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

Óvintézkedések 

• Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is). 

csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességek, vagy a tapasztalatok és ismeretek hiánya, kivéve, ha a 

biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasította őket a készülék használatára vonatkozóan. 

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel 

• A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik anélkül  felügyelet. 

Európa-EU megfelelőségi nyilatkozat   

"Mi, Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd. ezennel kijelentjük, hogy ez a berendezés nem felel meg a vonatkozó 

irányelveknek és"   

Európai normák. és módosítások. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat halk szövege a következő internetes címen érhető 

el: http://www.mi.com/global/service/support/declarati on.html   

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk   

Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus hulladék   

Egy berendezés (2012/19/EU WEEE-irányelv), amely nem lehet   

"- válogatatlan háztartási hulladékkal keverve. Ehelyett a hulladékok átadásával óvja az emberi egészséget és a 

környezetet."   

berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására. 

a kormány vagy a helyi hatóságok nevezik ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a 

környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz 

vagy a helyi hatóságokhoz, ha további információra van szüksége az ilyen gyűjtőhelyek helyéről, valamint 

feltételeiről.   
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FIGYELMEZTETÉSEK   

• Ez a készülék beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz.   

• Ne szerelje szét.ütés. törje össze az akkumulátort, vagy dobja tűzbe.   

• Ha 1s erős duzzanat van.ne folytassa a használatát.   

• Ne hagyja az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetben.   

"• Az akkumulátor újratöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja." 

• Csak <A520-050100U-EU1> tápegységgel használja.   

• Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket nem lehet cserélni.   

• A készülék kizárólag vágási célokra szolgál.   

• A vágópengék hosszan tartó használat után felforrósodhatnak.   

 

FIGYELMEZTETÉSEK   

Ha az akkumulátor kifolyt, és véletlenül hozzáér öblítse le a területet bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. 

  

Nyílt vízcsap alatti tisztításra alkalmas.  
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Termék áttekintés   

 

   

  

  

 

 

  

3-21 mm 
Állítható fésű 

23-41 mm 
Állítható fésű 

Vékonyító fésű Hajcsipesz 
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Állítható fej Rögzített fej 
 Fésűs nyílás 
 Vágás 

hosszjelzője 
Állítható 
fejtárcsa 

 

  
Be/Ki gomb Fésűs 

beállító 
  
működési 
jelző 

 

Karbantartás 
jelző 

 

Elem 
töltöttségi 
szint jelző 

 



 
 

 

 

 
Töltőkábel Tisztító kefe Adapter Szivacs Borbélyfok 

 

 

 

Összeszerelés és szétszerelés   

I.A fésű összeszerelése  
 
"A fésű felszereléséhez helyezze be a számozott végét a 
tételbe, amíg a helyére nem kattan.   
 

 

A fésű eltávolítása   
 
"A képen látható módon tartsa meg a fésű tetejét, és 
húzza felfelé az eltávolításhoz." 

 

 

Jegyzet: 

 

A ritkítófésűt a fenti ábra szerint is felhelyezheti és eltávolíthatja. 

111.A pengefej felszerelése 1.A tárcsa segítségével 
állítsa az állítható fejet 1,7 mm-re 
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2. A pengefej felszereléséhez illessze a kapcsot (A) a pengefejre a nyírón lévő (B) nyílásba, majd nyomja meg 
erősen a pengefejet, amíg a helyére nem kattan.   
 

 

  

 

   

 

 

IV.A pengefej eltávolítása 
Kapcsolja ki a tápellátást, és tartsa a vágógépet az elülső oldalával felfelé, a képen látható módon. Helyezze a 
hüvelykujját a pengefejre, és erősen nyomja meg az eltávolításához. 

 
   

 

 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

1.A pengefej leejtésének vagy eltörésének elkerülése érdekében. nyomja meg az egyik kezével, a másik kezével pedig 

fogja meg, amikor leveszi. 

2. Ha a pengefej megsérül, a haj beszorulhat, vagy a pengefej nem működik, ezért a lehető leghamarabb cserélje ki a 

pengefejet. 3. Használat közben a pengefej kissé felmelegszik. Ez normális, és nem befolyásolja a használatot. 

4. A pengefej élettartama a használat és a karbantartás gyakoriságától függ. 

OS 
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Hogyan kell használni 

Töltés: 

1. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a vágógép ki van 

kapcsolva.  

2. Dugja be a töltőkábelt a töltőbe 

port a vágógépen. és használja a biztosítottat 

hálózati adapter a vágógép töltéséhez. Az 

"Az akkumulátor töltöttségi szintjelzője lassan fehéren villog 

töltés közben, és teljesen feltöltés után fehér marad.  

3. A nyírógép teljes feltöltéséhez körülbelül 2,5 óra kell. 

4. A teljesen feltöltött nyírógépnek körülbelül 180 percig kell működnie.   

5. Ha az akkumulátor lemerülőben van, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa pirosan világít. Továbbra is 

használhatja a nyírót, miután csatlakoztatta az áramforráshoz. 

 

jegyzet: 

Csatlakoztassa a vágógépet az áramforráshoz, és várjon néhány másodpercet, mielőtt megfordítaná   

Ha az akkumulátort a töltés előtt törölte, várjon néhány percet, mielőtt újra bekapcsolná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

C típusú töltőport 



Megjegyzések:   

1.Kezdje el a vágást nagyobb hosszban.és fokozatosan csökkentse a beállítást, amíg 

eléri a kívánt hosszúságot. 

2. Használjon nagyobb sebességbeállítást vastag vagy durva haj vágásakor, és alacsonyabb sebesség beállítást 

finomabb haj vágásakor. 

3. Fésű használatakor javasolt az állítható fejű tárcsát állásba állítani 

0,5 mm. ellenkező esetben a végső hajhossz eltérhet a kiválasztott fésűhossztól. 

4. A nyírás után a haj hossza kissé eltér a nyírási hossztól. 

 

 

FIGYELMEZTETÉSEK   

1. A nyírógép használata előtt győződjön meg arról, hogy a haj tiszta és száraz. Ne használja a vágógépet nedves, 

frissen mosott hajon. 

2. Legyen óvatos, amikor első alkalommal nyír. 

3.Bőrtörés esetén. fertőzés vagy duzzanat a fejbőrön.ne használja a nyírót a másodlagos sérülések elkerülésére.

  

 

A kívánt hajstílustól függően válassza ki az állítható fésűt vagy a vékonyító fésűt 

 

3-21 mm állítható fésű 

Levágás után 3-21 mm hosszúságot 
ér el. Hét hossz közül választhat, és 

a legalkalmasabb rövidebb 
frizurákhoz. 

 

23-41 mm-es állítható fésű 

Nyírás után 23-41 mm hosszúságot 
ér el, hét hossz közül választhat, és 
közepes hosszúságú frizurákhoz a 

legalkalmasabb 

 

Vékonyító fésű Rétegek és végek vágásához 
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Mozgassa a vágógépet a szőrnövekedés irányával ellentétesen 
 

Menj át többször különböző hosszúsággal 
 

Megjegyzések 

1. Az acomb használata segít megelőzni, hogy a haj véletlenül túl rövidre nyírja, és szabályozza a frizura teljes 

hosszát. 

2. Mivel a haj különböző irányokba nő, a vágógépet különböző irányokba kell mozgatni (felfelé/lefelé/keresztbe), 

hogy a haj növekedési irányával ellentétes irányba haladjon. 

3. Vágja le többször az egész fejet, hogy a nyírógép elkapja az összes vágandó szőrszálat.   

4. Ügyeljen arra, hogy a fésű teteje érintkezzen a fejbőrrel, hogy egyenletes vágást kapjon. 

5. Jobb eredmény érdekében göndör, ritka vagy hosszabb hajon. kefélje le a hajat a vágógép mozgási irányában. 

6. Tisztítsa meg a hajat a fésűkről és a pengefejekről, hogy elkerülje, hogy lefagyjanak, és ne befolyásolják a nyírógép 

teljesítményét. 

7. Ha a fodrászköpeny nyaknyílása túl nagy vagy kicsi, állítsa be egy kapocs segítségével. 
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A vékonyító fésű használata 

A ritkítófésű csak a fogakon átmenő haj felét vágja le. Használható vastagabb haj vékonyítására és természetes 

megjelenés kialakítására. 

1. Nyomja be a vékonyító fésűt a fésűnyílásba, hogy közel maradjon a pengefejhez.  

2. Kapcsolja be a vágógépet, és lassan mozgassa a szőrnövekedés irányával ellentétesen. 

  

A vékonyító fésű közel van a pengefejhez A hüvelykujjával nyomja meg a vékonyító fésű 
eltávolításához 

 
 

FIGYELMEZTETÉSEK   

1.Az állítható fésűk minden hajat egy adott területen azonos hosszúságúra vágnak, miközben 

a vékonyodó fésű csak a felét nyírja le ezen a területen.Győződjön meg róla, hogy megértette ezt a különbséget. 

2.Nem ajánlott a ritkító fésű használata nagyon rövid hajon. 

3. Ügyeljen arra, hogy minden területen csak egyszer használja a ritkítófésűt. különben az összes szőr rövidre 

vágható ezen a területen. 

FIGYELEM 

A vágópengék hosszan tartó használat után felforrósodhatnak. 

 

Az állítható fej segítségével 

"1.A nyak és az oldalsó égési sérülések körvonalának vágásakor nincs szükség fésű használatára. 

Helyette. módosítsa az állítható fej hosszát." 

2. Forgassa el az állítható fej tárcsát a pengefej hosszának módosításához. A számlap feletti nyíllal jelölt szám a vágás 

után megmaradt haj hosszát jelzi. 

3.A nyak és a pajesz körvonalának vágásakor. Javasoljuk, hogy a vágógépet lassan, hátával felfelé mozgassa. 
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Az állítható fej beállítása 

 
A nyak és a pajesz körvonalainak vágása 

 

Gondozás és karbantartás   

FIGYELEM 

Tisztítás és karbantartás előtt ki kell húzni a töltőkábelt, és ki kell kapcsolni a vágógépet. 

I.A pengefej és a test tisztítása 

1. Távolítsa el a pengefejet. 

2. A tisztítókefével távolítsa el a szőrszálakat a pengéről. 

3.A pengefejet és a testet külön öblítse le az összes szőr eltávolításához. 

4. Törölje le egy ruhával, és hagyja levegőn megszáradni. 

5. Csatlakoztassa újra a pengefejet a nyírógéphez, és tárolja biztonságos helyen. 
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FIGYELMEZTETÉSEK 

• Öblítse le a pengefejet tiszta vízzel. Ne használjon sós vagy forró vizet 

• Ne áztassa vízbe a vágógépet. Tisztítás után. Győződjön meg róla, hogy szárítsa meg a pengefejet, hogy 

megakadályozza a rugó rozsdásodását. 

•Csak csapvízbe vagy szappanos vízbe mártott puha ruhával tisztítsa a vágógépet. Ne használjon festékhígítót, 

benzint, alkoholt vagy más vegyszert. 

• Soha ne mossa le a töltőkábelt. 

• Soha ne szedje szét az állítható fejet vagy más alkatrészeket a tisztításhoz, mert előfordulhat, hogy nem lehet őket 

újra összeszerelni. 

• A készülék kizárólag vágási célokra szolgál. 

 

 

II.A pengefej karbantartása 

Ahogy a képeken is látható. minden használat előtt és tisztítás után adjon hozzá kenőolajat (külön megvásárolható) a 

feltüntetett foltokhoz. Adjon 1-2 cseppet mindegyikhez a bemutatott hat spol. 

 
Olaj hozzáadása a pengefejhez Olaj hozzáadása a motorhoz 
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Környezetvédelem   

A nyírógép megsemmisítésekor.ne dobja ki a háztartásával   

Pazarlás. Helyette. vigye el a kormány által kijelölt újrahasznosító központba, mert ez segít megóvni a környezetet. 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

• Az akkumulátor szétszerelésére vonatkozó utasítások csak tájékoztató jellegűek a nyírógép kiselejtezésekor, és 

karbantartás során nem szabad követni. 

• Az akkumulátor eltávolítása előtt húzza ki a töltőkábelt és merítse le az akkumulátort. 

• Az akkumulátor eltávolítása után a termék többé nem lesz használható. 

Az akkumulátor eltávolítása  

1.A nyírógép kikapcsolása után laposfejű csavarhúzóval nyissa ki az alsó fedelet. és csavarja ki a csavarokat a 

pengefej alján és belsejében.  

 
Nyissa fel az alsó fedelet Csavarja ki az alján lévő csavarokat Csavarja ki a csavarokat a pengefej 

nyílásában 
 

2. Laposfejű csavarhúzóval feszítse ki a be-/kikapcsoló gombot.az állítható fejű tárcsát és a fésűbeállítót.majd nyomja 

ki a belső részt alulról. 

 
Nyomjuk ki a Be/Ki 

gombot 
Hajtsa ki az állítható fejű 

tárcsát 
Hajtsa ki a fésűbeállítót Nyomja ki a belső részt 

alulról 
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3. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat, majd feszítse fel a kapcsot. Vágja le a fém füleket 

rögzítse az akkumulátor két végét az áramköri laphoz. 

 
Csavarja ki a rögzítőcsavarokat Nyissa ki a klipet Vágja le a fém füleket 

 

Leírás 

Név     Xiaomi hajvágó 

Modell     LF004KL 

Töltési idő    2,5 óra 

WorkingVoltage   3,7 V= 

Munkaerő    3 W 

RatedInput    5V = 1 A 

Nettó tömeg    266g 

Tétel méretei   47 x 45 x 182 mm 

Adapter 

Megjelent   Érték és precizitás 

Gyártmányok neve   Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. 

Modell azonosító   A520--050100U-EU1 

Bemeneti feszültség    100-240 V 

Bemeneti frekvencia   50/60 Hz 

Névleges kimeneti feszültség   5V = 

Névleges kimeneti áram   1A 

Névleges kimeneti teljesítmény   5 W 

Átlagos aktív hatékonyság  73,62%  

Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)  68,32% 

Üresjárati energiafogyasztás  0,075 W 
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Hibaelhárítás 

Problémák Lehetséges okok Megoldások 

A fésű ingatag A fésű nincs megfelelően felszerelve Helyezze vissza a fésűt 

A motor nem működik Az akkumulátor lemerült Töltse fel az akkumulátort 

A motor megsérült Lépjen kapcsolatba a 
vevőszolgálattal. 

A haj nem simán van vágva, vagy 
nem akad be 

Nem megfelelő fésű használata Válasszon másik fésűt. 

A pengefej nincs kenve Öntsön kenőolajat a pengefejhez 

Az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony 

Töltse fel az akkumulátort 

A pengefej nem mozog és nem ráz 
rendellenesen 

A pengefej sérült Cserélje ki a kopasz fejet 

A pengefej nincs megfelelően 
felszerelve 

Szerelje vissza a pengefejet 

A pengefejben idegen tárgyak 
vannak 

Tisztítsa meg a pengefejet 

Töltési hibák A motor megsérült Lépjen kapcsolatba a 
vevőszolgálattal. 

A töltőkábel sérült Cserélje ki a töltőkábelt 

az akkumulátor sérült Lépjen kapcsolatba a 
vevőszolgálattal. 

Működési zajproblémák A pengefej nincs megfelelően 
felszerelve 

Szerelje vissza a pengefejet 

A pengefej sérült Cserélje ki a pengefejet 

A motor megsérült Lépjen kapcsolatba a 
vevőszolgálattal. 
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GARANCIA ÉRTESÍTÉS   

EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNÉNEK. ÉS AZ ÖN ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY 

ÁLLAMÁNAK TÖRVÉNYEI ALÁBAN EGYÉB JOGOKAT LEHET ÖNRE. EGYES ORSZÁGOKBAN.TARTOMÁNYOK VAGY 

ÁLLAMOK. A FOGYASZTÓI TÖRVÉNY MINIMÁLIS GARANCIAIDŐT ELŐÍRHAT. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT 

KÍVÜL KÍVÜL. A XIAOMI NEM KIZÁRJA. LEHETSÉGES EGYÉB JOGAI KORLÁTOZÁSA VAGY FELFÜGGESZTÉSE. AZ ÖN 

JOGAI TELJES MEGÉRTÉSÉHEZ MEGHÍVJUK, HOGY KONZULTÁLJON ORSZÁGJA TÖRVÉNYEIVEL. TARTOMÁNY VAGY 

ÁLLAM. 

1. KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA   

A XIAOMI garantálja, hogy a Termékek anyag- és gyártási hibáktól mentesek normál használat és a megfelelő termék 

használati útmutatójának megfelelő használat mellett.a jótállási időszak alatt. 

A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a 

vonatkozó helyi törvények. További információ a fogyasztói garancia előnyeiről. kérjük, tekintse meg a Xiaomi 

hivatalos webhelyét: https://www.mi.com/en/service/warranty/. 

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy Xiaomi terméke ingyenes lesz 

anyag- és gyártási hibáktól, normál használat mellett a fent említett időszakban. 

A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék zavartalan vagy hibamentes lesz. 

A Xiaomi nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy nem tartják be a 

a Termék használatával kapcsolatos utasításokat. 

 

2.JOGORVOSLATOK 

Ha hardverhibát találnak, és a jótállási időn belül érvényes reklamáció érkezik a Xiaomihoz, a Xiaomi vagy 

(1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket, vagy (3) visszatéríti a Termék árát. az esetleges 

szállítási költségek nélkül. 

3. HOGYAN KÉRJEN EL GARANCIA SZOLGÁLTATÁST   

A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez.a Terméket az eredeti csomagolásban vagy a Termék azonos 

mértékűségét biztosító hasonló csomagolásban kell szállítani   

védelmet.a Xiaomi által megadott címre.Kivéve a mértékig   
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"A vonatkozó törvények tiltják, a Xiaomi megkövetelheti Öntől bizonyítékok vagy   

a vásárlást igazoló igazolást és/vagy a regisztrációs követelményeknek való megfelelést a garanciális szolgáltatás 

igénybevétele előtt.   

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK 

Ha a Xiaomi másként nem rendelkezik.ez a korlátozott garancia csak a Xiaomi által gyártott vagy a Xiaomi számára 

gyártott és a trademarks.trade name vagy a "Xiaomi" vagy "Mi" logó alapján azonosítható Termékre vonatkozik."

   

A korlátozott jótállás nem vonatkozik a (a) természeti cselekményekből eredő károkra   

vagy Isten.például.villámcsapás. tornádók. árvíz.tűz. földrengés vagy más külső okok; b) hanyagság; (c) Kereskedelmi 

célú felhasználás; (d) A Termék bármely részének módosítása vagy módosítása; (e) A nem Xiaom itermékekkel való 

használat által okozott károk; f) Baleset által okozott kár. visszaélés vagy helytelen használat;(g) A termék Xiaomi 

által leírt engedélyezett vagy tervezett felhasználáson kívüli, vagy nem megfelelő feszültséggel vagy tápellátással 

történő működtetése által okozott károk; vagy (h) A Xiaom1 képviselőitől eltérő személy által végzett szolgáltatás 

(beleértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott károk. Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen 

a terméken tárolt vagy megőrzött adatokról, szoftverekről vagy egyéb anyagokról. Valószínűleg a berendezésben 

lévő adatok, szoftverek vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázódnak a szervizfolyamat során. A Xiaomi nem 

vállal felelősséget az ilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. 

Nincs Xiaomi viszonteladó.ügynök. vagy alkalmazottja jogosult bármilyen   

"a jelen korlátozott jótállás módosítása. kiterjesztése vagy kiegészítése. Ha bármely feltétel jogellenesnek vagy 

végrehajthatatlannak minősül, a fennmaradó feltételek jogszerűségét vagy végrehajthatóságát ez nem érinti vagy 

csorbítja." 

Kivéve a törvények által tiltott vagy a Xiaomi által más módon megígért eseteket. az   

Az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak.   

Olyan termékek, amelyeket nem megfelelően importáltak és/vagy nem megfelelően gyártottak   

a Xiao mi által, és/vagy azokat nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától szerezte be megfelelően, a jelen 

garancia nem vonatkozik. A hatályos törvények értelmében a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő 

garanciáiból részesülhet. Ezért a Xiaomiin felkéri Önt, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a 

terméket vásárolta.   

A jelen garanciák Hongkongban és Tajvanon nem érvényesek.   
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5. IMPLIO GARANCIA 

A vonatkozó törvények által tiltott mértékek kivételével minden beleértett garancia 

(beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is) korlátozott időtartamúak, 

a korlátozott jótállás maximális időtartamáig. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garancia 

időtartamának korlátozását. így a fenti korlátozás ezekben az esetekben nem alkalmazható. 

6. KÁRKORLÁTOZÁS 

Kivéve az alkalmazandó jogszabályok által tiltott mértékig. A Xiaomi nem vállal felelősséget a balesetek által okozott 

károkért. közvetett. különleges vagy következményes károk. beleértve a kieső nyereségre korlátozódó luding bulnt. 

bevétel vagy adat. a kifejezett vagy vélelmezett garancia vagy feltétel megsértéséből, vagy bármely más jogi 

elméletből eredő károk, még akkor is, ha a Xiaomit tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. Egyes joghatóságok 

nem teszik lehetővé a speciális kizárását vagy korlátozását. közvetett.vagy következményes károk. így előfordulhat, 

hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. 

7. XIAOMI KAPCSOLATOK 

Ügyfelek. kérjük látogassa meg a weboldalt: 

https://www.mi.com/en/service/warranty/ 

Az alter-sale szolgáltatás kapcsolattartója a Xiaomi hivatalos szervizhálózatában bármely személy lehet. A Xiaomi 

hivatalos forgalmazói vagy a termékeket Önnek értékesítő végső szállító. Ha kétségei vannak, forduljon az illetékes

  

a Xiaomi által azonosított személy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Xiaomi Communications Co.. Ltd. számára gyártva.   

Gyártó:Shenzhen Kolamama TechnologyCo..Ltd.   

Cím: 70S szoba. 8u1ld1nc I.Xinyl l1ngyu R&O Center.No.30. Hon1lo1n1North2nd Road. Zóna   

69. XingdoneCommun1ty. XJnian Street Bao 'an District. Shenzhen város. Guanedon és tartomány.   

Kína 

"További információért látogasson el a www.mi.com oldalra."   

Részletes e-kézikönyv: paawgotoWW'N.mi.com/global/service/u'Stttgutd1 

Felhasználói kézikönyv verzió:V1.O 
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