neprisľúbila inak, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci 
spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo 
vám zaň vráti peniaze. Na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo vinou užívateľa sa záruka 
nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní 
distribútori spoločnosti Xiaomi alebo finančný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú 
určila spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky neplatia v Hongkongu a na Taiwane.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti 
Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete čerpať záruky od iného ako 
oficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Obráťte sa teda prosím na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.



1. Vyberte jednorazové vrecko a zlikvidujte ho.
2. Vložte nové jednorazové vrecko a zasuňte jeho úchyt do drážky. 

Uistite sa, že je vrecko správne vložené.
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Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.

            (spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975

   Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China 

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Vyrobené v Číne

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




