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01  Paigaldus (Lauale)                02 Lülita TV  sisse   

 

 

 

 

 

• Tarvikud 

 
 

       Märkus: 

1) Tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad. 

2) Spesifikatsioonid võivad muutuda ilma eelneva teavituseta. 

TV ohutus- ja paigaldusjuhend 

Sisestage vasak / parem aluse tugi 

telerisse, nagu pildil näidatud, ja 

kinnitage need kruvidega. 

Märkus. Seinakinnitus ei kuulu 

tavapäraste tarvikute hulka 

Ühendage teleri toitejuhe ettevaatlikult 

vahelduvvoolu pistikupesaga. 

Sisselülitamiseks vajutage teleri allosas 

asuvat toitenuppu (või vajutage puldi 

toitenuppu).  

Järgige teleri seadistamise kiirjuhendi 

juhiseid ekraanil. 



3) Tugede pildid on ainult näitlikud. 

 

• TV liides (32") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TV liides (43") 

 

 

 

 



 

 

 

 

• TV liides (55") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puldi kasutamine 

 

 

 

 

 



 

 

 

Toide: Lülita TV sisse ja välja 

Google Assistant: Lühike vajutus ja saate rääkida Google Assistant-iga. 

Numbri nupud: Otse liigipääs kanalitele. 

Sisend Vajutage, et valida video sisend. 

TTX: Valige või väljuge teleteksti režiimilt. 

Kanalite loetelu: Vajutage, et näha kanalite loetelu 

Seaded: Kuvab menüüd  

Netflix: Annab ligipääsu Netflix appile 

Prime Video Annab ligipääsu Prime video appile 

Navigeerimine: Navigeerige sisus üles/alla või vasakule/paremale. Järelvaatamiseks kasutage vasak/parem 

nuppu, et liikuda edasi või tagasi  

OK: Vajutage, et kinnitada valik. Saate järelvaadata vajutades paus/edasi. Väljaarvatud Live-kanalitel 

Multiekraan: Lühike vajutus, et liikuda tagasi multiekraanile. 

Tagasi: Tagasi eelmisele tasandile 

Android TV Home: Lühike vajutus, et liikuda tagasi Android TV Home-ile  

Lisafunktsioonid: Kasutage neid nuppe vastavalt TV ekraanil kuvatavatele juhistele. 

 

 

 

 

 

 

• Spetsifikatsioonid 

 

 32" 43" 55" 
Mudel Android TV 

Mudel: L32M5-5ASP 
Pinge: 100-240V~ 50/60Hz 
Energiatarve: 45W 
 

Android TV 
Mudel: L43M5-5ASP 
Pinge: 100-240V~ 50/60Hz 
Energiatarve: 85W 

Android TV 
Mudel: L55M5-SASP 
Pinge: 200-240V~ 50/60Hz 
Energiatarve: 150W 

Põhi-
spetsifikatsioonid 

Ekraani suurus: 80cm 
Ekraani resolutsioon: 
1366x768 (HD) 
Värskendamise määr: 60Hz 
 

Ekraani suurus: 108cm 
Ekraani resolutsioon: 
3840x2160 (4K) 
Värskendamise määr: 
60Hz 

Ekraani suurus: 138.8cm 
Ekraani resolutsioon: 
3840x2160 (4K) 
Värskendamise määr: 
60Hz 

Vajutage üheaegselt nuppe Ml ja HOME, 

suunates samal ajal puldi teleri keskele. 

 



Riistvara andmed Protsessor: Quad-core 
CA53 
RAM: 1.5GB DDR 
Välkmälu: 8GB eMMC 
Graafikaprotsessor: Mali-
470MP 

Protsessor: Quad-core 
CA55 
RAM:2GB DDR 
Välkmälu: 8GB eMMC 
Graafikaprotsessor: Mali-
470MP 
 

Protsessor: Quad-core 
CA55 
RAM:2GB DDR 
Välkmälu: 8GB eMMC 
Graafikaprotsessor: Mali-
470MP 

Pordid Sisendliides: AV x l; Antenn 
x l; Sateliit x 1 
HDMI x 3 (1 port ARC 
toega) 
Väljundliides: kõrvaklapid x 
1 
Andmeliides: USB2.0 x 2; 
Ethernet port x 1 Clx 1 

Sisendliides: AV x l; 
Antenn x l; Sateliit x 1 
HDMI x 3 (1 port ARC 
toega) 
Väljundliides: kõrvaklapid x 
1; Optiline x 1 
Andmeliides: USB2.0 x 3; 
Ethernet port x 1 Clx 1 
 

Sisendliides: AV x l; 
Antenn x l; Sateliit x 1 
HDMI x 3 (1 port ARC 
toega) 
Väljundliides: kõrvaklapid x 
1; Optiline x 1 
Andmeliides: USB2.0 x 3; 
Ethernet port x 1 Clx 1 

Juhtmevaba 
Ühenduvus 

Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz 
(802.11 a/b/g/n/ac) 
Bluetooth: BT 4.2 

Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz 
(802.11 a/b/g/n/ac) 
Bluetooth: BT 4.2 
 

Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz 
(802.11 a/b/g/n/ac) 
Bluetooth: BT 4.2 

Audio ja 
Video 
Kodeerimine 

Helivormingud: FLAC; AAC; 
OGG; 
Dolby Audio; DTS-HO 
Videovormingud: MPEG 
1/2/4; H.263; 
H.264; VP8;VP9 
 

Helivormingud: FLAC; 
AAC; OGG; 
Dolby Audio; DTS-HO 
Videovormingud: MPEG 
1/2/4; H.263; 
H.264; VP8;VP9 

Helivormingud: FLAC; 
AAC; OGG; 
Dolby Audio; DTS-HO 
Videovormingud: MPEG 
1/2/4; H.263; 
H.264; VP8;VP9 

 

• Tähtsad turvanõuded 

Paigaldus 

• Teler tuleks paigaldada vahelduvvoolu pistikupesa lähedusse, mida saab hõlpsalt ühendada ja lahti 

ühendada.  

• Asetage teler siledale, tasasele pinnale, et vältida teleri kukkumist, vigastuste tekitamist või teleri 

kahjustamist.  

• Kui kavatsete paigaldada teleri seinale, soovitame teil kasutada volitatud teleri seinakinnitust. 

• Kruvide läbimõõt ja pikkus varieeruvad sõltuvalt seinakinnituse mudelist. Valede kruvide kasutamine 

võib põhjustada teleri kukkumist või sisemisi kahjustusi. 

 

Liigutamine  

• Enne teleri teisaldamist ühendage kõik kaablid lahti. 

• Suure teleri ohutuks liigutamiseks on vaja vähemalt 2 inimest. Teleri liigutamisel vältige survet LED-

paneelile. Vältige teleri raputamist ja liigset vibratsiooni. 

• Teleri uude asukohta või remonti viimisel pakkige teler originaalkarpi ja kasutades pakkematerjale.  

 

Ventilatsioon  

•  Ärge katke ventilatsiooniavasid ega sisestage esemeid korpusesse.  

•  Ventilatsiooni tagamiseks hoidke teleri ümber vaba ruumi. 

 

Seinale kinnitamine 



Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks ja tolmu või mustuse kogunemise ärahoidmiseks: 

• Ärge paigaldage telerit tasapinnaliselt, tagurpidi ega taha ega küljele. 

• Ärge asetage telerit riiulile, vaibale, voodile ega kapile.  

• Ärge katke telerit riide (nt kardinad) ega muude materjalidega (näiteks ajalehed). 

 

Vahelduvvoolu toitejuhe  
Tulekahju, elektrilöögi, kahjustuste või kehavigastuste vältimiseks kasutage vahelduvvoolu toitejuhet ja 

pistikupesa vastavalt alltoodud juhistele: 

• Sisestage pistik täielikult vahelduvvoolu pistikupessa.  

• Kasutage 32-tollist ja 43-tollist telerit 100–240 V / 55 “ telerit 200–240 V vahelduvvooluallikaga.  

• Kaablite ühendamisel tuleb vahelduvvoolu toitejuhe ohutuse huvides lahti ühendada. Olge ettevaatlik 

ja ärge komistage kaablitele.  

• Enne töö alustamist või teleri teisaldamist eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu 

pistikupesast. 

• Hoidke vahelduvvoolu toitejuhet kuumusest eemal.  

• Ühendage vahelduvvoolu pistik lahti ja puhastage seda regulaarselt. Kui pistik on tolmuga kaetud ja 

selles on veeaur, võib selle isolatsiooni kvaliteet halveneda, põhjustades tulekahju ohtu.  

• Vältige vahelduvvoolu toitejuhtme liigset muljumist, painutamist, muutmist või keerdumist, vastasel 

juhul võivad juhtmed paljastuda või katki minna.  

• Ärge asetage vahelduvvoolu toitejuhtmele raskeid esemeid.  

• Toite lahtiühendamisel ärge tõmmake vahelduvvoolu toitejuhet.  

• Ärge ühendage sama vahelduvvoolu pistikupesaga liiga palju seadmeid.  

• Ärge kasutage sobimatuid vahelduvvoolu pistikupesi. 

 

 
 
Lapsed 

• Ärge lubage lastel teleril ronida.  

• Allaneelamise vältimiseks asetage väikesed esemed lastele kättesaamatusse kohta. 

 

Valikulised üksused 

• Kujutise moonutuste ja müra vältimiseks hoidke valikulised lisaseadmed või elektromagnetilist kiirgust 

eraldavad seadmed telerist eemal. 

 

Reklaam 

See teler kuvab sisse- ja väljalülitamisel reklaame Teleri sisse- ja väljalülitamisel kuvatavat reklaami ei 

saa eemaldada ega muuta ning meil pole kontrolli kolmandate osapoolte reklaamide sisu üle. 

 

Järgmiste probleemide korral 

 

Vahelduvvoolu toitejuhe on kahjustatud 

• Vahelduvvoolu pistikupesa ei sobi 

• Teler on kukkumise või löögi tõttu kahjustatud 

• Juhul, kui mõni vedelik või tahke ese satub korpusesse läbi pistikupesa, lülitage teler välja ja 

ühendage viivitamatult toitejuhe lahti. 

 

Kasutuspiirangud 

Ärge paigaldage / kasutage telerit järgmistes kohtades, keskkondades või muudesse oludesse, sest 

vastasel juhul võivad teleril tekkida talitlushäired, põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi või 

tervisekahjustusi. 

 

• Kohad 



Õues (otsese päikesevalguse käes), mere ääres, laevas või autos, meditsiiniasutuses, ebastabiilses 

kohas, vee lähedal või vihma, niiskuse või hallituse käes. Kui teler asetatakse avaliku vanni või spaa 

riietusruumi, võib seda kahjustada õhus olev sulfiid. 

 

• Keskkond 

Kuumad, niisked või tolmused kohad;  kohad, kus võivad siseneda putukad; kohad, kus võib tekkida 

mehaaniline šokk; tuleohtlike esemete (näiteks küünlad) kõrval. Telerit ei tohiks sattuda kontakti tilkuva 

ega pritsiva veega  ning ärge asetage telerile vedelikke sisaldavaid esemeid, näiteks lillevaase. Ärge 

asetage telerit niiskesse või tolmusesse kohta ega auru või auruga ruumi (pliidi või niisutaja 

läheduses), et vältida tulekahju, elektrilööki või deformeerumist. Ärge keetke vett, kuumutage, keetke 

nuudleid. 

• Tingimused 

Ärge kasutage telerit, kui teie käed on märjad, kui ümbris on avatud või koos tarvikutega, millel pole 

tootja luba. Pikselöögi korral ühendage teler vahelduvvoolu toitejuhtmest ja pistikupesast lahti. Ärge 

paigaldage telerit välistingimustesse. Nende tingimuste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi 

või kahjustusi või põhjustada esemete löömist teleri vastu. 

• MI TV ekraani vigastamine 

Ärge visake teleri poole mingeid esemeid, vastasel juhul võib ekraan löögi tõttu puruneda ja põhjustada 

tõsiseid vigastusi. Teleri pinna kahjustamise korral ärge puudutage telerit enne, kui vahelduvvoolu 

toitejuhe on lahti ühendatud, vastasel juhul võite saada elektrilöögi. 

• Töötingimused 

Töötemperatuur: O ⁰C-40 ⁰C; Hoiustamistemperatuur: -15⁰ C - 40 ⁰C; Suhteline õhuniiskus: <80%. 

Ettevaatusabinõud 

• Vaadake telerit sobivates valgustingimustes. Teleri vaatamine ebapiisavas valguses või pika aja 

jooksul võib teie nägemist kahjustada. 

• Kui teler töötab, kuvar ja ümbris kuumenevad. See on normaalne.  

• Ei toeta HDMI IN-st tuleva DTS-CD bitivoo dekodeerimist. 

Mi TV ekraani / korpuse kasutamine ja puhastamine 

Enne LED-teleri puhastamist veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe on vahelduvvoolu pistikupesast lahti 

ühendatud. Korpuse materjalide riknemise või ekraani katte roostetamise vältimiseks järgige järgmisi 

ettevaatusabinõusid. 

• Ekraani / korpuse pinnalt tolmu eemaldamiseks pühkige seda pehme lapiga. Kui tolmu on veel, 

pühkige pesuainega niisutatud pehme lapiga.  

• Ärge pihustage vett ega pesuvahendit otse telerile. See võib tilkuda ekraani põhja või välistele 

osadele, põhjustades talitlushäireid.  

• Ärge kasutage puhastukäsnasid, leeliselisi / happelisi puhastusvahendeid, puhastuspulbrit ega 

lenduvaid vedelikke, näiteks alkoholi, lenduvaid õlisid, lahusteid ega insektitsiide. Ülaltoodud materjalide 

kasutamine või pikaajaline kokkupuude kummi- või vinüültoodetega võib kahjustada ekraani pinda ja 

korpuse materjale. Nõuetekohase ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid 

regulaarselt puhastada.  



• Teleri nurga reguleerimise ajal liigutage telerit aeglaselt, et see aluselt ei liiguks ega libiseks. 

 

RoHS vastavus - Euroopa Liit 

Euroopa Liidus müüdavad Xiaomi tooted vastavad direktiivi 2011/65 / EL nõuetele 

ja selle hilisemate muudatuste direktiivile (EL) 2015/863 piirangu kohta teatavate ohtlike ainete 

kasutamise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. 

 

EL lihtsustatud vastavusdeklaratsioon 

Käesolevaga deklareerib Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd, et Ml TV tüüpi raadioseadmed vastavad 

direktiivile 2014/53 / EL.  

EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil:  

http://www.mi.com/globalfservice/supportjdeclaration.html 

 

Raadiosagedus ja võimsus 

See seade pakub järgmisi sagedusalasid ainult EL-i aladel ja maksimaalset raadiosageduslikku võimsust 

Bluetooth 2402-2480 MHz: <lOdBm 

Wi-Fi24ll-2472 MHz: <20dBm  

Wi-Fi 5180-5320MHz ja 5500-5700: < 20dBm  

Seda seadet ei või kasutada siseruumides, kui see töötab järgmistes riikides sagedusalas 5150–55050 

MHz: 

 

 

 

Vastavalt direktiivi 2014/53 / EL (RED) artikli 10 lõikele 2 saab seda seadet kasutada vähemalt ühes 

liikmesriigis, rikkumata raadiospektri kasutamise suhtes kohaldatavaid nõudeid. 

 

Mida tähendab Läbikriipsutatud prügikasti  sümbol: ärge visake oma jäätmeid 

olmejäätmete kogumismahutitesse. Põhjus on see, et need jäätmed on oma olemuselt 

ohtlikud ja neid on vaja spetsiaalselt ringlusse võtta. Ressursside tõhusa kasutamise 

hõlbustamiseks kasutage palun ringlussevõttu andke see toode lähedalasuvasse 

volitatud kogumiskeskusesse, registreeritud demonteerimiskeskusesse või 

taaskasutusse.  

Kuidas seda toodet utiliseerida 

Viige see lähimasse Xiaomi volitatud esindusse. Juhised toote käitlemiseks selle kasutamise 

ajal ja pärast seda ning koos käsitsemise „Tehke nii“ „Ärge tehke nii“; 

Tehke nii: 

a. Teavet kasutuselt kõrvaldatud seadmete käitlemiseks otsige alati kataloogist.  
b. Veenduge, et teie elektroonikaseadmeid parandavad ja käsitlevad ainult volitatud 
ringlussevõtjad.  
c. Kõrvaldatud toodete hävitamiseks helistage alati volitatud e-jäätmete ringlussevõtjatele. 

http://www.mi.com/globalfservice/supportjdeclaration.html


d. Visake kasutatud elektroonikaseadmed, akud või lisaseadmed alati kasutusaja lõppedes 
lähimasse volitatud E-jäätmete kogumiskeskusesse / kogumispunkti. 
 

 

Ärge tehke nii: 

a. Ärge demonteerige oma elektroonilisi tooteid iseseisvalt.  
b. Ärge visake prügikastidesse elektroonikat, millel on märk "Ärge visake ära".  
c. Ärge andke e-jäätmeid mitteametlikele ja organiseerimata sektoritele, näiteks kohalikule 
romude müüjale / kaltsukogujatele. 

 

 

                                     MI LED-teleril on sisseehitatud Google Assistent. Esitage talle küsimusi ja 

käskige tal midagi teha. Mida rohkem te seda kasutate, seda kasulikumaks see muutub. See on teie 

isiklik Google, alati valmis aitama. 

                                       Saate oma lemmikrakendusi - filme ja telesaateid, muusikat, mänge, sporti 

ja palju muud - oma Android- või IOS-seadmest, Maci või Windowsi arvutist või Chromebooki MI-

telerisse üle kanda. Chromecasti toega rakendused leiate saidilt g.co/castapps 

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja kahekordne sümbol D on  

Dolby Laboratories kaubamärgid. 

                           Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol. DTS ja sümbol koos 

DTS-HD ja DTS-HD logo on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid ja / või kaubamärgid USA-s ja / või 

teistes riikides. DTS, kõik õigused kaitstud. 

                     Mõisted HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeediumiliides ning HDMI logo on HDMI 

Licensing Administrator, Inc kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja 

teistes riikides. 

 


