Mi x Wiha 8-in-1
Precision Screwdriver
Uživatelský manuál

01 Přehled produktu
Děkujeme, že jste si zakoupili Mi x Wiha 8-in-1 Precision Screwdriver.
Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro
budoucí použití.

1 Držák bitů
2 Ráčna se 3 převody
3 Tlačítko zásobníku bitů
4 Uložení bitů
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5 Víčko zásobníku bitů
6 Prodlužovací část

02 Použití
Otevírání / zavírání zásobníku
Stisknutím dvou tlačítek na obou stranách
šroubováku otevřete zásobník bitů.
Stisknutím víka uzavřete zásobník bitů.

Nastavení ráčny
Otočte na R:
Otáčením doprava utahujete šrouby.
Otočte na tečku:
Otáčením doprava ručně utahujete,
otáčením doleva povolujete šrouby.
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Otočte na L:
Otáčením doleva povolujete šrouby.

Zásobník bitů
Bity jsou uloženy v držáku v zásobníku bitů.
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05 Oznámení o záruce
Pokyny pro prodlužovací část
Bit může být vložen rovnou do šroubováku
nebo jej můžete použít spolu s prodlužovací
částí.
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Při použití prodlužovací části nejprve vložte
prodloužení do šroubováku a poté do
prodlužovací části upevněte bit.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského
rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro
referenční účely. Skutečný produkt a funkce se
mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

03 Opatření
Je normální, že se zásobník při otevírání
zastaví nebo se otevírá pomalu.
Šroubovák musí být držen kolmo na šroub,
který chcete utáhnout nebo povolit.
Nerozebírejte tento šroubovák.

04 Specifikace
Model: MJJLLSD001QW
Čistá hmotnost šroubováku: 160 g
Rozměry šroubováku: 135 × 38 × 38 mm
Rozměry prodlužovací části: 105 × 10 × 10 mm
Velikost bitů: PH1 / PH2 / PH3 / H4 / H5 / H6 / SL4.5 / SL6.5

Jako spotřebitel Xiaomi můžete za určitých podmínek těžit z dalších
záruk. Xiaomi nabízí specifické výhody záruk pro spotřebitele, které
doplňují, nikoli nahrazují, jakékoli zákonné záruky poskytnuté vaším
národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky týkající
se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další
informace o zárukách pro spotřebitele naleznete na oficiálních
stránkách společnosti Xiaomi
https://www.mi.com/en/service/warranty/. S výjimkou případů, kdy
to zákon zakazuje nebo společnost Xiaomi slíbila jinak, budou
poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.
V rámci záruky pro spotřebitele společnost Xiaomi v plném rozsahu
povoleném zákonem opraví, vymění nebo vrátí peníze za váš produkt,
podle svého uvážení. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo
poškození způsobené nedbalostí nebo chybou uživatele se záruka
nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli
osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři
Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě
pochybností kontaktujte příslušnou osobu.
Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.
Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a / nebo nebyly řádně
vyrobeny společností Xiaomi a / nebo nebyly řádně získány od
společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce Xiaomi, se stávající
záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete těžit ze záruk
neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Xiaomi vás proto vyzývá,
abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Building 45, No.50 Moganshan Road,
Putuo District, Shanghai, China
Další informace naleznete na www.mi.com
Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

