


Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright © 2012–2021 
Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Patenty DTS naleznete na adrese http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Taiwanu) 
nebo v licenci DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS-HD a logo DTS-HD jsou registrované ochranné známky 
nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.



1

2

3

4
Wifi



Xiaomi TV Stick Důležité informace o produktu
MODEL: MDZ-27-AA 
Beĳing Xiaomi Electronics Co.,Ltd 

Zjednodušené EU prohlášení o shodě
Společnost Beĳing Xiaomi Electronics Co.,Ltd tímto prohlašuje, že rádiové 
zařízení typu MI BOX je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

RF frekvence a výkon
Toto zařízení nabízí následující frekvenční pásma pouze v oblastech EU 
a maximální vysokofrekvenční výkon
Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20dBm 
Wi-Fi 5180-5320MHz: < 20dBm 
Wi-Fi 5500-5700: < 20dBm 
Wi-Fi 5745-5825: < 14dBm 

Toto zařízení je při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150–5350 MHz 
v následujících zemích omezeno na použití ve vnitřních prostorách:

Co znamená symbol Wheelie Bin: Symbol říká, abyste nevyhazovali svůj 
elektronický odpad do sběrných nádob na komunální odpad. Je to proto, 
že tyto odpady jsou nebezpečné povahy a je třeba je speciálním způsobem 
recyklovat. 

Varování: Ujistěte se, že použitý napájecí adaptér splňuje požadavky 
článku 2.5 v IEC62368-1 / EN62368-1 a byl testován a schválen podle 
národních nebo místních norem.

U AC/DC adaptéru musí být zásuvka instalována v blízkosti zařízení a musí 
být snadno dostupná.

Pozor!
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat 
zařízení.

Kategorie přijímače 2

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s poskytnutými 
pokyny a anténa(y) použitá pro tento vysílač musí být instalována tak, aby 
umožňovala vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob a nesmí být 
umístěna nebo provozována společně s jakoukoli jinou anténou nebo 
vysílačem.
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Za účelem recyklace pro usnadnění efektivního využití zdrojů vraťte tento 
produkt při likvidaci tohoto produktu do nejbližšího autorizovaného sběrného 
střediska, registrovaného distributora nebo recyklátoru nebo servisního 
střediska Xiaomi.



Rozsah provozních teplot: -10 °C až + 40 °C

Adresa: Room 707,7F,Building 5,No 58,JinghaiWulu Road,Beijing economic 
and Technological Development Zone,China 

Elektronický odpad
Produkty Xiaomi jsou v souladu s požadavky na snižování nebezpečných 
látek Pravidel elektronického odpadu 2016. Obsah nebezpečných látek 
s výjimkou aplikací uvedených v PŘÍLOZE II Pravidel elektronického 
odpadu:

1. Olovo (Pb) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
2. Kadmium (Cd) – ne více než 0,01 % hmotnosti;
3. Rtuť (Hg) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
4. Šestimocný chrom (Cr6+) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
5. Polybromované bifenyly (PBB) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
6. Polybromované difenylethery (PBDE) – ne více než 0,1 % hmotnosti.

Jak tento produkt zlikvidovat
Zaneste jej do nejbližšího servisního střediska Xiaomi NEBO zavolejte na 
bezplatné číslo: 1800 103 6286
NEBO nám napište na service.in@xiaomi.com. Pokyny k manipulaci 
s produktem během a po jeho použití a Co dělat a co nedělat s ohledem na 
manipulaci s produktem;

Co dělat:
a. Informace o manipulaci se zařízením na konci životnosti vždy vyhledejte 

v katalogu.
b. Zajistěte, aby vaše elektronické produkty opravovali a manipulovali 

s nimi pouze autorizovaní recyklátoři.
c. Vždy kontaktujte autorizované recyklátory elektronického odpadu, aby 

zlikvidovali produkty, které dosáhly konce životnosti.
d. Použité elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství, když 

dosáhnou konce své životnosti, vždy odevzdejte v nejbližším 
autorizovaném středisku/sběrném místě elektronického odpadu.

e. Kdykoli je to možné nebo podle pokynů, oddělte obalový materiál k 
recyklaci podle odpovědných možností likvidace odpadu a třídění.

Co nedělat:
a. Nerozebírejte své elektronické produkty svépomocí.
b. Nevyhazujte elektroniku do popelnic s nápisem „Nevhazovat“.
c. Nepředávejte elektronický odpad neformálním a neorganizovaným 

sektorům, jako je místní prodejce šrotu / sběrač.



Hlasové dálkové ovládání Bluetooth®
Důležité informace o produktu
MODEL: XMRM-M2
Beĳing Xiaomi Electronics Co.,Ltd 

Zjednodušené EU prohlášení o shodě 
Společnost Beĳing Xiaomi Electronics Co.,Ltd tímto prohlašuje, že rádiové 
zařízení typu Bluetooth Voice Remote je v souladu se směrnicí 
2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové 
adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html 

RF frekvence a výkon
Toto zařízení nabízí následující frekvenční pásma pouze v oblastech EU 
a maximální vysokofrekvenční výkon Bluetooth V4.0 (2402-2480 MHz): < 4dBm

Co znamená symbol Wheelie Bin: Symbol říká, abyste nevyhazovali svůj 
elektronický odpad do sběrných nádob na komunální odpad. Je to proto, 
že tyto odpady jsou nebezpečné povahy a je třeba je speciálním způsobem 
recyklovat. 

Pozor!
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat 
zařízení.

Rozsah provozních teplot: -10 °C až + 40 °C 

Varování: Nekombinujte staré a nové baterie a nekombinujte alkalické, 
standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (ni-cad, ni-mh, atd.) baterie.

Prohlášení FCC
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům 
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým 
rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno 
a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové 
komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. 
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo 
televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více 
z následujících opatření:
—Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
—Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen 

přijímač.
—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat 

Za účelem recyklace pro usnadnění efektivního využití zdrojů vraťte tento 
produkt při likvidaci tohoto produktu do nejbližšího autorizovaného sběrného 
střediska, registrovaného distributora nebo recyklátoru nebo servisního 
střediska Xiaomi.



škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, 
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Pozor!

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele provozovat 
zařízení.

Prohlášení FCC o radiační expozici

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro 
nekontrolované prostředí. 

Elektronický odpad 
Produkty Xiaomi jsou v souladu s požadavky na snižování nebezpečných 
látek Pravidel elektronického odpadu 2016. Obsah nebezpečné látky s 
výjimkou aplikací uvedených v PŘÍLOZE II Pravidel elektronického odpadu:
1. Olovo (Pb) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
2. Kadmium (Cd) – ne více než 0,01 % hmotnosti;
3. Rtuť (Hg) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
4. Šestimocný chrom (Cr6+) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
5. Polybromované bifenyly (PBB) – ne více než 0,1 % hmotnosti;
6. Polybromované difenylethery (PBDE) – ne více než 0,1 % hmotnosti.

Adresa: Room 707,7F,Building 5,No 58,JinghaiWulu Road,Beijing economic 
and Technological Development Zone,China 

Jak tento produkt zlikvidovat
Zaneste jej do nejbližšího servisního střediska Xiaomi NEBO zavolejte na 
bezplatné číslo: 1800 103 6286

NEBO nám napište na service.in@xiaomi.com. Pokyny k manipulaci s 
produktem během a po jeho použití a Co dělat a co nedělat s ohledem na 
manipulaci s produktem;

Co dělat:
a. Informace o manipulaci se zařízením na konci životnosti vždy vyhledejte 

v katalogu.
b. Zajistěte, aby vaše elektronické produkty opravovali a manipulovali 

s nimi pouze autorizovaní recyklátoři.
c. Vždy kontaktujte autorizované recyklátory elektronického odpadu, aby 

zlikvidovali produkty, které dosáhly konce životnosti.
d. Použité elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství, když 

dosáhnou konce své životnosti, vždy odevzdejte v nejbližším 
autorizovaném středisku/sběrném místě elektronického odpadu.

e. Kdykoli je to možné nebo podle pokynů, oddělte obalový materiál k 
recyklaci podle odpovědných možností likvidace odpadu a třídění.

Co nedělat:
a. Nerozebírejte své elektronické produkty svépomocí.
b. Nevyhazujte elektroniku do popelnic s nápisem „Nevhazovat“.
c. Nepředávejte elektronický odpad neformálním a neorganizovaným 

sektorům, jako je místní prodejce šrotu / sběrač.



PODMÍNKY A ZÁSADY XIAOMI
TOTO OZNÁMENÍ O ZÁKONNÉ ZÁRUCE VÁS INFORMUJE O VAŠICH 
PRÁVECH VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONNÉ ZÁRUKY. CHCETE-LI PLNĚ 
POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM NAHLÉDNOUT DO 
ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. Doba trvání a podmínky 
související s právními zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. 
Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních 
stránkách společnosti Xiaomi https://www.mi.com/en/service/warranty/. 
Pokud jste produkt zakoupili přímo od Xiaomi. Ve všech ostatních případech 
se prosím poraďte se svým prodejcem. Neexistuje žádná záruka, že provoz 
produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Škody vzniklé nedodržením 
pokynů souvisejících s používáním Produktu jsou vyloučeny. Pokud je 
během záruční doby zjištěna hardwarová závada, bude Výrobek buď (1) 
opraven, (2) vyměněn nebo (3) vám budou vráceny peníze v závislosti na 
vašich právech podle místních zákonů. Běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití 
nebo poškození způsobené nedbalostí nebo zaviněním uživatele nejsou 
předmětem záruky. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být 
jakákoli osoba v autorizované servisní síti Xiaomi, autorizovaní distributoři 
Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám prodal Produkty.

Současná záruka se nevztahuje na Hong Kong a Tchaj-wan.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny 
společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo 
oficiálního prodejce Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými 
zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. 
Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého 
jste produkt zakoupili.
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