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1 Podłącz MI BOX do TV
Wejście AV
100-240 VAC /
50-60Hz

Wejście USB
Urządzenie USB

（S /PDIF， słuchawki）

Wejście Zasilania

MiBox

Pilot

2 Podłącz MI BOX do sieci Wi-Fi
HDMI

Zasilacz

Kabel HDMI

Wejście HDMI
Połączenie HDMI
Kabel do TV
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www.mi.com/en/mibox
More info, full set-up guides, and safety precautions
Más información, guías de cofiguración
completos y precauciones de Seguridad
Plus d'infos, guides de set-up complet
et les précautions de sécurité
Więcej informacji, instrukcja montażu i dobre praktyki

Mi Box

Uwaga!
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone
przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo
użytkownika do korzystania z urządzenia.
Niniejszym, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, oświadcza, że to
urządzenie jest zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5 / WE. Pełny tekst deklaracji zgodności
UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com

Oświadczenie FCC

OSTRZEŻENIE

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z
ograniczeniami dla klasy urządzeń B, zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować
energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie
będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe
zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że
interferencja Tha1 nie wystąpi w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie
to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
które można określić

Nie należy spożywać akumulatora (dołączony do pilota zdalnego
sterowania), niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego Ten
produkt zawiera baterię pastylkową. Jeśli bateria pastylkowa zostanie
połknięta, może spowodować, że narządy wewnętrzne ulegną
oparzeniu w ciągu zaledwie 2 godzin i mogą doprowadzić do śmierci.
Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli komora baterii
nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj
ją z dala od telewizora. Jeśli myślisz, że baterie zostały połknięte lub
umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast udaj się do
lekarza.

wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia
próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z
następujących środków:
-Reorientuj lub przenieś antenę odbiorczą.
-Zmniejszyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem
radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie
To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC
ustalonymi dla niekontrolowanego środowiska i jest również zgodne z
częścią 15 przepisów FCC RF. To urządzenie musi być zainstalowane i
obsługiwane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Użytkownicy
końcowi i instalatorzy powinni otrzymać instrukcję instalacji anteny.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie
podlega następującym dwóm warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w
tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ten produkt zawiera technologię podlegającą określonym prawom
własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie lub dystrybucja tej
technologii poza tym produktem jest zabroniona bez odpowiednich
licencji firmy Microsoft.
Właściciele treści korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft
PlayReadyTM w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym
treści chronionych prawami autorskimi. To urządzenie wykorzystuje
technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych
przez PlayReady i / lub WMDRM. Jeśli urządzenie fai ma właściwie
egzekwować ograniczenia dotyczące korzystania z treści, właściciele
treści mogą wymagać od firmy Microsoft wycofania możliwości
urządzenia do korzystania z treści chronionych przez PlayReady.
Unieważnienie nie powinno mieć wpływu na niechronione treści lub
treści chronione innymi technologiami dostępu do treści.
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