
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte 
ji pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ
Mi TV Stick
Hlasové dálkové ovládání (2× AAA baterie, nejsou součástí balení) 
Napájecí adaptér

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
1. Připojte Mi TV Stick do HDMI portu na televizoru
2. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky
3. Přepněte televizor na zdroj HDMI odpovídajícím způsobem v televizním vstupu
4. Nastavte Mi TV Stick a připojte se k síti Wi-Fi
5. Užijte si streamování obsahu z vašich oblíbených aplikací

SPECIFIKACE
Model: MDZ-24-AA
Hmotnost: 28,5g
Rozměry: 92,4 x 30,2 x 15,2 mm
Výstupní rozlišení: 1080P (1920 x1080 @60fps)
CPU: čtyřjádrový CotexA53
GPU: ARM Mali-450
RAM: 1 GB,
ROM: 8 GB
Bluetooth: BT4.2
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
Video dekodér: VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, real 8/9/10
Video formát: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4
Audio dekodér: DOLBY, DTS
Audio formát: MP3,WMA,AAC,Flac,OGG
Formát obrázku: JPG, BMP, GIF, PNG
Porty: HDMI x 1, Micro USB x 1
Kmitočtové pásmo: 2412-2472 MHz,

 Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): 20 dBm
Kmitočtové pásmo: 5180-5320 + 5500-5700 MHz, 

Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): 20 dBm
Kmitočtové pásmo: 5745-5825 MHz, 

  Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): 14 dBm

Napájecí adaptérHlasové dálkové ovládání 
(2× AAA baterie, nejsou součástí balení) 

Mi TV Stick

OBSAH BALENÍ

Vstup/ Tlačítko zdroje na televizi

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu 
s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 
2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem 
je nepřípustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte 
v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených 
sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních 
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá 
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace 
k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních 
úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového 
zařízení MDZ-24-AA je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění 
EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi 
na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/
EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. 
Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými 
miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach 
s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych 
predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny 
vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie 
typu MDZ-24-AA je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ 
vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej 
adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


