Mi Box S
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Ez a használati útmutató a Global verzióhoz készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!
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BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés
és egyéb balesetveszély kockázatát.
Figyelem:
Áramütés és a beázás elkerülése érdekében ne használja a terméket víz közelében.
Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá
vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a
garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a készüléket a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai /
vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szerelje szét és a szárításhoz ne használjon
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (+5°C alatt és +40°C felett), mivel
ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék
alaplapjának.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez
normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén
a vevőképesség csökkenhet.
- A készülék sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat rá, és mindig biztosítsa,
hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre
vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek
biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék otthoni, és nem professzionális / ipari felhasználásra készült, ezért csak magán célra
használható.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
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- Ne használjon sérült hálózati adaptert. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket
mágneses tér közelében.
Figyelmeztetés:
- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen
körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de
bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.
- Amennyiben az eszközre nem a gyártó által biztosított firmware-t vagy támogatott szoftvereket
telepít, úgy a készüléktől a jótállás megvonható.
A készülék tisztítása
A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

JELLEMZŐK
Modell:
Kimeneti felbontás:
Processzor:
RAM memória:
Flash memória:
Rendszer:
Biztonság:
Hálózat:
Bluetooth:
Videó:
Videó formátumok:
Hang:

MDZ-22-AB
Max. 4K (3840x2160) / 60fps
Quad-Core Cortex-A53 2.0 GHz GPU: Mali-450 / 750 MHz
2 GB DDR3
8 GB eMMC (nem teljesen hozzáférhető)
Android 8.1 alapú AndroidTV + Google Play támogatás, magyar nyelv támogatott
Widevine L1 + PlayReady 3.0
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band Wi-Fi 2.4GHz/5GHz**
Bluetooth 4.2
VP9, H.265, H.264, MPEG 1/2/4, VC-1, Real 8/9/10
RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, Mp4, 3D
DTS 2.0 + digitális kimenet
Dolby Audio
Hangformátumok: MP3, APE, Flac
Képformátumok:
JPG, BMP, GIF, PNG, TIF
Csatlakozások:
HDMI: HDMI 2.0a
USB: USB 2.0
AV: SPDIF Out / 3.5mm audio output
Tápellátás
Távvezérlés:
Bluetooth hangvezérléses távirányító (2xAAA elemmel működik)
Tápellátás:
100~240V 50/60Hz
Méret:
92,25 x 92,25 x 16,7 mm
Tömeg:
147g.
Szín:
Fekete

Rádiófrekvenciák és teljesítmény
A készülék az alábbi frekvencia tartományokban és maximális teljesítménnyel üzemel az EU régióban:
Bluetooth 2402-2480 MHz: < 10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: < 20dBm
Wi-Fi 5180-5320MHz és 5500-5700: < 20dBm
Wi-Fi 5745-5825: < 14dBm
Ez készülék kizárólag belső térben használható az 5150-5350MHz frekvencia tartományban az alábbi
országokban:
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A készülék üzembe helyezésénél és használatánál tartsa be a használati utasításban foglaltakat. Az
antenna elhelyezése akkor megfelelő, ha legalább 20cm távolságra helyezkedik el minden személytől
és nincs másik antennára vagy átviteli eszközre helyezve vagy azzal összekapcsolva.
Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.
Gyártó:
Beijing Xiaomi Electronics Co. Ltd
Room 707, 7F, Building 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing economic and Technological
Developement Zone, China
Védjegyek
 A Bluetooth® márkajelzés és logo a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona.
 A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
 Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
 Az Android™ a Google., Inc bejegyzett védjegye.
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval
kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.
A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett
termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.
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TELEPÍTÉS
HDMI kábel
Csatlakoztassa a HDMI
kábelt a TV-hez

Hangkimenet
(S/PDIF, fejhallgató)

Hálózati adapter
100-240 V
50/60Hz

HDMI kimenet

USB

Táp bemenet
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1. Csatlakoztatás TV-készülékhez

2. Csatlakoztatás Wifi hálózathoz
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A TÁVIRÁNYÍTÓ
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1.
Be-, kikapcsoló gomb
2.
Hangos Google keresés
3. IRÁNYGOMBOK ▲▼►◄
4. ENTER / Beállítás / OK gomb
5.  VISSZA gomb
6.
Alkalmazások
7. O Főképernyő
8. Netflix indítása
9.
Live
10. HANGERŐ + / –
11. Elemfedél
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KEZDETI BEÁLLÍTÁS
1. A fentiek szerint csatlakoztassa a set top boxot: először a HDMI
kábelt, majd a hálózati adaptert.
2. Várjon, amíg a készülék automatikusan bekapcsol.
3. Helyezzen 2 db. AAA elemet a távirányító elemfészkébe (nem
tartozék), figyelve a polaritásra, amelyet ábrákkal jelöltünk.
4. A set top box bekapcsolása után kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
5. Vigye 20 cm-en belülre a távirányítót a set top boxhoz, majd
nyomja meg az OK gombot. Ezzel párosította a távirányítót.
6. A ▼▲ és OK gombokkal válassza ki a nyelvet.
7. Megjelennek az elérhető WiFi hálózatok. Válassza ki, amelyikhez
csatlakozni szeretne, és nyomja meg az OK gombot.
8. Lehetőség szerint 5 GHz-es hálózatot hozzon létre otthon,
amennyiben nagy felbontású tartalmak streamelését tervezi.
9. WiFi csatlakozás után lépjen be a Google fiókjával és fogadja el
a felhasználási feltételeket.
10. A készülék ezután a kezdőképernyőre lép, ahonnan elérheti a
funkciókat.
Megjegyzés:
Ha a távirányító hatókörön kívül kerül, vagy elemet kell cserélni benne, újra csatlakoztathatja: vigye
20 cm-nél közelebb a távirányítót, majd tartsa nyomva a  és O gombokat pár másodpercig, ekkor
a készülék újra csatlakozik.
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ALAPVETŐ HASZNÁLAT
Az alkalmazások kiválasztásához használja az iránygombokat ▲▼►◄, az elindításhoz pedig az OK
gombot.
Az O gombbal visszaléphet a főképernyőre.
A
gombot megnyomva a Google hangos keresőjét hívhatja elő.
A  gombbal visszaléphet egy menü szintet.

GOOGLE CHROMECAST HASZNÁLATA
1. A Google Chromecast segítségével könnyedén átviheti a tartalmakat mobiltelefonjáról vagy
táblagépéről TV-jére.
2. Kapcsolja be a set top boxot.
3. Csatlakozzon az otthoni WiFi hálózatára.
4. Csatlakoztassa mobil eszközét ugyanarra a hálózatra.
5. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást, pl. Youtube kliens.
6. Indítsa el a tartalom lejátszást, majd koppintson a megjelenő
ikonra.
7. A lejátszás elindul a TV-n.

MÉDIA LEJÁTSZÁS HASZNÁLATA
1. Csatlakoztassa a médiát tartalmazó pendrive-ot vagy külső HDD-t a lejátszó USB portjához.
2. Várja meg, amíg a készülék beolvassa az USB tartalmát.
3. Az alkalmazások között nyissa meg a VLC lejátszót (amennyiben nem látja, telepítse a Google
Play Store-ból).
4. Válassza ki a külső memóriáról történő lejátszást.
5. Válassza ki a lejátszani kívánt filmet, majd indítsa el a lejátszást az OK gombbal.
Megjegyzés:
A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google
Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google
szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.
A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben
ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud
felelősséget vállalni.
A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.
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