
NÁVOD NA OBSLUHU PRE ELEKTRICKÝ HOLIACI 
STROJČEK MI

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a 
odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti



Preventívne opatrenia

Varovanie

1. Nepokúšajte sa otvárať zariadenie a meniť batériu.
2. Pri pripájaní/odpájaní nabíjacieho adaptéra neťahajte priamo za napájací kábel.
3. Nenechávajte výrobok nabíjať dlhšie než 24 hodín.
4. Tento výrobok je vybavený nabíjateľnou batériou. Za každých okolností ho chráňte pred ohňom alebo 
miestami s vysokou teplotou.
5. Do elektrického holiaceho strojčeka nezasúvajte ani nevkladajte cudzie predmety.
6. Výrobok sa nepokúšajte upravovať alebo opravovať.

Upozornenie

1. Pred pripojením do elektrickej zásuvky skontrolujte, či sú kolíska na nabíjanie a elektrický holiaci 
strojček úplne suché.
2. Výrobok prestaňte používať pri poškodení elektrického holiaceho strojčeka alebo kolísky na nabíjanie. 
Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb. Ak výrobok nefunguje správne, pokúste sa problém vyriešiť podľa pokyn-
ov v časti „Odstraňovanie porúch“. V prípade potreby odošlite výrobok nášmu oddeleniu údržby na opravu.
3. Výrobok nepoužívajte, ak sú napájací kábel alebo koncovka poškodené alebo ak nefungujú správne.
4. Pred čistením vodou treba elektrický holiaci strojček vytiahnuť z kolísky na nabíjanie.
5. Ak elektrický holiaci strojček nebudete dlhšiu dobu používať, aspoň raz za šesť mesiacov ho nabite na 
plnú kapacitu.

Poznámka

1. Tento výrobok je určený na používanie výlučne v interiéri.
2. Tento výrobok je určený na použitie jednou osobou.
3. Pri cestovaní zabezpečte, aby bol kvôli ochrane hlavy ochranný kryt na mieste a aby bol aktivovaný 
cestovný zámok.
4. Zariadenie nabíjajte, obsluhujte a skladujte pri okolitej teplote od 5 do 35 °C.
5. Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, neomotávajte ho okolo elektrického holiaceho strojčeka.
6. Tento elektrický holiaci strojček by sa mal používať výhradne na holenie ochlpenia na tvári. Neodporúča 
sa používať ho na holenie hlavy alebo iných častí tela.
7. Tento výrobok má stupeň ochrany krytom IPX7. Dá sa umývať alebo oplachovať vodou, neponárajte ho 
však dlhodobo do vody.
8. Počas čistenia je normálne a bezpečné, keď voda kvapká z medzier medzi vonkajšími časťami krytu. 
Elektronické komponenty holiaceho strojčeka sú utesnené vo vnútri v nezávislom priestore, ktorý je 
vodotesný. Ak položíte elektrický strojček do vertikálnej polohy, voda sa z vnútorných priestorov vyparí 
rýchlejšie.
9. Osoby, ktoré nemajú úplnú schopnosť, zručnosti alebo skúsenosti s ovládaním tohto výrobku (vrátane 
detí) musia mať pred používaním, čistením, alebo údržbou zariadenia dozor.
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Návod na obsluhu 



Použitie

Po prvom holení môže zostať pokožka mierne podráždená, čo je úplne normálne. Počas prvých troch 
týždňov odporúčame používať elektrický holiaci strojček pravidelne (aspoň trikrát do týždňa), aby si vaša 
pokožka čo najskôr navykla na nový výrobok.
• Zariadenie zapnete stlačením vypínača. Keď je zariadenie zapnuté, podržaním na 1 sekundu prepnete 
medzi režimom s vysokou a normálnou rýchlosťou.
• Zariadenie vypnete podržaním vypínača. Po vypnutí si elektrický holiaci strojček automaticky zapamätá 
posledný režim.
• Udržujte mierny tlak a elektrický holiaci strojček pohybujte pomaly v krúživých pohyboch po tvári. Pre 
dosiahnutie hladkého oholenia nie je potrebné prechádzať po jednom mieste opakovane (aby ste dosiahli 
najlepšie výsledky, hoľte sa nasucho).

* Pri nesprávnom používaní tohto výrobku môže 
dôjsť k ľahkému poškodeniu ochrany čepele a 
holiacej hlavy. Pred každým použitím skontrolujte, či 
ochrana čepele a holiaca hlava nie sú poškodené. Ak 
zistíte poškodenie, zariadenie nepoužívajte.



Svetelná 

kontrolka 

Cestovný zámok

Elektrický holiaci strojček je vybavený funkciou cestovného zámku, 
ktorá zabráni neúmyselnej aktivácii zariadenia pri vložení do kufra.

• Aktivácia cestovného zámku: Keď je elektrický holiaci strojček 
vypnutý, podržte na 3 sekundy stlačený vypínač. Motorček 
prestane fungovať a elektrický holiaci strojček sa prepne 
do uzamknutého stavu. Na 3 sekundy sa rozsvieti kontrolka 
cestovného zámku.
• Deaktivácia cestovného zámku: Na 3 sekundy podržte stlačený 
vypínač. Kontrolka cestovného zámku niekoľkokrát blikne a 
aktivuje sa motorček. Zamknutý režim elektrického holiaceho 
strojčeka sa deaktivuje.

Kontrolka napájania

Keď je elektrický holiaci strojček zapnutý alebo sa nabíja, svetelná 
kontrolka napájania zobrazuje rôzne farby a stavy:
Kontrolka zostávajúceho nabitia

100 % až 40 % Svieti nabielo
40 % až 20 % Svieti naoranžovo
20 % až 10 % Svieti načerveno
< 10 % 3-krát blikne načerveno
  (zariadenie sa nedá zapnúť)
 Kontrolka nabíjania

100 % Svieti nabielo
40 % až 100 % Preblikáva nabielo
20% až 40 % Preblikáva naoranžovo
0% až 20 % Preblikáva načerveno

Keď sa elektrický holiaci strojček nedá zapnúť kvôli 
nedostatku energie, po rýchlom 5-minútovom nabíjaní 
budete môcť zariadenie použiť minimálne jeden raz. 
Úplné nabitie elektrického holiaceho strojčeka trvá 120 
minút. Ak elektrický holiaci strojček nebudete dlhšiu 
dobu používať, aspoň raz za šesť mesiacov ho nabite na 
plnú kapacitu. Keď je elektrický holiaci strojček nabitý 
úplne, dokáže v režime s normálnou/vysokou rýchlosťou 
fungovať približne 60 minút.



Čistenie a údržba

V záujme dosiahnutia optimálneho výkonu vyčistite elektrický holiaci strojček po každom holení (keď 
svieti kontrolka 6 Čistenie/chyba, znamená to, že vnútri elektrického holiaceho strojčeka je príliš veľa 
chĺpkov, ktoré môžu ovplyvniť normálnu prevádzku zariadenia).

* Elektrický holiaci strojček je možné vypláchnuť vodou (zabezpečte, aby bol elektrický holiaci strojček 
odpojený od kolísky na nabíjanie).
* V záujme zabezpečenia správneho fungovania elektrického holiaceho strojčeka vymeňte holiacu hlavu 
raz za dva roky. Ak si chcete zakúpiť náhradné holiace hlavy, navštívte stránku www.mi.com.

5. Držiak holiacej hlavy vypláchnite vodou 
(odporúčame použiť teplú vodu; na utretie 
holiacej hlavy nepoužívajte vreckovky ani 

hodvábny papier).

6. Prebytočnú vodu vytraste. Holiacu hlavu 
udržujte suchú a pripojte ju k elektrickému 

strojčeku.

4. Komoru strihania fúzov 
vypláchnite vodou alebo 
vyčistite čistiacou kefkou.

2. Holiacu hlavu vyplách-
nite vodou (odporúčame 

použiť teplú vodu).

3. Potiahnutím smerom od 
holiaceho strojčeka zložte 

držiak holiacej hlavy.

1. Pri čistení elektrického holiaceho strojčeka zabezpečte, aby sa nenabíjal a bol vypnutý.



Technické parametre

Elektrický holiaci strojček
Názov: Elektrický holiaci strojček Mi
Model: MJTXD01SKS
Menovitý príkon: 3,5 W
Stupeň ochrany IP: IPX7
Vyrobené v Číne
Kolíska na nabíjanie
Nabíjanie: Kolíska na nabíjanie
Vstup: 5 V 1 A
Doba nabíjania: Približne 120 minút na plné nabitie

Ochrana životného prostredia

Keď sa životnosť elektrického holiaceho strojčeka blíži ku koncu, v závislosti od miestnych predpisov 
budete možno musieť vytiahnuť internú batériu a odovzdať ju v príslušnom recyklačnom alebo 
spracovateľskom stredisku. Ak internú batériu neviete vytiahnuť, odovzdajte produkt v recyklačnom 
stredisku určenom štátom.

Varovanie:
Aby ste predišli výbuchu batérie a uvoľneniu škodlivých toxických látok, batérie nevhadzujte do ohňa.
Aby ste predišli možnému riziku požiaru, batériu neskratujte.

Pokyny k vytiahnutiu nabíjateľnej batérie:

* Pred vyťahovaním batérie skontrolujte, či je úplne vybitá.

1. Vypáčením malým plochým skrutkovačom otvorte horný kryt, dolný kryt a vypínač elektrického 
holiaceho strojčeka (po odstránení sa nedá vrátiť späť).

   



2. Krížovým skrutkovačom odskrutkujte skrutky, ktoré sa nachádzajú na dolnej strane elektrického 
holiaceho strojčeka a z otvoru vytiahnite vnútornú zostavu.

 

Odskrutkujte 
 

3. Krížovým skrutkovačom odskrutkujte skrutky a plochým skrutkovačom otvorte spodnú stranu 
elektrického holiaceho strojčeka. Prestrihnite kontaktný pásik batérie. Postupujte opatrne, aby nedošlo ku 
skratu. Batériu vytiahnite a riadne zlikvidujte.

* Zoškrabte povlak a zadaním kódu na označenie pravosti si overte, či je výrobok pravý.
Webová stránka na overenie pravosti výrobku: chaxun.mi.com

http://www.mi.com/verify
Hlavný zástupca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: zime Corporation (súčasť ekosystému Mi)
Adresa: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Čína
V záujme ochrany životného prostredia sa spoločnosť Xiao vyhýba 
používanie prehnaných balení.

Spoločnosť Kansky a. s. Týmto
prehlasuje, že zariadenie Xiao je v zhode so základnými požiadavka-
mi a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5 / ES.
Záručná doba na produkt je 24 mesiacov,
pokiaľ nie je stanovená inak.
Vyhlásenie o zhode je možné
Dovozca produktu pre ČR a SR:
Kansky a.s.

 

Odskrutkujte  Prestrihnite 



NÁVOD K OBSLUZE PRO ELEKTRICKÝ HOLICÍ 
STROJEK MI

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K 
OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY V BUDOUCNU



Preventivní opatření

Varování

1. Nepokoušejte se otevírat zařízení a měnit baterii.
2. Při připojování / odpojování nabíjecího adaptéru netahejte přímo za napájecí kabel.
3. Nenechávejte výrobek nabíjet déle než 24 hodin.
4. Tento výrobek je vybaven dobíjecí baterií. Za každých okolností ho chraňte před ohněm nebo místy s 
vysokou teplotou.
5. Do elektrického holicího strojku nezasouvejte ani nevkládejte cizí předměty.
6. Výrobek se nepokoušejte upravovat nebo opravovat.

Upozornění

1. Před připojením do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda jsou kolébka k nabíjení a elektrický holicí 
strojek úplně suché.
2. Výrobek přestaňte používat při poškození elektrického holicího strojku nebo kolébky k nabíjení. Mohlo 
by dojít ke zranění osob. Pokud výrobek nefunguje správně, pokuste se problém vyřešit podle pokynů v 
části “Odstraňování poruch”. V případě potřeby odešlete výrobek našemu oddělení údržby na opravu.
3. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo koncovka poškozené nebo pokud nefungují 
správně.
4. Před čištěním vodou třeba elektrický holicí strojek vytáhnout z kolébky na nabíjení.
5. Pokud elektrický holicí strojek nebudete delší dobu používat, alespoň jednou za šest měsíců ho nabijte 
na plnou kapacitu.

Poznámka

1. Tento výrobek je určen k použití výhradně v interiéru.
2. Tento výrobek je určen k použití jednou osobou.
3. Při cestování zajistěte, aby byl kvůli ochraně hlavy ochranný kryt na místě a aby byl aktivován cestovní 
zámek.
4. Zařízení nabíjejte, obsluhujte a skladujte při okolní teplotě od 5 do 35 ° C.
5. Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neomotávejte ho okolo elektrického holicího strojku.
6. Tento elektrický holicí strojek by měl používat výhradně na holení ochlupení na tváři. Nedoporučuje se 
používat ho na holení hlavy nebo jiných částí těla.
7. Tento výrobek má stupeň ochrany krytem IPX7. Dá se mýt nebo oplachovat vodou, neponořujte jej však 
dlouhodobě do vody.
8. Během čištění je normální a bezpečné, když voda kape z mezer mezi vnějšími částmi krytu. Elektronické 
komponenty holicího strojku jsou utěsněny uvnitř v nezávislém prostoru, který je vodotěsný. Pokud 
položíte elektrický strojek do vertikální polohy, voda se z vnitřních prostor vypaří rychleji.
9. Osoby, které nemají úplnou schopnost, dovednosti nebo zkušenosti s ovládáním tohoto výrobku (včetně 
dětí) musí mít před používáním, čištěním nebo údržbou zařízení dozor.



Popis výrobku

 

 

 

 

 

 

Návod na obsluhu 

Ochranný kryt

Holící hlava

čistíci kefka

Vypínač

Elektrická 
holící strojek

Kontrolka

Kolébka na nabíjení

vysokorychlostní režim
cestovní zámek
čištění / chyba
baterie



Použití

Po prvním holení může zůstat pokožka mírně podrážděná, což je zcela normální. Během prvních tří týdnů 
doporučujeme používat elektrický holicí strojek pravidelně (alespoň třikrát týdně), aby si vaše pokožka co 
nejdříve navykla na nový výrobek.
• Zařízení zapnete stisknutím vypínače. Když je zařízení zapnuté, podržením na 1 sekundu přepnete mezi 
režimem s vysokou a normální rychlostí.
• Zařízení vypnete podržením vypínače. Po vypnutí si elektrický holicí strojek automaticky zapamatuje 
poslední režim.
• Udržujte mírný tlak a elektrický holicí strojek pohybujte pomalu v krouživých pohybech po tváři. Pro 
dosažení hladkého oholení není potřeba procházet po jednom místě opakovaně (abyste dosáhli nejlepší 
výsledky, holte se nasucho).

* Při nesprávném používání tohoto výrobku může 
dojít k lehkému poškození ochrany čepele a holicí 
hlavy. Před každým použitím zkontrolujte, zda 
ochrana čepele a holicí hlava nejsou poškozeny. 
Pokud zjistíte poškození, zařízení nepoužívejte.



Svetelná 

kontrolka 

Cestovní zámek

Elektrický holicí strojek je vybaven funkcí cestovního zámku, která 
zabrání neúmyslné aktivaci zařízení při vložení do kufru.

• Aktivace cestovního zámku: Když je elektrický holicí strojek 
vypnutý, podržte na 3 sekundy stisknutý vypínač. Motorek
přestane fungovat a elektrický holicí strojek se přepne do 
uzamčeného stavu. Na 3 sekundy se rozsvítí kontrolka
cestovního zámku.
• Deaktivace cestovního zámku: Na 3 sekundy podržte vypínač. 
Kontrolka cestovního zámku několikrát blikne a aktivuje se mo-
torek. Zamčený režim elektrického holicího strojku se deaktivuje.

Kontrolka napájení

Když je elektrický holicí strojek zapnutý nebo se nabíjí, světelná 
kontrolka napájení zobrazuje různé barvy a stavy:
Kontrolka zbývajícího nabití

100% až 40% Svítí bíle
40% až 20% Svítí oranžově
20% až 10% Svítí červeně
<10% 3-krát blikne červeně
  (Zařízení nelze zapnout)
 Kontrolka nabíjení

100%  Svítí bíle
40% až 100% Problikává bíle
20% až 40% Problikává oranžově
0% až 20% Problikává červeně

Když se elektrický holicí strojek nezapne kvůli nedo-
statku energie, po rychlém 5 minutách nabíjení budete 
moci zařízení použít minimálně jednou. Úplné nabití 
elektrického holicího strojku trvá 120 minut. Pokud 
elektrický holicí strojek nebudete delší dobu používat, 
alespoň jednou za šest měsíců ho nabijte na plnou 
kapacitu. Když je elektrický holicí strojek nabitý úplně, 
dokáže v režimu s normální / vysokou rychlostí fungovat 
přibližně 60 minut.

Světelná
kontrolka



Čištění a údržba

V zájmu dosažení optimálního výkonu vyčistěte elektrický holicí strojek po každém holení (když svítí 
kontrolka 6 Čištění / chyba, znamená to, že uvnitř elektrického holicího strojku je příliš mnoho chloupků, 
které mohou ovlivnit normální provoz zařízení).

* Elektrický holicí strojek lze vypláchnout vodou (zajistěte, aby byl elektrický holicí strojek odpojen od 
kolébky k nabíjení).
* V zájmu zajištění správného fungování elektrického holicího strojku vyměňte holicí hlavu jednou za dva 
roky. Pokud si chcete zakoupit náhradní holicí hlavy, navštivte stránku www.mi.com.

5. Držák holicí hlavy vypláchněte vodou 
(doporučujeme použít teplou vodu; na otření 

holicí hlavy nepoužívejte kapesníky ani 
hedvábný papír).

6. Přebytečnou vodu vytřeste. Holicí hlavu 
udržujte suchou a připojte ji k elektrickému 

strojku.

4. Komoru stříhání vousů 
vypláchněte vodou nebo 

vyčistěte čistícím kartáčkem.

2. Holicí hlavu vypláchněte 
vodou (doporučujeme použít 

teplou vodu).

3. Zatáhnutím směrem 
od holicího strojku složte 

držák holicí hlavy.

1. Při čištění elektrického holicího strojku zajistěte, aby se nenabíjel a byl vypnutý.



Technické parametry

Elektrický holicí strojek
Název: Elektrický holicí strojek Mi
Model: MJTXD01SKS
Jmenovitý příkon: 3,5 W
Stupeň ochrany IP: IPX7
Vyrobeno v Číně
Kolébka na nabíjení
Nabíjení: Kolébka na nabíjení
Vstup: 5 V 1 A
Doba nabíjení: Přibližně 120 minut na plné nabití

Ochrana životního prostředí

Když se životnost elektrického holicího strojku blíží ke konci, v závislosti na místních předpisů budete 
možná muset vytáhnout interní baterii a předat ji v příslušném recyklačním nebo zpracovatelském středi-
sku. Pokud interní baterii nevíte vytáhnout, předejte produkt v recyklačním středisku určeném státem.

varování:
Aby nedošlo výbuchu baterie a uvolnění škodlivých toxických látek, baterie nevhazujte do ohně.
Aby nedošlo možnému riziku požáru baterii nezkratujte.

Pokyny k vytažení nabíjecí baterie:

* Před vytahováním baterie zkontrolujte, zda je zcela vybitá.

1. vypáčení malým plochým šroubovákem otevřete horní kryt, dolní kryt a vypínač elektrického holicího 
strojku (po odstranění nelze vrátit zpět).

   



2. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby, které se nacházejí na dolní straně elektrického holicího 
strojku a z otvoru vytáhněte vnitřní sestavu.

 

 
 

3. Křížovým šroubovákem odšroubujte šrouby a plochým šroubovákem otevřete spodní stranu elektrického 
holicího strojku. Přestřihněte kontaktní pásek baterie. Postupujte opatrně, aby nedošlo ke zkratu. Baterii 
vytáhněte a řádně zlikvidujte.

* Seškrábejte povlak a zadáním kódu pro označení pravosti si ověřte, zda je výrobek pravý.
Webová stránka pro ověření pravosti výrobku: chaxun.mi.com

http://www.mi.com/verify
Hlavní zástupce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: zimě Corporation (součást ekosystému Mi)
Adresa: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Čína
V zájmu ochrany životního prostředí se společnost Xiao vyhýbá 
používání přehnaných balení.

Společnost Kansky a. s. tímto
prohlašuje, že zařízení Xiao je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5 / ES.
Záruční doba na produkt je 24 měsíců,
pokud není stanovena jinak.
Prohlášení o shodě je možné
Dovozce produktu pro ČR a SR:
Kansky a.s.

 

   

Odšroubujte

Odšroubujte Vypáčte Přestřihněte

Vytáhněte Vytáhněte
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