
POPIS PRODUKTU / POPIS VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Nepoužívejte monitor ve vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, 

kuchyně, sklepy nebo v blízkosti plaveckých bazénů.
• Ujistěte se, že monitor stojí na stabilním povrchu. Pokud 

monitor spadne nebo je převržen, může dojít k jeho poškození 
nebo zranění osob.

• Monitor uchovávejte a používejte na chladném, suchém 
a větraném místě. Uchovávejte monitor mimo dosah radiace 
a zdrojů tepla. Nezakrývejte ani neblokujte ventilační otvory na 
zadní straně monitoru.

• Nepokládejte monitor na postel, pohovku, přikrývku apod.
• Rozsah provozního napětí monitoru je uveden na štítku na zadní 

straně monitoru. Pokud si nejste jisti, jaké je napětí vašeho 
zdroje napájení, kontaktujte distributora monitoru nebo místní 
energetickou společnost.

• Pokud monitor neplánujete delší dobu používat, odpojte 
jej z elektrické zásuvky, čímž zabráníte možnému poškození 
v důsledku přepětí nebo úderu blesku.

• Nepřetěžujte elektrické zásuvky, mohlo by dojít k požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem.

• Nevkládejte do monitoru žádné cizí předměty, mohlo by dojít 
ke zkratu.

• Monitor svépomocí nerozebírejte ani neopravujte. Pokud 
monitor nefunguje správně, požádejte o pomoc naše oddělení 
poprodejního servisu.

• Napájecí kabel nadměrně nenatahujte, neotáčejte ani jej 
neohýbejte.

• Na obrazovce je přilepen polarizátor (nejedná se o ochrannou 
fólii), neodtrhávejte jej. Poškození produktu uživatelem zruší 
záruku.

Model BLJ24W120200P-V

Vstupní napětí 100-240 V AC

Vstupní střídavá frekvence 50/60 Hz, 0,6 A

Výstupní napětí 12,0 V DC

Výstupní proud 2,0 A

Výstupní výkon 24,0 W

Průměrná aktivní účinnost 86,20 %

Účinnost při nízkém 
zatížení (10 %)

76,80 %

Spotřeba bez zatížení 0,1 W

Výrobce Zhongshan Baolin El. Co.,Ltd.

Monitor

Stojan
Základna / Základňa

Kontrolka

Pětisměrné navigační 
tlačítko / Päťsmerné 
navigačné tlačidlo

HDMI port

Napájecí port / 
Napájací port

VGA port

Bezpečnostní
slot /Bezpečnostný 
slot

PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO

AC adaptér ×1 HDMI kabel ×1
HDMI kábel ×1

Stojan ×1
Základňa ×1

Záruční list ×1
Záručný list ×1

Uživatelská příručka ×1
Užívateľská príručka ×1

Šroub základny ×1
Skrutka základne ×1

Šroubovák ve tvaru L ×1
Skrutkovač tvaru L ×1

Šroub stojanu ×2 
Skrutka stojana ×2

Držák x1

INSTALACE
1. Nainstalujte stojan na zadní stranu monitoru a poté jej pevně 

připevněte šrouby stojanu.

2. Připevněte stojan k základně a poté pevně utáhněte šroub 
základny.

3. Upravte úhel monitoru podle vašeho přání.
Poznámka: Při nastavování úhlu monitoru doporučujeme jednou 
rukou držet základnu a druhou rukou manipulovat s monitorem. 
V opačném případě může monitor spadnout.

Dopředu o 5° Dozadu o 15°

NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS PORTŮ
1. Napájecí port: Vstup
2. HDMI port:

Verze: 1.4
Výstupní zařízení: Počítač, DVD přehrávač, fotoaparát atd.
Formáty signálu: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Maximální obnovovací frekvence: 1080p/60 Hz

3. VGA port:
Výstupní zařízení: Počítač, DVD přehrávač atd.
Maximální obnovovací frekvence: 1080p/60Hz

4. Bezpečnostní slot:
Vhodný pro 3 × 7 mm kabelový zámek (není součástí balení, 
prodáván samostatně).

Poznámka: Pokud je AC adaptér nebo HDMI kabel poškozen, 
je nutné jej nahradit originálním AC adaptérem nebo HDMI 
kabelem zakoupeným u výrobce nebo v oddělení poprodejního 
servisu.

1 2 3 4

POPIS TLAČÍTEK

Pětisměrné navigační 
tlačítko

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Stiskněte prostřední část pětisměrného navigačního tlačítka
Zapnutí monitoru

Stiskněte a podržte prostřední část pětisměrného tlačítka 
po dobu 2 sekund
Vypnutí monitoru

STAV KONTROLKY

Svítí = 
zapnuto

Bliká = 
režimu spánku

Ztlumená = 
vypnuto

POUŽITÍ PĚTISMĚRNÉHO NAVIGAČNÍHO TLAČÍTKA

Úkon

Výsledek

Pokud se na 
monitoru 
nezobrazuje 
nabídka

Pokud se na 
monitoru 
zobrazuje 
nabídka

Stiskněte 
pravou část

Otevření nabídky

Přepínání mezi 
možnostmi 
nabídky /
Vybrat

Stisknutí 
horní/dolní 
část

Přepnutí mezi 
možnostmi 
nabídky nebo 
podnabídky/
Upravit hodnoty

Stiskněte 
levou část Zpět

POPIS MENU

Mi monitor Standardní režim

Jas

Kontrast

Teplota barvy

Chytré režimy

Vstup

Nastavení

Hlavní nabídka Podnabídka Popis Nastavitelný rozsah Výchozí

Jas 0-100 Upravit jas monitoru 0-100 80

Kontrast
Upravit Upravit kontrast monitoru 0-100 75

DCR Funkce dynamického kontrastu Zapnout/Vypnout Vypnutý

Teplota barvy

Standardní Nastavit standardní teplotu barvy Najednou lze vybrat pouze 
jednu teplotu barvy Standardní

Teplý Nastavit chladnější teplotu barvy
Najednou lze vybrat pouze 
jednu teplotu barvy StandardníChladný Nastavit teplejší teplotu barvy

Vlastní Manuálně upravte teplotu barev RGB

Chytré režimy

Standardní režim Nastavit Standardní režim

Najednou lze vybrat pouze 
jeden režim Standardní

ECO režim Nastavit Eco režim

Herní režim Nastavit Herní režim

Režim filmu Nastavit režim Film

Slabého modrého světlo Nastavit režim slabého modrého světla

Vstup
VGA Nastavit na zdroj signálu VGA Najednou lze vybrat pouze 

jeden zdroj signálu /
HDMI Nastavit na zdroj signálu HDMI

Nastavitelní

Jazyk Zvolit jazyk nabídky English/Español/Русский/ 
Français/Italiano/ Deutsch/Polski/

English

Rychloběh Snížit dobu odezvy monitoru Vypnutý/Úroveň 1 / 2/ 3 Vypnutý

Auto upravení obrazu ...při použití zdroje signálu VGA / /

Auto upravení barvy ...při použití zdroje signálu VGA / /

Informace Informace o displeji monitoru / /

Resetování Obnovit tovární nastavení monitoru OK/Zrušit Zrušit

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SPECIFIKACE
Model RMMNT238NF 

Příkon 12 V 2 A

Jmenovitý výkon Max 24 W

Velikost obrazovky 23,8”

Velikost viditelného obrazu 
(diagonální) 60,5 cm

Rozteč bodů 0,275 × 0,275 mm

Jas 250 cd/m² (TYP)

Kontrast 1000:1 (TYP)

Barevný gamut 16,7 M 16:9

Poměr stran 6 ms (GTG)

Doba odezvy 1920 × 1080

Doporučené rozlišení 539,2 (d) × 181,2 (š) × 419,5 
(v) mm

Maximální rozlišení 2,7 kg

Rozměry výrobku 1920 × 1080

Čistá hmotnost Max 24 W

Provozní teplota 20–90 % (relativní vlhkost)

Provozní vlhkost 0 °C až 40 °C

Atmosférický tlak 86–106 kPa

Problém Možná příčina Řešení

Monitor nelze 
zapnout

Přístroj není 
napájen

Ujistěte se, že je AC 
adaptér správně 
zapojen.
Stiskněte prostřední 
část pětisměrného 
navigačního tlačítka.

Tmavý obraz Jas/kontrast není 
řádně nastaven Upravte jas a kontrast.

Roztřesený nebo 
zvlněný obraz Rušení

Monitor udržujte 
mimo dosah 
elektronických 
zařízení, která mohou 
způsobit elektrické 
rušení.

Kontrolka svítí, 
ale na obrazovce 
není žádný 
obraz

Žádný signál Zapněte počítač.

Monitor ukazuje: 
Mimo dosah

Nesprávné 
rozlišení

Ujistěte se, že grafická 
karta počítače funguje 
správně.

Při použití zdroje 
signálu VGA není 
obraz uprostřed 
nebo mimo 
dosah

Obraz není 
upravený

Upravte obraz pomocí 
položky Automatické 
upravení obrazu 
v nabídce.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu 
s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným 
komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické 
a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními 
i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím 
oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná 
likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní 
prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, 
v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ zařízení 
RMMNT238NF je v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU 
prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

SPECIFIKACE EXTERNÍHO AC ADAPTÉRUCZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se v závislosti 
na skutečném výrobku a oblasti lišit.

Zpět Enter/Zvolit Posunout/Upravit



Mi LCD Writing Tablet 13.5‘‘

CZ | Uživatelská příručka
SK | Užívateľská príručka

Dovozce | Dovozca
Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha, Česká republika 
www.xiaomi.cz

Výrobce | Výrobca
Xiaomi Communications Co., Ltd.

 #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi‘erqi Middle Road, Haidian District,
Being, China, 100085

Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

ID 28505SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Všetky obrázky sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť v závislosti 
od skutočného výrobku a oblasti.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Nepoužívajte monitor vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne, 

kuchyne, pivnice alebo v blízkosti plaveckých bazénov.
• Ubezpečte sa, že monitor stojí na stabilnom povrchu. 

Ak monitor spadne alebo sa prevrhne, môže dôjsť k jeho 
poškodeniu alebo zraneniu osôb.

• Monitor uchovávajte a používajte na chladnom, suchom 
a vetranom mieste. Monitor uchovávajte mimo dosahu radiácie 
a zdrojov tepla. Nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory 
na zadnej strane monitora.

• Monitor nepokladajte na posteľ, pohovku, prikrývku a pod.
• Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku 

na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, aké je napätie 
vášho zdroja napájania, kontaktujte distribútora monitora alebo 
miestnu energetickú firmu.

• Ak monitor neplánujete používať dlhší čas, odpojte ho 
z elektrickej zásuvky, čím zabránite možnému poškodeniu 
v dôsledku prepätia alebo úderu blesku.

• Nepreťažujte elektrické zásuvky, mohlo by dôjsť k požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom.

• Do monitora nevkladajte žiadne cudzie predmety, mohol by 
nastať skrat.

• Monitor sami nerozoberajte ani neopravujte. Ak monitor 
nefunguje správne, požiadajte o pomoc naše oddelenie 
popredajného servisu.

• Napájací kábel príliš nenaťahujte, neotáčajte ani neohýbajte.
• Na obrazovke je prilepený polarizátor (nejde o ochrannú fóliu), 

neodtrhávajte ho. Poškodenie výrobku užívateľom ruší záruku.

Model BLJ24W120200P-V

Vstupné napätie 100-240 V AC

Vstupná striedavá frekvencia 50/60 Hz, 0,6 A

Výstupné napätie 12,0 V DC

Výstupný prúd 2,0 A

Výstupný výkon 24,0 W

Priemerná aktívna účinnosť 86,20 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení 
(10 %)

76,80 %

Spotreba energie bez zaťaženia 0,1 W

Výrobca Zhongshan Baolin El. Co.,Ltd.

1. Stojan nainštalujte na zadnú stranu monitora a potom ho 
pevne pripevnite skrutkami stojana.

2. Stojan pripevnite k základni a potom pevne utiahnite 
skrutku základne..

3. Uhol monitora upravte podľa vašich požiadaviek..
Poznámka: Pri nastavovaní uhla monitora odporúčame 
jednou rukou držať základňu a druhou rukou manipulovať 
s monitorom. V opačnom prípade môže monitor spadnúť.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1 2 3 4

POPIS TLAČIDIEL

Päťsmerné navigačné 
tlačidlo

Stlačte prostrednú časť päťsmerného navigačného tlačidla
Zapnutie monitora

Stlačte a na 2 sekundy podržte prostrednú časť 
päťsmerného tlačidla
Vypnutie monitora

STAV KONTROLKY

Svítí = 
Zapnutie

Bliká = 
režimu spánku

Nesvieti = 
Vypnutie

POUŽITIE PÄŤSMERNÉHO NAVIGAČNÉHO TLAČIDLA

Úkon

Výsledok

Ak sa na 
monitore 
nezobrazuje 
ponuka

Ak sa na monitore 
zobrazuje ponuka

Stlačte
pravú časť

Otvorenie 
ponuky

Prepnutie medzi 
možnosťami 
ponuky/Zvoliť

Stlačenie
hornej/dolnej
časti

Prepnutie medzi 
možnosťami 
ponuky alebo 
podponuky/
Upraviť hodnoty

Stlačte ľavú
časť Späť

Mi monitor Štandardný režim

Jas

Kontrast

Teplota farby

Inteligentné 
režimy

Vstup

Nastavenie

Hlavná ponuka Podponuka Popis Nastaviteľný rozsah Základný

Jas 0-100 Upraviť jas monitora 0-100 80

Kontrast
Upraviť Upraviť kontrast monitora 0-100 75

DCR Funkcia dynamického kontrastu Zapnúť/Vypnúť Vypnutý

Teplota farby

Štandardný Nastaviť štandardnú teplotu farby Naraz možno vybrať iba jednu 
teplotu farby Štandardný

Teplý Nastaviť chladnejšiu teplotu farby
Naraz možno vybrať iba 
jeden režim ŠtandardnýChladný Nastaviť teplejšiu teplotu farby

Vlastný Manuálne upravte teplotu farieb RGB

Inteligentné 
režimy

Štandardný režim Nastaviť Štandardný režim

Naraz možno vybrať iba jeden 
zdroj signálu Štandardný

ECO režim Nastaviť Eco režim

Herný režim Nastaviť Herný režim

Režim filmu Nastaviť režim Film

Slabé modré svetlo Nastaviť režim slabého modrého svetla

Vstup
VGA Nastaviť na zdroj signálu VGA Naraz je možné vybrať len 

jeden zdroj signálu /
HDMI Nastaviť na zdroj signálu HDMI

Nastavenie

Jazyk Zvoliť jazyk ponuky English/Español/Русский/ 
Français/Italiano/ Deutsch/Polski/

English

Rýchlobeh Znížiť čas odozvy monitora Vypnutý/Úroveň 1 / 2/ 3 Vypnutý

Auto upravenie obrazu ...pri použití zdroja signálu VGA / /

Auto upravenie farby ...pri použití zdroja signálu VGA / /

Informácie Informácie o displeji monitora / /

Resetovanie Obnoviť továrenské nastavenie monitora OK/Zrušit Zrušiť

Model RMMNT238NF 

Příkon 12 V 2 A

Menovitý výkon Max 24 W

Veľkosť obrazovky 23,8”

Veľkosť viditeľného obrazu 
(diagonálna) 60,5 cm

Rozstup bodov 0,275 × 0,275 mm

Jas 250 cd/m² (TYP)

Kontrast 1000:1 (TYP)

Farebný gamut 16,7 M 16:9

Pomer strán 6 ms (GTG)

Doba odozvy 1920 × 1080

Odporúčané rozlíšenie 539,2 (d) × 181,2 (š) × 419,5 
(v) mm

Maximálne rozlíšenie 2,7 kg

Rozmery výrobku 1920 × 1080

Čistá hmotnosť Max 24 W

Prevádzková teplota 20–90 % (relatívna vlhkosť)

Prevádzková vlhkosť 0 °C až 40 °C

Atmosférický tlak 86–106 kPa

Problém Možná příčina Řešení

Monitor nelze 
zapnout

Přístroj není 
napájen

Ujistěte se, že je AC 
adaptér správně 
zapojen.
Stiskněte prostřední 
část pětisměrného 
navigačního tlačítka.

Tmavý obraz Jas/kontrast není 
řádně nastaven Upravte jas a kontrast.

Roztřesený nebo 
zvlněný obraz Rušení

Monitor udržujte 
mimo dosah 
elektronických 
zařízení, která mohou 
způsobit elektrické 
rušení.

Kontrolka svítí, 
ale na obrazovce 
není žádný 
obraz

Žádný signál Zapněte počítač.

Monitor ukazuje: 
Mimo dosah

Nesprávné 
rozlišení

Ujistěte se, že grafická 
karta počítače funguje 
správně.

Při použití zdroje 
signálu VGA není 
obraz uprostřed 
nebo mimo 
dosah

Obraz není 
upravený

Upravte obraz pomocí 
položky Automatické 
upravení obrazu 
v nabídce.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi 
na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/
EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. 
Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými 
miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach 
s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych 
predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny 
vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii 
získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie typu 
RMMNT238NF je v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode 
je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

Späť Enter/Zvoliť Posunúť/Upraviť

Dopredu o 5° Dozadu o 15°

INŠTALÁCIA

POPIS PORTOV
1. Napájací port: Vstup
2. HDMI port:

Verzia: 1.4
Výstupné zariadenie: Počítač, DVD prehrávač, fotoaparát atď.
Formáty signálu: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Maximálna obnovovacia frekvencia: 1080p/60 Hz

3. VGA port:
Výstupné zariadenie: Počítač, DVD prehrávač atď.
Maximálna obnovovacia frekvencia: 1080p/60Hz

4. Bezpečnostný slot:
Vhodný pre 3 × 7 mm káblový zámok (nie je súčasťou balenia, 
predáva sa samostatne).

Poznámka: Ak je AC adaptér alebo HDMI kábel poškodený, treba 
ho nahradiť originálnym AC adaptérom alebo HDMI káblom 
kúpeným u výrobcu alebo v oddelení popredajného servisu.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE POPIS MENU RIEŠENIE PROBLÉMOV SPECIFIKACE ŠPECIFIKÁCIA EXTERNÉHO AC ADAPTÉRA


