
Wireless Mouse Lite Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

Xiaomi Wireless Mouse Lite využíva 
bezdrôtovú technológiu 2,4 GHz. Stačí 
pripojiť nano prijímač k počítaču a 
potom môžete myš začať používať. 
Ultraľahká myš, ktorá je ergonomicky 
tvarovná a je dobrým partnerom pre 
váš počítač.

Tlačidlo zapnutia
/vypnutia

Ľavé 
tlačidlo

Pravé tlačidlo

Indikátor 
batérie

Rolovacie koliesko
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Nano prijímač

1. Posunutím nadol odstráňte kryt priestoru pre 
batérie, ako je znázornené na obrázku.

Priehradka 
na batérie

2. Nainštalujte batériu AAA. Uistite sa, že sú kladné (+) 
a záporné (-) póly.

Ako používať
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4. Keď váš počítač oznámi, že bola inštalácia 
úspešná, myš je pripravená na použitie.

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva 
a používateľského rozhrania v používateľskej 
príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný 
produkt a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od 
produktu.

3. Pripojte nano prijímač a zapojte ho do USB portu 
počítača. Potom zatvorte kryt priestoru pre batériu 
a zapnite myš pomocou vypínača.
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Indikátor batérie

V prípade slabej batérie bude indikátor batérie po 
zapnutí myši alebo prebudení z režimu spánku po 
dobu 10 sekúnd blikať.

Popis indikátora

Poznámka: Myš využíva úsporný dizajn, ho indikátor 
batérie sa počas používania automaticky vypne
a prejde do režimu spánku.

Výdrž batérie Xiaomi Wireless Mouse Lite sa líši
v závislosti od pracovného prostredia a pracovného 
vyťaženia. Všeobecne platí, že životnosť batérie môže 
trvať viac ako štyri mesiace.

Only use the battery approved by the manufacturer. Replacing with an incorrect battery type may 

invalidate the battery safety protection and cause a fire, or even an explosion.

Keep the battery away from extreme heat sources, such as sunlight, fire, microwave, or oven. Failure 

to do so may lead to leakage of flammable liquid or gas, or even an explosion.

Do not disassemble, strike, crush or cut the battery to avoid possible explosions.

Do not subject the battery to extremely low air pressure as it might lead to leakage of flammable 

liquid or gas, or even an explosion.

Stop using the battery immediately if there is any swelling.

Do not swallow the battery to avoid chemical burns.

If you think the battery may have been swallowed or may stay in any part of your or some else's body, 

seek medical attention immediately.

Stop using the mouse and keep it out of reach of children if the battery compartment is not closed 

securely.

Keep new or used batteries out of reach of children.

Do not dispose of used batteries with household waste. Dispose of them in a safe manner as per local 
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Bezpečnosť batérie a varovanie

Používajte iba batériu schválenú výrobcom. Výmena za nesprávny typ batérie môže zneplatniť bezpečnostnú 
ochranu batérie a spôsobiť požiar alebo dokonca výbuch.
Uchovávajte batériu mimo zdrojov extrémneho tepla, ako je slnečné svetlo, oheň, mikrovlnná rúra alebo rúra. 
Pokiaľ tak neurobíte, môže dôjsť k úniku horľavej kvapaliny alebo plynu alebo dokonca k výbuchu.
Batériu nerozoberajte, nenarážajte, nestláčajte ani nerežte, aby ste predišli možnej explózii.
Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu, pretože by to mohlo viesť k úniku horľavej kvapaliny 
alebo plynu alebo dokonca k výbuchu.
Pokiaľ dôjde k nafúknutiu batérie, okamžite ju prestaňte používať.
Neprehĺtajte batériu, aby nedošlo k chemickému popáleniu.
Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo mohla zostať v akejkoľvek časti vášho tela alebo tela 
niekoho iného,   okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Pokiaľ nie je priehradka na batérie bezpečne uzavretá, prestaňte myš používať a uchovávajte ju mimo dosahu 
detí.

securely.

Keep new or used batteries out of reach of children.

Do not dispose of used batteries with household waste. Dispose of them in a safe manner as per local 
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Názov: Xiaomi Wireless Mouse Lite 
Model: XMWXSB01YM (myš)
             DXMWXSB01YM (Nano prijímač) 
Konektivita: 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie 
Podporovaný operačný systém: Windows 10

Menovitý vstup: 1,5 V      50 mA 
Materiály: PC, ABS, kovy a ďalšie 
Čistá hmotnosť: 62 g (bez batérie) 
Rozmery položky: 113 × 60 × 36 mm 
Prevádzková teplota: 0 ℃ až 40 ℃

Špecifikácia

Only use the battery approved by the manufacturer. Replacing with an incorrect battery type may 

invalidate the battery safety protection and cause a fire, or even an explosion.

Keep the battery away from extreme heat sources, such as sunlight, fire, microwave, or oven. Failure 

to do so may lead to leakage of flammable liquid or gas, or even an explosion.

Do not disassemble, strike, crush or cut the battery to avoid possible explosions.

Do not subject the battery to extremely low air pressure as it might lead to leakage of flammable 

liquid or gas, or even an explosion.

Stop using the battery immediately if there is any swelling.

Do not swallow the battery to avoid chemical burns.

If you think the battery may have been swallowed or may stay in any part of your or some else's body, 

seek medical attention immediately.

Stop using the mouse and keep it out of reach of children if the battery compartment is not closed 

Nové alebo použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Použité batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Zlikvidujte ich bezpečným spôsobom podľa miestnych 
predpisov

Špecifikácia RF Pracovná frekvencia Maximálny výstupný výkon

2,4 G 2408 - 2474 MHz 0 dBm
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EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Yueme Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 
XMWXSB01YM (myš)/DXMWXSB01YM (nano prijímač) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa 
smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali 
chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto 
na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna 
likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. 
Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých 
zberných miest.

Only use the battery approved by the manufacturer. Replacing with an incorrect battery type may 

invalidate the battery safety protection and cause a fire, or even an explosion.

Keep the battery away from extreme heat sources, such as sunlight, fire, microwave, or oven. Failure 

to do so may lead to leakage of flammable liquid or gas, or even an explosion.

Do not disassemble, strike, crush or cut the battery to avoid possible explosions.

Do not subject the battery to extremely low air pressure as it might lead to leakage of flammable 

liquid or gas, or even an explosion.

Stop using the battery immediately if there is any swelling.

Do not swallow the battery to avoid chemical burns.

If you think the battery may have been swallowed or may stay in any part of your or some else's body, 

seek medical attention immediately.

Stop using the mouse and keep it out of reach of children if the battery compartment is not closed 

Informácie o zhode s predpismisecurely.

Keep new or used batteries out of reach of children.

Do not dispose of used batteries with household waste. Dispose of them in a safe manner as per local 
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Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: 
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať 
akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Dôležité: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu 
zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.
POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa 
časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 
domácej inštalácii.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované 
a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Nie je však možné 
zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.
Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím
a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými 
z nasledujúcich opatrení:
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— Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
— Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
— Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
— Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

Vyhlásenie o zhode IC

Toto zariadenie vyhovuje štandardu RSS bez licencie Industry Canada.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie 
a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu 
prevádzku zariadenia.
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Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.

(spoločnosť Mi Ecosystem)
Adresa: Room C608, Building No. B-2, Zhongguancun Dongsheng Science and Technology 
Park·Phase I, No. 66, Xixiaokou Road, Haidian District, Beijing, China

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz 11




