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USB 2.0

Antenni- tai kaapeliverkko

Satelliittiantenni

Android TV

L32M6-6AEU

45W

80cm

1366×768

100-240V~   50/60Hz

60Hz

Neliydin CA53

1.5GB DDR

8GB eMMC

Mali-470MP

2.4GHz/5GHz

BT4.2/5.0

FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-HD

MPEG 1/2/4; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9

Malli

Virrankulutus

Näytön koko

Näytön resoluutio

Toimintajännite

Virkistystaajuus

Keskusprosessori

RAM

Flash-muisti

Grafiikkaprosessori

Wi-Fi

Bluetooth

Audioformaatit

Videoformaatit

Tiedot
32"

CI-kortti

Komposiittivideo Blu-ray/DVD

Mediatoistin

Tietokone Pelikonsoli

Blu-ray/DVD Digiboksi

Ethernet-portti
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Virta:

Ääniraita:

Numeropainikkeet:

Ohjelmatiedot:

Teksti-TV:

Sisääntulo:

Asetukset:

Kanavalista:

Google Assistant:

Netflix:

Prime Video:

OK:

Suuntapainikkeet:

Takaisin:
 

Patchwall -koti:

Android TV -koti:

Exit:

Äänenvoimakkuus:

Kanavavalitsin:

Mykistys:

Väripainikkeet:

Kytke television virta päälle ja pois.

Vaihda saatavilla olevien ääniraitojen välillä.

Siirry suoraan valitulle kanavalle.

Paina lyhyesti avataksesi ohjelmatiedot.

Valitse teksti-TV -tila.

Vaihda saatavilla olevien sisääntulojen välillä.

Avaa asetusvalikko.

Paina näyttääksesi kanavalistan, tai vaihda TV-tilaan jos TV-tila ei ole aktiivisena.

Paina käyttääksesi Google Assistanttia*.

Paina avataksesi Netflix -sovelluksen.

Paina avataksesi Prime Video -sovelluksen.

Paina vahvistaaksesi valinnan valikoissa, tai tauottaaksesi katsottavan videon 
muualla, kuin live-sisällössä.

Siirry sisällössä ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Mediatoiston aikana kelaa 
eteen/taakse painamalla oikealle/vasemmalle. 

Siirry takaisin edelliselle kanavalle, sulje valikko tai sovellus, tai siirry valikossa 
takaisinpäin.

Paina lyhyesti palataksesi PatchWall -kotinäyttö.

Paina lyhyesti palataksesi Android TV -kotinäyttöön. Paina pitkään avataksesi 
sovellusvalikon.

Poistu valikosta.

Säädä äänenvoimakkuutta. Paina “-” painiketta pitkään mykistääksesi.

Siirry kanavien välillä TV-tilassa.

Paina mykistääksesi sisällön.

Suora vaihtoehtojen valinta.

• Kaukosäätimen käyttö

Sisääntulo

Ohjelmatiedot

Kanavalista

Netflix

Google Assistant

Väripainikkeet

Teksti-TV

Asetukset

Prime Video

AAA-paristot × 2

Suuntapainikkeet

Takaisin

Android TV -kotinäyttö

Kanavavalitsin

OK

PatchWall -kotinäyttö

Äänenvoimakkuus

Virta

Numeropainikkeet

Ääniraita

Exit

Mykistys

Paina       ja       painikkeita samanaikaisesti 
osoittaessasi kaukosäätimellä television keskelle

yhdistääksesi kaukosäätimen televisioon.

Paina “-” painiketta pitkään 

mykistääksesi TV:n 

* Google Assistant ei ole saatavilla kaikissa maissa eikä kaikilla kielillä.

Kaukosäädin toimii Bluetooth-tekniikalla, eikä sitä tarvitse käytettäessä osoittaa televioon päin.
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Asennus
•  TV tulee asentaa paikkaan, jossa se on helposti kytkettävissä ja 

irrotettavissa pistorasiasta.

•  Aseta TV tasaiselle ja suoralle pinnalle välttääksesi laitteen 
putoamisen tai kaatumisen ja siitä aiheutuvat vahingot.

•  Mikäli TV aiotaan kiinnittää seinälle, suositellaan valmistajan 
hyväksymän seinätelineen käyttöä. 

•  Kiinnitysruuvien paksuus ja pituus vaihtelee käytettävän 
seinätelineen mukaan. Väärän kokoisten ruuvien käyttö voi 
aiheuttaa sisäisiä vaurioita TV:lle tai sen putoamisen.

Siirtäminen
•  Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.

•  Isot TV:t vaativat kaksi ihmistä turvalliseen siirtoon. Vältä 
kuvaruutua vasten painamista siirtäessäsi TV:tä. Vältä TV:n 
ravistamista sekä kovalle tärinälle altistamista.

•  Siirtäessäsi TV:tä uuteen sijaintiin tai lähettäessäsi sen esim. 
huoltoon, käytä TV:n pakkaamiseen alkuperäistä pakkausta ja 
pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto
•  Älä peitä TV:n ilmanvaihtoaukkoja, äläkä työnnä niihin vieraita 

esineitä.

•  Jätä TV:n ympärille tilaa ilman vaihtumiseen.

Seinäkiinnitys
Varmistaaksesi kunnollisen ilmanvaihdon ja välttääksesi pölyn ja lian 
kertymisen:

•  Älä kiinnitä TV:tä ylösalaisin, lappeelleen, pystyasentoon, tai 
kattoon.

•  Älä asenna TV:tä suoraan hyllyn, maton, kaapin, tai sängyn päälle. 

•  Älä peitä TV:tä kankailla (kuten verhoilla) tai muilla materiaaleilla 
(kuten sanomalehdillä).

Verkkovirtajohto
Käytä virtajohtoa ohjeiden mukaisesti välttääksesi sähköiskun, 
tulipalon, muun vaaran, tai henkilövahinkojen aiheutumisen

•  Varmista virtaliittimen olevan kunnolla kytketty pistorasiaan.

•  Käytä laitetta vain 100-240V AC virrassa.

•  Virtajohto tulisi irrottaa ennen muiden kaapelien kytkemistä 
turvallisuussyistä. Varo kompastumasta muihin johtoihin.

•  Irrota virtajohto pistorasiasta aina TV:n siirtoa, huoltoa, tai muita 
toimenpiteitä varten.

•  Pidä virtajohto poissa lämmönlähteiden läheisyydestä.

•  Pidä virtajohto puhtaana. Liittimiin kertyvä pöly tai kosteus voi 
aiheuttaa materiaalien heikentymistä ja aiheuttaa tulipalovaaran.

•  Vältä virtajohdon ylimääräistä puristusta, taivutusta, muokkausta, 
tai vääntämistä välttääksesi johdinten vaurioitumisen.

•  Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle.

•  Älä vedä johdosta irrottaessasi virtajohtoa.

•  Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.

•  Älä käytä soveltumattomia pistorasioita.

Lapset
•   Älä anna lasten kiivetä TV:tä pitkin.

•  Pidä pienet esineet lasten ulottuvista tukehtumisvaaran vuoksi. 

Muut laitteet
•  Pidä ylimääräiset esineet ja laitteet, jotka voivat aiheuttaa 

sähkömagneettista häiriötä etäällä televisiosta.

Irrota laite verkkovirrasta välittömästi, jos:
•  Virtajohto on vaurioitunut.

•  Pistorasia ei ole asianmukainen.

•  TV on vahingoittunut pudotuksessa tai iskussa.

•  • Mikä tahansa neste tai kiinteä esine putoaa TV:n sisään. 

Käyttörajoitukset
Älä asenna tai käytä TV:tä seuraavissa sijainneissa, ympäristöissä, tai 
tilanteissa toimintahäiriön, tulipalon, sähköiskun, tai henkilövahingon 
vaaran takia.

•  Sijainnit:

Ulkona (suorassa auringonpaisteessa), meren lähellä, veneessä tai 
laivassa, ajoneuvossa, lääketieteellisessä käytössä, epävakaassa 
paikassa, veden lähellä, tai sateelle tai kosteudelle alttiissa paikassa. 
Mikäli TV sijoitetaan kylpytilan pukuhuoneeseen, saattavat ilmassa 
olevat sulfidit vahingoittaa sitä.

•  Ympäristö:

Kuumat, kosteat, tai pölyiset paikat; paikat joihin pääsee hyönteisiä; 
paikat joissa TV voi altistua mekaanisille iskuille; helposti syttyvien 
esineiden lähelle. TV:tä ei tule altistaa putoavalle tai roiskuvalle 
vedelle, eikä sen päälle tule asettaa esineitä, joissa on vettä (kuten 
maljakoita) Älä aseta TV:tä pölyiseen tai kosteaan huoneeseen, tai 
huoneeseen jossa on höyryjä tai savuja (esim. lähellä 
ilmankostutinta) välttääksesi tulipalon, sähköiskun, tai TV:n 
materiaalien vahingoittumisen. Älä keitä vettä, kokkaa, polta 
kynttilöitä, tai käytä hyttyskarkottimia TV:n läheisyydessä.

•  Olosuhteet:

Älä käytä TV:tä mikäli kätesi ovat märät, TV:n kotelo on auki, tai 
sellaisten lisävarusteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan 
hyväksymiä. Ukkosmyrskyn sattuessa irrota TV verkkovirrasta. Älä 
asenna TV:tä avoimeen ulkotilaan (esim. parvekkeelle). Näiden 
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa TV:lle tai 
vakavia henkilövahinkoja.

•  Vahinko näyttöpaneelille

Älä heitä esineitä TV:tä kohden, tämä saattaa vahingoittaa näyttöä, 
tai kaataa laitteen aiheuttaen vakavia vahinkoja. Mikäli TV:n pinta 
vaurioituu, älä koske laitteeseen ennen kuin virtajohto on irrotettu 
pistorasiasta.

•  Käyttöympäristö:

Käyttölämpötila: 0°C–40°C, varastointilämpötila: -15°C–40°C, 
suhteellinen ilmankosteus: <80%

Huomioita
•   Katso televisiota asianmukaisessa valaistuksessa. Television 

katsominen pitkään puutteellisessa valaistuksessa voi vahingoittaa 
näköaistia.

•  Näytön ja rungon lämpeneminen käytössä on normaalia.

• TV ei tue DTS-CD purkua HDMI sisääntuloissa.

TV:n puhdistus ja käyttö
Ennen TV:n puhdistamista, varmista, että virtajohto on irrotettuna 
pistorasiasta. Välttääksesi TV:n kotelon tai näytön pinnan kulumista 
tai vahingoittumista, noudata seuraavia ohjeita puhdistuksessa:

•  Pyyhi pinnat hellästi kuivalla pehmeällä liinalla. Mikäli pinnoille jää 
likaa tai pölyä, pyyhi pinnat miedolla puhdistusaineella kostutetulla 
liinalla.

•  Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan TV:n pinnalle. Se 
saattaa valua TV:n sisään ja aiheuttaa toimintahäiriön, tulipalon, tai 
sähköiskun vaaran.

•  • Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä, happoja, emäksiä, 
kiillotusaineita, tai alkoholipohjaisia aineita, öljyjä, liuottimia, tai 
hyönteisentorjunta-aineita. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai 
pitkäaikainen kontakti kumi- tai vinyylimateriaalien kanssa voi 
vahingoittaa näytön tai kotelon materiaaleja. On suositeltavaa 
puhdistaa TV:n ilmanvaihtoaukot säännöllisesti.

•  Säätäessäsi TV:n kulmaa, käännä TV:tä hitaasti välttääksesi TV:n 
tippumisen alustaltaan.

RoHS-säännökset
Euroopan unionin alueella myytävät Xiaomi-tuotteet noudattavat 
direktiivin 2011/65/EU määräyksiä, sekä direktiivin (EU) 2015/863 
lisäyksiä liittyen tiettyjen haitallisten aineiden käyttöön elektronisten 
laitteiden valmistuksessa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Beĳing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MI 
TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on 
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html  

Radiotaajuudet ja lähetysteho
Laite käyttää seuraavia taajuusalueita vain EU-alueella seuraavilla 
lähetystehoilla:

Bluetooth 2402MHz-2480 MHz: <10dBm
Wi-Fi 2412MHz-2472 MHz: <20dBm
Wi-Fi 5180MHz-5320 MHz : <20dBm
Wi-Fi 5500MHz-5700MHz: <20dBm
Wi-Fi 5745MHz-5825 MHz: <14dBm

Laitteen käyttö on seuraavissa maissa rajoitettu pelkkään 
sisäkäyttöön taajuusalueen 5150-5350MHz ollessa käytössä:

• Käyttöturvallisuus ja huomioita

AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE

IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Kestävän kehityksen edistämiseksi, toimita tämä laite 
asianmukaiseen jätteenlajittelu- tai kierrätyskeskukseen 
laitteen ollessa elinkaarensa päässä. Laitetta ei saa 
hävittää sekajätteen mukana.

Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta 
voidaan käyttää ainakin yhdessä jäsenmaassa voimassaolevien 
radiotaajuussäännösten mukaisesti.

                                     DTS-patentit ovat saatavilla osoitteessa: 
http://patents.dts.com. Valmistettu DTS Licensing Limited 
lisenssoimana. DTS, Symboli, sekä DTS ja symboli yhdessä ovat 
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS-HD on DTS, lnc. © DTS, lnc.:n 
tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään.

                                                        Striimaa suosikkiviihteesi - elokuvat, 
TV-ohjelmat, musiikki, pelit, urheilu ja muuta - vaivattomasti Android 
tai iOS laitteellasi. Löydät Chromecastia tukevat sovellukset 
osoitteesta g.co/castapps.

Google, Android, YouTube, Android TV sekä muut merkit ovat Google 
LLC:n tavaramerkkejä. 

                                  Termit HDMI ja HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, sekä HDMI Logo ovat HDMI Licensing 
Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla.

Roska-astiasymboli merkitsee, että elektroniikkajätettä ei tule 
hävittää kotitalousjätteen mukana, sillä laite sisältää aineita, jotka 
ovat haitallisia ympäristölle ellei niitä kierrätetä oikein

Laitteen kierrätys:

Kyllä:
a. Perehdy laitteen mukana tuleviin kierrätysohjeisiin.

b. Varmista, että vain asianmukaiset kierrätys- ja korjaustahot 
käsittelevät tuotetta.

c. Ota aina yhteyttä asianmukaiseen elektroniikkajätteen 
kierrättäjään tuotteen ollessa elinkaarensa päässä.

d. Kuljeta elinkaarensa päässä olevat elektroniset laitteet, akut, 
paristot, jne. aina asianmukaiselle sähkö- ja elektroniikkaromun 
vastaanottajalle.

e. Kun mahdollista, erottele pakkausmateriaali laitteesta 
kierrätyspisteessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Älä:
a. Älä pura elektroniikkajätettä omatoimisesti.

b. Älä heitä elektroniikkaa jäteastioihin, joita ei ole tarkoitettu 
elektroniikkajättelle.

c. Älä välitä elektroniikkajätettä epäasianmukaisille toimijoille tai 
henkilöille.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin 
lisenssoimana. Dolby, Dolby Audio, sekä the double-D ovat 
Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

1.0 20220213 03

Valmistajan valtuuttama EU-edustaja:

Xiaomi Technology Netherlands B.V

Osoite: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands


