Informasi Keselamatan

Versi ini hanya untuk penggunaan pribadi dan tidak boleh didistribusikan.

Informasi penting tentang keamanan
Baca semua informasi keamanan di bawah ini sebelum menggunakan perangkat.
• Menggunakan kabel, adaptor, atau baterai yang tidak resmi dapat menyebabkan kebakaran, ledakan,
atau menimbulkan risiko lainnya.
• Gunakan hanya aksesori resmi yang kompatibel dengan perangkat Anda.
• Gunakan perangkat ini dalam rentang suhu 0°C ~ 40°C, dan simpan perangkat ini dan aksesorinya
dalam rentang suhu -20°C ~ 45°C. Menggunakan perangkat ini dalam lingkungan di luar kisaran suhu
ini dapat merusak perangkat.
• Jika perangkat Anda dilengkapi dengan baterai internal, jangan mencoba mengganti baterai itu
sendiri untuk menghindari kerusakan pada baterai atau perangkat. Baterai hanya boleh diganti oleh
pusat layanan resmi.
• Isi daya perangkat ini hanya dengan adaptor dan kabel yang disertakan atau yang resmi.
Menggunakan adaptor lain dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan perangkat
dan adaptor.
• Setelah pengisian baterai selesai, lepaskan adaptor dari perangkat dan stop kontak. Jangan mengisi
daya perangkat lebih dari 12 jam.
• Jangan mencoba memodifikasi kabel daya atau steker sendiri, dan putuskan sambungan catu daya
sebelum membersihkan pengisi daya.
• Jangan buang perangkat atau baterai lama ke tempat sampah biasa. Jika tidak ditangani dengan
benar, baterai dapat meledak atau terbakar. Patuhi peraturan setempat Anda saat membuang
perangkat, baterai, dan aksesori lainnya.
-- Jangan membongkar, memukul, menghancurkan, atau membakar baterai. Jika terjadi perubahan
bentuk, segera hentikan penggunaan baterai.
-- Cegah baterai korsleting, karena dapat menyebabkan panas berlebih, luka bakar, atau cedera
pribadi lainnya.
-- Jangan letakkan baterai di lingkungan bersuhu tinggi. Terlalu panas dapat menyebabkan ledakan.
-- Jangan membongkar, memukul, atau menghancurkan baterai agar baterai tidak bocor, kepanasan,
atau meledak.
-- Jangan membakar baterai untuk menghindari kebakaran atau ledakan.
-- Hentikan penggunaan baterai jika baterai menunjukkan tanda-tanda perubahan warna, perubahan
bentuk, panas berlebihan yang tidak normal, atau pembengkakan.
• Pastikan perangkat tetap kering. Jangan simpan atau gunakan produk dan aksesorinya di lingkungan
yang panas dan lembap atau dekat api terbuka.
• Untuk mencegah pembatalan garansi, jangan membongkar atau memodifikasi perangkat dan
aksesorinya. Jika ada bagian dari perangkat yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hubungi
Layanan Pelanggan Mi atau bawa perangkat Anda ke pusat servis yang resmi.
• Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan sesuatu pada level
volume tinggi untuk waktu yang lama.
• Sebelum membersihkan dan merawat perangkat, tutup semua apl dan putuskan hubungan
perangkat dari semua perangkat/kabel lainnya.
• Gunakan kain lembut yang kering dan bersih untuk menyeka perangkat dan aksesorinya. Jangan
gunakan bahan kimia atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat atau aksesorinya.
• Jangan gunakan peralatan pemanas eksternal seperti microwave atau pengering rambut untuk
mengeringkan perangkat dan aksesorinya.
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Keamanan Anak
• Jauhkan perangkat dan semua aksesori dari anak-anak. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan,
mengunyah, atau menelan perangkat atau aksesorinya untuk menghindari risiko tersedak atau sesak
napas.

Membuat Panggilan Darurat
• Dikarenakan variasi jaringan layanan dan perbedaan regional lainnya, perangkat mungkin tidak dapat
melakukan panggilan di semua area dan dalam semua kondisi. Harap jangan hanya mengandalkan
perangkat untuk membuat panggilan penting atau darurat. Membuat panggilan tidak didukung di Mi
Pad.

Tindakan Pengamanan
• Perhatikan setiap hukum dan aturan yang membatasi penggunaan ponsel dalam kasus dan
lingkungan tertentu.
• Jangan gunakan perangkat Anda di pom bensin dan lingkungan yang berpotensi ledakan termasuk
area pengisian bensin, di bawah dek kapal, fasilitas transfer atau penyimpanan bahan bakar atau
bahan kimia, area di mana udara mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau
serbuk logam. Patuhi semua tanda yang dipasang untuk mematikan perangkat nirkabel seperti
telepon Anda atau peralatan radio lainnya. Matikan ponsel atau perangkat nirkabel Anda saat berada
di area peledakan atau area di mana ada tanda untuk mematikan “2-arah radio” atau “perangkat
elektronik” untuk menghindari pengoperasian peledakan terganggu.
• Jangan gunakan perangkat Anda di ruang operasi rumah sakit, ruang gawat darurat, atau unit
perawatan intensif. Patuhi peraturan rumah sakit dan pusat kesehatan. Silakan berkonsultasi
dengan dokter Anda dan produsen perangkat untuk menentukan apakah pengoperasian perangkat
Anda dapat mengganggu pengoperasian perangkat medis Anda. Untuk menghindari kemungkinan
gangguan pada alat pacu jantung, jaga jarak minimum 15 cm antara ponsel dan alat pacu jantung.
Untuk itu, gunakan perangkat di telinga yang berlawanan dengan alat pacu jantung Anda dan jangan
membawanya di saku dada. Jangan gunakan perangkat Anda dekat dengan alat bantu dengar, implan
koklea, dll. untuk menghindari terjadi gangguan dengan peralatan medis.
• Patuhi peraturan keamanan pesawat dan matikan perangkat Anda di dalam pesawat pada saat
diminta.
• Saat mengemudikan kendaraan, gunakan perangkat Anda sesuai dengan hukum dan peraturan lalu
lintas yang berlaku.
• Untuk menghindari sambaran petir, jangan gunakan perangkat Anda di luar rumah saat terjadi badai
petir.
• Jangan gunakan perangkat Anda untuk membuat panggilan saat sedang mengisi daya. Membuat
panggilan tidak didukung di Mi Pad.
• Jangan gunakan perangkat Anda di tempat yang memiliki kelembapan tinggi seperti kamar mandi.
Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik, cedera, kebakaran, dan kerusakan pengisi daya.
• Perhatikan setiap aturan yang membatasi penggunaan ponsel dalam kasus dan lingkungan tertentu.
• Saat menggunakan senter, jangan mengarahkan cahaya terlalu dekat ke mata orang atau binatang
untuk mencegah gangguan penglihatan.
• Jika suhu kerja perangkat terlalu panas, jaga agar tidak ada kontak langsung dengan kulit Anda untuk
jangka waktu yang panjang untuk mencegah luka bakar suhu rendah.
• Jika layarnya retak, harap berhati-hati terhadap tepi atau pecahan tajam yang mungkin dapat
menyebabkan cedera. Jika perangkat terpecah belah setelah terbentur dengan benda yang keras
atau kekuatan yang berlebihan, jangan sentuh atau coba untuk melepaskan bagian yang rusak.
Hentikan penggunaan produk dan segera hubungi Layanan Purna Jual (After Sales) Xiaomi.
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Pemberitahuan Keamanan
• Perbarui sistem operasi perangkat Anda menggunakan fitur pembaruan perangkat lunak dari
perangkat, atau kunjungi gerai layanan resmi kami. Memperbarui perangkat lunak dengan cara lain
dapat merusak perangkat atau mengakibatkan kehilangan data, masalah keamanan, dan risiko
lainnya.

Mode Baca
• Fitur ini hanya tersedia pada Mi Phone yang kompatibel.
• Mode Baca secara otomatis mengurangi tingkat cahaya biru yang dipancarkan dari layar untuk
membuat tampilan menjadi lebih nyaman untuk mata Anda.
• Beralih ke mode Baca:
-- Ada dua cara untuk menghidupkan dan mematikan mode Baca:
1) Tarik ke bawah dari bagian atas Layar utama untuk menampilkan toggle layar notifikasi, kemudian ketuk
toggle mode Baca.
2) Pergi ke Setelan > Tampilan > Mode Baca. Di layar yang sama, Anda dapat menjadwalkan untuk
menghidupkan dan mematikan mode Baca secara otomatis dan menyesuaikan suhu warna.

-- Tips yang bermanfaat:
1) Aturan 20-20-20: Disarankan untuk melihat sesuatu yang terletak 20 kaki (6 meter) jauhnya selama
20 detik setiap 20 menit.
2) Berkedip: Untuk mengurangi kekeringan mata, coba tutup mata Anda selama 2 detik, lalu buka mata dan
berkedip cepat selama 5 detik.
3) Pemfokusan ulang: Ini adalah latihan yang baik untuk otot mata Anda untuk mengalihkan pandangan
dari layar Anda ke tempat terjauh yang dapat Anda lihat, diikuti dengan memfokuskan pada ibu jari yang
berjarak 30 cm di depan mata Anda selama beberapa detik.
4) Memutar mata: Putar mata Anda searah jarum jam beberapa kali, lalu istirahat dan putarkan ke arah
berlawanan arah jarum jam.
5) Palming: Gosokkan kedua telapak tangan Anda untuk menghasilkan panas sebelum dengan lembut
menekannya ke mata Anda selama beberapa detik.
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