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WPROWADZENIE  
Dziękujemy za wybranie produktu Xiaomi!  
  
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem,z urządzenia  
aby móc łatwo i prosto korzystać.  
  
W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie!  
Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia!  
Jeśli zauważysz rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje!  
  
OSTRZEŧENIA BEZPIECZEőSTWA 
 
Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to zmniejszyć ryzyko 
pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.  
Przestroga:  
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i zamoczenia, nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.  
  
Odłącz zasilacz sieciowy przed przystąpieniem do konserwacji.  
Trzymaj z dala od wysokiej temperatury i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.  
Chroń kabel adaptera. Poprowadź kabel tak, aby nie można było po nim nadepnąć ani uszkodzić go przezna nim 
niego inne urządzenia umieszczone lub obok. Zwróć szczególną uwagę na kabel przy złączu urządzenia.  
Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z urządzeniem. Użycie innego adaptera spowoduje utratę  
gwarancji. Odłącz adapter od gniazdka ściennego, gdy nie jest używany.  
  
- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.  
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie używaj 
środków chemicznych do czyszczenia urządzenia  
- Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (centrum serwisowe).  
- W przypadku zamoczenia natychmiast wyłączyć urządzenie. Nie demontować ani nie używać urządzenia  
grzewczo-suszącego do suszenia, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp.  
- Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z serwisem.  
- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej + 5 ° C i powyżej + 40 ° C), 
ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia.  
- Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia  
płyty głównej.  
- Nie naprawiać ani nie oddawać urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie.  
- Urządzenie może się nagrzewać podczas długotrwałego użytkowania lub pod stałym obciążeniem. To  
normalne.  
- Nie łam ani nie wymieniaj wbudowanej anteny urządzenia. Jeśli antena jest uszkodzona, odbiór może ulec 
pogorszeniu.  
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów i zawsze upewnij się, że wokół 
urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca.  
- Do Internetu lub innych sieci, takich jak Gdy łączysz się z komputerami, na Twoim urządzeniu mogą zostać 
zainstalowane wirusy, niechciane aplikacje lub inne złośliwe oprogramowanie.  
- Akceptuj / otwieraj tylko żądania połączenia lub pliki pobrane z bezpiecznej lokalizacji.  
- Wykonaj kopię zapasową ważnych danych, aby uniknąć utraty danych.  
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i profesjonalnego / przemysłowego i dlatego powinno być 
tylko do celów prywatnych używane.  
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie!  
- Nie rozpowszechniaj treści chronionych prawem autorskim.  
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- Nie używaj uszkodzonego zasilacza sieciowego. Utrzymuj narzędzia w stanie suchym. Nie przechowuj 
urządzenia w pobliżu pól magnetycznych.  
  
OstrzeŨenie:  
 - Instrukcje bezpieczeństwa nie ograniczają się do przypadków opisanych powyżej,wszystkich przypadkach należy 
zachować ostrożność. W niektórych przypadkach wystarczające może być przełączenie urządzenia w tryb 
samolotowy, ale w niektórych sytuacjach może być konieczne wyłączenie go.  
 - Jeśli nie oprogramowania sprzętowego lub obsługiwanego oprogramowania dostarczonego przez producenta  
zainstalujesz, gwarancja może zostać unieważniona.  
  
Czyszczenie  
Można czyścić Obudowę urządzenia wilgotną szmatką.  
 
FUNKCJE  
  
Model: MDZ-24-AA  
Rozdzielczość wyjściowa: 1080P (1920x1080) / 60fps  
Procesor: czterordzeniowy Cortex-A53, GPU: Mali-450/750 MHz  
Pamięć RAM: 1 GB  
Pamięć Flash: 8 GB (nie w pełni dostępna)  
System: Oparta na Androidzie 9.0 obsługa AndroidTV + Google Play, obsługa języka węgierskiego  
Sieć: Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac, dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz **  
Bluetooth: Bluetooth 4.2  
Wideo: VP9-10 , H.265, H.264, MPEG 1/2/4, Real 8/9/10  
Formaty wideo: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, MP4  
Audio: Dolby, DTS  
Formaty audio: MP3, AAC, FLAC, OGG  
: JPG, BMP, GIF, PNG  
Połączenia: 1x HDMI, 1x Micro USB  
Formaty obrazu Pilot: Pilot audio Bluetooth (działa z bateriami 2xAAA)  
Wymiary: 92,4 x 30,2 x 15,2 mm  
Waga: 28,5 g 2002/96  
 
Utylizacja  
Do utylizacji zgodnie z dyrektywą europejską/ WE.  
Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych.  
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub organami ochrony środowiska.  
  
Producent:  
Beijing Xiaomi Electronics Co. Ltd  
Room 707, 7F, Building 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing Economic and Technology  
Development Zone, China  
  
Znaki towarowe  
• Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG., Inc.  
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup ™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint ™, Wi-Fi Direct ™, Wi-Fi  
CERTIFIED ™ i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.  
• Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich odpowiednich właścicieli.  
• Android ™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google., Inc.  
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Deklaracja zgodnoŜci (streszczenie)  
Sprzedawca oświadcza, że urządzenie nadaje się do zamierzonego zastosowania i jest dostarczane  
zgodnie z przepisami wraz z naklejką produktu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim  
.  
Na podstawie opublikowanej przez producenta deklaracji produkt jest wprowadzany do obrotu ze znakiem 
zgodności CE  
zgodnie z § 5 ust. 1 dekretu IKIM 79/1997 (XXII.31.).  
Producent oświadcza niniejszym, że wszystkie niezbędne testy radiowe zostały przeprowadzone i że wyżej 
wymieniony  
produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53 / UE.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            TV STICK                            Pilot                           Kabel zasilający  
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Przycisk zasilania  
2. Głośne wyszukiwanie w Google  
8. Uruchom Netflix  
3. PRZYCISKI KIERUNKOWE ▲ ▼ ►◄  
9. Start  
4. Przycisk ENTER / Setup / OK  
10. VOLUME +/-  
5. Przycisk BACK 11. Bateria okładka  
6. Aplikacje  
7. O Ekran główny  
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KONFIGURACJA WSTŇPNA  
  
1. Podłącz TV Stick jak powyżej: najpierw złącze HDMI, a następnie zasilacz sieciowy.  
2. Poczekaj, aż urządzenie włączy się automatycznie.  
3. Umieść 2 szt. Baterie AAA do komory baterii pilota zdalnego sterowania (brak w zestawie), przestrzegając 
biegunowości wskazanej na rysunkach.  
4. Po włączeniu TV Stick postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
5. Przesuń pilota do TV Stick w promieniu 20 cm, a następnie naciśnij OK. Pilot został sparowany z tym.  
6. Użyj przycisków ▼ ▲ i OK, aby wybrać język.  
7. Zostaną wyświetlone dostępne sieci WiFi. Wybierz ten, z którym chcesz się połączyć i naciśnij OK.  
8. Jeśli to możliwe, utwórz w domu sieć 5 GHz, jeśli planujesz przesyłać strumieniowo treści o wysokiej 
rozdzielczości.  
9. Po połączeniu się z Wi-Fi zaloguj się na swoje konto Google i zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.  
10. Następnie urządzenie przejdzie do ekranu głównego, z którego można uzyskać dostęp do funkcji.  
  
Uwaga:  
Jeśli pilot jest poza zasięgiem lub bateria wymaga wymiany, możesz ją ponownie podłączyć: przesuń pilota bliżej 
niż 20 cm, a następnie naciśnij i przytrzymaj O przez kilka sekund, a następnie urządzenie ponownie się połączy.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




