
CZ | UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nesprávně instalované baterie mohou vytéct a způsobit nebezpečí 
výbuchu a zranění osob.
• Nevystavujte baterie vlhkému prostředí nebo prostředí s vysokými 
teplotami, ani vodivým materiálům nebo kapalinám.
• Nepoužívejte baterie, pokud z nich uniká tekutina, jsou zabarvené 
nebo zdeformované, nebo za jiného neobvyklého stavu.
• Životnost baterie závisí na použití. Vybité baterie musí být 
zlikvidovány v souladu s místními zákony a předpisy.
• Nenechávejte baterie vybité nebo nepoužité delší dobu.
• Baterie nezkratujte.
• Myš nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, s výjimkou vyjmutí 
a výměny baterie.
• Pokud myš nepracuje správně, obraťte se na servisní středisko nebo 
prodejce s žádostí o servis nebo opravu.

SPÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍM
USB
1. Otevřete kryt baterií.
2. Vložte baterie.
3. Vytáhněte bezdrátový přijímač USB.
4. Zasuňte přijímač do USB portu.
5. Zavřete kryt baterií.
6. Zapněte myš přepínačem do polohy ON.
BLUETOOTH
1. Zapněte Bluetooth ve vašem zařízení.
2. Zapněte myš přepínačem do polohy ON a podržte tlačítko na horní 

straně po dobu 5 sekund, kontrolka začne blikat modře.
3. Vyhledejte a vyberte myš v seznamu Bluetooth zařízení (Mi Silent 

Mouse).
4. Když vaše zařízení potvrdí spárování, můžete myš začít používat.

SK | POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto 
užívateľskú príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Nesprávne inštalované batérie môžu vytiecť a spôsobiť výbuch 
a zraniť osoby.
• Batérie nevystavujte vlhkému prostrediu alebo prostrediu 
s vysokými teplotami, ani vodivým materiálom a kvapalinám.
• Nepoužívajte batérie, ak z nich uniká tekutina, sú zafarbené 
alebo zdeformované, alebo za iného neobvyklého stavu.
• Životnosť batérie závisí od používania. Vybité batérie treba 
zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
• Batérie nenechávajte vybité alebo nepoužívané dlhší čas.
• Batérie neskratujte.
• Myš nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, s výnimkou 
vybratia a výmeny batérie.
• Ak myš nepracuje správne, obráťte sa na servisné stredisko 
alebo predajcu so žiadosťou o servis alebo opravu.

SPÁROVANIE SO ZARIADENÍM
USB
1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte batérie.
3. Vyberte bezdrôtový prijímač USB.
4. Zasuňte prijímač do USB portu.
5. Zatvorte kryt batérií.
6. Zapnite myš prepínačom do polohy ON.
BLUETOOTH
1. Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení.
2. Zapnite myš prepínačom do polohy ON a podržte tlačidlo na 
hornej strane po dobu 5 sekúnd, kontrolka začne blikať modro.
3. Vyhľadajte a vyberte myš v zozname Bluetooth zariadení (Mi 
Silent Mouse).
4. Keď vaše zariadenie potvrdí spárovanie, môžete myš začať 
používať.

SPECIFIKACE
Název: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition
Dosah bezdrátového signálu: až 8 m
Model: WXSMSBMW02
Vstup: 3 V = 10 mA
Materiály: ABS & PC
Rozměry: 112,7 x 62,7 x 36,8 mm
Provozní režim: fotoelektrický snímač
Čistá hmotnost: cca 93 g
Bezdrátové připojení: Bluetooth Low Energy v4.2
Kmitočtové pásmo BT: 2 405 – 2 480 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) BT: 4 dBm
Bezdrátové připojení: RF 2,4 GHz
Kmitočtové pásmo RF: 2 405 – 2 470 MHz
Max. radiofrekvenční výkon (EIRP) RF: 4 dBm
Kompatibilita: Windows 10, macOS 10.10 nebo Android 6.0 
a vyšší
Název zařízení Bluetooth: Mi Silent Mouse 
Provozní teplota: 0 až 40 °C 
Název USB přijímače: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent 
Edition Receiver
Model USB přijímače: DWXSMSBMW02

DALŠÍ INFORMACE
Uživatelská příručka je publikována společností Xiaomi nebo 
její místní přidruženou společností. Xiaomi může kdykoli a bez 
upozornění provést vylepšení a změny této uživatelské příručky, 
které jsou vyžadovány typografickými chybami, nepřesnostmi 
aktuálních informací nebo vylepšení programů a / nebo zařízení.
Tyto změny však budou začleněny do nových vydání této 
uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní 
a nemusí přesně zobrazovat skutečné zařízení.
Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované 
obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. 
a jejich použití podléhá licenci.

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition
Dosah bezdrôtového signálu: až 8 m
Model: WXSMSBMW02
Vstup: 3 V = 10 mA
Materiály: ABS & PC
Rozmery: 112,7 x 62,7 x 36,8 mm
Prevádzkový režim: fotoelektrický snímač
Čistá hmotnosť: cca 93 g
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth Low Energy v4.2
Frekvenčné pásmo BT: 2 405 – 2 480 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) BT: 4 dBm
Bezdrôtové pripojenie: RF 2,4 GHz
Frekvenčné pásmo RF: 2 405 – 2 470 MHz
Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP) RF: 4 dBm
Kompatibilita: Windows 10, macOS 10.10 alebo Android 6.0 a vyšší
Názov zariadenia Bluetooth: Mi Silent Mouse 
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C 
Názov USB prijímača: Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent
Edition Receiver
Model USB prijímača: DWXSMSBMW02

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Užívateľská príručka je publikovaná spoločnosťou Xiaomi alebo 
jej miestnou pridruženou spoločnosťou. Xiaomi môže kedykoľvek 
a bez upozornenia urobiť vylepšenia a zmeny tejto užívateľskej 
príručky, ktoré sa vyžadujú pri typografických chybách, 
nepresnostiach aktuálnych informácií alebo pri vylepšení 
programov alebo zariadenia.
Tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto užívateľskej 
príručky. Všetky obrázky sú iba ilustratívne a nemusia verne 
zobrazovať skutočné zariadenie.
Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované 
obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. 
a ich používanie podlieha licencii.

Mezi režimem Bluetooth a režimem bezdrátového přijímače 
přepínáte tlačítkem na horní straně.
1. Zelená kontrolka – režim bezdrátového přijímače
2. Modrá kontrolka – režim Bluetooth
3. Červená kontrolka – baterie jsou vybité, ihned je vyměňte.

Medzi režimom Bluetooth a režimom bezdrôtového prijímača 
prepínate tlačidlom na hornej strane.
1. Zelená kontrolka - režim bezdrôtového prijímača
2. Modrá kontrolka - režim Bluetooth
3. Červená kontrolka - batérie sú vybité, ihneď ich vymeňte.

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 Beijing Miiiw Technology Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového 
zařízení WXSMSBMW02 a DWXSMSBMW02 jsou v souladu se 
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je 
k dispozici na této internetové adrese: www.wittytrade.cz/shoda

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
Beijing Miiiw Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenia typu WXSMSBMW02 a DWXSMSBMW02 sú v súlade 
so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je 
k dispozícii na tejto internetovej adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda1. 1.
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