
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezkáblový vysávač ROIDMI – návod na použitie 
Pred použitím výrobku si prečítajte návod. 

Uschovajte si návod pre prípad neskoršej potreby. 
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Bezpečnostné opatrenia 
 
Pred použitím si prečítajte návod na použitie. 
 
Varovanie: Pred použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné opatrenia“, aby ste predišli úrazom vás alebo iných ľudí a 
zbytočným škodám na majetku. Bezpečnostné opatrenia sú rozdelené na dve časti: „Varovanie“ a „Upozornenie“.  „Varovanie“ a 
„Upozornenie“ sú dôležité časti pre bezpečné používanie. Dodržiavajte ich. 
 

Varovanie: Nedodržiavanie pokynov môže viesť k smrti alebo vážnym úrazom. 

Upozornenie:  Nedodržiavanie pokynov môže viesť k menším úrazom alebo narušeniu bezpečnosti výrobku. 

Varovanie 
 

1. Nepoužívajte výrobok v blízkosti vlhkých miest, ako sú napríklad kúpeľne. 
2. Nepoužívajte na čistenie tekutín, zápaliek a vlhkého odpadu. 
3. Nezapájajte/neodpájajte a ani sa nedotýkajte adaptéra mokrými rukami. 
4. Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo uvoľnenú zásuvku. 
5. Nepoužívajte vysávač na vysávanie petroleja, benzínu a iných horľavých tekutín a iskriacich predmetov, tonerov 

a iný horľavý prach, ani nepoužívajte vysávač v blízkosti vyššie uvedených predmetov, či horľavých a výbušných 
plynov, aby nedošlo k požiaru. 

6. Nerozoberajte, neopravujte či nepozmeňujte výrobok, aby ste nespôsobili požiar, úraz či chybnú prevádzku 
výrobku. To neplatí pre certifikovanú výmenu častí výrobku podľa tohto návodu. 

7. Používajte striedavý prúd so správnym napätím. Nepoužívajte generátor ani priamy prúd a pod., aby ste 
nespôsobili požiar alebo úraz elektrickým prúdom. 

8. Pravidelne čistite zástrčku suchou handričkou, aby ste predišli vzniku požiaru zapríčineného zlou izoláciou alebo 

inými dôvodmi. 
9. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do spodnej časti, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo 

požiaru. 
10.V prípade akýchkoľvek nezvyčajných výpadkov prestaňte výrobok ihneď používať, aby ste predišli zadymeniu, 

vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 
11.Pri nasledovných situáciách: 1. po zapnutí nefunguje;  2. počas prevádzky často vypína; 3. prerušovaný chod pri 

pohybovaní so zástrčkou alebo napájacím káblom; 4. deformácia tela vysávača, nezvyčajné prehrievanie; 5. 

zápach horenia; 6. nezvyčajné zvuky počas prevádzky – vysávač ihneď vypnite a odpojte z elektriny. Výrobca 
alebo servisný technik ho musí vymeniť alebo opraviť, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. 

12.Pred čistením alebo údržbou odpojte výrobok zo siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inému 
zraneniu. 

13.Ak elektrická kefa počas používania funguje neobvykle, vysávač vypnite a skontrolujte, či nie sú okolo elektrickej 
kefy omotané vlasy alebo iné dlhé vlákna a včas ju vyčistite. 

14. Nevylievajte vodu na telo vysávača alebo na zástrčku, ani neponárajte telo vysávača alebo zástrčku do vody. 
15. Nenabíjajte vysávač pomocou iného adaptéra. 
16. Keď zástrčku odpájate zo zásuvky, držte ju pevne v ruke. Nevyťahujte ju ťahaním za napájací kábel. 
17.Udržujte všetky časti tela, t. j. vlasy, voľné oblečenie a prsty, v bezpečnej vzdialenosti od tela vysávača a otvoru 

otočnej kefy. 

18. Neotáčajte vysávač smerom k ušiam, očiam, ústam a iným častiam tela. 
19.Batéria je uzavreté zariadenie, ktoré za normálnych okolností nepredstavuje žiadne riziko. V krajných prípadoch 

môžu batérie vytiecť a spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. V prípade náhodného kontaktu postupujte 
podľa nasledovných opatrení: 1. Pri dotyku s pokožkou – umyte kožu mydlovou vodou; 2. Pri kontakte s očami – 
ihneď vyplachujte vodou aspoň po dobu 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. 

20. Výrobok nesmú používať deti. Osoby so zdravotným, zmyslovým či mentálnym postihnutím alebo osoby bez 
znalostí a skúseností  smú výrobok používať len pod dohľadom. 

21. Skladujte vysávač ďalej od nemocničných elektromagnetických prístrojov. 
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Varovanie 
 

22. Len na domáce použitie, nevystavujte dažďu. 
23. Poškodený kábel smie vymeniť výrobca, náš servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo 

akémukoľvek riziku. 
24. Nabíjačka sa nesmie používať pri akomkoľvek poškodení, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom. 
25. Nabíjačka sa môže používať len s vyznačeným vysávačom. 
26. Pred nabíjaním sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu. 
27. Nabíjačku skladujte mimo všetkých zdrojov tepla. 
28. Neponárajte spotrebič do vody. 
29. Pri páde, zásahu ťažkým predmetom alebo inom poškodení prestaňte spotrebič používať.  V takýchto 

prípadoch by mal nabíjačku opraviť servisný technik. 
30. Nabíjačku nerozoberajte, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. 
31. Pred čistením alebo údržbou nabíjačky odpojte prívodný kábel zo zásuvky. 
32. Nepokúšajte sa nabíjať jednorazové batérie pomocou tejto nabíjačky.  
33. Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám vrážať do vysávača, keď je zavesený na magnetickom nástennom 

držiaku, aby ste predišli poškodeniu. 
34. Pred likvidáciou vysávača z neho najskôr vyberte batériu.  
35. Skôr než batériu vyberiete, ubezpečte sa, že je vysávač vypnutý. 

 
Upozornenie 

 
1. Pokiaľ je vysávač zablokovaný, nepoužívajte ho dlhšie, než je nutné. 
2. Nezapchávajte ventilačné mriežky (aby ste predišli deformáciám tela vysávača, poruchám alebo požiaru 

spôsobeného prehriatím). 
3. Telo vysávača neťahajte za sebou a ani ho nenechajte padnúť (aby ste sa vyhli poškrabaniu podlahy). 
4. Nekývajte telom vysávača. Nedovoľte deťom hrať sa s telom vysávača a pod. (aby ste sa vyhli zraneniu alebo 
poškodeniu tela vysávača). 
5. Nevhadzujte výrobok do iných  predmetov, ani výrobok nestláčajte (aby ste predišli požiaru alebo úrazu 
elektrickým prúdom spôsobeného poruchou). 
6. Pred použitím sa uistite, že ste založili nádobu na prach (aby ste predišli poškodeniu motora alebo tela vysávača). 
7. Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací kábel adaptéra je v dobrom stave. 
8. Pred prvým použitím vysávača alebo pri výmene určitej časti filtra vypnite vysávač a skontrolujte, či je filter 
správne založený. 
9. Ak je nádoba na prach plná, vyprázdnite ju, čo zabezpečí nerušenú ventiláciu. Predídete tak upchatiu, ktoré 
môže mať za následok zníženú saciu schopnosť alebo prehrievanie motora. 
10. Batéria sa musí bezpečným spôsobom recyklovať. Nevyhadzujte ju kdekoľvek. 
11. Nevťahujte do vysávača veľké, jemné či lepkavé predmety, ako sú vlna, vlasy, vata, cesto alebo žuvačka. 
12. Pri vysávaní schodov si dávajte pozor, aby vám vysávač nespadol. 
13. Keď nasadzujete alebo odnímate elektrickú kefu a príslušenstvo, uistite sa, že je vysávač vypnutý. 
14. Nepoužívajte a neskladujte vysávač v extrémnych podmienkach, ako sú extrémne teploty, atď. Odporúča sa 
používať vysávač vo vnútorných priestoroch pri teplote 0 °C až 35 °C. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste. 
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Popis výrobku 
 

Hlavná časť vysávača 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kovová spojovacia tyč 
 
 
 
 
 
Elektrická kefa (so svetlom ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrická kefa (bez svetla) 
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Prepínač 
 
 
 
Vypínač 
 
 
 
LED kontrolka 
napájania 
LED kontrolka stavu 
 
 
Nádoba na prach 

Nabíjací konektor 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostná spona 
nádoby na prach 
 
 
 
 
 
 

Uvolňovacie tlačidlo 
nádoby na prach 

Uvolňovacie tlačidlo 
 
Svetelný senzor 
 
Ochrana proti nárazom 
Svetlo 
 

Otočná kefa 

Valček 
 
Otočná kefa 
Uvolňovacie 
tlačidlo 

Uvolňovacie tlačidlo 
 
 
Ochrana proti nárazom 
 
Otočná kefa 

Valček 
 
 

Otočná kefa 
Uvolňovacie 
tlačidlo 



Príslušenstvo 
 
 
 
 

 

 
 
              
 

 

 
 

           
     

 
 

 
Súčasť 

Nabíjačka Čistiaca kefa         Magnetický nástenný držiak 
 

 

 
 

 
 

 
Zostavenie výrobku  

 
Inštalácia hlavnej časti vysávača 

 
1. Vertikálne vložte elektrickú kefu do kovovej spojovacej  2. Vertikálne vložte kovovú spojovaciu tyč do otvoru 
tyče. Kliknutím zapadne do správnej pozície   vysávača. Kliknutím zapadne 

do správnej pozície. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie 
1. Pri inštalácii elektrickej kefy postupujte opatrne, aby ste predišli úrazu. 
2. Pred inštaláciou elektrickej kefy skontrolujte, či je kovová časť suchá a čistá, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu. Voda alebo nesprávne 
pripojenie počas používania môžu zapríčiniť skrat.  

 
Inštalácia príslušenstva 

 

Pre pohodlné používanie je produkt vybavený rôznym príslušenstvom pre hadicu vysávača. Ak sa hadica vysávača používa samostatne, môže sa 
podľa potreby pripojiť priamo k príslušenstvu. 

 

1. Pripojenie plochej čistiacej hlavice: Vložte plochú čistiacu  2. Inštalácia kefy na sedačky 
hlavicu do otvoru hadice. Kliknutím zapadne do správnej  Vložte kefu na sedačky do plochej čistiacej hlavice. 
pozície.    Kliknutím zapadne d o správnej pozície. 

 
 
 
 
 

Tipy: 
Hlavnú časť vysávača možno pripojiť priamo k ohybnej hadici a kefe na matrace. Pripájanie je rovnaké ako pri plochej čistiacej hlavici. 
Aj kefu na sedačky možno priamo pripojiť k ohybnej hadici. Pripojenie je rovnaké ako pri plochej čistiacej hlavici. 
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Multifunkční 
kefa(zostava 
s plochou 
čistiacou hlavou) 

Kefa na 
sedačky 

Plochá čistiaca hlavica 

Jemná ohybná kefa 

Elektrická kefa na matrace 

Jemná zamatová 
otočná kefa 



Skladovanie 

Montáž so skrutkami: Magnetický nástenný držiak sa musí na stenu pripevniť expanznými 
skrutkami. 

 
1. Dôkladne si prečítajte pokyny a pred montážou 
magnetického nástenného držiaka odstráňte ochrannú fóliu. 

 
 
 
 

Ochranná fólia 
 
 
 

3. Zarovnajte vertikálnu polohu s upínacou polohou 
spodnej časti a otočte upevňovací prvok v smere 
hodinových ručičiek. 

 
 
 
 
 
 
                        Magnetický nástenný držiak 

 

2. Priložte magnetický nástenný držiak ku stene, odistite zadnú 
časť základne otočením proti smeru hodinových ručičiek a 
navŕtajte expanzné skrutky do steny podľa príslušného 
umiestnenia. 
 
 
 
 
                       Základňa magnetického nástenného držiaka 
 
 
 

Otvor na skrutku  Otvor na skrutku 
 
 
 
 
  

 
Montáž bez použitia skrutiek: Pripevnite magnetický nástenný držiak pomocou umývateľného 
lepidla. 
Tento spôsob sa odporúča použiť na sklenené a keramické steny. Stenu pred montážou očistite a zbavte všetkých nečistôt. 
1. Odstráňte ochrannú fóliu z magnetického nástenného držiaka a priložte na stenu. 
2. Položte elektrickú kefu vodorovne na zem, viď obrázok 1. 
3. Posuňte vysávač bližšie k magnetickému nástennému držiaku, kde sa upevní., viď obrázok 2. 

 

Obrázok 1 Obrázok 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Varovanie 

 
Položte elektrickú kefu 

vodorovne na zem 

 
Pripevnite vysávač k magnetickému 
nástennému držiaku paralelne k stene. 

Keď je vysávač pripojený k magnetickému nástennému držiaku, nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám priblížiť sa k vysávaču, aby 
ste predišli nárazu a prípadnému poškodeniu. 

Použitie výrobku 

Vypínač a prepínač sacieho výkonu 
Vysávač zapnete dlhým stlačením vypínača v normálnom režime. 
Stlačte prepínač sacieho výkonu a sací výkon sa prepne na  vyšší výkon 
 
 
 
 
 
 

                                                                         7 

Přepínač 

Vypínač 



Používanie nabíjačky 
1.Zapojenie nabíjacieho kábla 
Pred nabíjaním skontrolujte, či je adaptér zapojený do správnej 
siete. Kábel na nabíjanie možno zasunúť do ktorejkoľvek drážky 
na oboch stranách magnetického nástenného držiaka, čo 
pomôže pri zafixovaní nabíjacieho kábla. 

 
 

2. Nabíjanie 
Priložte vysávač k magnetickému nástennému držiaku, 
vytiahnite gumenú zátku z rozhrania napájania a vložte 
konektor adaptéra. Kontrolka nabíjania sa bude postupne 
rozsvecovať v závislosti od stavu nabíjania, čo znamená, že sa 
vysávač nabíja. Keď je kontrolka úplne rozsvietená, vysávač je 
nabitý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozhranie napájania 

 
Varovanie 

1. Len na vnútorné použitie, nevystavujte dažďu. 
2.Ak je kábel poškodený, smie ho vymeniť výrobca, náš servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možným rizikám. 
3. Nabíjačka sa nesmie používať, ak je vonkajší obal poškodený, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
4. Nabíjačka sa môže používať len s vyznačeným vysávačom. 
5. Pred nabíjaním sa uistite, že napätie uvedené na štítku zodpovedá sieťovému napätiu. 
6. Uchovávajte nabíjačku mimo všetkých zdrojov tepla. 
7. Neponárajte spotrebič do vody. 
8. Pri páde, zásahu ťažkým predmetom alebo inom poškodení prestaňte spotrebič používať. V takýchto prípadoch by mal nabíjačku opraviť 
servisný technik. 
9. Nabíjačku nerozoberajte, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. 
10. Pred čistením alebo údržbou nabíjačky odpojte zástrčku zo zásuvky. 
11. Nepokúšajte sa nabíjať jednorazové batérie pomocou tejto nabíjačky. 

 
 

LED kontrolka stavu (s Bluetooth) 
 

Charakteristiky výkonu Nabíjanie Vybíjanie 
Nádoba na prach plná 

(červená kontrolka 
bliká ) 

Bluetooth pripojenie 
 (modrá kontrolka 

svieti) 

Bluetooth 
odpojenie 

Zobrazenie stavu 

     

Červená kontrolka svieti vtedy, keď je nádoba na prach plná; modrá kontrolka svieti vtedy, keď je vysávač pripojený k Bluetooth; červená 
a modrá kontrolka blikajú naraz pri poruche, vypnutie po 20 sekundách. 
Vysvetlivky: ☼ označuje blikanie ; o označuje, že je blikanie vypnuté; • označuje, že kontrolka stále svieti; 

 
LED kontrolka stavu (bez Bluetooth) 

 

Charakteristiky výkonu Nabíjanie Vybíjanie Neobvyklé (bliká na žlto) 

    

 
Zobrazenie stavu 

 
 

Vysvetlivky: ☼ označuje blikanie; O označuje, že je blikanie vypnuté; •  označuje, že kontrolka stále svieti; bliká pri poruche; vypnutie 
po 20 sekundách 
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Základné parametre nabíjačky 
 

Názov výrobku: XCO03RM/XCQ04RM XCQOSRM XCO08RM 

Menovité vstupné 
napätie 

100 – 240 V 100 – 240 V 100 – 240 V 

Menovitý vstupný 
prúd 

10 A 0,8 A 1,0A 

Menovité výstupné 
napätie 

 
34,2 V= 

25,8 V= 34,2 V= 

Menovitý výstupný 
prúd 

1,0 A 1,0 A 1,0 A 

 
 

Model výrobku 

   
 

Použitie otočnej kefy 
1. Jemná zamatová otočná kefa sa môže používať na 
vysávanie podlahy, dlažby, drevenej podlahy a na leštenie. 
Neodporúča sa použitie jemnej za matovej otočnej kefy na 
vysávanie kobercov. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Upozornenie 

 
 

2. Otočná kefa z uhlíkových vlákien sa môže používať na 
bežné podlahy, dlažbu a na koberce s nízkym vlasom. 

 
 
 
 

 

1. Nevysávajte s týmto vysávačom vodu. 
2. Nepoužívajte pri zostavovaní mokrú otočnú kefu . 
3. Skontrolujte, či je otočná kefa po rozložení správne zložená a či nechýbajú časti. 

 
Tipy: Pri vysávaní tmavých kútov snímač svetla nad elektrickou kefou automaticky rozozná jas svetla a súčasne prispôsobí jas lampy 
pre dosiahnutie svetelného efektu, ktorý uľahčí používanie (len kefy so svetlom). 

Použitie príslušenstva 
Plochá čistiaca hlavica: vhodná na čistenie dverí, okien a schodov 
a iných úzkych medzier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrická kefa na matrace: vhodná na čistenie prachu a roztočov 
na povrchu. 

 
Multifunkčná kefa (zostava s plochou čistiacou hlavicou): 
vhodná na čistenie sedačiek, šatníkov, okenných parapet a 
všetkých druhov prachu na rovných povrchoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohybná hadica: vhodná na čistenie ťažko dostupných miest. 
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Jemná zamatová otočná kefa Otočná kefa z uhlíkových vlákien 



Upozornenie 
 

1. Pri vysávaní okien a dverí postupujte opatrne, aby ste predišli rozbitiu skla či krehkých predmetov. 
2. Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti alebo hrať sa s kefou na matrace. 
3. Nepoužívajte elektrickú kefu na matrace na vysávanie malých obrúskov, aby ste predišli upchatiu. 
4. Pri používaní ohybnej hadice na čistenie zásuviek najprv zásuvku vyprázdnite, aby ste predišli poškodeniu predmetov. 
5. Doplnky po každom použití vyčistite, aby zbytky potravín, vaty a iných častíc neostávali vnútri. 

 

Rýchle nastavenia (*len pre vysávače s Bluetooth) 
 

1. Používatelia môžu skontrolovať výkon produktu prostredníctvom aplikácie „ROIDMI“, ktorú si môžu stiahnuť v ponuke aplikácií. Táto 
aplikácia je vhodná pre Android aj iOS. Každý výrobok Roidmi možno pripojiť cez aplikáciu a je synergický s inými Roidmi výrobkami. Navštívte 
aj www.roidmi.com/en a stiahnite si aplikáciu. 
2. Pripojenie 
Na domovskej stránke Roidmi kliknite na „Moje zariadenie“ a potom sa pripojte na bezkáblový vysávač ROIDMI. Po úspešnom pripojení, 
používatelia nájdu tento výrobok v časti „Moje zariadenie“. Zapnite Bluetooth na telefóne a pripojte sa k zariadeniu automaticky, tento 
výrobok nájdete v „Moje zariadenie“. Zapnite Bluetooth na telefóne a pripojte sa k zariadeniu automaticky. 

 

Viac o „works with mijia“ 

„works with mijia“ znamená, že tento výrobok je navrhnutý na pripojenie a spojenie s aplikáciou Mi Home alebo Mi AI. 
Upozorňujeme, že tu uvedený produkt je certifikovaný iba na interakciu s aplikáciou. Xiaomi a Mijia nenesú zodpovednosť za 
akúkoľvek výrobu produktu, bezpečnostné a regulačné nor my alebo kontrolu kvality. 

 
 
 

Čistenie výrobku 
 

Vyberanie a nasadenie nádoby na prach s krytom 
 

Odobratie nádoby na prach: stlačte uvoľňovacie tlačidlo 
nádoby na prach, potiahnite nádobu vodorovne doprava, 
oddeľte nádobu na prach od tela vysávača, jemne stlačte 
uvoľňovacie tlačidlo krytu nádoby a otvorte kryt nádoby 
na prach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysypanie prachu: prach z nádoby na prach vysypte do 
zbernej smetnej nádoby.  

 
Demontáž nádoby na prach: otočte nádobu na prach, 
vyberte filter, potiahnite páčku nahor v rovnakom smere a 
vyberte cyklónový mechanizmus. 

 
 

Rukoväť filtra 

 
Rukoväť zostavy 

 
 
 
 
 

            Bezpečnostná spona 
                                                                 Nádoba na prach 
 
 
 
 
 

Nasaďte nádobu na prach s krytom, stlačte bezpečnostnú 
sponu, vložte nádobu na prach podľa obrázka v 
protismere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť 
kliknutie. 
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Upozornenie 
 

1. Pri vkladaní filtra vložte filter v rovnakom smere ako je kryt nádoby na prach. 
2. Pri zakladaní nádoby na prach sa ubezpečte, že bezpečnostná spona je v správnej polohe, aby ste zabránili pádu na nohu alebo 
podlahu a prípadnému  poškodeniu. 

 
Čistenie nádoby na prach 

 
1. Čistenie cyklónového mechanizmu: vyberte cyklónový 
mechanizmus z nádoby na prach, očistite prach a vlasy 
namotané na kovovej mriežke. 

 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  

3. Čistenie filtra: vyberte filter, kefkou z neho odstráňte  
nahromadený prach a opláchnite ho. V prípade potreby 
vymeňte konkrétny filter. Odporúča sa vymieňať filtre každé tri 
mesiace pre optimálnu čistotu.  
 

  
   
  
  
  
  

Upozornenie 

 
 
 

2. Čistenie nádoby na prach a kovovej mriežky: umyte nádobu 
na prach a kovovú mriežku čistou vodou. Používajte až po 
vysušení, aby ste predišli priliepaniu prachu. 

 
 

1. Neťahajte násilne otočnú časť, aby ste predišli poškodeniu kovovej mriežky.  
2. Po opláchnutí nechajte voľne vyschnúť, aby ste predišli hrdzaveniu. 
3. Používajte originálne filtre, aby ste predišli poškodeniu. 
4. Používajte originálnu čistiacu hlavicu. Nepoužívajte iné oceľové kefy alebo tvrdé kefy. 

 

Výmena otočnej kefy 
 

Položte otočnú kefu na zem hore nohami, stlačením 
uvoľňovacieho tlačidla otočnej kefy tlačidlo vyskočí, vyberte 
uvoľňovacie tlačidlo otočnej kefy, vyberte otočnú kefu, osaďte 
otočnú kefu do pozície otočného kolieska, prikryte upevňovacím 
prvkom otočnej kefy, vyberte otočnú kefu a vyčistite povrch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvoľňovacie 
tlačidlo otočnej 
kefy 
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Čistenie otočnej kefy: na odstránenie vlasov a vlákien z 
otočnej kefy použite čistiacu kefu s čepeľou.



Táto značka znamená, že produkt by sa nemal likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom na celom území 
EÚ. Zodpovednou likvidáciou tohto produktu predchádzate potenciálnym negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie a podporujete trvalo udržateľné opätovné použitie materiálov. Pri likvidácii tohto 
zariadenia využite možnosť odovzdania na určené zberné miesto alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol 
produkt zakúpený. Vedia zabezpečiť recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.  

 

Upozornenie 
 

1.  Pri výmene otočnej kefy odpojte zariadenie zo siete a odpojte adaptér.  
2. Čistiaca kefa obsahuje ostrú čepeľ, ktorou sa odstraňujú rôzne zamotané nečistoty.   
3. Nedovoľte deťom hrať sa a manipulovať s pevnými časťami otočnej kefy. 
4. Neuvoľňujte pevné časti otočnej kefy. Nepoužívajte elektrickú kefu bez použitia uvoľňovacieho tlačidla. 

Riešenie problémov s výrobkom 
Ak vysávač nepracuje normálne, skúste problém vyriešiť alebo sa včas obráťte na servisného technika. 

 
             
                 Popis chyby 

 
                                Príčina chyby 

 
                                    Riešenie 

 
Otočná kefa nefunguje správne 

Na otočnej kefe je omotaných veľa vlasov, 
vlákien a iných dlhých nečistôt 

 
Zbavte kefu namotaných nečistôt 

Jemná zamatová kefa sa používa na nevhodné 
povrchy 

 
 

 
Vymeňte kefu za kefu s uhlíkovým vláknom 
a používajte ju v prostredí na to určenom. 

 
 
    Motor nefunguje 

    Slabá batéria  
Nabite vysávač. 

   Nádoba na prach je plná      Vysypte nádobu na prach. 

Po dlhšom používaní sa prehrieva Vysávač zapnite po vychladení. 

 
 
 
 

Sací výkon je slabý 

Filter je plný prachu. Vyčistite alebo vymeňte filter 

Otvor elektrickej kefy je upchatý Vyčistite nečistoty v elektrickej otočnej kefe. 

V dierkach kovovej mriežky je papier alebo 
vlákna 

Pravidelne kontrolujte, či kovová mriežka nie je 
zanesená 

Priestor medzi nádobou na prach a telom 
vysávača je upchatý 

Pravidelne kontrolujte, či medzi nádobou na prach a 
telom vysávača nie sú nečistoty 

LED kontrolka nabíjania počas 
nabíjania nesvieti alebo nebliká  
 

Adaptér nie je zapojený správne  
Pravidelne kontrolujte, či je adaptér správne 
zapojený 

 

Vyhlásenie o nebezpečných látkach vo výrobku 
 

Názov dielu 

Nebezpečné látky 

Pb Hg Cd 
 

 PBB PBDE 

Plastový obal O O O 
 

 O O 

Obvodová doska x O O 
 

 O O 

Kábel O O O 
 

 O O 

Batéria x O O 
 

 O O 

Adaptér 
 

x O O 
 

 O O 

 O O O 
 

 O O 

 
Tento formulár je pripravený v súlade s normou SJ/T 11364  
O Označuje, že obsah nebezpečnej látky v najmenej jednom homogénnom materiáli komponentu prekračuje limit uvedený v GB/T 26572. 
X Označuje, že obsah nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch komponentu je pod limitom uvedeným v GB/T 26572 
Toto osvedčenie naznačuje, že skúmané typy sú v súlade s normami podľa smernice o používaní nebezpečných látok (RoHS) 2011/65/EÚ. 
Tento produkt spĺňa požiadavky ochrany životného prostredia RoHS. V súčasnosti na svete neexistuje vyspelá technológia, ktorá by nahradila alebo znížila obsah olova v 
technickej keramike a v zliatinách medi. Pojem ochrana životného prostredia označený na tomto výrobku sa týka používania za bežných podmienok. Výrobok obsahuje 
škodlivé látky alebo prvky, ktoré nemôžu uniknúť. 

 
Správna likvidácia výrobku 
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Popis záruky 
 

Popredajný servis bezkáblového vysávača je realizovaný v súlade so zákonom o ochrane práv spotrebiteľov a záujmov spotrebiteľov Čínskej 
ľudovej republiky a zákonom o kvalite výrobkov Čínskej ľudovej republiky. Podrobný obsah služieb: 

 
1. Do 7 dní od zakúpenia sa vyskytnú poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového vysávača“. Produkt možno 
vrátiť alebo bezplatne vymeniť v popredajných servisných centrách ROIDMI. 
2. Do 8 – 15 dní od nasledujúceho dňa od zakúpenia sa vyskytnú poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového 
vysávača“. Produkt možno bezplatne vymeniť alebo opraviť po testovaní v popredajných servisných centrách ROIDMI. 
3. Do 12 mesiacov od nasledujúceho dňa od zakúpenia sa vyskytnú poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu 
bezkáblového vysávača“. Produkt možno poslať na bezplatnú údržbu po testovaní v popredajných servisných centrách ROIDMI. 
Odporúčanie: Keďže je potrebné zaistiť bezpečnosť výrobkov počas prepravy, odporúča sa uchovať obal aspoň po dobu 30 dní od 
zakúpenia. 

 

Obsah záruky 
 

Typ Obsah záruky Trvanie záruky 

 
Bezkáblový vysávač 

Hlavná časť  
vysávača 

24 mesiacov 

Filter Jedná sa o spotrebný materiál, na ktorý sa záruka 
nevzťahuje. 

 
Neplatnosť záruky 

 
1. Nesprávna údržba, zlé zaobchádzanie, náraz, nedbalosť, zneužitie, preťaženie, porucha, úprava, nesprávne použitie príslušenstva 
nezodpovedajúce produktu, odtrhnutie alebo úprava štítkov a známky proti falšovaniu. 
2. Po ukončení platného obdobia popredajného  servisu. 
3. Poškodenie spôsobené vyššou mocou. 
4. Poruchy, ktoré nie sú v súlade s „Tabuľkou porúch výkonu bezkáblového vysávača“. 
Poruchy výkonu uvedené v „Tabuľke porúch výkonu bezkáblového vysávača“ sú spôsobené ľudským faktorom. 

 

Tabuľka porúch výkonu bezkáblového vysávača 
 

Názov Porucha výkonu 

 
 

Bezkáblový vysávač 

Stroj sa pri bežnom používaní nezapne. 

Otočná kefa  sa pri bežnom používaní neotáča. 

Kontrolka sa pri bežnom používaní nemení. 

 
 

Záručný list k bezkáblovému vysávaču 
 

Meno používateľa  Názov produktu a model  

Adresa  
Výrobné číslo 

 

Kontaktné údaje  Dátum predaja  

Tento záručný list obsahuje osobné údaje o zákazníkoch. Prosíme, starostlivo ho uschovajte. 
 

Záznam o údržbe bezkáblového vysávača 
 

Stredisko údržby Opis poruchy Výmena príslušenstva Servisný pracovník Dátum údržby 
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Výhody pre výhradné služby 

Výrobca: ROIDMI Information Technology Co., Ltd. 
Adresa: 4F,C8 Building,No.1699 Huishan Road,Life Science and Technology Park,Huishan District,Wuxi,Jiangsu,PRC 
Výkon: EN60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-2:2010/AI:2013 EN 62233:2008 EN 550141:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
Servisný e-mail: wxrmproidmi.com 
Pre viac informácií o výrobku, navštívte stránku:www.roidmi.com/en 
Verzia: VJ.0, 07.2019 
Vyrobené v Číne 
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