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Xiaomi TV Stick 4K termékinformációk

MODELL: MDZ-27-AA
Peking Xiaomi Electronics Co., Ltd

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beĳing Xiaomi Electronics Co.,Ltd kijelenti, hogy az MI BOX rádiókészülék megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

RF frekvencia és teljesítmény

Ez a készülék a következő frekvenciasávokat kínálja csak az EU területén, és maximális RF
teljesítményt
Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5180-5320 MHz: < 20 dBm
Wi-Fi 5500-5700: < 20 dBm
Wi-Fi 5745-5825: < 14dBm
Ez a készülék az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban működik beltéri használatra
korlátozva a következő országokban:

Ezt a berendezést a mellékelt utasításoknak megfelelően kell felszerelni és
üzemeltetni, és az ehhez az adóhoz használt antenná(ka)t úgy kell felszerelni, hogy
legalább 20 cm távolságot biztosítsanak minden személytől, és nem szabad
bármilyen más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy üzemeltetni vagy
összekapcsolva.

Mit jelent az áthúzott szemetes szimbólum: A szimbólum azt jelzi, hogy ne
helyezze az e-hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő kukákba. Ez azért

van, mert ezek a hulladékok természetüknél fogva veszélyesek, és különleges módon kell
újrahasznosítani őket.

Figyelmeztetés: Győződjön meg arról, hogy a használt hálózati adapter megfelel az
IEC62368-1 / EN62368-1 szabvány 2.5. szakaszának követelményeinek, és a nemzeti vagy
helyi szabványok szerint tesztelték és jóváhagyták. Az AC/DC adapterhez az aljzatot a
készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Figyelem!
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és + 40 °C között
Cím: 707,7F szoba, 5-ös épület, 58-as szám, JinghaiWulu út, pekingi gazdasági és
technológiai fejlesztési zóna, Kína

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


Elektronikai hulladék

A Xiaomi termékek megfelelnek az E-hulladék Szabályzat 2016 veszélyesanyag-csökkentési
követelményeinek. Veszélyes anyagok tartalma, kivéve az E-hulladék Szabályzat II.
1. Ólom (Pb) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
2. Kadmium (Cd) - legfeljebb 0,01 tömeg%;
3. Higany (Hg) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
4. Hat vegyértékű króm (Cr6+) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
5. Polibrómozott bifenilek (PBB) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
6. Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) - legfeljebb 0,1 tömeg%.

Mit kell tenni:

a) Mindig olvassa el a használati utasítást az elhasználódott berendezések kezelésével
kapcsolatos információkért.
b) Győződjön meg arról, hogy elektronikus termékeit csak arra felhatalmazott
újrahasznosítók javíthatják és kezelhetik.
c) Mindig forduljon a hivatalos e-hulladék-újrahasznosítókhoz az elhasználódott termékek
ártalmatlanítása érdekében.
d) A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és tartozékokat hasznos
élettartamuk végén mindig a legközelebbi hivatalos e-hulladék-gyűjtőhelyen dobja ki.
e) Amikor csak lehetséges, vagy az utasításoknak megfelelően, a csomagolóanyagokat
külön kell újrahasznosítani a felelős hulladékkezelési és válogatási lehetőségek szerint.
Mit ne tegyünk:
a) Ne szerelje szét elektronikus termékeit saját maga.
b) Ne dobja az elektronikát a „Ne dobja ide” feliratú szemetesbe.
c)Ne dobja ki az e-hulladékot például a helyi hulladékkereskedőknél/begyűjtőknél.

Bluetooth® távirányító

Fontos termékinformációk

MODELL: XMRM-M2
Peking Xiaomi Electronics Co., Ltd

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beĳing Xiaomi Electronics Co., Ltd. kijelenti, hogy a Bluetooth Voice Remote rádióeszköz
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

RF frekvencia és teljesítmény

Ez az eszköz a következő frekvenciasávokat kínálja csak az EU területén, és a Bluetooth
V4.0 maximális RF teljesítményét (2402-2480 MHz): < 4dBm

Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése és az újrahasznosítás érdekében,
kérjük, amint szeretné ártalmatlanítani ezt a készüléket, juttassa el a legközelebbi
hivatalos hulladékgyűjtő központba vagy újrahasznosítóhoz.

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html


Mit jelent az áthúzott szemetes szimbólum: A szimbólum azt jelzi, hogy ne helyezze az e-
hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő kukákba. Ez azért van, mert ezek a hulladékok
természetüknél fogva veszélyesek, és különleges módon kell újrahasznosítani őket.

Figyelem!

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és + 40 °C között

Figyelmeztetés

Ne használjon együtt régi és új elemeket, és ne használjon alkáli, szabványos (szén-cink)
vagy újratölthető (ni-cad, ni-mh stb.) elemeket.

FCC nyilatkozat
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú
digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket
a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia
ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ
és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálható azonban, hogy egy adott
telepítés nem okoz interferenciát.
Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a
berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy
próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több
segítségével:
— Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát
— Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
– Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.
Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel
vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhatkáros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el
kell fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelem!

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.
FCC sugárterhelési nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen
környezetre vonatkozóan határoztak meg.

Elektronikai hulladék

A Xiaomi termékek megfelelnek az E-hulladék Szabályzat 2016 veszélyesanyag-csökkentési
követelményeinek. Veszélyes anyagtartalom, kivéve az E-hulladékra vonatkozó szabályok II.
1. Ólom (Pb) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
2. Kadmium (Cd) - legfeljebb 0,01 tömeg%;
3. Higany (Hg) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
4. Hat vegyértékű króm (Cr6+) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
5. Polibrómozott bifenilek (PBB) - legfeljebb 0,1 tömeg%;
6. Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) - legfeljebb 0,1 tömeg%.



Cím: 707,7F szoba, 5-ös épület, 58-as szám, JinghaiWulu út, pekingi gazdasági és
technológiai fejlesztési zóna, Kína

Mit kell tenni:

a) Mindig olvassa el a katalógust az elhasználódott berendezések kezelésével kapcsolatos
információkért.
b) Győződjön meg arról, hogy elektronikus termékeit csak arra felhatalmazott
újrahasznosítók javítják és kezelik.
c) Mindig forduljon a hivatalos e-hulladék-újrahasznosítókhoz az elhasználódott termékek
ártalmatlanítása érdekében.
d) A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és tartozékokat hasznos
élettartamuk végén mindig a legközelebbi hivatalos e-hulladék-gyűjtőhelyen dobja ki.
e) Amikor csak lehetséges, vagy az utasításoknak megfelelően, a csomagolóanyagot külön
kell újrahasznosítani a felelős hulladékkezelési és válogatási lehetőségek szerint.

Mit ne tegyen:

a) Ne szerelje szét elektronikus termékeit saját maga.
b) Ne dobja az elektronikát a „Ne dobja ide” feliratú szemetesbe.
c) Ne adja át az e-hulladékot informális és szervezetlen szektoroknak, például a helyi
hulladékkereskedőnek/begyűjtőnek.

A XIAOMI FELTÉTELEI ÉS IRÁNYELVEK

A jogi garanciák időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi törvények határozzák meg.
A fogyasztói jótállás előnyeivel kapcsolatos további információkért látogasson el a Xiaomi
hivatalos weboldalára: https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Ha a terméket közvetlenül a Xiaomitól vásárolta.

Minden egyéb esetben forduljon a forgalmazóhoz. Nincs garancia arra, hogy a termék
zavartalan vagy hibamentes lesz. A Termék használatával kapcsolatos utasítások be nem
tartásából eredő károkat kizárjuk. Ha a jótállási időszak alatt hardverhibát találnak, a
Terméket (1) megjavítják, (2) kicserélik, vagy (3) visszatérítik az árát, az Ön helyi törvényei
szerinti jogainak megfelelően. A normál kopás, vis maior, helytelen használat vagy a
felhasználó hanyagságából vagy hibájából eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá.

Az értékesítés utáni szolgáltatások kapcsolattartója lehet a felhatalmazott Xiaomi
szervizhálózat, a hivatalos Xiaomi forgalmazók vagy a végső kiskereskedő, aki a termékeket
eladta Önnek.

A jelenlegi garancia nem vonatkozik Hongkongra és Tajvanra.
Azokra a termékekre, amelyeket nem megfelelően importált és/vagy nem megfelelően
gyártott a Xiaomi, és/vagy amelyeket nem megfelelően szereztek be a Xiaomitól vagy egy
hivatalos Xiaomi-kereskedőtől, nem vonatkozik ez a garancia. A vonatkozó törvényeknek
megfelelően a terméket értékesítő nem hivatalos kereskedőtől származó garanciát igénybe
veheti.
A Xiaomi ezért arra kéri, hogy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a terméket
vásárolta.

https://www.mi.com/en/service/warranty/.

