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FUNKCE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Psací plocha
Na psací ploše můžete psát, čmárat a kreslit.
Pro lepší zážitek z psaní a ochranu povrchu obrazovky před
poškozením používejte pouze stylus dodávaný s tímto tabletem.

Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se v závislosti
na skutečném výrobku a oblasti lišit.

Oblast magnetu
Boční strany tabletu a stylus jsou vybaveny magnetickou funkcí,
která zajišťuje snadné uložení.

POPIS ČÁSTÍ

Mazací tlačítko
Pokud je spínač zámku nastaven na
vymažete obsah obrazovky.

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Stylus

Psací
plocha

Oblast
magnetu

, stisknutím tohoto tlačítka

Spínač zámku
Chcete-li funkci vymazání povolit, nastavte spínač zámku na
Chcete-li funkci vymazání zakázat, nastavte spínač zámku na
Poznámka: Tlačítko zámku je ve výchozím nastavení nastaveno na
Prostor pro baterie
Knoflíková baterie CR2025 je dodána s psacím tabletem. Pokud je
baterie vybitá, co nejdříve ji vyměňte.

VAROVÁNÍ

• Uchovávejte mimo dosah ohně a vody.
• Pro psaní na psací ploše nepoužívejte ostré nebo tvrdé
předměty, abyste ji nepoškrábali.
• Tablet neohýbejte, abyste jej nepoškodili.
• Nepokoušejte se tablet rozebírat. Pokud narazíte na problém,
obraťte se na poprodejní servis.
• Baterie v tomto tabletu není nabíjecí. Nepokoušejte se ji nabít.
• Tento tablet obsahuje malé části, jako je baterie nebo kryt
baterie. Tyto malé části nejsou hračky, nedovolte dětem, aby si
s nimi hrály, předejdete tak tomu, aby je spolkly a udusily se.

SPECIFIKACE

Mi LCD Writing Tablet 13.5“
Čistá hmotnost: 0,345 kg (včetně baterie)
Typ baterie: Knoflíková baterie (CR2025)
Rozměry výrobku: 318 × 225 × 7 mm
Materiály: ABS, polymer
LCD displej

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat
v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických
zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně
s běžným komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny
elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se
všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných
místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních
i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá
minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další
informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu
nebo u místních úřadů.
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FUNKCIE

Písacia plocha
Na písacej ploche môžete písať, čmárať a kresliť.
Pre lepší zážitok z písania a ochranu povrchu obrazovky pred
poškodením používajte iba stylus dodávaný s týmto tabletom.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Všetky obrázky sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť v závislosti
od skutočného výrobku a oblasti.

POPIS ČASTÍ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ
zařízení XMXHB02WC je v souladu se směrnicemi EU. Úplné
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové
adrese: www.wittytrade.cz/shoda

Stylus

Písacia
plocha

Oblasť
magnetu

DENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA

Mazací
tlačítko
Spínač
zámku

Prostor pro
baterie

• Tento tablet obsahuje elektronické součástky a knoflíkovou
baterii. Skvrny na povrchu tabletu můžete utřít měkkým, suchým
hadříkem.
• Uchovávejte tablet v chladném prostředí. Nepoužívejte tablet
v prašném a vlhkém prostředí s teplotami nad 40 °C nebo pod 5 °C.
• Uchovávejte mimo dosah silného zdroje záření nebo UV světla.

Mazacie
tlačidlo
Spínač
zámku

Priestor
pre batérie

Oblasť magnetu
Bočné strany tabletu a stylus sú vybavené magnetickou funkciou,
ktorá zaisťuje jednoduché uloženie.
Mazacie tlačidlo
Ak je spínač zámku nastavený na , stlačením tohto tlačidla
vymažete obsah obrazovky.
Spínač zámku
Ak chcete povoliť funkciu vymazania, spínač zámku nastavte na
Ak chcete zakázať funkciu vymazania, spínač zámku nastavte na
Poznámka: Tlačidlo zámku je v základnom nastavení nastavené na
Priestor pre batérie
Gombíková batéria CR2025 je dodaná s písacím tabletom. Ak je
batéria vybitá, čo najskôr ju vymeňte.

DENNÁ STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

• Tento tablet obsahuje elektronické súčiastky a gombíkovú
batériu. Škvrny na povrchu tabletu možno utrieť mäkkou
suchou handričkou.
• Tablet skladujte v chladnom prostredí. Nepoužívajte tablet
v prašnom alebo vlhkom prostredí s teplotou nad 40 °C alebo
pod 5 °C.
• Udržujte ho mimo dosahu silného zdroja žiarenia a mimo
dosahu UV svetla.

VAROVANIE

• Udržujte ho mimo dosahu ohňa a vody.
• Pri písaní na písacej ploche nepoužívajte ostré alebo tvrdé
predmety, aby ste ju nepoškriabali.
• Tablet neohýbajte, aby ste ho nepoškodili.
• Nepokúšajte sa tablet rozoberať. Ak vznikne problém, obráťte
sa na servisné stredisko.
• Batéria v tomto tablete nie je nabíjacia. Nepokúšajte sa ju nabiť.
• Tento tablet obsahuje malé časti, ako je batéria a kryt batérie.
Tieto malé časti nie sú hračky, nedovoľte deťom, aby sa s

SPECIFIKACE

Mi LCD Writing Tablet 13.5“
Čistá hmotnost: 0,345 kg (včetně baterie)
Typ baterie: Knoflíková baterie (CR2025)
Rozměry výrobku: 318 × 225 × 7 mm
Materiály: ABS, polymer
LCD displej

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení
(smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym
odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče
likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi
na určených zberných miestach s príslušným oprávnením
a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna
likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na
životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie typu
XMXHB02WC je v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie
o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.wittytrade.cz/shoda
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