
Mi Box S TV Box

Zahvaljujemo se vam za nakup in izkazano zaupanje sledijo kratka
navodila za uporabo pametne naprave

Pripomočki

Namestitev

1.Povežite TV Box s televizijo
Priporočamo da Mi Box 3 povežete s televizijo preko HDMI kabla za
ogled HD filmov

2. Vklopite
Ko napravo priključite v eletriko, se prižge indikator na Mi Box-u



Vmesniki Mi Box S Namestitev z TV

Ustvarite hišni kino na vaši televiziji z uporabo HDMI kabla
Povežite z ojačevalcem

1. Povežite ojačevalec s tlevizijo
Uporabite HDMI kabel za povezavo s televizijo



2. Povežite Mi Box z ojačevalcem
Povežite Mi Box z ojačevalcem preko HDMI kabla za predvajanja
zvoka na zvočnikih

3. Povežite zvočnike z ojačevalcem
Povežite zvočnike s priloženimi (zvočnimi) kabli na ojačevalec.
Zgradite lasten hišni kino.

4. Vklopite
Ko so vse naprave povezane, naprave prižgite.

Daljinski upravljalnik

Domov: Hitra vrnitev na začetno stran

Menu: upravljanje različnih funkcij naprave. Z gumbom “menu”
upravljate začetno stran, opravite iskanje, izberete filme, kategorije
in upravljanje z ostalimi drugimi funkcijami v vmesniku.

Opcijsko kolo: Upravljanje fokusa (gor, dol, levo, desno). Med
ogledom filma, s pritiskom v levo ali desno vklopite funkcijo hitrega
premikanja. Za potrditev izbire: pritisnite gumb v sredinio

Nazaj: Vrnitev za en korak nazaj

Pritisnite gumb za “menu” in “domov” za začetek seznanja
televizije preko Bluetooth.



Namestitev traku za daljinski upravljalnik

1. Skozi luknjico na spodnji strani baterijskega pokrovčka vnesite
trak

2. Nato ga zataknite v zaponkico pod baterijama

3. Vstavite baterija in zaprite pokrovček

Oddajanje posnetka na ekranu

Oddajanja posnetkov in slik
Enostavno lahko gleadte slike in posnetke iz vaše mobilne naprave,
na TV preko Mi Boxa

Uporaba
Uporabite vašo mobilno napravo za upravljanje televizije, enostavna
in zabavna uporaba

Daljinski upravljalnik
Telefon lahko nadomesti uporabo daljincev za upravljanje Mi Box 3
TV Box

Za namestitev programa na vašo napravo priporočamo uporabo
aplikacije iRemote (na voljo v Trgovini play in APP trgovini)

Obvestilo
Garancija ne velja za naslednje napake in poškodbe naprave:
- Poškodba zaradi uporabe naprave v drugačne namene od
predvidenih ali nepravilnega vzdrževanja
- Poškodba zaradi udara strel, ognja ali vode
- Poškodba nastala zaradi servisa 3.osebe, ki ni pooblaščena s strani
IMEDIA GSM d.o.o.



Informacije o odstranjevanju in recikliranju

Ta izdelek je skladen z označevanjem direktive OEEO. Nameščena
etiketa ponazarja, da električnega/elektronskega izdelka ni dovoljeno
odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Izdelka ne odlagajte
med splošne gospodinjske odpadke. Informacije o recikliranju lahko
poiščete pri vašem lokalnem ponudniku odpadkov

Proizvajalec in uvoznik: 
Proizvajalec: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. 
Naslov: No.66 Zhufang Road,
Haidian District 100085 Beijing,
Kitajska P. R.

Uvoznik: Imedia GSM d.o.o.
Naslov: Prvomajska ulica 39,

5000 Nova Gorica

Izjava o skladnosti

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. izjavlja, da je ta 
naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo 
izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-
xiaomi

Skladnost s pravilnikom o radijskih frekvencah

(1)Radijska oprema je izdelana tako, da zagotavlja:

-varovanje zdravja ter varnost ljudi in domačih živali ter zaščito
premoženja, vključno s cilji v zvezi z varnostnimi zahtevami iz
predpisa, ki ureja dostopnost na trgu za elektrićno opremo, ki je
načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, vendar
brez uporabe napetostne meje;

-ustrezno raven elektromagnetne združljivosti v skladu s predpisom,
ki ureja zahteve za elektromagnetno združljivost

Ta naprava je skladna s 1.členom pravilnika o radijskih frekvencah

1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu
in njeno dajanje v uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.aprila 2014 o harmonizaciji
zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske oprem

Ter z 8. členom, 2 del:

2) radijskih vmesnikov, ki v skladu z izvedbenimi akti, ki jih sprejme
Komisija na podlagi drugega odstavka 8. člena Direktive 2014/53/EU,
ustrezajo radijski opremi, ki jo je mogoče dati v uporabo in
uporabljati v Evropski uniji brez omejitev.

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi
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