Mi TV Bar
інструкція по експлуатації

Кабель MI PORT

Кабель-адаптер AV
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Кабель живлення

A

Комплектуючі

Дистанційний пульт
управління

Батарейки (№7) х2

Ремінець для пульту дистанційного
управління*
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Компоненти з позначкою * є додатковими комплектуючими, які ви можете придбати окремо.
Підключення

Щоб підключити Mi Bar до телевізора
Необхідно один кінець Mi кабелю підключити до
Mi PORT виходу Mi Bar, а другий - до HDMI виходу телевізора.
Для максимальної продуктивності Mi Bar, не ставте його на підлогу або на металеві поверхні.

Підключення до живлення
а: Підключіть Mi стерео сабвуфер * до живлення
b: Підключіть Mi Bar до живлення. Підключіть кабель для живлення до адаптера, а потім вставте
адаптер в DC IN 19V порт Mi Bar.
Включення
Натисніть на кнопку включення. При першому
включенні, щоб завершити всі налаштування Mi
Bar, необхідно слідувати інструкціям.
Спочатку увімкніть телевізор.

Ознайомлення з роз’ємами і кнопками основного пристрою

Індикатор стану
Кнопка живлення

Збільшення гучності

Наступний трек (Вперед)

Зменшення гучності

.U

Переключення
музичного
каналу

A

Старт/Стоп (музика)

Попередній трек
(Назад)

порт для сабвуферу

Інтернет

HD програвач

Телеприставка

Комп’ютер

AV кабель Blu-ray Роз’єм антени
DVD

Порт для
телевізійної
антени
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Комп’ютер Приставка Blu-ray DVD

Екран телевізору
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Коли вам необхідно підключити провідний / безпровідний порт або ж встановити пристрій в порт F, для підключення коаксіальної лінії, ви можете вибрати роз’єм антени або перехідник для антени.

Скачайте АРР додаток Звукові колонки на смартфон, редагуйте музичні канали.
Основний пристрій телевізора - це центр обробки TV контенту, а також це Smart колонки з підключенням до мережі. Використовуйте даний додаток, щоб редагувати і додавати музичні канали.

Пульт дистанційного управління
Переміщення і вибір
різних опцій

Включення
Підтверження вибору
Повернення на головну
сторінку

Меню

Регулювання звуку

Пульт, що підтримує звуковий режим управління
має наступні символи…
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Повернення

Пульт, що підтримує тільки Bluetooth підключення, має тільки символ…
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Відсік для батарейок

Використання ремінця для пульту дистанційного керування

1. Протягніть петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині
відсіку для батареї;
2. Після того як ви просмикнули петлю ремінця через спеціальний отвір в
нижній частині відсіку для батареї, проведіть його через засувку між двома
батарейками;
3. Вставте батарейки, і закрийте задню панель відсіку для батарейок.

Увага: Пульт, що підтримує звуковий режим управління, може використовуватися разом з геймпадом, телевізор стає ігровим пристроєм!
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Контакт пульта і телевізору. У правому нижньому кутку телевізора є спеціальна Bluetooth система, яка діє в
діапазоні 20 метрів. Натисніть одночасно кнопку
і
і ви почуєте звук, після чого можна відпускати кнопки
(будь ласка, дотримуйтеся вказаної відстані), і пульт зконтактується з телевізором. Потім ви почуєте два гудки
від пульту, що буде вказувати на успішне сполучення.

Живлення: натисніть на кнопку, для включення чи вимкнення телевізору; натисніть і утримуйте кнопку для того
щоб вимкнути, перезавантажити або встановити час виключення.
Головна сторінка: натисніть на кнопку для швидкого повернення на домашню сторінку. Натисніть і утримуйте
кнопку 2 секунди для того щоб переглянути перелік останніх використаних додатків.
Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій.
В інтерфейсі онлайн-відео, зайдіть в пошук; в інтерфейсі відтворюваних файлів відображаються параметри
відео; ви також можете знайти ще більше категорій відео в списку інтерфейсу і т.д.
Переміщення вибору і різних опцій: управління вибором (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду відео, за
допомогою даних кнопок, ви також можете швидко перемотати відео вперед, назад.
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Підтвердження вибору: підтвердіть ваш поточний вибір. Під час перегляду відео ви можете зупинити його на
паузу / відтворити поточне відео.
Повернення: Повернення на один крок назад.

Основні параметри
Процесор і пам’ять
Cortex-A17 4-ядерний з частотою 1.4G

Внутрішня пам’ять		
Флеш пам’ять			
Графічний процесор

2GB трьохканальний DDR3
8GB швидкісна пам’ять eMMC
Mali-760 MP4
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Центральний процесор

Порт
Порт живлення			
Вхідний порт 			
		
Вихідний порт 		

DC IN 19V
HDMI 2.0 x3; AV х1; VGA x1
аналогове/цифрове телебачення (DTMB) x1
MI PORT
Audio out x1 (підключення тільки Mi сабвуферу)
USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; Ethernet x1

Підключення антен
Wifi				
			
Bluetooth 			
Аудіо і відео
Аудіо стандарт 		
Відео стандарт 		
Звукові ефекти
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Інтерфейс данні 		

двочастотний 2.4 GHz, 5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac,
(підтримка Beamforming, двохантенний 2х2 MIMO)
Bluetooth 4.1, BLE низьке енергоспоживання

FLAC, AC3, WMA, MP3, AMR, DTS, AAC, OGG
AVC, MPEG2/4, H.263, H.265, VP8, COOK

DolbyAudio x2 (глобальний звук, Bass Boost, підсилення звучання голосу, та інші функції контролю звуку)
Мультискрін
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Підтримка зображень, музики і відео на основі технології Milian, яка сумісна с Air Play, DLNA, Miracast и WIDI.
Живлення

Вимоги 		

номінальна потужність 65W

Характеристики колонки
Підключення
		
Діапазон частот
Состав блоку 		

Mi аудіосистема (сабвуфер*)
Підключення		
Діапазон частот
Розмір динаміка

Wifi; Av; AUX in; HDMI
60 ~ 22 000Hz
динамік 2.5-дюймовий широкосмуговий- 4шт, високочастотний динамік
– 2шт
аудіо кабель 2.5мм, Bluetooth
30 ~ 170Hz (на выбор)
6.5-дюймовий сабвуфер + 6.5-дюймовий пасивний сабвуфер
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Компоненти з позначкою * є додатковими комплектуючими, які ви можете придбати окремо

Гарантія
• Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з пристроєм, покупець один раз має право на безкоштовну заміну товару такою самою моделлю або повернення грошей.
• Протягом 30 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з пристроєм, покупець один раз має право на безкоштовну заміну товару такою самою моделлю.
• Термін гарантії Mi Bar 1 рік.
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• Забороняється вносити будь-які зміни в гарантійний талон, в іншому випадку він вважається недійсним.
• Даний гарантійний талон стає дійсним тільки при наявності відповідної печатки.

• Необхідно зберігати належним чином всі квитанції та інші документи, якщо ви змінювали товар протягом 30 днів,
ремонтували його протягом року, ремонтували основні комплектуючі пристрої протягом трьох років.
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• Для безпеки пристрою в процесі його транспортування необхідно використовувати спеціальну упаковку. Після того,
як ви розписалися в документі про отримання товару, ми рекомендуємо зберігати належним чином упаковку пристрою
протягом 30 днів. У разі повернення або заміни товару, якщо є певні пошкодження упаковки або ви її взагалі викинули,
Xiaomi може вимагати відшкодувати вартість упаковки. Дякую за розуміння!

Умови, при яких товари не підлягають гарантійному обслуговуванню
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1. Технічне обслуговування пристрою в неуповноважених сервісних центрах, неправильне використання, падіння,
недбале ставлення, зловживання, під впливом води, нещасний випадок, якщо порвали або замазали етикетку і маркування пристрою;
2. Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою або неправильного догляду за ним;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
4. Не відповідність моделі, зазначеної в гарантійному талоні, безпосередньо з моделлю самого пристрою;
5. Пошкодження або поломка пристрою в результаті вірусної інфекції, хакерських атак або інших умисних порушень;
6. Пошкодження, що виникли в результаті використання іншого програмного забезпечення, яке не має ліцензії компанії Xiaomi.

Xiaomi.UA

