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Nastavení jazyka
Zařízení Xiaomi MI Box 3 zapojte do elektrické sítě a HDMI konektoru v televizi či monitoru. 
Dojde k prvnímu spuštění zařízení. Zároveň vložte do dálkového ovladače baterie, aby bylo 
možné Mi Box 3 ovládat. Pomocí dálkového ovladače nalezněte jazyk Čeština a potvrďte pros-
tředním tlačítkem.

Nastavení zařízení
Pokračujte podle návodu na obrazovce. Vezměte do rukou telefon připojený k domácí Wi-Fi síti, 
spusťte aplikaci Google a zadejte Nastavit zařízení. Z následného seznamu vyberte Mi Box 3. 
Dokončete průvodce, čímž dojde ke kompletnímu nastavení Xiaomi Mi Box 3. Po tomto kroku se 
zobrazí úvodní obrazovka systému Android TV. Zařízení je připraveno.
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Instalace aplikací

Používání zařízení

V zařízení Xiaomi Mi Box 3 je nainstalován systém Android TV, který podporuje stovky dalších 
aplikací. Obchod Play lze spustit dálkovým ovladačem, nachází se na jedné z dlaždic v sekci 
Aplikace. Na následující obrazovce můžete vybírat a instalovat další aplikace nebo použít 
hledání v levém horním rohu.

Přehrávání videí z Flash Disku
Do zařízení Xiaomi MI Box 3 lze díky USB konektoru zapojit pevný disk nebo USB �ash disk. Z 
těchto médií je možné přehrávat videosoubory, prohlížet obrázky či přehrávat hudbu. Před 
zapojením úložiště do Mi Boxu 3 se prosím přesvědčte, že je disk zformátován v NTFS, FAT32 
nebo exFAT.

Pro přehrávání videosouborů z úložiště je nutné do zařízení nainstalovat videopřehrávač. 
Doporučujeme spustit aplikaci Google Play a nainstalovat přehrávač s názvem VLC. Ten pod-
poruje spoustu videoformátů i české titulky. 
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Sdílení obrazovky
Android

Pro zrcadlení obrazovky z telefonu s Androidem nainstalujte z Google Play do Vašeho telefonu aplikaci 
Google Home. Zobrazte vysouvací menu z levé strany a stiskněte možnost Odesílat obrazovku/zvuk.  
Vyberte zařízení, na které se bude obraz zrcadlit a potvrďte.

Google Chrome

Obrazovku lze zrcadlit z libovolného počítače, který je připojen do stejné sítě a má nainstalovaný 
prohlížeč Google Chrome. Stačí otevřít menu v pravém horním rohu a možnost Odeslat a vybrat 
zařízení Mi Box 3. Sdílet lze obsah webových stránek, celá plocha nebo videa z YouTube, Net�ix apod.


