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BEVEZETÉS 
 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés 
és egyéb balesetveszély kockázatát. 
 

• Ne használjon sérült hálózati kábellel rendelkező terméket, mert az rövidtárlatot és tüzet 
okozhat. 

• Ne sértse meg, kísérelje meg javítani, húzza meg vagy csavarja meg a hálózati kábelt. 
• Ne használja nedves kézzel az áramütés elkerülése érdekében! Ne húzza ki a tákábelt a fali 

aljzatból nedves kézzel! 
• Ne helyezze vagy használja a terméket mosdókagyló közelében vagy nedves helyiségben. 
• Ne hagyja a készüléket gyermekek vagy korlátozottan cselekvőképes személy számára 

elérhető helyen. 
• További védelem érdekében javasoljuk, hogy használjon legalább 30mA érzékenységű 

életvédelmi, Fi relét a hálózaton. Kérje ki villanyszerelő tanácsát. 
• Ha a fürdőszobában használja a terméket, javasoljuk, hogy használat után húzza ki a fali 

aljzatból, mivel a víz közelsége kikapcsolt állapotban is kockázatos. 
• Ha a hálózati kábel sérült, keresse fel a szervizt vagy megfelelő szakembert, annak 

cseréjéhez. 
 
TILTÁSOK 
 

• Ne merítse a terméket vízbe. 
• Ne használja fürdés vagy tusolás közben. 
• FIGYELM! Ne használja zuhanyzófülke, kád, mosdó vagy egyéb vizet tartalmazó edény 

közelében 
• A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. Ne próbálja 

meg megjavítani! 
• A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.  
• Ne használja a terméket petróleum vagy egyéb gyúlékony anyag (pl. hígító, spray stb) 

közelében a tűz keletkezésének megelőzése érdekében. 
 
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 

• Ellenőrizze, hogy a termék sérült-e. Ne használja a terméket, ha sérülést tapasztal rajta.  
• Ha rendellenes működést tapasztal, hagyja abba a használatát és húzza ki a fali aljzatból. 
• Bármilyen sérülést fedez fel, hagyja abba a termék használatát. 
• Fürdés vagy tusolás közben a terméket egy stabil, elérhetetlen helyre kell helyezni.  
• Hagyja abba a termék használatát, ha sérült a hálózati kábel, mert az sérülést okozhat az 

emberi testben.  
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TANÁCSOK 
 

• A hálózati kábel sérülésének elkerüléséhez, ne tekerje azt rá a készülékre. 
• Ne használja a terméket pólyás baba arcánál, mert égési sérülést okozhat. 
• Használja a légbevezetőt legalább 10 cm távolságra a hajtól, hogy elkerülje a haj 

légbevezetőbe kerülését, ami fájdalmat okozhat és károsíthatja a készüléket. 
• A terméket csak haj szárítására használja, ne használja cipő vagy egyéb ruházat szárítására. 
• Javasoljuk, hogy gyermekek, illetve azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy 

mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt használják a készüléket. 
• A készülék nem játék! Gyermekek 8 év alatt nem használhatják a terméket és akkor is csak 

minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! Gyermekek ne tisztítsák és 
ne végezzenek karbantartási műveletet a terméken. 

 
TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK 
 

• A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C 
• A készülék csak otthoni használatra alkalmas. 
• Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző 

napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. 
• A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 
• Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.  
• Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg 

rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.   
• Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 

melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
• Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
• Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között mivel ez megrövidítheti a 

készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
• Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapjában. 
 
 
JELLEMZŐK 
 
Megnevezés:  Mi Ionic Hair Dryer 
Modell:   CMJ01LX3 
Névleges feszültség: 220-240V ~ 50/60Hz 
Névleges teljesítmény: 1800W 
Méret:    160 × 77 × 215 mm (szűkítővel együtt) 
 
 
A DOBOZ TARTALMA 

• Hajszárító 
• Szűkítő 
• Felhasználói kézikönyv 
• Jótállási jegy 
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Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company) 
Address: 305-307, Building 8, Science and Technology Park 20, Baiyang Street, Hangzhou 
Economic and Technological Development Zone, 310018 Zhejiang, China 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 
 

 
 
 
 

IMPORTŐR: 
 

 
 

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619 

Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu www.mismart.hu/ 
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BEMUTATÁS 
 

 
 

1) Be/kikapcsoló gomb 
II Magas fokozat 
I Alacsony fokozat 
O Kikapcsolva 
3) Víz Ion jelző 
5) Szűkítő 
7) Lég bevezető 
9) Tápkábel 

2) Hőmérséklet szabályzó 
 Forró 
 Forró és hideg ciklus 
 Hideg 

4) Lég kivezető 
6) Lég vezető csatorna 
8) Fogantyú 
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TULAJDONSÁGOK 
 
Ez a hajszárító ionikus hajkezelési technológiát használ, amely segít csökkenteni a haj 
elektrosztatikus feltöltődését, megtartani a nedvességet, feszesebbé tenni a hajszálakat és a hajat 
egészségesebbé és fényessé tenni. 
 
1. A víz ionok mikroszemcsés ionok, melyet vízzel bontanak fel magas feszültségen és a melyet 
nedvesség vesz körül. 
 
2. A Forró, Forró és hideg ciklusos valamint a Hideg levegős módban a hajszárító víz ionokat 
tartalmazó levegőt fúj ki és a víz ion jelző mindig világítani fog. 
 
3. Az alábbi feltételek bekövetkezhetnek, amikor a hajszárító víz ionokat állít elő: 
 

• Víz cseppek jönnek ki a víz ion kibocsátó nyíláson a légkivezető nyílásnál. 
• Használat közben egyedi illatot áraszt, ami nem okoz sérülést az emberi testen. 

 
4. Az alábbi hajtípussal rendelkezők kevesebb előnyét tapasztalhatják meg a víz ion hatásnak: 

• Természetesen hullámos haj 
• Könnyen göndörödő haj 
• Jó kondícióban lévő haj 
• 3-4 hónapon belül negatív ion dauerolást kapott haj 
• Rövid haj 

 
5. A víz ionok a levegőben lévő nedvességből kerülnek előállításra, ezért környezeti tényezőktől 
függően nehezebb lehet a víz ionok előállítása. Például negatív ionok keletkezhetnek inkább, ha 
alacsony a hőmérséklet és alacsony a páratartalom. 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 
1. Ellenőrizze, hogy be/kikapcsoló gomb kikapcsolt (O) állásban van, majd csatlakoztassa a tápkábelt 
a fali aljzatba és állítsa a kapcsolót az alacsony (I) vagy magas (II) fokozatba. 
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2. Minden bekapcsoláskor a levegő hőmérséklet Forró állapotban van alapvetően és a hőmérséklet 
szabályzó gomb melletti jelzés naranccsal világít. Nyomja meg a gombot a mód váltáshoz az ábra 
szerint. 

Forró                          Forró és hideg ciklus                              Hideg 

 
 

 
 

 
3. A készülék egy mágneses könnyen felhelyezhető szűkítővel rendelkezik, amely 360 fokban 
elforgatható.  
 
 

 
 
4. Kapcsolja ki a hajszárítót mielőtt felhelyezi a szűkítőt. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne 
helyezze fel vagy ne szedje le a szűkítőt használat közben.  
 

 
 
  

Narancs és kék 
felváltva villog 

Narancs Kék 
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5. Használat során figyeljen arra, hogy a légbevezető nyílás és a haj között legalább 10 cm távolság 
legyen, hogy megelőzze a hajnak a hajszárítóba kerülését. Használat során figyeljen arra, hogy a 
légkivezető nyílás és a haj között legalább 3 cm távolság legyen, hogy elkerülje a haj megégését. 
 

 
 

6. Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. 
 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
Tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a kábelt kihúzta a fali aljzatból. 
 
Távolítsa el a tartozékot és tisztítsa meg a légkivezető és légbevezető nyílást egy vattapálcával vagy 
fogkefével, majd egy száraz ruhával törölje meg a terméket. 
 
Ne használjon éles tárgyat a tisztításhoz és ne alkalmazzon nyomást a légbevezető és légkivezető 
nyílásnál, hogy elkerülje a készülék károsodását.  
 
Ne használjon benzin vagy alkoholos hígítót a termék tisztításához a meghibásodás, roncsolódás és 
kopás megelőzése érdekében. 
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