Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uchovejte jej pro další použití.

Důležité informace
Další informace naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Opatření
• Nesprávně použité baterie mohou vytéci a mohou způsobit nebezpečí výbuchu a zranění osob.
• Nevystavujte baterie vlhkému prostředí nebo prostředí s vysokou teplotou, ani vodivým
materiálům či kapalinám.
• Nepoužívejte vyteklé, zbarvené nebo zdeformované nebo jinak neobvykle změněné baterie.
• Životnost baterií závisí na způsobu použití. Vybité baterie musí být zlikvidovány v souladu
s místními zákony a předpisy.
• Nenechávejte baterie delší dobu vybité nebo nepoužívané.
• Nezkratujte baterie.
• Tuto myš nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte s výjimkou vyjmutí a výměny baterie.
• Pokud myš nefunguje správně, obraťte se na poprodejní servisní oddělení a vyžádejte si
příslušný servis nebo opravu.

Specifikace
Název: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition
Model: WXSMSBMW02
Materiály: ABS & PC
Provozní režim: Fotoelektrický senzor

Bezdrátový dosah: až 8 m
Vstup: 3 V ⎓ 10 mA
Rozměry: 112,7 x 62,7 x 36,8 mm
Čistá hmotnost: Přibližně 93 g

Bezdrátová konektivita: Bluetooth Low Energy 4.2, RF 2.4 GHz Kompatibilita:
Název zařízení Bluetooth: Mi Silent Mouse
Windows 10, macOS 10.10,
Provozní teplota: 0°C až 40°C
nebo Android 6.0 a vyšší
Název USB přijímače: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition Receiver
Model USB přijímače: DWXSMSBMW02
RF Specifikace
RF 2.4G
Bluetooth

Provozní frekvence
2 405 - 2 470 MHz
2 402 - 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon
4 dBm
4 dBm

Certifikace a bezpečnostní schválení
Společnost Beijing Miiiw Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové
zařízení typu WXSMSBMW02 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění
EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové stránce:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informace o likvidaci a recyklaci
Všechny výrobky nesoucí tento symbol jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení
(OEEZ jako ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domácím
odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte své
odpadní zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických
a elektronických zařízení, jmenované vládou nebo místními orgány. Správnou likvidací
a recyklací pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od
instalačního technika nebo místních úřadů.

Oznámení o záruce
Jako zákazník Xiaomi můžete za určitých podmínek užívat dalších záruk. Společnost Xiaomi
nabízí specifické záruky pro své zákazníky, které doplňují, ale nenahrazují zákonné záruky dané
spotřebitelským právem vaší země. Doba trvání a podmínky zákonných záruk jsou stanoveny
příslušnými zákony vaší země. Další informace o dodatečných zárukách pro spotřebitele
naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi:
https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Poprodejní služby jsou omezeny na zemi nebo region původního nákupu, s výjimkou případů,
kdy to zakazuje zákon nebo bylo společností Xiaomi přislíbeno jinak. V rámci spotřebitelské
záruky společnost Xiaomi v plném rozsahu v rámci zákona opraví, vymění nebo vrátí peníze za
produkt, podle svého uvážení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vyšší moc, špatné
použití nebo poškození způsobené nedbalostí či chybou uživatele. Kontaktní osobou pro
poprodejní servis může být jakákoli osoba autorizované servisní sítě Xiaomi, autorizovaný
distributor Xiaomi nebo koncový prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se
obraťte na příslušnou osobu určenou společností Xiaomi.
Stávající záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan. Záruky se rovněž nevztahují na
výrobky, které nebyly řádně dovezeny, nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi nebo nebyly
řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi. Podle
platných zákonů však můžete využít záruk neoficiálního prodejce. Společnost Xiaomi vás proto
vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Zřeknutí se odpovědnosti
Uživatelská příručka je publikována společností Xiaomi nebo její místní přidruženou
společností. Xiaomi může kdykoli a bez upozornění provést vylepšení a změny v této
uživatelské příručce, které jsou vyžadovány typografickými chybami, nepřesnostmi aktuálních
informací nebo vylepšením programů a/nebo zařízení. Tyto změny však budou začleněny do
nových vydání této uživatelské příručky. Všechny ilustrace jsou pouze ilustrační a nemusí
přesně zobrazovat skutečné zařízení.
Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností
Bluetooth SIG, Inc. a jsou použity na základě licence.
Dovozce:
Beryko s.r.o.,
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz

