Biztonsági információ

Ez a verzió csak személyes célra használható, és nem forgalmazható.

Fontos biztonsági információk
Olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat a készülék használata előtt.
• Az illetéktelen kábelek, tápegységek vagy akkumulátorok használata tüzet, robbanást vagy egyéb
kockázatokat rejthet.
• Csak olyan készülékeket használjon, amelyek kompatibilisek a készülékkel.
• A készüléket 0°C ~ 40°C hőmérséklet-tartományban használja, és a készüléket és tartozékait
-20°C ~ 45°C hőmérséklet-tartományon belül tárolja. A készülék használata ezen a hőmérsékleti
tartományon kívüli környezetben károsíthatja a készüléket.
• Ha a készülék beépített akkumulátort tartalmaz, ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort,
hogy az akkumulátor vagy a készülék károsodása elkerülhető legyen. Elemcsere csak hivatalos
szervizközpontban lehetséges.
• A készüléket csak a mellékelt vagy engedélyezett kábellel és hálózati adapterrel töltse. Más adapterek
használata tüzet, áramütést okozhat, és károsíthatja a készüléket és az adaptert.
• A töltés befejezése után húzza ki az adaptert mind a készülékből, mind a tápkábelből. Ne töltse a
készüléket 12 óránál hosszabb ideig.
• Ne próbálja meg módosítani a csatlakozót vagy a tápkábelt, és húzza ki a tápkábelt a töltő tisztítása
előtt.
• Ne dobja el a készüléket vagy a régi elemeket rendes szemét közé. Ha nem megfelelően kezelik, az
akkumulátorok felrobbanhatnak vagy tüzet foghatnak. Tartsa be a helyi előírásokat a készülék, az
elemek és egyéb tartozékok megsemmisítésekor.
-- Ne szedje szét, ne nyomja, ne törje össze vagy égesse el az akkumulátort. Deformáció esetén
haladéktalanul hagyja abba az akkumulátor használatát.
-- Ne zárja rövidre az akkumulátort, hogy elkerülje a túlmelegedést, égést vagy egyéb személyi
sérüléseket.
-- Ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe. A túlmelegedés robbanást
okozhat.
-- Az akkumulátort ne szedje szét, ne üsse meg vagy ne törje össze, nehogy az elemek szivárogjanak,
túlmelegedjenek, vagy felrobbanjanak.
-- Ne égesse el az akkumulátort, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás veszélyét.
-- Ne használja az akkumulátort, ha az elszíneződés, deformáció, rendellenes túlmelegedés vagy
duzzanat jelei mutatkoznak.
• Tartsa szárazon készülékét. Ne tárolja vagy használja a terméket és tartozékait forró és nedves
környezetben, vagy nyílt tűz közelében.
• A jótállás megszüntetése elkerülésének érdekében ne szedje szét, és ne módosítsa a készüléket és
tartozékait. Ha a készülék bármelyik része nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a Mi
ügyfélszolgálatával, vagy vigye el készülékét egy hivatalos szervizközpontba.
• A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa magas hangerővel hosszabb ideig.
• A készülék tisztítása és karbantartása előtt zárja be az összes alkalmazást, és válassza le a készüléket
az összes többi készülékről/kábelről.
• Kérjük, a készülék és tartozékainak letörléséhez száraz, tiszta, puha kendőt használjon. Ne használjon
erős vegyszereket vagy tisztítószereket a készülék vagy tartozékainak tisztításához.
• Ne használjon külső fűtőberendezést, például mikrohullámú sütőt vagy hajszárítót, a készüléknek és
tartozékainak szárításához.
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Gyermekbiztonság
• Tartsa távol a készüléket és minden tartozékát a gyermekektől. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak,
rágják vagy lenyeljék a készüléket vagy annak tartozékait, hogy elkerüljék lenyelés vagy a fulladás
veszélyét.

Sürgősségi hívások kezdeményezése
• A szolgáltatási hálózat változatai és más regionális különbségek miatt a készülék nem
kezdeményezhet minden hívást minden területen és minden körülmények között. Kérjük, ne
hagyatkozzunk kizárólag a készülékre, hogy fontos vagy segélyhívásokat kezdeményezzen. Hívások
indítását a Mi Pad nem támogatja.

Biztonsági óvintézkedések
• Tartson be minden olyan szabályt, amely korlátozza a mobileszközöket bizonyos esetekben és
környezetekben.
• Ne használja a készüléket benzinkutakon, robbanásveszélyes légkörben és potenciálisan
robbanásveszélyes környezetben, például tüzelőanyag-ellátó helyeken, csónakok fedélzete alatt,
üzemanyag- vagy vegyszerszállító vagy tárolóhelyeken, olyan területeken, ahol a levegő vegyi
anyagokat vagy részecskéket, például gabonát, port vagy fémporokat tartalmaz. Engedelmeskedjen
az összes arra felszólító feltüntetett jelnek, hogy kapcsolja ki a vezeték nélküli készülékeket, például a
telefonját vagy egyéb rádióberendezését. Kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezeték nélküli készülékét,
amikor robbantási területen vagy olyan területen tartózkodik, amelyen jelzik, hogy ki kell Kapcsolni
a „kétirányú rádiókat" vagy az „elektronikus készülékeket a robbantási műveletek zavarásának
elkerülése érdekében.
• Ne használja a telefonját kórházi műtőkben, sürgősségi helyiségekben vagy intenzív osztályokon.
Tartsa be a kórházak és egészségügyi központok aktuális szabályait és előírásait. Kérjük, konzultáljon
kezelőorvosával és az eszköz gyártójával annak megállapítására, hogy a telefonja működése
zavarhatja-e orvosi készülékének működését. A szívritmusszabályzó esetleges zavarásának elkerülése
érdekében legalább 15 cm-es távolságot tartson a mobiltelefon és a szívritmusszabályzó között.
Ennek eléréséhez használja a telefont a szívritmus-szabályozóhoz képest ellenkező oldalon lévő fülén,
és ne hordozza mellényzsebben. Ne használja a telefonját hallókészülékek, cochleáris implantátumok,
stb közelében. az orvosi berendezés zavarásának elkerülése érdekében.
• Tartsa be a repülőgép biztonsági előírásait, és szükség esetén kapcsolja ki készüléket a repülőgép
fedélzetén.
• Járművezetés közben használja a készüléket a vonatkozó közlekedési törvények és előírások szerint.
• A villámcsapás elkerülése érdekében ne használja a készüléket a szabadban zivatarok alatt.
• Ne használja készülékét hívások indítására, miközben az töltődik. Hívások indítását a Mi Pad nem
támogatja.
• Ne használja készülékeit magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobákban. Ha így tesz, a
következmény áramütés, sérülés, tűz és a töltőberendezés károsodása lehet.
• Tartson be minden olyan szabályt, amely korlátozza a mobileszközök használatát bizonyos esetekben
és környezetekben.
• Ha a vakut használja, ne irányítsa a fényt túl közel az emberek vagy az állatok szeméhez, hogy
megakadályozza a látásromlást.
• Ha a készülék üzemi hőmérséklete túl forró, ne tartsa azt a bőrével hosszabb ideig közvetlen
érintkezésben az alacsony hőmérsékletű égési sérülések megelőzése érdekében.
• Ha a kijelző megrepedt, legyen óvatos az éles szélekkel vagy töredékekkel, amelyek sérülést
okozhatnak. Ha a készülék kemény tárggyal való ütközés után vagy túlzott erőhatástól darabokra
törik, ne érintse meg és ne próbálja meg eltávolítani a törött részeket. Hagyja abba a termék
használatát, és azonnal forduljon a Xiaomi Vevőszolgálatához.
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Biztonsági figyelmeztetés
• Frissítse eszközének operációs rendszerét a beépített szoftverfrissítési funkcióval, vagy keresse fel
a hivatalos szervizüzleteinket. A szoftver más eszközökkel történő frissítése károsíthatja az eszközt,
vagy adatvesztést, biztonsági problémákat és egyéb kockázatokat okozhat.

Olvasási mód
• Ez a funkció csak a kompatibilis Mi telefonokon érhető el.
• Az olvasási mód automatikusan csökkenti a kijelző kék fényének kibocsátását, hogy kellemesebb
legyen a szemének.
• Átváltás olvasási módra:
-- Az olvasási módot kétféle módon kapcsolhatja be és ki:
1) Suhintson lefelé a Kezdőképernyőn, hogy megjelenítse az Értesítés árnyalat kapcsolókat, majd koppintson
az Olvasási mód kapcsolóra.
2) Lépjen ide: Beállítások > Kijelző > Olvasási mód. Ugyanazon a képernyőn ütemezheti, hogy az Olvasási
mód automatikusan ki- vagy bekapcsolódjon, és beállíthatja a színhőmérsékletet.

-- Hasznos tippek:
1) 20-20-20 szabály: Javasoljuk, hogy 20 másodpercig, 20 percenként nézzen meg valamit, ami 20 lábra
található.
2) Pislogás: A szemszárazság enyhítésére próbálja meg becsukni a szemét 2 másodpercig, majd nyissa ki és
gyorsan pislogjon 5 másodpercig.
3) Újrafókuszálás: Egy jó gyakorlat a szemizmoknak az, hogy a képernyőről elnéz a legtávolabbi helyre, amit
lát, majd a szemétől 30 cm-re helyezett hüvelykujjára fókuszál néhány másodpercig.
4) Szemforgatás: Forgassa a szemét néhányszor, előbb az óramutató járásával megegyező irányba, majd az
óramutató járásával ellenkező irányba.
5) Tenyérdörzsölés: Dörzsölje össze tenyerét, hogy felmelegítse, majd óvatosan nyomja rá a szemére néhány
másodpercig.
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