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Mi Smart TV - Használati és Telepítési Útmutató

Telepítés

Tartozékok

Telepítés (Asztali)
Helyezze a bal/jobb lábakat a TV-hez, ahogyan
az ábra mutatja, majd csavarokkal zögzítse őket.
Megjegyzés: A fali konzol nem része a tartozékoknak.

TV Bekapcsolása
Óvatosan csatlakoztassa a TV tápkábelét a hálózati
csatlakozóaljzathoz. A bekapcsoláshoz nyomja meg
a TV alján található bekapcsológombot (vagy nyomja
meg a távirányítón található bekapcsológombot).
Kövesse a képernyőn megjelenő rövid útmutató a TV
beállításához.

Megjegyzés:
1) A tartozékok típustól függően változhatnak
2) A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
3) Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Távirányító Használati Útmutató Csavarok x 4 Lábak x 2

Ügyfélszolgálat:
shop@setino.com

 Műszaki segítség:
szerviz@setino.com

+36-1-349-1053
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Műhold

CI KÁRTYA

Számítógép Játék Konzol

Fejhallgató

Hálózat

AV composite kábel

Fejhallgató CI KÁRTYA

Számítógép Játék Konzol

Műhold

AV composite kábel
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Fontos óvintézkedések
A TV-készüléket olyan AC hálózat közelében kell elhelyezni, amely  által könnyen 
csatlakoztatható és kihúzható.

Helyezze a TV-t egy sima, sík felületre, hogy elkerülje a TV leesését, illetve a személyi 
és tárgyi sérülést.

Ha a TV-t falra szereléssel szeretné rögzíteni, akkor javasoljuk, hogy csak hivatalos 
TV-fali konzolt használjon hozzá. 

A csavarok mérete a fali konzol típusától függően eltérő lehet. A megfelelő csavarok 
használatának elmulasztása a TV leesését és károsodását okozhatják.

Mozgatás előtt a TV összes kábelét húzza ki.

Nagyobb TV-nél (55”) 2 vagy több emberre van szükség a biztonságos áthelyezéshez. 
Ügyeljen arra, hogy a TV mozgatása közben a LED panelt ne érje nyomás. Kerülje a TV 
rázkódását és a túlzott rezgéseket, amelyek károsíthatják a TV belső alkatrészeit.

A TV szállításához használja a készülék eredeti dobozát és csomagolásait.

Telepítés

Áthelyezés

Szellőzés
Ne takarja le a szellőzőnyílásokat és ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV tokba. 

A TV körül tartson szabad helyet a megfelelő szellőzéshez.

Falra szerelés
A megfelelő szellőzés biztosítása és a por / szennyeződés megelőzése érdekében:

Ne szerelje a TV-t laposan, fejjel lefelé.

Ne tegye a TV-t polcra, szőnyegre, ágyra vagy szekrényre.

Ne takarja le a TV-t szövetekkel (például függönyökkel) vagy más anyagokkal (például 
újságokkal).

AC Tápkábel
A tűz, áramütés, sérülés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében használja az AC 
tápkábelt és aljzatot az alábbi utasítások szerint:

Ügyeljen arra, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva legyen az aljzatba. 

Használja a TV készüléket 32” 100-240V / 55” 200-240V AC áramforrással.

A kábelek csatlakoztatásakor biztonsági okokból a hálózati tápkábelt húzza ki.

Mielőtt bármilyen munkát végezne a TV-készüléken vagy elmozdítaná, húzza ki a 
tápkábelt az áramforrásból.

A tápkábelt hőtől tartsa távol.

Húzza ki a hálózati csatlakozót és rendszeresen tisztítsa meg. Ha a csatlakozót por 
borítja vagy párásodik, akkor a szigetelés minősége romolhat, ami tűzveszélyt okozhat.

Kerülje a tápkábel túlzott hajlítását, csavarodását és becsípődését, különben a vezeték 
sérülhet.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati tápkábelre.

Ne csatlakoztasson túl sok eszközt ugyanarra a hálózati csatlakozóra.

Ne használjon nem megfelelő hálózati csatlakozót.

Gyermekek
Ne hagyja gyermekét felmászni a TV-készülékre.

Az apróbb tárgyakat tartsa gyermekétől elzárva a lenyelés elkerülése érdekében.

Választható elemek
Tartsa távol az opcionális kiegészítőket vagy elektromágneses sugárzást kibocsátó 

eszközöket a TV-készülékétől, a kép torzulásának vagy zajának elkerülése érdekében.

A következő problémák esetén...
A hálózati tápkábel sérült

Az AC áramú aljzat nem megfelelő

A TV megsérül

Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy bekerül a TV házba
Azonnal kapcsolja ki a TV-készüléket és húzza ki a hálózati tápkábelt.

Használati korlátozások
Ne telepítse / használja a TV-t a következő helyeken, környezetben vagy körülmények 
között, különben a TV meghibásodhat, és tüzet, áramütést, sérülést vagy személyi 
sérülést okozhat.

Helyszín:
A szabadban (közvetlen napfényben), a tenger mellett, a hajóban, autóban, orvosi 
intézményben, instabil helyen, a víz mellett, vagy esőnek, nedvességnek vagy 
penésznek kitett helyeken. Ha a tévét egy nyilvános fürdő vagy fürdő öltözőjében 
helyezik el, akkor a TV károsodhat.

Környezet:
Forró, nedves vagy poros helyek, olyan helyek, ahová rovarok kerülhetnek, vagy 
mechanikus ütésnek kitett helyek, gyúlékony tárgyak (például gyertyák) mellett. A 
TV-készüléket ne érje csöpögő vagy kifröccsenő víz, és ne helyezzen folyadékot 
tartalmazó tárgyakat, például virágvázákat a TV tetejére. Tűz, áramütés vagy deformáció 
elkerülése érdekében ne tegye a TV-t nedves vagy poros helyre, vagy gőzzel vagy füsttel 
rendelkező helyiségbe (tűzhely vagy párásító közelében). Ne forraljon vizet, ne 
melegítsen, ne főzzön és ne használjon szúnyogtekercset a TV közelében.

Mi TV képernyőjének károsodása:
Ne dobjon semmilyen tárgyat a TV felé, különben a képernyő az ütközés következtében 
eltörhet, betörhet és súlyos sérüléseket okozhat. A TV felületének sérülése esetén ne 
érjen a TV-hez, mielőtt a hálózati tápkábelt kihúzta volna, különben áramütés léphet fel.

Körülmények:
Ne használja a TV-készüléket, ha nedves a keze, ha a burkolata nyitva van, vagy a gyártó 
által nem engedélyezett tartozékokkal. Villámlással járó vihar esetén húzza ki a TV-t a 
hálózati tápkábelből és a konnektorból. Ne telepítse a TV-t szabadtéri helyre. Ezen 
feltételek be nem tartása személyi sérülést vagy tárgyi károkat okozhatnak.

Üzemeltetési feltételek:
Működési hőmérséklet: 0°C-40°C Tárolási hőmérséklet: -15 ° C-40 ° C Relatív 
páratartalom: <80%

RoHS megfelelőség - Európai Unió
Az Európai Unióban értékesített Xiaomi termékek megfelelnek a 2011/65 / EU 
irányelvnek és annak későbbi módosításainak (veszélyes anyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló, EU / 
2015/863 irányelv) követelményeinek.

A Mi TV képernyőjének / házának használata és tisztítása
A LED TV tisztítása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel ki van-e húzva a hálózati 
aljzatból. A burkolat anyagának romlása vagy a képernyő bevonatának korróziójának 
elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.

Puha ruhával törölje le a képernyő / burkolat felületén található port. Makacsabb por 
esetén, enyhe mosószerrel megnedvesített puha ruhát alkalmazzon. 

A TV-készüléket ne érje közvetlenül víz és tisztítószer, mert az meghibásodást okozhat.

Ne használjon súroló lapokat, lúgos / savas tisztítószereket, súrolóport vagy illékony 
folyadékokat, például alkoholt, illékony olajokat, hígítókat vagy rovarölő szereket. A fenti 
anyagok használata vagy a gumival vagy vinil termékekkel való tartós érintkezés 
károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat anyagait. Javasoljuk, hogy rendszeresen 
tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat a megfelelő szellőzés érdekében. 

A TV szögének beállításakor lassan mozgassa a TV-készüléket, hogy megakadályozza 
az elmozdulást vagy a csúszást a talpazatról.

Óvintézkedések
A TV-t megfelelő megvilágítási körülmények között nézze. A tévénézés elégtelen 
megvilágításban vagy hosszú ideig károsíthatja a látását. 

A képernyő és a burkolat felmelegszik, amikor a TV működik. Ez normális.

Nem támogatja a HDMI IN-ből érkező DTS-CD bitfolyam dekódolását.

Egyszerűsített EU Megfelelőségi Nyilatkozat
A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. kijelenti, hogy az MI TV típusú rádióberendezés 
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

Tennivalók:
a. Az elhasználódott berendezések kezeléséhez mindig keressen információkat a termékével kapcsolatos 
katalógusból
b. Győződjön meg arról, hogy csak hivatalos újrahasznosítók javítják és kezelik az elektronikus termékeket.
c. Mindig hívja a hivatalos E-hulladék újrahasznosítókat, hogy ártalmatlanítsák a a lejárt élettartalmú 
terméket.
d. A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és tartozékokat mindig dobja le az élettartama 
lejártával a legközelebbi hivatalos E-hulladékgyűjtő központba / gyűjtőhelyen.
e. Amennyire lehetséges különítse el a csomagolóanyagot a felelős hulladékártalmatlanítási lehetőségek 
és az újrahasznosítási rendelkezés szerint.

Ne tegye:
a. Ne szerelje szét elektronikus termékeit.
b. Ne dobjon ki elektronikus készüléket, ha az “Ne dobja ki” szimbólummal van ellátva.
c. Ne adjon e-hulladékot informális és nem szervezett ágazatoknak, mint például a helyi hulladékgyűjtőknek.

RF Frekvencia és Teljesítmény
Ez az eszköz a következő frekvenciasávokat kínálja az EU területén és a maximális 
rádiófrekvenciás teljesítményt:
Bluetooth 2402-2480 MHz: <10dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: <20dBm
Wi-Fi 5180-5320 MHz and 5500-5700: <20dBm

Ez a készülék csak beltéri használatra korlátozódik, ha 5150–5350 MHz frekvenciatar-
tományban működik a következő országokban:

A 2014/53 / EU irányelv (RED) 10.2. cikkének megfelelően ez az eszköz legalább egy 
tagállamban működtethető a rádióspektrum használatára vonatkozó alkalmazandó 
követelmények megsértése nélkül.

Wheelie Bin szimbólum jelentése: Ne dobja az e-hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő 
tartályokba, mert ezek a hulladékok veszélyes természetűek és különleges módon kell 
újrahasznosítani őket.

Az újrafeldolgozás céljából, az erőforrások hatékony felhasználásának 
megkönnyítése érdekében, kérjük, a terméket vigye el egy közeli hivatalos 
gyűjtőhelyhez, bejegyzett bontóhoz vagy újrahasznosítóhoz.

A termék ártalmatlanítása
A terméket vigye el a legközelebbi hivatalos Xiaomi szervíz központba. Utasítások a termék 
kezelésére a használat során és után, valamint a termék kezelésével kapcsolatos tennivalók:
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Távkapcsoló

Power

BEMENET

CH LIST
Netflix

Mi TV
gomb

Hangerő

OK

Google Asszisztens

Számgombok

TTX
BEÁLLÍTÁSOK
Prime Video

Irányítás

Vissza
Android TV Home

Speciális Funkciók

AAA elem x 2

Nyomja meg egyszerre a Mi és a Home gombokat, 

miközben a távirányítót a TV közepére irányítja.

*A Google Segéd nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.

A TV be/ki kapcsolása

Google Segéd használata*

Közvetlen hozzáférés a csatornákhoz

Elérhető videoforrások kiválasztása

Teletex mód kiválasztása / kilépés belőle

Csatornalista megjelenítése

Főmenü megjelenítése a képernyőn

Közvetlen hozzáférés a Netflix alkalmazáshoz

Közvetlen hozzáférés a Prime Video alkalmazáshoz

Fel/le vagy balra/jobbra navigáció a tartalmak között

Lejátszás közben használja a bal/jobb irányokat az 

előre/vissza tekeréshez

Megerősítés funkció a tartalmak navigációjánál. Lejátszás közben

szüneteltetheti / lejátszhatja az aktuális videót, kivéve az élő csatornákon

(Set-Top Box vagy RF)

Rövid megnyomásával gyorsan visszatérhet a Mi TV kezdőképernyőjére.

Visszalépés az előző szintre

Rövid megnyomásával visszatérhet az Android TV kezdőképernyőjére.

Használja ezeket a gombokat a TV képernyőn megjelenő 

utasításoknak megfelelően.

Power: 

Google Asszisztens:

Számgombok:

BEMENET:

TTX:

CH LIST:

BEÁLLÍTÁSOK

Netflix:

Prime Video:

Irányítás:

OK:

Mi TV gomb:

Vissza:

Android TV Home:

Speciális Funkciók:

Specifikációk

Modell

Alapvető
Specifikációk

Hardver
Specifikációk

Portok

Vezeték
nélküli
kapcsolat

Audio és
Video
formátumok

Android TV
Modell: L32M5-5ASP
Feszültség: 100-240V~50/60Hz
Energia fogyasztás: 45W 

Android TV
Modell: L55M5-5ASP
Feszültség: 200-240V~50/60Hz
Energia fogyasztás: 150W 

Képernyő méret: 80 cm
Képernyő felbontás: 1366x768 (HD)
Képfrissítés: 60Hz

Képernyő méret: 138,8 cm
Képernyő felbontás: 3840x2160 (4K)
Képfrissítés: 60Hz

CPU: Négymagos CA53
RAM: 1.5GB DDR
Flash Tárhely: 8GB eMMC
Grafikus Processzor: Mali-470MP

CPU: Négymagos CA55
RAM: 2GB DDR
Flash Tárhely: 8GB eMMC
Grafikus Processzor: Mali-470MP

Bemenet: AV x 1; Antenna x 1;
Műhold x 1; HDMI x 3 (1 x ARC támogatással)
Kimenet: Fejhallgató x1
Adat Interfész: USB2.0 x 2; Ethernet port x 1; CI x 1

Bemenet: AV x 1; Antenna x 1; Műhold x 1;
HDMI x 3 (1 x ARC támogatással)
Kimenet: Fejhallgató x 1; Optikai x 1
Adat Interfész: USB2.0 x 3; Ethernet port x 1; CI x 1

Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth: BT4.2/5.0

Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth: BT4.2/5.0

Audio formátumok: FLAC; AAC; OGG;
Dolby Audio; DTS-HD
Video formátumok: MPEG 1/2/4; H.263;
H.265; H.264; VP8; VP9

Audio formátumok: FLAC; AAC; OGG;
Dolby Audio; DTS-HD
Video formátumok: MPEG 1/2/4; H.263;
H.265; H.264; VP8; VP9


