
mi Mouse

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky. Tento produkt je prenosný počítačová myš určená pre mobilný 

životný štýl. Myš má dva režimy pripojenia cez Bluetooth alebo rádia na frekvencii 2,4 GHz. Vynikajúci výkon 

tohto zariadenia, aby bolo možné prispôsobiť sa rôznym podmienkam použitia.

Ľavé tlačidlo Pravé tlačidlo 

Stredné tlačidlo / koliesko

režim pripojenia

prepínač

Notch mierka uzavretej polohe 

Snímateľný poťah

* Spôsob ovládania tejto myši je podobný pravidelné myš

Používateľská príručka

A: Režim pripojenia na 2,4 GHz rádia

1. Odstráňte kryt posúvaním proti smeru 

hodinových ručičiek. 

2. Vyberte tesniace vložku pre uzatvorenie 

kontaktov batérie.

3. Vyberte bezdrôtový adaptér 4. Zapojte adaptér do USB 

portu počítača

* Po prvom pripojení, predvolený režim pripojenia pomocou rádia.

6. Otočte spínač do polohy ON.5. Zatvorte nastavením zadný kryt do drážky a 

posúvanie v smere hodinových ručičiek.



Režim Pripojenie cez Bluetooth: B

1. Zapnite funkciu Bluetooth na počítači 
2. Podržte tlačidlo «Režim pripojenia», kým sa 

rozsvieti kontrolka.

* Aby bolo možné používať produkt v systéme Mac OS, je nutné, aby verzie Bluetooth čip bol BCM20702 a 

vyššie, rovnako ako operačný systém musí byť verzia 10.10 alebo novšia.

MiMouse 

Nepripojené

3. Na počítači si toto zariadenie Bluetooth (Device Name: MiMouse)

Bluetooth: 

Povolené

* Ak používate režim pripojenia cez Bluetooth, nie je vyžadované pripojenie USB adaptéra k počítaču.

4. Stlačením tlačidla «Connect» pre dokončenie pripojenie zariadení. Po úspešnom pripojení myši môžete 

využiť na určený účel v režime Bluetooth.

Bluetooth: 

Povolené 

MiMouse 

Pripojené

* Dlhým stlačením tlačidla «Mode Connection» tlačidlo umožňuje opakovane pripojiť zariadenie.

* Krátke kliknutie z «Režim pripojenia» Tlačidlo Vykoná prepínanie medzi režimami pripojenia na 

rádiovú komunikáciu alebo cez Bluetooth.

Hlavné parametre:

Názov produktu: Prenosné myš Xiao CMIIT ID: 

2016DP4530; Model produktu: XMSB01MW; 

Spôsob pripojenia: Bluetooth 4.0 a 

rádiokomunikačné 2,4 GHz; Operačný systém: 

Windows 7 * / 8/10 (Windows 7 je plne kompatibilný 

v prípade pripojenia cez Bluetooth) Typ senzora: 

Laser; Prevádzková doba: 1 rok, za normálnych 

podmienok prevádzky; Použité materiály: ABS plast 

+ hliníkovej zliatiny;

Hmotnosť: 77,5 g Maximálna vzdialenosť detekcie: 

10 m Pracovná teplota: 10 ° C + 50 ° C Vstupné 

parametre: spotreba 3B = 3 mA príkon: 10 mW (v 

prevádzkovom stave) 260mkvt (v pohotovostnom 

režime v prípade pripojenia cez 2,4G) 300mkvt (v 

pohotovostnom režime v prípade pripojenia cez 

Bluetooth) 120mkvt (v režime spánku)

Pomenovať a obsah škodlivých látok:

Táto tabuľka sa vykonáva v súlade s normou SJ / T 11364.

○ Znamená, že je obsah tejto látky v príslušnej časti výrobku, ktorá je maximálne prípustnú hodnotu podľa 

požiadaviek normy GB / T 26572;

X: znamená, že obsah daného látky v príslušnej časti výrobku, ktorá prekročí prípustnú hodnotu, v súlade s 

požiadavkami normy GB / T 26572.



pozor:

V prípade pozitívneho nálezu na nerozvážnosť niektorého tekutina vo výrobku, je nutné vypnúť pripojenie k 

počítaču naraz. Ďalšie použitia výrobku môže viesť k vznieteniu alebo úderu prúdom. Prosím kontakt v tomto 

prípade zastupiteľskom úrade alebo najbližšieho servisného strediska.

Neumožňujú hit lúča laseru v očiach vôbec. Nepoužívajte myš v blízkosti 

zdroja tepla alebo otvoreného ohňa.

Okrem spôsoby použitia výrobkov uvedených v tomto návode, prosím, nesnažte sa druhu alebo v ňom nahradí žiadne 

podrobnosti.

Záručný servis Xiaomi prenosné myši

Záručné podmienky:

Servis Xiaomi prenosné myši, a to: návrat, opravy alebo výmeny, sú vykonávané presne podľa «zákona o 

ochrane spotrebiteľa» a «zákon o kvalite produkcie». Služba je zahrnuté:

V prípade detekcie jedného zo zlomov uvedených v «zozname možných funkčných porúch» do 7 dní odo 

dňa zoznamu o prevzatí tovaru, a dostane potvrdenie od centra služieb popredajného servisu spoločnosti 

Xiao, ho je možné použiť bezplatný servis návrate alebo výmenou tovaru.

V prípade zistenia jednej z porúch uvedených v «zozname možných funkčných vád» v 8-15 dní odo dňa 

zoznamu o prevzatí tovaru, a príjmy z potvrdenie od stredu poľa po-predajný servis na Xiaomi 

spoločnosť, je možné využiť zadarmo službu výmeny alebo opravy výrobku.

V prípade zistenia jednej z porúch uvedených v «zozname možných funkčných vád» do 12 mesiacov 

odo dňa, keď sa zoznamom o prevzatí tovaru, a príjmy z potvrdenie od stredu poľa po-predajný servis 

spoločnosti Xiao, je možné použiť opravu zdarma.

Užitočná odporúčania:

Vzhľadom k nutnosti použiť baliaci box pre bezpečnosť tovaru počas prepravy, odporúčame vám udržať 

prepravný krabicu do 15 dní od okamihu podpisu o prevzatí tovaru.

Podmienky, za ktorých ponúk záruka servisu:

Neoprávnené opravy, zneužitie, mechanické poškodenia, hity kvapalina, poškodenie neopatrnosti, neoprávnenej 

zmene, použitie komponentov, nekompatibilné s týmto produktom, a tiež odstránenie, zmena označenia a 

označenia, vylučuje neoprávnenému otvoreniu; Ukončením všetkých podmienok, počas ktorých poskytnutie údržby 

záručnej vyššie uvedené je to možné;

K poškodeniu tovaru v dôsledku vyššej moci okolnosti; Vznik porúch spojených s prevádzkou tohto 

zariadenia a jeho súčastí uvedených v «zozname možných funkčných porúch» vzhľadom k vplyvu človeka.

XIAOMI-MI.COM 


