
CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte zařízení mimo rozsah provozních teplot.
• Při dlouhodobém používání se zařízení zahřívá. Zabezpečte 

dostatečný odvod tepla.
• Nepokládejte na zařízení žádné předměty, abyste se vyhnuli 

poškození nebo přehřívání.
• Zařízení podporuje připojení přes Internet a další protokoly. 

Zařízení tak může být vystaveno virům, škodlivým informacím 
nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na připojení a stahujte 
soubory ze spolehlivých zdrojů.

ÚDRŽBA
Na čištění používejte jenom jemně vlhčený a čistý hadřík nebo 
vlhčené ubrousky pro čištění elektroni-ky. Nepoužívejte žádné 
chemické přípravky nebo oplach vodou.

SPECIFIKACE
Čipset: Amlogic S905X (4x Cortex-A53 + Mali-450)
Operační paměť RAM: 2 GB DDR3
Interní uložiště ROM: 8 GB eMMC
Maximální rozlišení: 4K
Maximální snímkovací frekvence: 60 fps
Provozní teplota: 0 - 45 °C
Rozměry: 95,25 x 95,25 x 16,7 mm
Hmotnost: 147 g

KONEKTIVITA
Bezdrátové připojení Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
Kmitočtové pásmo (2,4GHz Wi-Fi): 2 412 – 2 472 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 20 dBm
Kmitočtové pásmo (5GHz Wi-Fi): 5 180 – 5 320 MHz

5 500 – 5 700 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 20 dBm
Kmitočtové pásmo (5GHz Wi-Fi): 5 745 - 5 825 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 14 dBm
Bezdrátové připojení Bluetooth: v4.2
Kmitočtové pásmo (Bluetooth): 2 402 – 2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 10 dBm

1x HDMI 2.0a (HDCP 2.2)
1x USB 2.0
1x 3,5 mm jack audio výstup
1x S/PDIF výstup (integrovaný v 3,5 mm konektore)
1x napájecí konekto

OBSAH BALENÍ
1x Mi Box S
1x dálkový ovladač
1x Napájecí adaptér
1x HDMI kabel

DALŠÍ INFORMACE
Mi Box S je vybaven systémem Android TV 8.1 díky čemuž získáváte 
přístup k obchodu Google Play.
Dálkový ovládač integruje mikrofon a pomocí Google Asistenta můžete 
ovládat hlasem nejenom Mi Box S, ale i jiná kompatibilní zařízení.
Technologie Google Cast vám umožní zrcadlit obrazovku smartfonu 
na obrazovku TV.

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-22-AB 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

INSTALACE
1. Pomocí HDMI kabelu připojte Mi Box S k vaší televizi.
2. Připojte napájecí adaptér do konektoru Napáje-ní.
3. Po spuštění připojte Mi Box S k vaší Wi-Fi síti.
4. Všemi potřebnými kroky vás provede Průvodce instalací.

Mi Box S dálkový ovladač

Napájecí adaptér 1x HDMI kabel

Audio výstup
(S/PDIF, sluchátka)

HDMI výstup USB Napájení
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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! 

 


