Mi LCD Writing Tablet 13,5“
Uživatelská příručka
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Funkce
Přehled produktu
Plocha pro psaní

Stylus

Plocha
pro psaní

Magnetická
oblast

Na plochu pro psaní lze snadno psát či kreslit. Chcete-li
dosáhnout lepšího zážitku z psaní a zabránit poškození
obrazovky, použijte stylus dodávaný s tímto tabletem.

Magnetická oblast
Boky tabletu a stylus jsou magnetické, pro snadné
uchycení stylusu k tabletu.

Tlačítko vymazat
Pokud je zámek přepnut do polohy , stiskem tohoto
tlačítka vymažete obsah obrazovky.

Zámek
Tlačítko
Vymazat

Zámek

Pro povolení funkce mazání nastavte zámek do polohy
Pro zakázání funkce mazání nastavte zámek do polohy
Poznámka: ve výchozím stavu je zámek v poloze

Přihrádka na baterie
K psacímu tabletu je přiložena knoflíková baterie
CR2025. Pokud je baterie vybitá, co nejdříve ji vyměňte.

Přihrádka
na baterie

Denní péče a údržba
Tento tablet obsahuje elektronické součástky
a knoflíkovou baterii. Povrchové skvrny lze
otřít měkkým, suchým hadříkem.
Uchovávejte tablet na chladném místě.
Nepoužívejte tento tablet v prašném a vlhkém
prostředí s teplotami nad 40°C nebo pod 5°C.
Nevystavujte tento tablet silnému světlu nebo
UV záření.

Varování
Nevystavujte tento tablet ohni ani vodě.
Na plochu pro psaní nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty, aby nedošlo
k poškrábání.
Tablet neohýbejte, aby nedošlo k jeho poškození.
Nepokoušejte se tablet sami rozebírat. V případě problémů kontaktujte
poprodejní servis.
Baterie používaná v tomto tabletu není dobíjecí. Nepokoušejte se ji nabít.
Tento tablet obsahuje malé součásti, jako jsou baterie či kryt baterie. Malé části
nejsou hračky, nedovolte dětem, aby si s nimi hrály, aby nedošlo k udušení.

Informace o OEEZ
Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2021/19/EU),
která by neměla být smíchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí
předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení,
které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalátora nebo místních úřadů.

Specifications
Mi LCD Writing Tablet 13.5“

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Čistá hmotnost: 0,345 kg (vč. baterie)

Adresa: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue,

Typ baterie: Knoflíková baterie (CR2025)

Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China

Rozměry: 318 × 225 × 7 mm

Další informace najdete na www.mi.com

Materiály: ABS, polymerový displej z tekutých
krystalů (LCD)

Dovozce:
Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

