Mi LCD Writing Tablet 13,5“
Užívateľská príručka
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Funkcie
Prehľad produktu
Plocha pre písanie

Stylus

Na plochu pre písanie možno ľahko písať či kresliť. Ak
chcete dosiahnuť lepšieho zážitku z písania a zabrániť
poškodeniu obrazovky, použite stylus dodávaný s týmto
tabletom.

Magnetická oblasť
Plocha
pre písanie

Magnetická
oblasť

Boky tabletu a stylus sú magnetické, pre jednoduché
uchytenie stylusu k tabletu.

Tlačidlo Vymazať
Pokiaľ je zámok prepnutý do polohy
tlačidla vymažete obsah obrazovky.

Tlačidlo
Vymazať

, stlačením tohto

Zámok
Zámok

Pre povolenie funkcie mazania nastavte zámok do polohy
Pre vypnutie funkcie mazania nastavte zámok do polohy
Poznámka: v predvolenom stave je zámok v polohe

Priehradka na batérie
Priehradka
na batérie

K písaciemu tabletu je priložená gombíková batéria
CR2025. Ak je batéria vybitá, čo najskôr ju vymeňte.

Denná starostlivosť a údržba
Tento tablet obsahuje elektronické súčiastky
a gombíkovú batériu. Povrchové škvrny
možno utrieť mäkkou, suchou handričkou.
Uchovávajte tabliet na chladnom mieste.
Nepoužívajte tento tablet v prašnom a vlhkom
prostredí s teplotami nad 40°C alebo pod 5°C.
Nevystavujte tento tablet silnému svetlu alebo
UV žiareniu.

Varovanie
Nevystavujte tento tablet ohňu ani vode.
Na plochu pre písanie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, aby nedošlo
k poškriabaniu.
Tablet neohýbajte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Nepokúšajte sa tablet sami rozoberať. V prípade problémov kontaktujte
popredajný servis.
Batérie používané v tomto tablete nie je nabíjateľná. Nepokúšajte sa ju nabiť.
Tento tablet obsahuje malé súčasti, ako sú batérie či kryt batérie. Malé časti nie
sú hračky, nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali, aby nedošlo k uduseniu.

Informácie o OEEZ
Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadová elektrická a elektronická zariadenia (OEEZ podľa smernice 2021/19/EÚ),
ktorá by nemala byť zmiešaná s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné
prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest
získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

Špecifikácie
Mi LCD Writing Tablet 13.5“

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Čistá hmotnosť: 0,345 kg (vč. batérie)

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

Typ batérie: Gombíková batérie (CR2025)

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

Rozmery: 318 × 225 × 7 mm

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Materiály: ABS, polymérový displej z tekutých
kryštálov (LCD)

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

