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

01 Prehľad produktu
Ďakujeme, že ste si zakúpili Mi x Wiha 8-in-1 Precision Screwdriver.
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre
budúce použitie.

1 Držiak bitov
2 Račňa s 3 prevody
3 Tlačidlo zásobníka bitov
4 Uloženie bitov
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5 Viečko zásobníka bitov
6 Predlžovací časť

02 Použitie
Otváranie / zatváranie zásobníka
Stlačením tlačidiel na oboch stranách
skrutkovača otvorte zásobník bitov.
Stlačením veka uzatvorte zásobník bitov.

Nastavenie račne
Otočte na R:
Otáčaním doprava uťahujete skrutky.
Otočte na bodku:
Otáčaním doprava ručne uťahujete,
otáčaním doľava povoľujete skrutky.
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Otočte na L:
Otáčaním doľava povoľujete skrutky.

Zásobník bitov
Bity sú uložené v držiaku v zásobníku bitov.
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05 Oznámení o záruce
Pokyny pre predlžovací časť
Bit môže byť vložený rovno do skrutkovača alebo
ho môžete použiť spolu s predlžovacie častí.
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Pri použití predlžovací časti najprv vložte
predĺženia do skrutkovača a potom do
predlžovacie časti upevnite bit.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského
rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre
referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa
môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

03 Opatrenia
Je normálne, že sa zásobník pri otváraní
zastaví alebo sa otvára pomaly.
Skrutkovač musí byť držaný kolmo na
skrutku, ktorú chcete utiahnuť alebo povoliť.
Nerozoberajte tento skrutkovač.

04 Špecifikácie
Model: MJJLLSD001QW
Čistá hmotnosť skrutkovača: 60 g
Rozmery skrutkovača: 135 × 38 × 38 mm
Rozmery predlžovací časti: 105 × 10 × 10 mm
Veľkosť bitov: PH1 / PH2 / PH3 / H4 / H5 / H6 / SL4.5 / SL6.5

Ako spotrebiteľ Xiaomi môžete za určitých podmienok ťažiť z ďalších
záruk. Xiaomi ponúka špecifické výhody záruk pre spotrebiteľov, ktoré
dopĺňajú, nie nahrádzajú, akejkoľvek zákonnej záruky poskytnuté vaším
národným spotrebiteľským právom. Čas trvania a podmienky týkajúce
sa právnych záruk sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi.
Ďalšie informácie o zárukách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnych
stránkach spoločnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/
warranty/. S výnimkou prípadov, keď to zákon zakazuje alebo
spoločnosť Xiaomi sľúbila inak, budú popredajné služby obmedzené na
zemi alebo región pôvodného nákupu. V rámci záruky pre spotrebiteľov
spoločnosť Xiaomi v plnom rozsahu povolenom zákonom opraví,
vymení alebo vráti peniaze za váš produkt, podľa svojho uváženia.
Na bežné opotrebovanie, vyššia moc, zneužitiu alebo poškodenie
spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje.
Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba
v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi
alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade
pochybností kontaktujte príslušnú osobu. Súčasné záruky sa
nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Na produkty, ktoré neboli riadne
dovezené a / alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi
a / alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho
predajcu Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Podľa platných
zákonov môžete užívať záruky neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok
predal. Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od
ktorého ste produkt zakúpili.
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Building 45, No.50 Moganshan Road,
Putuo District, Shanghai, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76,301 00 Plzeň
www.beryko.cz

