
Mi Dual Mode Wireless Mouse  Silent Edition 
Dôležité informácie



Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uchovajte ho pre ďalšie použitie.

Dôležité informácie

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Opatrenie

• Nesprávne použité batérie môžu vytiecť a môžu spôsobiť nebezpečenstvo výbuchu a zranenia osôb.
• Nevystavujte batérie vlhkému prostrediu alebo prostredí s vysokou teplotou, ani vodivým 

materiálom či kvapalinám.
• Nevystavujte batérie vlhkému prostrediu alebo prostredí s vysokou teplotou, ani vodivým 

materiálom či kvapalinám.
• Životnosť batérií závisí od spôsobu použitia. Vybité batérie musia byť zlikvidované v súlade 

s miestnymi zákonmi a predpismi.
• Nenechávajte batérie dlhšiu dobu vybité alebo nepoužívané.
• Neskratujte batérie.
• Túto myš nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte s výnimkou vybratie a výmeny batérie.
• Ak myš nefunguje správne, obráťte sa na popredajný servisné oddelenie a vyžiadajte si príslušný 

servis alebo opravu.

Špecifikácie

Bezdrôtový dosah: až 8 m
Vstup: 3 V ⎓ 10 mA

Názov: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition 
Model: WXSMSBMW02
Materiály: ABS & PC
Prevádzkový režim: Fotoelektrický senzor

Rozmery: 112,7 x 62,7 x 36,8 mm 
Čistá hmotnosť: Približne 93 g

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth Low Energy 4.2, RF 2.4 GHz  Kompatibilita:
Windows 10, macOS 10.10,Názov zariadenia Bluetooth: Mi Silent Mouse 

Prevádzková teplota: 0°C až 40°C nebo Android 6.0 a vyšší
Názov USB prijímača: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition Receiver 
Model USB prijímača: DWXSMSBMW02

RF Špecifikácie Prevádzkové frekvencie Maximálny výstupný výkon
RF 2.4G 2 405 - 2 470 MHz 4 dBm
Bluetooth 2 402 - 2 480 MHz 4 dBm

Certifikácia a bezpečnostné schválenia

Spoločnosť Beijing Miiiw Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu WXSMSBMW02 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html



Informácie o likvidácii a recyklácii

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia 
(OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim 
odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, 
že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu 
z elektrických a elektronických zariadení, menované vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Správnou likvidáciou a recykláciou pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto 
zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Oznámenie o záruke

Ako zákazník Xiaomi môžete za určitých podmienok užívať ďalších záruk. Spoločnosť Xiaomi 
ponúka špecifické záruky pre svojich zákazníkov, ktoré dopĺňajú, ale nenahrádzajú zákonnej 
záruky dané spotrebiteľským právom vašej krajiny. Čas trvania a podmienky zákonných záruk 
sú stanovené príslušnými zákonmi vašej krajiny. Ďalšie informácie o dodatočných zárukách pre 
spotrebiteľov nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi: 
https://www.mi.com/en/service/warranty/. 

Popredajné služby sú obmedzené na zemi alebo región pôvodného nákupu, s výnimkou prípadov, 
keď to zakazuje zákon alebo bolo spoločností Xiaomi prisľúbené inak. V rámci spotrebiteľskej 
záruky spoločnosť Xiaomi v plnom rozsahu v rámci zákona opraví, vymení alebo vráti peniaze za 
produkt, podľa svojho uváženia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššia moc, zlé 
použitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou či chybou užívateľa. Kontaktnou osobou pre 
popredajný servis môže byť akákoľvek osoba autorizované servisné siete Xiaomi, autorizovaný 
distribútor Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa 
obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Existujúce záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Záruky sa takisto nevzťahujú na 
výrobky, ktoré neboli riadne dovezené, neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo neboli 
riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa 
platných zákonov však môžete využiť záruky neoficiálneho predajcu. Spoločnosť Xiaomi vás 
preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Zrieknutie sa zodpovednosti
Užívateľská príručka je publikovaná spoločnosťou Xiaomi alebo jej miestna pridruženou. 
Xiaomi môže kedykoľvek a bez upozornenia vykonať vylepšenia a zmeny v tejto užívateľskej 
príručke, ktoré sú vyžadované typografickými chybami, nepresnosťami aktuálnych informácií 
alebo vylepšením programov a / alebo zariadenia. Tieto zmeny však budú začlenené do 
nových vydaní tejto používateľskej príručky. Všetky ilustrácie sú len ilustračné a nemusia 
presne zobrazovať skutočné zariadenia.

Slovné značka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou 
Bluetooth SIG, Inc. a sú použité na základe licencie.

Dovozca:
Beryko s.r.o.,

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz




