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Illustrations of product, accessories, and user 
interface in the user manual are for reference 
purposes only. The actual product and functions 
may vary due to product enhancements.

Bit Extension Instructions

The bit can be directly inserted into the 
screwdriver or it can be used with the bit 
extension.

When using the bit extension, �rst insert the 
bit extension into the screwdriver and then 
insert the bit into the bit extension.

03 Precautions

04 Speci�cations

Model: MJJLLSD001QW
Screwdriver Net Weight: 160 g
Screwdriver Dimensions: 135 × 38 × 38 mm
Bit Extension Dimensions: 105 × 10 × 10 mm
Bit Sizes: PH1 / PH2 / PH3 / H4 / H5 / H6 / SL4.5 / SL6.5

It is normal for the bit magazine to pause or 
slowly rise when opening.

This screwdriver must be held perpendicular to 
the screw you want to tighten or loosen.

Do not disassemble this screwdriver.
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05 Warranty Notice

As a Xiaomi consumer, you bene�t under certain conditions from 
additional warranties. Xiaomi o�ers speci�c consumer warranty 
bene�ts which are in addition to, and not instead of, any legal 
warranties provided by your national consumer law. The duration and 
conditions related to the legal warranties are provided by respective 
local laws. For more information about the consumer warranty 
bene�ts, please refer to Xiaomi's o�cial website 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. Except as prohibited by 
laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be 
limited to the country or region of the original purchase. Under the 
consumer warranty, to the fullest extent permitted by law, Xiaomi will, 
at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear 
and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's 
negligence or fault are not warranted. The contact person for the 
after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service 
network, Xiaomi's authorized distributors or the �nal vendor who sold 
the products to you. If in doubt please contact the relevant person as 
Xiaomi may identify.
The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.
Products which were not duly imported and/or were not duly 
manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi 
or a Xiaomi’s o�cial seller are not covered by the present warranties. 
As per applicable law you may bene�t from warranties from the 
non-o�cial retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites 
you to contact the retailer from whom you purchased the product.
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Bit Holder

3-gear Ratchet

Bit Magazine Button

Bit Seat

Bit Magazine Lid

Bit Extension

02 How to Use

Opening/Closing the Magazine

Bit Storage

Bits are stored in the bit seat of magazine.

Ratchet Adjustment

Turn to R: 
Turn right to tighten screws.

Turn to L: 
Turn left to loosen screws.

Turn to Dot: 
Turn right to tighten screws manually, 
and turn left to loosen screws manually.

01 Product Overview

Thank you for purchasing the Mi x Wiha 8-in-1 Precision Screwdriver.
Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Press the lid to close the bit magazine.

Press two buttons on both sides of the 
screwdriver to open the bit magazine.

Mi x Wiha 8-in-1 Precision Screwdriver
User Manual

2. Grzechotka 3-biegowa

4. Siedzenie bitowe
5. Pokrywka magazynka 
6. Bit

1. Uchwyt do bitów

3. Magazyn Przycisk Bit

Obrót do L: obróć w lewo, aby poluzować 

ręcznie poluzować śruby.

ręcznie dokręcić śruby, lub w lewo, do 

Zwróć się do Dot: obróć w prawo, aby 

śruby.

Regulacja zapadki

śruby.

Obrót do R: Obróć w prawo, aby zrobić 

magazynka.

Bity są przechowywane w gnieździe 

Pamięć bitowa

Otwieranie / zamykanie magazynu

magazynek bitów.

bitów. 

Naciśnij dwa przyciski po obu stronach 

śrubokręta, aby otworzyć magazynek 

Naciśnij pokrywę, aby zamknąć 

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję do 

Przegląd produktów

Mi x Wiha 8-w-1.

przed i zachowajj ją na przyszłość.

użytkownika

może się różnić ze względu na 

i funkcje

tylko zrobić cele. Rzeczywisty produkt 

Interfejs w obsługi ćłużyca jako;

W przypadku z dołużki do końcówek 

Ilustracje produktu, akcesoriów i 

następnie w końcinie do końcówki.

wić końcówkę do wkrętaka, a 

wkrętaka lub z przedłużką do bitów. 

Końcówkę w bezpośredniolić do 

Instrukcje rozszerzenia bitów

ulepszenia produktu.

Do normalnych, że magazynek bitów zatrzymuje 

się lub uzdować się podczas otwierania. Dziesięć 

śrubokręt należy trzymać prostopadle do śruby, 

co do chcesz dokręcić lub poluzować. Nie 

demontuj tego śrubokręta.

SL4,5 / SL6,5 

Rozmiary bitów: PH1 / PH2 / PH3 / H4 / H5 / H6 / 

Wymiary doliniczna końcówki: 105 × 10 × 10 mm

Wymiary śrubokręta: 135 × 38 × 38 mm

Waga netto śrubokręta: 160 g

Model: MJJLLSD001QW

nieoficjalnego sprzedawcy, co sprzedał produkt. Dlatego Xiaomi zaprasza Cię do kontaktu ze sprzedawcą, u kupiłeś produkt.

Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy Xiaomi, nie są niniejszą gwarancją. Zgodnie z obowiązującym prawem z gwarancji od 

produkt lub zwróci mu koszty. Normalne zużycie, siła zużycie wyższe, nadużycie lub spowodowane uszkodzenie lub winą 

Tajwanie. Produkty, to nie byłego zaimportowane i /lub nie zostałycie dobytego przez Xiaomi i/lub nie nie doleżem do nabytet od 

razie wątpliwości z odpowiednią a, którą Xiaomi może być ćmiejs. Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i na 

autoryzowanej serwisowej Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkty. W 

użytkownika nie są objęte gwarancją. Osoby kontaktowe w zakresie posprzedażnej może być dowolna osoby w sieci 

gwarancji konsumenckiej, które są dodatkiem, a nie zamiast, gwarancji prawnych przewidzianych w krajowym prawie 

gwarancjiu konsumenckiej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Xiaomi według własnego uznania naprawi, wymieni 

prawa lub w inny sposób obiecane przez Xiaomi, usługi posprzedażne będą ograniczone do kraju lub regionu pierwotnego zakupu. 

internetowej Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez

lokalne prawa. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie 

konsumenckim. Czas trwania i warunki gwarancji prawnych są podane w odpowiednich

Jako konsument Xiaomi, pod pewnymi warunkami korzystasz z dodatkowych gwarancji. Xiaomi oferuje określone korzyści z tytułu 

Powiadomienie o gwarancji
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zastosowania w Hongkongu i na Tajwanie. Produkty, 

kontaktowe w zakresie posprzedażnej może być 

dowolna osoby w sieci autoryzowanej serwisowej 

Xiaomi, autoryzowani dystrybutorzy Xiaomi lub 

ostateczny sprzedawca, który sprzedał Ci produkty. 

W razie wątpliwości z odpowiednią a, którą Xiaomi 

może być ćmiejs. Niniejsze gwarancje nie mają 

Xiaomi, nie są niniejszą gwarancją. Zgodnie z 

to nie byłego zaimportowane i /lub nie zostałycie 

dobytego przez Xiaomi i/lub nie nie doleżem do 

nabytet od Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy 

obowiązującym prawem z gwarancji od 
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Dlatego Xiaomi zaprasza Cię do kontaktu ze 

sprzedawcą, u kupiłeś produkt.
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Jako konsument Xiaomi, pod pewnymi warunkamii z 

dodatkowej gwarancji. Xiaomi oferuje korzyści z 

tytułu gwarancji konsumenckiej, które dodatki sąem, 

a nie zamiast, gwarancji prawnych przewidzianych w 

krajowym prawie konsumenckim. Czas trwania i 

gwarancji na stronie oficjalnej strony internetowej 

uznania naprawi, wymieni produkt lub zwróci mu 

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

przypadków zabronionych przez

prawa lub w inny sposób obiecane przez Xiaomi, 

usługi posprzedażne do kraju lub regionu 

pierwotnego zakupu. Pod

gwarancjiu konsumenckiej, w najszerszym zakresie 

dozwolonym przez prawo, Xiaomi według własnego 


