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הוראות הפעלה והתקנה

התקנת המוצר

תכולת הערכה

 חברת המילטון – היבואנית הרשמית של מוצרי XIAOMI בישראל –
MI BOX 3 -מברכת אתכם על רכישת ה

1. חבר את השנאי למכשיר ולחשמל 

HDMI -2. חבר את כבל ה 
לטלוויזיה ולמכשיר 

WIFI 3. חבר את המכשיר לרשת

2. חיבור לרשת אלחוטית Wi-Fi  1. חיבור ה-Mi Box לטלויזיה

HDMI כבל
 יש לחבר את הכבל

למסך הטלויזיה

יציאות שמע
)S/PDIF ,.אזניות(

יציאת 
HDMI

שקע חשמלי USB

מתאם חשמל
/ VAC 100-240

50-60Hz

HDMI כבל

Mi Box

מתאם חשמל

שלט קולי



אחריות3

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר זה לתקופה 

של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף 
לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף 
הוכחת  הקנייה. האחריות לא תחול במקרים 

הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה 
שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא 

באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות 
על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. 

האחריות אינה כוללת: צבע, חלקי פלסטיק של 
המכשיר, חלקי גומי, כבלים ושקעים חשמליים.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

בלבד.
2. אין אחריות על קצר חשמלי או שימוש 

במטען לא מקורי של היצרן.
3. אין אחריות חלה על מערכת ההפעלה, 

ויישומים מכל סוג .
4. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם 

שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
5. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 
עסקים. המעבדה רשאית להשאיר את 

המכשיר לזמן טיפול ממושך יותר, לצורך 
ביצוע בדיקות רחבות יותר לפני שחרור חזרה 

ללקוח.

מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות 
הלקוח ועל חשבונו.

 מיוצר ברישיון ממעבדות Dolby , Dolby Audio וסמל D כפול הינו סימן רשום של 
Dolby מעבדות



www.mi-il.co.il  רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

)Mi Ecosystem חברה מקבוצת(  .Beijing Yueme Technology Co., Ltd :יצרן
Haidian District, Beijing, China :כתובת

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


