
Mi TV Stick 

Uporabniški priročnik
Vsebina

1. Vsebina paketa
2. Namestitev Xiaomi TV Sticka
3. Tehnični podatki
4. Informacije o garanciji
5. Ekološko odlaganje

Hvala, ker ste izbrali Xiaomi. Z inovacijami se trudimo, da je 
tehnologija dostopna vsem.

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za 
nadaljnjo uporabo.

1. Vsebina paketa

Mi TV Stick Daljinski
upravljalnik

Polnilec +
napajalni kabel

*Opomba: Za napajanje daljinskega
upravljalnika sta potrebni 2 bateriji AAA, ki 
nista priloženi
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2. Namestitev Xiaomi TV Sticka

a) Xiaomi TV Stick priklopite v HDMI vhod na televizorju.

b) Napajalnik vklopite v električno omrežje.
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c) Spremenite nastavitev televizorja na HDMI.

d) Konfigurirajte Xiaomi TV Stick in se povežite z omrežjem Wi-Fi.

e) TV Stick je pripravljen. Uživajte v predvajanju vsebin s svojih najljubših aplikacij.

3. Tehnični podatki

PROCESOR: Cortex-A53 Quad-core 2.0GHz, 64bit 

GRAFIČNI PROCESOR : ARM Mali-450

RAM: 1 GB DDR4

NOTRANJI SPOMIN: 8GB eMMC

IZHODNA RESOLUCIJA: 1080P (1920x1080 | 60fps) 

OPERACIJSKI SISTEM: Android TV

MiSho
p.s

i



POVEZLJIVOST: 

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz/5GHz  

- Bluetooth: 4.2

AVDIO FORMATI: MP3 | WMA | ACC | FLAC | OGG 

VIDEO FORMATI: RM | MOV | VOB | AVI | MKV | TS | WMV | MP4 

VHODNI VMESNIKI: 1x HDMI 2.0 1x Micro USB

BATERJE DALJINSKEGA UPRAVLJALCA: 2x baterije AAA (niso priložene)

4. Informacije o garanciji

Prodajalec vam nudi garancijo za čas 1 (enega) leta ali 2 (dveh) let (v 
primeru, da kupec dokupi dodatno eno leto ob naročilu izdelka), ki začne 
veljati z dnem prodaje končnemu kupcu. Garancija velja samo za materialne 
napake ali napake v izdelavi. Garancija velja samo na pooblaščenem 
servisu (Imedia GSM d.o.o., Prvomajska ulica 39, Nova Gorica). Ko 
uveljavljate garancijo, kontaktirajte info@mishop.si, napišite napako in 
posredujte sliko garancijskega lista ter ime in priimek kupca.

Garancija ne velja za:
- za normalno obrabo
- napačno uporabo izdelka, npr.: preobremenitev izdelka, 
uporaba neodobrenih dodatkov...
- uporaba in škode nastale iz zunanjena vpliva
- škoda povrzočena zaradi neuporabe navodil, npr. povezava z 
neprimernim polnilcem, ali nepravilna namestitev delov
- popolnoma razstavljeno napravoMiSho
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5. Ekološko odlaganje

Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno
električno in elektronsko opremo (OEEO kot v direktivi 2012/19/
EU), ki je ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja svojo odpadno
opremo odlagajte na za to določenem zbirnem mestu za
recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga
imenuje vlada ali lokalne oblasti. Pravilno odstranjevanje in
recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da se obrnete na
serviserja ali lokalne organe za več informacij o lokaciji, pa tudi
o pogojih takih zbirnih mest.

Podjetje Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.  izjavlja, da je ta 
naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o 
skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

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