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USB 2.0

CI KÁRTYA

Blu-ray/DVD HD lejátszó Digitális set-topbox

Számítógép Játék Konzol

USB 2.0

Műhold Hangoló

Specifikációk
43" 50" 55"

Android TV

Modell L43M6-6AEU L50M6-6AEU L55M6-6AEU

Energiafelhasználás 105W 125W 150W

Kijelzo méret 108 cm 125,7 cm 138,8 cm

Képernyőfelbontás 3840 × 2160 (4K)

Feszültség 100-240V~ 50/60Hz

Frissítési ráta 60 Hz

processzor Négymagos CA55

RAM 2 GB DDR

Ethernet port AV kompozit kábel Blu-ray/DVD Flash tárhely 16 GB eMMC

Grafikus processzor Mali G52 MP

Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz

Bluetooth BT4.2/5.0

Hangformátumok FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-HD

Dolby Vision, MPEG 1/2/4;
H.263; H.264; H.265; VP8; VP9

Dolby Vision, HDR10+,
MPEG 1/2/4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9Videó formátumok
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• A távirányító használata

Hangsáv

Számgombok

INFO TTX

CH lista Google Asszisztens

Prime VideóNetflix

Irány

PatchWall Home Android TV Home

Hangerő Csatorna

Néma
Színes gombok

miközben a távirányítót a TV közepére irányítja.
és

AAA elem × 2

* A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.
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INFORMÁCIÓ: Röviden nyomja meg az információs sáv elindításához.

OK

Nyomja meg

CH lista: Nyomja meg a csatornalista megjelenítéséhez vagy a TV-nézésre való váltáshoz,
amikor az aktuális nézés nincs bekapcsolva

Bemenet

Android TV kezdőlap: Rövid megnyomásával gyorsan visszatérhet az Android TV kezdőképernyőjére.
Nyomja meg hosszan az alkalmazás megnyitásához

Kilépés

Hosszan nyomja meg a
Hangerő "-" gombot

TTX: Válassza ki vagy lépjen ki a Teletext módból.

Bemenet: Nyomja meg az elérhető videoforrások kiválasztásához.
 Beállítások: Megjeleníti a fő képernyőmenüt.

Netflix: Közvetlen hozzáférést biztosít a Netflix alkalmazáshoz.
Prime videó: Közvetlen hozzáférést biztosít a Prime Video alkalmazáshoz.

Beállítások

OK: Nyomja meg az aktuális választás megerősítéséhez navigáció közben. Megállíthatja/lejátszhatja az aktuális

Irány: Navigáljon fel/le vagy balra/jobbra a tartalom között. Lejátszás közben használja a bal/jobb gombot

Vissza: Visszalépéshez az utolsó csatornához, menü vagy alkalmazás bezárásához, vagy visszalépéshez a

Patchwall kezdőlap: Rövid megnyomásával gyorsan visszatérhet a PatchWall kezdőképernyőjére.

Vissza

Kilépés: Lépjen ki a menüből.

Néma: Rövid megnyomásával elnémíthatja/feloldhatja a hangerőt.
Színes feliratok:Válassza ki közvetlenül az opciókat.

azonnal elnémul

Google Asszisztens: Nyomja meg a Segéd gombot a távirányítón a Google Asszisztens* használatához.

videót lejátszás közben, kivéve az élő csatornákat (set-Top Box vagy RF).

gombokat a vissza/előretekeréshez.

Hangerő: A hangerő beállításához. Ha hosszan nyomja meg a Hangerő "-"gombot, a TV azonnal elnémul.

Csatorna: Élő TV módban mozgassa a gombot felfelé vagy lefelé a csatorna kiválasztásához.

Power: Kapcsolja be és ki a TV-t.
Hangsáv: Válasszon hangsávot több hangsáv közül.
Számjegyek: Közvetlen hozzáférést biztosít a csatornákhoz.

előző menüponthoz.

gombokat egyszerre,

Power



• Fontos óvintézkedések
Telepítés Gyermekek • A képernyő és a ház felforrósodik, amikor a TV működik. Ez 

normális.
Mit jelent a Wheelie Bin szimbólum: A szimbólum azt jelzi, hogy ne dobja az e-
hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő kukákba. Ez azért van így, mert ezek a 
hulladékok a természetben veszélyesek, és különleges módon kell újrahasznosítani 
őket.

• A TV-készüléket olyan váltóáramú konnektor közelében kell elhelyezni, 
amely könnyen bedugható és kihúzható.

• Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a TV-készülékre.

• Az apró tárgyakat gyermekektől távol helyezze el, nehogy 
lenyeljék.

• Nem támogatja a HDMI IN-ből érkező DTS-CD bitfolyam 
dekódolását.• Helyezze a TV-készüléket sima, sima felületre, hogy elkerülje a TV-készülék 

leesését, sérülést vagy a TV károsodását.
Hogyan kell megsemmisíteni ezt a terméket• Ha TV fali tartót kíván felszerelni, javasoljuk, hogy használjon 

hivatalos TV fali tartót.
Választható elemek A Mi TV képernyőjének/házának használata és tisztítása

A LED TV tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel ki van 
húzva a fali aljzatból. A burkolat anyagának károsodásának vagy a 
képernyőbevonat korrodálódásának elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a 
következő óvintézkedéseket.

Vidd el a legközelebbi Xiaomi hivatalos szervizközpontba. Útmutató a 
termék kezeléséhez használat közben és után, valamint a termék 
kezelésével kapcsolatos teendők és tilosak;

• A képtorzulás és a zaj elkerülése érdekében tartsa távol az opcionális 
tartozékokat vagy az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközöket a TV-től.• A csavarok átmérője és hossza a falra szerelhető modelltől függően változhat. A 

megfelelő csavarok használatának elmulasztása a TV-készülék leesését vagy 
belső károsodását okozhatja.

• Törölje le puha ruhával, hogy eltávolítsa a port a képernyő/tok 
felületéről. Ha továbbra is por van, törölje le enyhe tisztítószerrel 
megnedvesített puha ruhával.

Teendők:

Az alábbi problémák esetén... a. Mindig keressen információkat a termékhez tartozó katalógusban az 
elhasználódott berendezések kezeléséhez.• Az AC tápkábel sérült.

• A váltóáramú konnektor nem megfelelő.

• A TV-készülék leesés vagy ütés következtében megsérült.

• Húzza ki az összes kábelt, mielőtt áthelyezi a TV-t. • Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a TV-készülékre. A képernyő 
aljára vagy a külső alkatrészekre csöpöghet, ami meghibásodást okozhat.

b. Gondoskodjon arról, hogy elektronikus termékeit csak felhatalmazott 
újrahasznosítók javítsák és kezeljék.• A nagy TV-nek 2 vagy több emberre van szüksége a biztonságos mozgáshoz. A TV 

mozgatásakor ne gyakoroljon nyomást a LED panelre. Kerülje a TV-készülék megrázását 
vagy túlzott rezgéseinek kitételét.

• Ne használjon súrolópárnát, lúgos/savas tisztítószert, súrolóport vagy illékony 
folyadékokat, például alkoholt, illékony olajokat, hígítókat vagy rovarölő 
szereket. A fenti anyagok használata, illetve gumi- vagy viniltermékekkel való 
hosszan tartó érintkezés károsíthatja a képernyő felületét és a burkolat 
anyagait. Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat a 
megfelelő szellőzés érdekében.

c. Mindig hívja a hivatalos e-hulladék-újrahasznosítókat, hogy ártalmatlanítsák az élettartamuk 
végét elért termékeket.

• Bármilyen folyékony vagy szilárd tárgy esik a házba egy konnektoron keresztül, 
kapcsolja ki a TV-t, és azonnal húzza ki a hálózati tápkábelt.• Ha a TV-készüléket új helyre viszi, vagy javítást szeretne végezni, 

csomagolja be a TV-t az eredeti dobozba és csomagolóanyagokba.
d. Mindig dobja le használt elektronikai termékeit, akkumulátorait vagy 
bármilyen tartozékát, amikor eléri élettartamuk végét a legközelebbi 
hivatalos elektromos hulladékgyűjtő központban/gyűjtőhelyen.Használati korlátozások

Szellőzés Ne telepítse/használja a TV-t az alábbi helyeken, környezetben vagy 
körülmények között, különben a TV meghibásodhat, és tüzet, 
áramütést, kárt vagy személyi sérülést okozhat.

e. Ahol lehetséges vagy az utasításoknak megfelelően, válassza szét a csomagolóanyagot a 
felelős hulladékkezelési lehetőségek és az újrahasznosítás céljából történő válogatás szerint.

• A TV dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a TV-t, nehogy 
elmozduljon vagy lecsússzon az alapról.• Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen be semmilyen tárgyat a 

házba.
• Helyek:

• Hagyjon helyet a TV körül a szellőzéshez.
Szabadban (közvetlen napfényben), tenger mellett, hajón vagy más vízi 
járműben, autóban, egészségügyi intézményben, instabil helyen, víz 
mellett, esőnek, nedvességnek, penésznek kitett helyen. Ha a TV-t 
nyilvános fürdő vagy gyógyfürdő öltözőjében helyezi el, a levegőben 
lévő szulfid károsíthatja.

RoHS megfelelőség – Európai Unió Tilos:
Az Európai Unióban értékesített Xiaomi termékek megfelelnek a 2011/65/EU 
irányelv és annak későbbi módosításai, az egyes veszélyes anyagok elektromos 
és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 
(EU) 2015/863 irányelv követelményeinek.

a. Ne szerelje szét elektronikus termékeit egyedül.
b. Ne dobja az elektronikát a „Ne dobja ki” feliratú szemetesbe.

Falra szerelés

c. Ne adjon e-hulladékot informális és szervezetlen szektoroknak, például a helyi 
hulladékkereskedőknek/rongyszedőknek.• Környezet:• Ne szerelje fel a TV-t laposan, fejjel lefelé vagy hátrafelé, illetve ne szerelje 

fel oldalra. Forró, nedves vagy poros helyek; helyek, ahová a rovarok bejuthatnak; olyan 
helyekre, amelyek mechanikai ütésnek lehetnek kitéve; gyúlékony tárgyak (például 
gyertyák) mellett. A TV-készüléket ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víz 
hatásának, és ne helyezzen a TV tetejére folyadékot tartalmazó tárgyakat, például 
virágvázákat. A tűz, áramütés vagy deformáció elkerülése érdekében ne helyezze a 
TV-készüléket nedves vagy poros helyre, illetve gőzt vagy füstöt tartalmazó 
helyiségbe (tűzhely vagy párásító közelébe). Ne forraljon vizet, ne melegítsen, 
tésztát főzzön, és ne használjon szúnyogtekercset a TV közelében.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat Átküldheti kedvenc szórakoztató alkalmazásait --
filmek és tévéműsorok, zene, játékok, sport és egyebek – Android- vagy iOS-eszközéről, 
Mac vagy Windows rendszerű számítógépéről vagy Chromebookjáról a Mi TV-re. Keressen 
Chromecast-kompatibilis alkalmazásokat a g.co/castapps oldalon.

• Ne helyezze a TV-készüléket polcra, szőnyegre, ágyra vagy szekrényre. A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az MI TV 
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.• Ne takarja le a TV-készüléket szövettel (például függönnyel) vagy más 

anyaggal (például újságokkal). Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő 
internetes címen érhető el:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Audio és a dupla 
D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing 
Corporation védjegyei. Licenc alapján gyártva

a Dolby Laboratories-tól. Bizalmas, kiadatlan művek. Copyright © 1992–
2020 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

AC tápkábel
A tűz, áramütés, károk és személyi sérülések elkerülése érdekében használja 
az AC tápkábelt és az aljzatot az alábbi utasításoknak megfelelően: • Feltételek: RF frekvencia és teljesítmény

• Dugja be teljesen a dugót a hálózati aljzatba.

• Használja a TV-készüléket 100–240 V AC tápegységgel.

Ne használja a TV-készüléket nedves kézzel, nyitott házzal vagy a 
gyártó által nem engedélyezett tartozékokkal. Villámlással járó 
vihar esetén húzza ki a TV-készüléket a tápkábelből és a hálózati 
aljzatból. Ne helyezze el a TV-t szabadban. Ezen feltételek be 
nem tartása személyi sérülést vagy kárt okozhat, vagy tárgyak 
ütközhetnek a TV-vel.

Ez a készülék csak az EU területén kínálja a következő frekvenciasávokat és a 
maximális rádiófrekvenciás teljesítményt A DTS szabadalmakért lásd: http://patents.dts.com.

A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a szimbólum, 
valamint a DTS és a szimbólum együttesen bejegyzett védjegyek, a 
DTS-HD pedig a DTS, lnc védjegye. © DTS, lnc. Minden jog fenntartva.

Bluetooth 2402MHz-2480 MHz:<10dBm 
Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz:<20dBm Wi-Fi 
5180MHz-5320 MHz :<20dBm Wi-Fi 
5500MHz-5700MHz:Wi-Fi 20dBHz-5818

• A kábelek csatlakoztatásakor biztonsági okokból ki kell húzni a hálózati 
tápkábelt. Vigyázzon, nehogy megbotljon a kábelekben.

• Munkavégzés vagy a TV áthelyezése előtt húzza ki a hálózati 
tápkábelt a fali aljzatból. • A Mi TV képernyő sérülése A HDMI és HDMI High-Definition kifejezések

A Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing 
Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az 
Egyesült Államokban és más országokban.

• Tartsa távol a váltóáramú tápkábelt hőtől. Ne dobjon semmilyen tárgyat a TV felé, különben a képernyő az ütés 
következtében eltörhet, és súlyos sérülést okozhat. Ha a TV felülete 
megsérül, ne érintse meg a TV-t, amíg a hálózati tápkábelt ki nem húzta, 
különben áramütés következhet be.

Ez az eszköz csak beltéri használatra korlátozott, ha 5150-5350 MHz 
frekvenciatartományban működik a következő országokban:• Húzza ki a hálózati csatlakozót, és rendszeresen tisztítsa meg. Ha a 

dugót por borítja és vízgőz van, a szigetelés minősége romolhat, ami 
tűzveszélyt jelent. NÁL NÉL LENNI BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU AZAZ A Google, az Android, a YouTube, az Android TV és más 

védjegyek a Google LLC védjegyei.• Üzemeltetési feltételek: AZT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE Egyesült Királyság

• Kerülje a váltóáramú tápkábel túlzott becsípődését, hajlítását, módosítását vagy 
megcsavarását, ellenkező esetben a vezetékek szabaddá válhatnak vagy eltörhetnek. Üzemi hőmérséklet: 0°C–40°C; Tárolási hőmérséklet: -15°C-45°C; Relatív 

páratartalom: <80%.
A 2014/53/EU (RED) irányelv 10.2. cikke értelmében ez az eszköz 
legalább egy tagállamban üzemeltethető anélkül, hogy megsértené a 
rádióspektrum használatára vonatkozó követelményeket.

A gyártó hivatalos EU-képviselőjének neve: 
Xiaomi Technology Netherlands BV
Cím: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati tápkábelre.

• Ne húzza meg a hálózati tápkábelt, amikor kihúzza a tápellátást.

• Ne csatlakoztasson túl sok eszközt ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.

• Ne használjon nem megfelelő váltakozó áramú csatlakozóaljzatokat.

Óvintézkedések Az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése érdekében történő 
újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye vissza ezt a terméket egy közeli 
hivatalos gyűjtőközpontba, regisztrált szétszerelőbe vagy 
újrahasznosítóba, amikor a terméket ártalmatlanítja.

• Nézzen TV-t megfelelő fényviszonyok mellett. Ha elégtelen 
fényben vagy hosszú ideig néz TV-t, az károsíthatja a látását.

Importőr:
Beryko sro
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz
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A megfelelő szellőzés biztosítása és a por vagy szennyeződés
felhalmozódásának megakadályozása érdekében:

Mozgatás




