


Odtwarzacz multimedialny Xiaomi  

— Ważne informacje o produkcie

MODEL: MDZ-27-AA
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE
Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt 
radiowy typu Ml BOX jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.  
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie 
internetowej: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Częstotliwość RF i moc
Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko 
na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych
Bluetooth 2402-2480 MHz: <10 dBm
Wi-Fi 2412-2472 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5180-5320 MHz: <20 dBm
Wi-Fi 5500-5700: <20 dBm
Wi-Fi 5745-5825: < 14 dBm

Urządzenie może być używane wyłącznie wewnątrz budynków do pracy 
w zakresie częstotliwości 5150-5350 MHz w następujących krajach:

Kategoria odbiornika 2

Niniejsze urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane zgodnie 
z dostarczonymi instrukcjami, a antena (anteny) używana dla tego nadajnika 
musi być zainstalowana w taki sposób, aby zapewnić odległość co najmniej 
20 cm od wszystkich osób oraz nie może być umiejscowiona ani działać 
w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Na potrzeby recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania 
zasobów należy zwrócić ten produkt do pobliskiego autoryzowanego 
punktu zbiórki, zarejestrowanej stacji demontażu lub recyklingu 
odpadów albo do centrum obsługi Xiaomi.

Co oznacza symbol pojemnika na odpady: ten symbol informuje o tym, że 
nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady 
komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają 
specjalnych metod recyklingu.

Ostrzeżenie: należy się upewnić, że używany zasilacz spełnia wymogi punktu 
2.5 normy IEC62368-1 / EN62368-1 oraz że został przetestowany i zatwierdzony 
zgodnie z normami krajowymi lub lokalnymi.



W przypadku zasilaczy AC/DC gniazdko elektryczne musi znajdować się 
w pobliżu sprzętu i musi być łatwo dostępne.

Przestroga!
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą unieważnić prawo 
użytkownika do obsługi urządzenia.

Zakres temperatur pracy: Od -10°C do 40°C 

Adres: Room 707, 7F, Building 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing economic and 
Technological Development Zone, China

Odpady elektroniczne
Produkty firmy Xiaomi są zgodne z wymogami dotyczącymi ograniczenia 
ilości substancji niebezpiecznych określonymi przez przepisy w sprawie 
odpadów elektronicznych z 2016 roku. Zawartość substancji niebezpiecznej, 
z wyłączeniem zastosowań wymienionych w ZAŁĄCZNIKU II do przepisów 
dotyczących odpadów elektronicznych:

Ołów (Pb) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;
Kadm (Cd) - nie więcej niż 0,01% ogólnej wagi;
Rtęć (Hg) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;
Chrom sześciowartościowy (Cr6+) - nie więcej niż 0,1 % ogólnej wagi;
Polibromowane bifenyle (PBB) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;
Polibromowane difenyloetery (PBDE) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;

Sposób utylizacji produktu
Produkt należy zanieść do najbliższego centrum serwisowego Xiaomi LUB 
zadzwonić pod bezpłatny numer 1800 103 6286 LUB napisać wiadomość 
na adres service.in@xiaomi.com. 

Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po 
jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:
a. Informacji na temat utylizacji urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji 

należy szukać w katalogu.
b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane 

i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane stacje recyklingu.
c. Na koniec okresu użytkowania produktu należy zawsze skontaktować się 

z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu 
przekazania go do utylizacji.

d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie 
i akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego 
autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał 
opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:
a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
b. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektronicznych z oznaczeniem 

„Nie wyrzucaj” do pojemników na odpady.
c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych 

i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze 
złomu.



Pilot głosowy Bluetooth® — Ważne informacje o produkcie

MODEL: XMRM-M2
Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE
Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt 
radiowy typu pilot głosowy Bluetooth jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie 
internetowej: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Częstotliwość RF i moc
Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko 
na obszarze UE, a maksymalna moc fal radiowych w przypadku komunikacji 
Bluetooth v4.0 (2402-2480 MHz) wynosi <4 dBm.

Na potrzeby recyklingu i ułatwienia efektywnego wykorzystania 
zasobów należy zwrócić ten produkt do pobliskiego autoryzowanego 
punktu zbiórki, zarejestrowanej stacji demontażu lub recyklingu 
odpadów albo do centrum obsługi Xiaomi.

Co oznacza symbol pojemnika na odpady: ten symbol informuje o tym, że 
nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady 
komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają 
specjalnych metod recyklingu.

Przestroga!
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą unieważnić prawo 
użytkownika do obsługi urządzenia.

Zakres temperatur pracy: Od -10°C do 40°C

Ostrzeżenie: nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii 
alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorowych (Ni-Cd, 
NiMH itp.).

Oświadczenie FCC
Uwaga: niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne 
z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B w myśl postanowień części 
15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości 
radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie 
z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 
radiowej. W pewnych warunkach zakłócenia takie mogą wystąpić nawet 
mimo przestrzegania zaleceń. Jeśli urządzenie zakłóca pracę odbiorników 
radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie 
urządzenia, zaleca się wyeliminowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden 
z poniższych sposobów:

 – Zmiana orientacji lub przestawienie anteny odbiorczej
 – Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
 – Podłączenie urządzenia do gniazda elektrycznego w innym obwodzie niż 

odbiornik
 – Zasięgnięcie porady wykwalifikowanego technika RTV



Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Korzystanie 
z niego podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie 
może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi przyjmować 
wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować 
niepożądane działanie.

Przestroga!
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami, mogą unieważnić prawo 
użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie
Niniejsze urządzenie jest zgodne z określonymi przez FCC limitami ekspozycji 
na promieniowanie w środowisku niekontrolowanym.

Odpady elektroniczne
Produkty firmy Xiaomi są zgodne z wymogami dotyczącymi ograniczenia 
ilości substancji niebezpiecznych określonymi przez przepisy w sprawie 
odpadów elektronicznych z 2016 roku. Zawartość substancji niebezpiecznej, 
z wyłączeniem zastosowań wymienionych w ZAŁĄCZNIKU II do przepisów 
dotyczących odpadów elektronicznych:
1. Ołów (Pb) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;
2. Kadm (Cd) - nie więcej niż 0,01% ogólnej wagi;
3. Rtęć (Hg) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;
4. Chrom sześciowartościowy (Cr6+) - nie więcej niż 0,1 % ogólnej wagi;
5. Polibromowane bifenyle (PBB) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;
6. Polibromowane difenyloetery (PBDE) - nie więcej niż 0,1% ogólnej wagi;

Adres: Room 707, 7F, Building 5, No 58, JinghaiWulu Road, Beijing economic and 
Technological Development Zone, China

Sposób utylizacji produktu
Produkt należy zanieść do najbliższego centrum serwisowego Xiaomi LUB 
zadzwonić pod bezpłatny numer 1800 103 6286 LUB napisać wiadomość na 
adres service.in@xiaomi.com. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem 
w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:
a. Informacji na temat utylizacji urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji 

należy szukać w katalogu.
b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane 

i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane stacje recyklingu.
c. Na koniec okresu użytkowania produktu należy zawsze skontaktować 

się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu 
przekazania go do utylizacji.

d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie 
i akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego 
autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał 
opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:
a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
b. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektronicznych z oznaczeniem 

„Nie wyrzucaj” do pojemników na odpady.
c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych 

i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze 
złomu.



WARUNKI I ZASADY FIRMY XIAOMI

Klientom firmy Xiaomi przysługują, pod określonymi warunkami, dodatkowe 
gwarancje. Firma Xiaomi oferuje określone korzyści w ramach gwarancji 
konsumenckich, które uzupełniają, a nie zastępują gwarancje prawne 
udzielane na mocy krajowego prawa ochrony konsumentów. Czas trwania 
i warunki gwarancji prawnych są określone przez odpowiednie przepisy prawa 
lokalnego. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji 
konsumenckich można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Xiaomi 
pod adresem https://www.mi.com/en/service/warranty/. O ile przepisy prawa 
nie stanowią inaczej, usługi posprzedażne są ograniczone do kraju lub regionu, 
w którym dokonano pierwotnego zakupu. W ramach gwarancji konsumenckiej, 
w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, firma Xiaomi według 
własnego uznania naprawi, wymieni lub zwróci produkt klientowi. Normalne 
zużycie, siła wyższa, nadużycie lub uszkodzenie spowodowane zaniedbaniem 
lub usterką z winy użytkownika nie są objęte gwarancją. Osobą kontaktową 
ds. serwisu posprzedażnego może być dowolny pracownik autoryzowanej 
sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor produktów firmy Xiaomi 
lub sprzedawca końcowy, który sprzedał produkty użytkownikowi. W razie 
wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą określoną przez 
firmę Xiaomi.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w Hongkongu i na Tajwanie.

Niniejsze gwarancje nie obejmują produktów, które nie zostały należycie 
zaimportowane i/lub nie zostały należycie wyprodukowane przez firmę 
Xiaomi i/lub nie zostały należycie nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego 
sprzedawcy Xiaomi. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może 
korzystać z gwarancji nieoficjalnego sprzedawcy, który sprzedał niniejszy 
produkt użytkownikowi. Z tego względu firma Xiaomi zachęca do kontaktu 
ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



Manufacturer’s Authorized EU Representative 
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atrnos, and the double-D symbol 
are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished works.  
Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured 
under licence from DTS, Inc. (for companies headquartered 
in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing 
Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.  
in the United States and other countries.  
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface 
oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarestrowanymi 
znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


