
Xiaomi Vacuum Cleaner G11 Filter (2-pack) 

Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte 
si ju pre budúce použitie.
Poznámka: Ilustrácia výrobku, príslušenstva a používateľského 
rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné 
účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku 
vylepšenia výrobku.



Pokyny na výmenu
1. Stlačením tlačidla na uvoľnenie prachu otvorte kryt prachového 
priestoru, potom prachový priestor otočte a vytiahnite v smere 
znázornenom na obrázku a vyberte zostavu filtra.

Tlačidlo uvoľnenia prachu

2. Rozviňte a vyberte filter z prefiltra. Potom na prefilter nasaďte 
nový filter a znovu namontujte zostavu filtra a prachový priestor.

Prefilter Filter



ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE
Ako zákazník spoločnosti Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na 
ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské 
záručné výhody, 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 výhodách spotrebiteľskej záruky 
nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Pokiaľ to zákony nezakazujú 
alebo pokiaľ to spoločnosť Xiaomi nesľúbila inak, sú popredajné služby 
obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci 
spotrebiteľskej záruky vám spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu 
povolenom zákonom podľa svojho uváženia výrobok opraví, vymení alebo 
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 distributpi spoločnosti 
Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade 
pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú určí 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.
V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho 
predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby 
ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.



Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Výrobca: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.

   (a Mi Ecosystem company)
Adresa: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road,   
               Haidian District, 100089 Beijing, China

Pre viac informácií navštívte stránky www.mi.com

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




