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معلومات السالمة الهامة
اقرأ كل معلومات السالمة أدناه قبل استخدام الجهاز.

قد يؤدي استخدام كابالت أو محوالت الطاقة أو بطاريات غير معتمد/مصرح بها إلى حدوث حريق أو انفجار أو 	 
مخاطر أخرى.

استخدم فقط الملحقات المصرح/المعتمد بها والمتوافقة مع الجهاز.	 
استخدم هذا الجهاز يف درجات حرارة تتراوح ما بين 0° إلى 40°، وخزن هذا الجهاز وملحقاته يف درجات حرارة تتراوح 	 

ما بين -20° إلى 45°. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز يف بيئات خارج نطاق درجات الحرارة هذه إلى إتالف الجهاز.
إذا كان الجهاز مزود ببطارية مدمجة غير قابلة لإلزالة، فال تحاول استبدال البطارية بنفسك لتجنب إتالف البطارية أو 	 

الجهاز. يجب أال يتم استبدال البطاريات إال من خالل مركز خدمة معتمد فقط.
اشحن الجهاز فقط باستخدام الكابل ومحول الطاقة المرفق أو المصرح به. قد يؤدي استخدام محوالت طاقة أخرى 	 

إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية ويتلف الجهاز ومحول الطاقة.
بعد اكتمال الشحن، افصل المحول من الجهاز ومصدر الطاقة. وال تشحن الجهاز ألكثر من 12 ساعة.	 
ال تحاول تعديل القابس أو سلك الطاقة بنفسك، وافصله عن مصدر الطاقة قبل تنظيف الشاحن.	 
ال ترمي الجهاز أو البطاريات القديمة يف القمامة العادية. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد تنفجر 	 

البطاريات أو تشتعل فيها النيران. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من الجهاز أو البطاريات أو 
الملحقات األخرى.

ال تقم بفك البطارية أو تحطيمها أو حرقها. يف حالة تشوه البطارية، توقف عن استخدامها فوراً.- 
ال تقم بتقصير الدائرة الكهربائية للبطارية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو حروق أو إصابات شخصية أخرى.- 
ال تترك البطارية يف بيئات تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة. فقد يسبب ذلك إلى وقوع انفجار.- 
ال تقم بفك البطارية أو تحطيمها أو سحقها لتجنب تسرب البطارية أو ارتفاع درجة الحرارة أو انفجار.- 
ال تحرق البطارية لتجنب وقوع حريق أو انفجار.- 
توقف عن استخدام البطارية إذا کانت ھناك عالمات تغیر اللون أو تشوه أو ارتفاع درجة الحرارة غير طبيعية أو - 

تورم.
حافظ على بقاء الجهاز جافًا. وال تخزن أو تستخدم المنتج وملحقاته يف بيئة حارة ورطبة أو بالقرب من نار مفتوحة.	 
ال تقم بفك أو تعديل الجهاز وملحقاته، حيث يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان. ويف حالة اكتشاف أي تلف بالجهاز، 	 

يُرجى التواصل مع دعم عمالء Mi أو أحضار الجهاز إلى مركز إصالح معتمد.
لمنع حدوث أضرار محتملة بحاسة السمع، تجنب استخدام سماعات األذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت 	 

مرتفع أو لفترات طويلة.
قبل تنظيف الجهاز وصيانته، أغلق جميع التطبيقات وافصل الجهاز عن جميع األجهزة/الكابالت األخرى.	 
استخدم قطعة قماش جافة ونظيفة وناعمة لتنظيف الجهاز وملحقاته. ال تستخدم مواد كيميائية أو منظفات قاسية 	 

لتنظيف الجهاز وملحقاته.
ال تستخدم معدات التدفئة الخارجية مثل الميكروويف أو مجفف الشعر لتجفيف الجهاز وملحقاته.	 
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سالمة األطفال
احتفظ بالجهاز وملحقاته بعيدًا عن متناول األطفال. ال تسمح لألطفال باللعب أو مضغ أو ابتالع الجهاز أو أي من 	 

ملحقاته لتجنب خطر االختناق.

إجراء مكالمات الطوارئ
بسبب تعدد شبكات الخدمة وغيرها من االختالفات اإلقليمية، قد ال يكون الجهاز قادراً على إجراء المكالمات 	 

يف جميع المناطق وتحت كل الظروف. فيرجى عدم االعتماد كليًا على الجهاز إلجراء المكالمات الهامة أو حاالت 
.Mi Pad الطوارئ. المكالمات الصوتية غير مدعومة على

احتياطات السالمة
يجب مراعاة أي قوانين تقيد استخدام الهواتف المحمولة يف حاالت أو بيئات معينة.	 
ال تستخدم الجهاز يف محطات البنزين وأماكن محتملة االنفجار مثل مستودعات الوقود أو القوارب أو محطات 	 

الوقود أو الكيماويات أو مرافق التخزين، أو المناطق التي يحتوي الهواء فيها على مواد كيميائية أو جسيمات مثل 
الحبوب أو الغبار أو مسحوق المعدن. التزم بجميع اإلرشادات الموجودة يف تلك األماكن إليقاف تشغيل األجهزة 

الالسلكية مثل هاتفك أو أي جهاز السلكي آخر. أوفف تشغيل هاتفك المحمول أو جهازك الالسلكي عندما تكون يف 
مناطق تفجير أو يف مناطق يتم فيها إيقاف تشغيل »أجهزة الراديو ثنائية االتجاه« أو »األجهزة اإللكترونية« لتجنب 

التداخل مع عمليات التفجير.
ال تستخدم الهاتف يف غرف العمليات أو غرف الطوارئ أو وحدات العناية المركزة يف المستشفى. اتبع القواعد 	 

واللوائح الحالية للمستشفيات والمراكز الصحية. يرجى استشارة الطبيب والشركة المصنعة للجهاز لتحديد ما إذا 
كان تشغيل هاتفك قد يتداخل مع تشغيل الجهاز الطبي الخاص بك. لتجنب أي تداخل محتمل مع جهاز تنظيم 
ضربات القلب، احتفظ بمسافة فاصلة تبلغ 15 سم كحد أدنى بين الهاتف المحمول وجهاز تنظيم ضربات القلب. 

ولتحقيق ذلك، استخدم الهاتف على الجانب اآلخر من جهاز تنظيم ضربات القلب وال تحمله يف الجيب األمامي 
للصدر. ال تستخدم هاتفك بالقرب من أجهزة السمع أو القوقعة الصناعية أو إلخ. لتجنب التداخل مع األجهزة 

الطبية.
احترم قواعد السالمة يف الطائرات وقم بإيقاف تشغيل جهازك على متن الطائرة عند الطلب.	 
أثناء قيادة السيارة، استخدم جهازك وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.	 
ال تستخدم جهازك يف الهواء الطلق أثناء العواصف الرعدية لتجنب حدوث صاعقة.	 
 	.Mi Pad ال تستخدم جهازك إلجراء مكالمات أثناء شحنه. المكالمات الصوتية غير مدعومة على
ال تستخدم جهازك يف أماكن ذات رطوبة عالية مثل الحمامات. فقد يسبب ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو 	 

التعرض إلصابة أو حريق أو تلف شاحن.
يجب مراعاة أي قوانين تقيد استخدام األجهزة المحمولة يف حاالت أو بيئات معينة.	 
عند استخدام ضوء الفالش، ال تجعل الضوء قريبًا جدًا من أعين األشخاص أو الحيوانات لمنع ضعف الرؤية.	 
إذا كانت درجة حرارة تشغيل الجهاز عالية جدًا، فال تجعله مالمسا لبشرتك لفترة طويلة لمنع حروق درجات 	 

الحرارة المنخفضة.
إذا حدث تصدع يف الشاشة، فاحترس من الحواف أو الحواف الحادة التي قد تسبب إصابة. إذا تم كسر الجهاز أو 	 

سحقه بعد مالمسة جسم صلب أو ضغط كبير جدًا، فال تلمسه أو تزيل األجزاء المكسورة. وال تستخدم الجهاز 
واتصل على الفور بخدمة Xiaomi ما بعد البيع.
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إشعار األمان
قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بالجهاز باستخدام ميزة »الُمحدث« المدمجة، أو قم بزيارة مراكز الخدمات 	 

المعتمدة لدينا. قد يؤدي التحديث بطرق أخرى إلى تلف الجهاز أو فقدان البيانات ومشاكل يف األمان/الحماية 
ومخاطر أخرى.

وضع القراءة
تتوفر هذه الميزة فقط على »هواتف Mi« المتوافقة.	 
يقلل وضع القراءة مستوى الضوء األزرق المنبعث من الشاشة تلقائياً لجعل النظر أكثر راحة لعينيك.	 
التبديل إلى وضع القراءة:	 
هناك طريقتان لتشغيل وإيقاف وضع القراءة : -

اسحب ألسفل من أعلى الشاشة الرئيسية إلظهار مفاتيح مركز اإلشعارات، ثم انقر فوق مفتاح وضع القراءة.( 1
اذهب إلى اإلعدادات < العرض < وضع القراءة. على نفس الشاشة، يمكنك جدولة تشغيل وإيقاف وضع القراءة تلقائياً وضبط ( 2

درجة اللون.

نصائح مفيدة: -
قاعدة 20-20-20: من المستحسن إلقاء نظرة على شيء يقع على بعد 20 متر لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.( 1
الوميض: لتخفيف جفاف العين، حاول إغالق عينيك لمدة ثانيتين، ثم افتحهما وأغلقها بسرعة لمدة 5 ثوانٍ.( 2
إعادة التركيز: يعد تمرينًا جيدًا لعضالت عينيك أن تنظر بعيدًا عن شاشتك إلى أبعد مكان يمكن أن تراه، يليه التركيز على اإلبهام ( 3

من مسافة 30 سم أمام عينيك لبضع ثوان.
لف العينين: لف عينيك يف اتجاه عقارب الساعة عدة مرات، ثم خذ استراحة ولفها عكس اتجاه عقارب الساعة.( 4
مس براحة اليد: افرك راحة يدك لتوليد الحرارة قبل الضغط عليهم بلطف مقابل عينيك لبضع ثوان.( 5
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