
Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300
elektromos hajszárító
Használati utasítás

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.



Óvintézkedések

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják,
ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat
megkapták, és megértik a helytelen használattal járó esetleges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A hőkioldó véletlen újraindításából eredő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem
szabad külső kapcsolókészüléken, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz
csatlakoztatni, amelyet a készülék segédprogramja rendszeresen be- és kikapcsol.

Ha a hajszárítót fürdőszobában használja, használat után húzza ki a konnektorból, mivel a víz
közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a hajszárító ki van kapcsolva. További védelem
érdekében névleges hibaáram-védőkapcsoló (RCD) felszerelése 30 mA-t meg nem haladó
maradék üzemi áram javasolt a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörben. Kérjen tanácsot a
gyártótól.

FIGYELMEZTETÉS

° Ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más vizet tartalmazó edény
közelében.

° Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak
szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

° A veszély elkerülése érdekében ne takarja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.

° Használat közben a veszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a haja ne szoruljon
be a levegőbemenetbe.

° Kérjük, használja a hajszárítót a készüléken feltüntetett névleges teljesítményadatoknak
megfelelően, és ne használjon univerzális dugót vagy más feszültség-átalakítót a veszély
elkerülése érdekében.

Tápkábel és csatlakozó

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a hajszárítót, ha a konnektorba csatlakoztatott tápcsatlakozó meglazult, mert ez
égési sérüléseket, áramütést vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.



Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a dugót nedves kézzel, mert ez áramütést és sérülést okozhat.

Ne használja a hajszárítót, ha a tápkábel össze van kötve, mert ez áramütést vagy rövidzárlat
miatt tüzet okozhat.

Ne sértse meg, módosítsa, hajlítsa meg, ne húzza, csavarja vagy szorítsa meg a tápkábelt, és
ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert ez áramütést vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.

A tápkábel kihúzásakor ne húzza meg a tápkábelt. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozót
fogja meg, amikor kihúzza. Ellenkező esetben a tápkábel megsérülhet, égési sérüléseket,
áramütést vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.

Teljesen dugja be a tápkábelt egy 220–240 V-os hálózati aljzatba. Ne használjon elosztót, mert
ez áramütést vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.

Bármilyen karbantartási vagy javítási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a hajszárítót
kihúzta a konnektorból.

Tartsa távol a tápkábelt hőforrásoktól és más olyan helyektől, amelyek veszélyeztethetik annak
védelmét.

Használat és tárolás

FIGYELMEZTETÉS

Ne takarja el és ne helyezzen idegen tárgyakat a levegőkimenetbe és a levegőbemenetbe,
mert ez égési sérüléseket, áramütést vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.

Ne merítse vízbe ezt a hajszárítót. Ne használja ezt a hajszárítót nedves környezetben. Tartsa
szárazon a hajszárítót, különben áramütést okozhat.

Ne használja a hajszárítót olyan környezetben, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak,
vagy ahol gyúlékony források vannak.

Ne hagyja érintetlenül a hajszárítót, amikor be van kapcsolva, mert ez rövidzárlat miatt tüzet
okozhat.

Ne tárolja a hajszárítót erősen párás környezetben, mert ez áramütést, vagy rövidzárlat miatt
tüzet okozhat a hajszárító használata közben.

Ne tárolja a hajszárítót gyermekek és csecsemők számára elérhető helyen, mert ez áramütést
és sérülést okozhat.

Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa a terméket saját maga, mert ez hibás működés miatti
sérülést vagy tüzet okozhat. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az egyedi szervizzel.

Bekapcsolt állapotban ne helyezze a hajszárítót a levegőbemenetére, mert ez a fűtőspirál
túlmelegedését okozhatja, ami tüzet okozhat.



Ne merítse vízbe vagy más folyadékba az elektromos alkatrészeket tartalmazó hajszárító
testét. Ha a hajszárító vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból, és ne használja tovább,
még akkor sem, ha megszáradt.

A túlmelegedés megelőzése érdekében a hajszárító nem önvisszaállító hővédő kapcsolóval
van felszerelve. Ha a hajszárító túlmelegedés miatt leáll, húzza ki a konnektorból, és hagyja
kihűlni.
Használat közben vagy közvetlenül a hajszárító kikapcsolása után ne érintse meg a forró
felületeket (például a levegőkimenetet), hogy elkerülje az égési sérüléseket.

Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg nedves kézzel a tápcsatlakozót vagy a
termék bármely részét.

Ne használja ezt a hajszárítót a haj szárításán kívül más célra, és ne használja háziállatokon, és
ne használja cipők, ruhák stb. szárítására, mivel ez égési sérüléseket vagy rövidzárlat miatt
tüzet okozhat.

Meghibásodás vagy hibás működés esetén

Meghibásodás vagy hibás működés esetén, például levegőfúvás hiánya, gyakori leállások,
belső túlmelegedés vagy füst keletkezése esetén, kérjük, azonnal hagyja abba a termék
használatát, húzza ki a tápkábelt, és szükség esetén forduljon az egyéni szervizhez. A termék
ilyen körülmények között történő használata rövidzárlat miatt áramütést, sérülést vagy tüzet
okozhat.

A levegőkimenet és a levegőfúvóka használat közben felforrósodhat, ezért ne érintse meg
őket kézzel, mert égési sérüléseket okozhat. Kerülje a hajszárító leejtését vagy erős ütéseknek
való kitételét, mert ez áramütést vagy rövidzárlat miatti tüzet okozhat. Ne használja a
hajszárítót, ha a levegő bemeneti nyílása sérült, mert a haja beleakadhat és károsíthatja a hajat.
Ne használja a hajszárítót csecsemőkön vagy kisgyermekeken, mert égési sérüléseket okozhat.



Termékbemutatás

A Mi Ionic Hair Dryer H300 negatív ionos hajápolási technológiát használ, hogy csökkentse a
statikus feltöltődést és táplálja a hajat a nedvesség hajba juttatásával. A gondos tervezés
eredményeként kiemelkedő hajszárítási és ápolási élményt nyújt.

1. A hajszárító negatív ionokat tartalmazó levegőt fúj forró, állandó 57°C-os, hideg és egyéb
hőmérsékleten.

2. A hajszárító A negatív ionos hajápoló technológia segít csökkenteni a statikus
elektromosság felhalmozódását, lezárja a haj kutikuláját, és csökkenti a hajhullást, hogy a haj
egészségesebb és fényesebb legyen.

Termékáttekintés

1. Be/kikapcsoló gomb
II Magas fokozat
I Alacsony fokozat
O Kikapcsolás

2. Hőmérséklet szabályzó
Hideg
Forró
Állandó 57°C

3. Negatív ion jelző 4. Lég kivezető
5. Szűkítő 6. Légvezető csatorna
7. Légbevezető 8. Fogantyú
9. Akasztó 10.Tápkábel

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak
tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.



Termék használata

1. Győződjön meg arról, hogy a be-/kikapcsoló kikapcsolt állásban van, majd csatlakoztassa a
tápkábelt a konnektorhoz, és csúsztassa a bekapcsológombot a kívánt beállításra.

2. A hajszárító első bekapcsolásakor alapértelmezés szerint hideg levegős üzemmódra van
állítva. Nyomja meg a hőmérséklet gombot a három üzemmód közötti váltáshoz: hideg,
meleg és állandó 57°C. A hőmérsékletjelző ennek megfelelően kékre, pirosra vagy sárgára vált.
A hajszárító következő bekapcsolásakor alapértelmezés szerint az utoljára használt módra lesz
állítva, amikor ki van kapcsolva.

Hideg Forró Állandó 57°C

Kék Piros Sárga

Természetes hideg levegő,
ideális hajformázáshoz.

Gyors hajszárításhoz
használható.

Ideális hajszárítási
hőmérséklet, amely megelőzi

a haj károsodását.

3. Igazítsa egy vonalba a levegőfúvóka alját a levegőkimeneti résszel, és finoman nyomja rá.
Amint kattanást hall, a felhelyezés sikeresen megtörtént. A levegőfúvóka 360°-ban
elforgatható a könnyű használat érdekében. A levegőfúvóka könnyedén, egy húzással
eltávolítható.



FIGYELMEZTETÉS!

Kérjük, szerelje be a levegőfúvókát, amíg a hajszárító ki van kapcsolva. Használat közben ne
állítgassa vagy távolítsa el a levegőfúvókát, hogy elkerülje az égési sérüléseket.

4. Használat közben tartsa a haját legalább 10 cm távolságra a légbeömlőtől, hogy elkerülje a
haj beszorulását a hajszárítóba. Ügyeljen arra, hogy a haját legalább 3 cm-re tartsa a
levegőkimenettől, hogy elkerülje a túlmelegedés okozta hajkárosodást.

5. Használat után állítsa a be/ki kapcsoló gombot OFF állásba, és húzza ki a tápkábelt.

Tisztítás és karbantartás

Tisztításkor győződjön meg arról, hogy a hajszárító ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van
húzva.

Kérjük, használjon törülközőt, pamut törlőkendőt vagy fogkefét, hogy rendszeresen távolítsa
el a port a levegő bemeneti és kimeneti nyílásából. Ne nyomja meg vagy dörzsölje a levegő
bemeneti és kimeneti nyílását körmeivel vagy éles tárgyakkal, stb. a termék károsodásának
elkerülése érdekében.

Ne használjon alkoholt, körömlakklemosót vagy tisztítószert a termék tisztításához, mert ez
meghibásodást, repedést vagy elszíneződést okozhat.



Specifikáció

Megnevezés Mi Ionic Hair Dryer H300
Modell CMJ02ZHM
Névleges feszültség 220-240V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény 1600W
Méret 135 x 77 x 215 mm (szűkítővel

együtt)
Súly 539g (szűkítővel együtt)

Hibaelhárítás

Hiba Lehetséges okok Megoldás
A hajszárító bekapcsolása után, a
negatív ion jelzőfény világít, a
hőmérséklet jelző sárgán villog, de
a hajszárító nemműködik.

A hőmérséklet túl magas, a
hajszárító túlmelegedés elleni
védelem állapotába került.

Hagyja kihűlni a hajszárítót
néhány percig, majd kapcsolja be
újra.

A hajszárító nem működik
bekapcsolás után.

A hőmérséklet túl magas, a
hajszárító túlmelegedés elleni
védelem állapotába került.

Hagyja kihűlni a hajszártót kb 5
percig.

Bekapcsolás után a negatív ion
jelzés nem világít, de a hajszárító
működik.

A hőbiztosíték kiégett és a
hajszárító meghibásodott.

Lépjen kapcsolatba a
szervizzel.

A hajszárító bekapcsolása után, a
negatív ion jelzőfény világít, de a
hőmérséklet jelző nem világít és a
hajszárító nem működik.

Nem megfelelő feszültség
ellátás

Cserélje az áramforrást 220–
240 V~ 50 Hz ellátásúra.A hajszárító bekapcsolása után, a

negatív ion jelzőfény világít, a
hőmérséklet jelző megfelelően
működik, de a levegő
hőmérséklet ingadozik.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük,
hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai
normáknak és módosításoknak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes
címen érhető el:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Hulladékkezelési és újrahasznosítási információk

Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus
berendezés hulladéka (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem
szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az
emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit
a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt

gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre
és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a
gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőpontok helyével, valamint feltételeivel
kapcsolatban.

Gyártva: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.
Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína
További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra
A részletes e-kézikönyvért látogasson el a www.mi.com/global/service/userguide webhelyre

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

