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Інструкція з використання пульту дистанційного керування

Гарантія

Використання ремінця для пульту дистанційного
керування

Комплектація
Пульт
Батарейки х2
Ремінець пульту

1. Спочатку вставте в пульт 2 батареї (тип 7)

1. Протягніть петлю ремінця через спеціальний отвір в
нижній частині відсіку для батареї;
2. Після того як ви просмикнули петлю ремінця через
спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батареї,
проведіть його через засувку між двома батарейками;
3. Вставте батарейки, і закрийте задню панель відсіку
для батарейок.

Відкрийте задню панель для батарейок, вставте в пульт
2 батареї (тип 7) і закрийте панель відсіку.

Зверніть увагу

Налаштування

2. Сполучення
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У головному меню телевізора увійдіть в Mi TV пристрої> Зовнішній пристрій і Bluetooth> Mi Bluetooth
пульт> Додати Mi пульт дистанційного керування,
дотримуйтесь керівництву телевізора. Після успішного
сполучення, на телевізорі з’явиться оповіщення про
вдале сполученні пристроїв.

Використання пульта ДУ
Переміщення
вибору і різних
опцій

Повернення
на один шаг
назад
Повернення на
головну
страницу

.I

1. Mi пульт дистанційного керування підключається до
всіх видів Mi TV 2, включаючи 40-дюймовий, 49-дюймовий, 55-дюймовий Mi TV 2 і 48-дюймовий Mi TV 2S.

Включення

Підтвердження
вибору

Меню

Регулювання
гучності

2. Щоб забезпечити нормальну роботу пульта, відновіть версію системи телевізора на 1.1.82 і вище.

Головна сторінка: швидке повернення на головну
сторінку.

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій.
В інтерфейсі онлайн відео, зайдіть в пошук; в інтерфейсі відтворюваних файлів відображаються параметри відео; ви також можете знайти ще більше категорій відео в списку інтерфейсу і т.д.

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» та «Закону
про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:
Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту,
заміни або повернення товару Ви повинні пред’явити
квитанцію.
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр
сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину
проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну
заміну товару, повернення або ремонт.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр
сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему,
після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару
або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр
сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему,
після чого Вам надається безкоштовний ремонт.
4. Пошкодження конструкції через людський фактор
після закінчення дії гарантії. Наприклад: механічні
пошкодження корпусу або кнопок; Уцьому випадку
гарантійний ремонт не надається.

Переміщення вибору і різних опцій: управління вибором (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду
відео, за допомогою даних кнопок, ви також можете
швидко перемотати відео вперед, назад ..
Підтвердження вибору: під час перегляду відеофайлу дозволяє зупинити його на паузу.
Повернення: Повернення на шаг назад.
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