
Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

Turvallisuustietoja



Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue kaikki turvallisuusohjeet alta ennen kuin käytät laitettasi.

• Luvattomien kaapeleiden, virtalähteiden tai akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon,
räjähdyksen tai muita vaaroja.

• Käytä laitteen kanssa vain yhteensopivia valtuutettuja lisävarusteita.
• Laitteen käyttölämpötilan tulee olla 0 °C ~ 40 °C välillä, ja laitteen sekä sen lisävarusteiden

säilytyslämpötilan -20 °C ~ 45 °C välillä. Tämän laitteen käyttäminen tämän lämpötila-alueen
ulkopuolisessa ympäristössä voi vahingoittaa laitetta.

• Jos laitteessasi on sisäänrakennettu akku, älä yritä korjata akkua itse, jottei akku tai laite
vahingoittuisi. Akut saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Lataa tämä laite vain mukana toimitetulla tai valtuutetulla kaapelilla ja virtalähteellä. Muiden
adaptereiden käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja laitteen sekä adapterin
vaurioitumisen.

• Latauksen jälkeen kytke adapteri irti laitteesta sekä pistorasiasta. Älä lataa laitetta yli
12 tuntia.

• Älä yritä muokata pistoketta tai virtajohtoa itse, ja muista irrottaa virtalähde ennen laturin
puhdistamista.

• Älä hävitä laitetta tai vanhoja akkuja tavallisen jätteen mukana. Akkujen vääränlainen
käsittely saattaa johtaa räjähdykseen tai tulipaloon. Noudata paikallisia määräyksiä laitteen,
akkujen ja muiden lisävarusteiden hävittämisessä.
 - Älä pura, iske, murskaa tai polta akkua. Lopeta akun käyttö välittömästi, jos huomaat siinä

muutoksia.
 - Älä oikosulje akkua ylikuumenemisen, palovammojen tai muiden henkilövahinkojen

välttämiseksi.
 - Älä pidä akkua kuumissa olosuhteissa. Ylikuumeneminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
 - Älä pura, iske tai murskaa akkua välttääksesi akun vuotamisen, ylikuumenemisen tai

räjähdyksen.
 - Älä polta akkua välttääksesi tulipalon tai räjähdyksen.
 - Lopeta akun käyttö, jos huomaat merkkejä värimuutoksesta, muodonmuutoksesta,

epänormaalista ylikuumentumisesta tai turpoamisesta.
• Pidä laitteesi kuivana. Älä säilytä tai käytä laitetta tai sen lisävarusteita kuumassa ja

kosteassa ympäristössä tai lähellä avotulta.
• Älä pura tai muuta laitetta ja sen lisävarusteita säilyttääksesi takuun. Ota yhteyttä Mi-

asiakastukeen tai vie laitteesi valtuutetulle korjaajalle, jos jokin laitteen osa ei toimi kunnolla.
• Estääksesi kuulovaurioita, älä kuuntele korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.
• Sulje kaikki sovellukset ja kytke laite irti kaikista muista laitteista/kaapeleista ennen laitteen

huoltoa tai puhdistamista.
• Käytä kuivaa, puhdasta ja pehmeää kangasta laitteen ja sen lisävarusteiden pyyhintään. Älä

käytä kovia kemikaaleja tai puhdistusaineita laitteen tai sen lisävarusteiden puhdistamiseen.
• Älä käytä ulkoista lämmityslaitetta, kuten mikroaaltouunia tai hiustenkuivaajaa laitteen ja sen

lisävarusteiden kuivattamiseen.
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Lapsiturvallisuus
• Pidä laite ja kaikki lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisriskin takia älä anna 

lasten leikkiä, pureskella tai niellä laitetta tai sen lisävarusteita.

Hätäpuheluiden soittaminen
• Palveluverkon vaihteluiden ja muiden alueellisten erojen takia laite ei ehkä pysty soittamaan 

puheluita kaikilla alueilla ja kaikissa olosuhteissa. Älä luota pelkästään laitteeseen tehdäksesi 
tärkeitä puheluita tai hätäpuheluita. Mi Pad -laitteella ei voida soittaa puheluita.

Turvatoimet
• Noudata kaikkia lakeja ja sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyissä 

tilanteissa ja ympäristöissä.
• Älä käytä puhelinta huoltoasemilla ja räjähdysvaarallisissa tiloissa, kuten tankkausalueilla, 

veneiden kannen alapuolella, polttoaineen tai kemikaalien siirtämisessä tai varastoinnissa, 
alueilla, joissa ilma sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten rakeita, pölyä tai metallijauheita. 
Noudata kaikkia julkaistuja opasteita langattomien laitteiden, kuten puhelimesi tai 
muiden radiolaitteiden sammuttamiseksi. Sammuta matkapuhelin tai muu langaton laite 
räjäytysalueilla tai alueilla, joissa pyydetään sammuttamaan “kaksisuuntaiset radiot” tai 
“sähköiset laitteet”, jotta ne eivät häiritsisi räjäytystöitä.

• Älä käytä puhelintasi sairaalan leikkaussaleissa, ensiavussa tai tehohoitoyksiköissä. 
Noudata sairaaloiden ja terveyskeskuksien voimassa olevia sääntöjä ja asetuksia. Kysy 
lääkäriltäsi ja laitteen valmistajalta, voiko puhelimen toiminta häiritä lääketieteellistä 
laitettasi. Jotta matkapuhelin ei aiheuttaisi häiriöitä sydämentahdistimessa, se on pidettävä 
vähintään 15 cm:n etäisyydellä tahdistimesta. Tämän saavuttamiseksi käytä puhelinta 
vastakkaisella korvalla verrattuna sydämentahdistimeen, äläkä säilytä sitä rintataskussasi. 
Älä käytä puhelinta kuulolaitteiden, sisäkorvaistutteiden jne. lähellä, jotta ne eivät häiritsisi 
lääketieteellisiä laitteita.

• Noudata ilmailualan säädöksiä ja sammuta lentokoneessa laitteestasi virta tarvittaessa.
• Ajaessasi ajoneuvoa käytä laitettasi paikallisten tieliikennelakien ja -säädöksien mukaisesti.
• Salamaniskun välttämiseksi älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikana.
• Älä soita laitteellasi, kun se on latauksessa. Mi Pad -laitteella ei voida soittaa puheluita.
• Älä käytä laitettasi kosteissa olosuhteissa, kuten kylpyhuoneissa. Käyttäminen saattaa johtaa 

sähköiskuun, vammaan, tulipaloon tai akkuvaurioon.
• Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat laitteen käyttöä tietyissä tilanteissa ja 

ympäristöissä.
• Salamaa käytettäessä älä tuo valoa liian lähelle ihmisten tai eläinten silmiä välttääksesi näön 

heikkenemisen.
• Jos laitteen käyttölämpötila on liian kuuma, älä pidä sitä suorassa kosketuksessa ihoasi 

vasten pitkiä aikoja välttääksesi lievien palovammojen synnyn.
• Jos näyttö on halkeillut, varo teräviä reunoja ja sirpaleita välttääksesi vammojen synnyn. Jos 

laite rikkoutuu kappaleiksi osuttuaan kovaan esineeseen tai liiallisesta voimasta, älä koske tai 
yritä poistaa rikkoutuneita osia. Lopeta tuotteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä Xiaomin 
myynninjälkeiseen palveluun.
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Turvallisuusilmoitus
• Päivitä laitteen käyttöjärjestelmä sisäänrakennetulla ohjelmistopäivitystoiminnolla tai vieraile 

valtuutetussa palvelupisteessämme. Ohjelmiston päivitys muilla keinoin voi vahingoittaa 
laitetta tai johtaa tietojen menetykseen, tietoturvaongelmiin ja muihin riskeihin.

Lukutila
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain yhteensopivissa Mi-puhelimissa.
• Lukutila vähentää automaattisesti laitteen ruudun säteilemää sinistä valoa, jonka johdosta 

ruudun katsominen on silmille mukavampaa.
• Lukutilaan siirtyminen:

 - Lukutilan käyttöönottoon tai käytöstä poistamiseen on kaksi tapaa:
1) Pyyhkäise alas Aloitusnäytön yläreunasta avataksesi Ilmoitusalueen, ja napauta sitten Lukutilan 

valintakuvaketta.
2) Valitse Asetukset > Näyttö > Lukutila. Samalla ruudulla voit ajastaa Lukutilan käyttöönoton tai 

sammutuksen toimimaan automaattisesti, sekä säätää värilämpötilaa.
 - Hyödyllisiä vinkkejä:

1) 20-20-20 -sääntö: suosittelemme, että katsot jotain 20 jalan (kuuden metrin) etäisyydellä olevaa 
20 sekunnin ajan 20 minuutin välein laitetta käyttäessäsi.

2) Silmien räpäytys: voit lievittää silmien kuivuutta sulkemalla silmäsi kahden sekunnin ajaksi, ja räpyttämällä 
niitä sitten viiden sekunnin ajan.

3) Uudelleenfokusointi: silmälihaksia on hyvä harjoituttaa katsomalla pois ruudusta ja niin kauas kuin 
mahdollista, keskittämällä sitten katseensa muutaman sekunnin ajaksi 30 senttimetrin päässä pidettyyn 
peukaloon.

4) Silmien pyörittely: pyöritä silmiäsi myötäpäivään muutaman kerran, pidä sitten pieni tauko ja seuraavaksi 
pyöritä niitä vastapäivään.

5) Kämmenten käyttö: hiero kämmeniäsi yhteen lämmittääksesi niitä, ja sitten paina ne hellästi vasten 
silmiäsi muutaman sekunnin ajaksi.
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