
Mi LCD Writing Tablet 13,5“ Használati útmutató 
 

Olvassa el az útmutatót figyelmesen, és tartsa meg későbbi használatra. 
 
 
 
Termék áttekintése Funkciók 

 
 
 
 
 
 
 
 

Írófelület 

 
 

 
Ceruza 

 

 
Mágnese
s terület 

Írófelület 
Könnyű írni, vázlatolni, vagy rajzolni a rajzfelületre. 
Hogy jobb írási élményt érhessen el és, hogy 
megakadályozza a képernyő károsodását, kérjük 
használja a mellékelt ceruzát. 

Mágneses terület 
A tábla oldalai és a ceruza mágneses funkcióval 
van ellátva a könnyebb tárolásért. 

Törlés gomb 
Nyomja meg ezt a gombot, hogy kitörölje a képernyő 
tartalmát, amikor a zárkapcsoló  állásban van 

Törlés gomb Zárkapcsoló 
A törlés funkció engedélyezéséhez állítsa a zárkapcsolót 

 állásba 
 
 
 
 
Akkumulátortartó 

Zárkapcsoló A törlés funkció tiltásához állítsa a zárkapcsolót  
állásba 
Megjegyzés: A zárkapcsoló alapértelmezetten  
állásban van. 

Akkumulátortartó 
Egy CR2025 gombelem mellékelve van az 
írótáblához. Ha az akkumulátor lemerül, kérjük 
cserélje ki azt amint lehet. 



Kezelés & Karbantartás 

Ez a tábla elektronikus alkatrészeket 
tartalmaz és egy gombelemet. A felületi 
foltok eltávolíthatóak egy puha, száraz 
ruhával. 
Kérjük tartsa a táblát egy hűvös helyen. Ne 
használja ezt a táblát párás és nedves 
környezetben és 40°C felett, illetve 5°C alatt. 
Ne tegye ki a táblát erős fénynek, vagy UV 
fénynek. 

WEEE Információ 

Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés 
(WEEE a 2021/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is 
óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi 
hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített 
gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan 
negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek 
a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban. 

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications 
Co., Ltd. Gyártó: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd. 

(a Mi Ecosystem vállalata) 
Cím: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, 
Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 
További információért kérjük látogassa meg a www.mi.com oldalt 

Importőr:
Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

http://www.mi.com/
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