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Інтерфейс Mi Box

телевізійна приставка

Комплектація

Mi Box

Пульт дистанційного
управління

Ремінець для пульту Адаптер
дистанційного
живлення
управління
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Батарейки х2

HDMI кабель для
відео високої
чіткості

Стандартне встановлення

Телевізор

1.
Підключення до телевізору
У комплектації Mi Box є HDMI кабель для відео
високої чіткості і AV-вихід. Рекомендуємо підключити Mi Box до телевізору за допомогою HDMI
кабелю, для перегляду HD відео.
2.
Включення
Після підключення Mi Box до живлення, на ньому загориться індикатор і почнеться автоматичне включення пристрою.

Зробіть з звичайного телевізору домашній кінотеатр, використавши HDMI кабель.
Підключення підсилювача

1 Підключення підсилювача потужності до телевізору
Використовуйте HDMI кабель, щоб підключити під-

силювач потужності до телевізора.
2 Підключить Mi Box до підсилювача
За допомогою HDMI кабелю, подключить Mi Box до
підсилювача потужності, для виведення звуку на
колонки.
3 Підключення підсилювача потужності до колонок
За допомогою кабелю колонок, підключіть їх до
підсилювача потужності. Створіть свій домашній
кінотеатр.

4 Включення
Після того, як всі пристрої будуть підключені один
до одного, необхідно підключити телевізор, підсилювач потужності, Mi Box до живлення.

Пульт дистанційного (голосового) управління

Вмикання

Підтвердження
вибору

Коротке натискання: Повернення на головну

Довге натискання:
управління
голосом

Переміщення вибору і
різних опцій

Крок назад
Меню

Регулювання звуку

Відсік для батарейок

Головна сторінка: швидке повернення на головну
сторінку
Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій
Наприклад: на головній сторінці інтерфейсу,
введіть у пошук те, що ви хочете подивитися, і на
екрані з’явиться вибір добірка відеофайлів; ще
більше категорій і різних функцій в інтерфейсі.

Пульт дистанційного (голосового) управління
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Проектування відеофайлів на екран

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для
ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні
пред’явити квитанцію.

Переміщення вибору і різних опцій: управління
фокусом (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду, клавіші вправо, вліво дозволяють перемотати файл вперед або назад. Підтвердження вибору:
натисніть на кнопку для підтвердження вашого
вибору; під час перегляду відеофайлу дозволяє
зупинити його на паузу.
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Повернення: Повернення на один крок назад

При одночасному натисканні кнопок «Меню» і
«Головна сторінка» починається парування з
телевізором по Bluetooth.

Використання ремінця для пульта дистанційного керування

Проектування фотографій, відео

Ви з легкістю можете переглянути фотографії
та відео, які збережені на вашому телефоні, на
великому екрані, за допомогою Mi Box. Отримуйте
задоволення від перегляду файлів всією сім’єю.
Використання

Використання телефону для управління телевізором - це досить забавна, проста і зручна річ.
Дистанційне керування

Позбувшись «кайданів» традиційного пульта дистанційного керування, ви легко можете управляти
Mi Box за допомогою телефону.
Для установки програми «Проектування на
екран» на телефон, зісканують QR-код

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.

Гарантія

ТОВ "Mi електроніка, Пекін", а також філії даної
компанії мають легальний правовий захист КНР
на авторські права і товарні знаки Mi, Xiaomi,
MIUI, Mi Box та інші.
MIUI (як China Mobile) має вбудовану ОС. ТОВ
"Mi електроніка, Пекін" і філії даної компанії незалежно і повністю володіють авторським правом
на комп'ютерне програмне забезпечення, а також
володіють правовим захистом КНР.

XIAOMI.UA

1. У плині 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на
одноразову безкоштовну заміну товару такої ж
моделі або повернення грошей.

2. Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право
на одноразову безкоштовну заміну товару такої ж
моделі.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі
виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на безкоштовний ремонт пристрою.

Зверніть увагу

Нижчеперелічені обставини, які не включені в гарантійне обслуговування:

- Пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, неправильного
догляду, або неправильним технічним обслуговуванням;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних
обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або
повінь;
- Неполадки, що виникли внаслідок технічного
обслуговування в сервісних центрах іншої торгової
марки.

