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Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u het apparaat gebruikt.

• Het gebruik van niet-goedgekeurde kabels, voedingsadapters of batterijen kan brand, ontploffing of
andere risico’s veroorzaken.

• Gebruik alleen goedgekeurde accessoires die compatibel zijn met uw apparaat.
• Gebruik dit apparaat binnen het temperatuurbereik van 0°C ~ 40°C en bewaar dit apparaat en

zijn accessoires binnen het temperatuurbereik van -20°C ~ 45°C. Het gebruik van dit apparaat in
omgevingen buiten dit temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen.

• Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, probeer dan niet de batterij zelf te
vervangen om schade aan de batterij of het apparaat te voorkomen. Batterijen mogen alleen worden
vervangen door een geautoriseerd servicecenter.

• Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde of goedgekeurde kabel en voedingsadapter. Het
gebruik van andere adapters kan brand, elektrische schok en schade aan het apparaat en de adapter
veroorzaken.

• Nadat het opladen is voltooid, koppelt u de adapter los van zowel het apparaat als het stopcontact.
Laad het apparaat niet langer dan 12 uur op.

• Probeer de stekker of het netsnoer niet zelf te wijzigen en koppel de voedingsadapter los voordat u
de oplader schoonmaakt.

• Gooi het apparaat of oude batterijen niet weg in het gewone huisvuil. Als batterijen niet correct
worden gebruikt, kunnen ze exploderen of in brand vliegen. Volg uw lokale regelgeving bij het
afvoeren van het apparaat, batterijen en andere accessoires.
 - Demonteer, sla, verpletter of verbrand de batterij niet. In geval van vervorming, stop dan

onmiddellijk met het gebruik van de batterij.
 - Voorkom kortsluiting van de batterij om oververhitting, brandwonden of ander persoonlijk letsel te 

vermijden.
 - Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen. Oververhitting kan een explosie 

veroorzaken.
 - Demonteer, sla of verplet de batterij niet om lekken, oververhitting of ontploffing van de batterij te 

voorkomen.
 - Verbrand de batterij niet om brand of ontploffing te voorkomen.
 - Stop met het gebruik van de batterij als deze tekenen van verkleuring, vervorming, abnormale 

oververhitting of zwelling vertoont.
• Houd het apparaat droog. Bewaar of gebruik het product en de accessoires niet in een warme en

vochtige omgeving of in de buurt van open vuur.
• Om te voorkomen dat de garantie vervalt, demonteer of wijzig het apparaat en de accessoires

niet. Als de apparatuur of een van zijn componenten niet goed werkt, neemt u contact op met de
klantenservice van Mi of brengt u uw apparaat naar een erkend reparatiecentrum.

• Luister niet gedurende lange perioden met hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorbeschadiging
te voorkomen.

• Voordat u het apparaat schoonmaakt en onderhoudt, moet u alle apps sluiten en het apparaat
loskoppelen van alle andere apparaten/kabels.

• Gebruik een droge, schone zachte doek om het apparaat en de accessoires schoon te vegen.
Gebruik geen ruwe chemicaliën of reinigingsmiddelen om het apparaat of de accessoires te reinigen.

• Gebruik geen externe verwarmingsapparatuur zoals een magnetron of een haardroger om het
apparaat en de accessoires te drogen.
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Kinderveiligheid
• Houd het apparaat en alle accessoires buiten bereik van kinderen. Sta niet toe dat kinderen met 

apparatuur of sommige accessoires spelen, kauwen of doorslikken om het risico van verstikking te 
voorkomen.

Noodoproepen maken
• Vanwege verschillen in servicenetwerk en andere regionale verschillen kan het apparaat mogelijk 

niet in alle gebieden en onder alle omstandigheden bellen. Vertrouw niet alleen op het apparaat om 
belangrijke of noodoproepen te maken. Bellen wordt niet ondersteund op Mi Pad.

Veiligheidsmaatregelen
• Neem eventuele regels in acht die het gebruik van mobiele apparaten in specifieke gevallen en 

omgevingen beperken.
• Gebruik uw apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving, inclusief tankgebieden, benedendeks 

boten, brandstof- of chemicaliënoverdrachts- of opslagfaciliteiten, gebieden waar de lucht 
chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeders. Houd u aan alle geplaatste borden 
om draadloze apparaten zoals uw apparaat of andere radioapparatuur uit te schakelen. Schakel 
uw mobiele telefoon of draadloos apparaat uit wanneer u zich in een explosiegebied bevindt of in 
“geposte zones” “tweewegradio’s” of “elektronische apparaten” uitschakelen om interferentie met 
straalwerkzaamheden te voorkomen.

• Gebruik uw apparaat niet in de operatiekamers van het ziekenhuis, eerstehulpafdelingen of 
intensive care-eenheden. Voldoen aan de huidige regels en voorschriften van ziekenhuizen en 
gezondheidscentra. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of de werking 
van uw apparaat de werking van uw medische apparaat kan verstoren. Behoud een minimale 
afstand van 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker. Zo voorkomt u interferentie met 
de pacemaker. Gebruik om dit te bereiken het apparaat aan de andere kant van uw pacemaker en 
draag het niet in een borstzak. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van hoorapparaten, cochleaire 
implantaten, enz. om interferentie met medische apparatuur te voorkomen.

• Respecteer de veiligheidsvoorschriften voor vliegtuigen en schakel uw apparaat indien nodig uit aan 
boord van het vliegtuig.

• Gebruik uw apparaat bij het besturen van een voertuig in overeenstemming met de relevante 
verkeerswetten en -voorschriften.

• Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens onweer om blikseminslag te voorkomen.
• Gebruik uw apparaat niet om te bellen tijdens het opladen. Bellen wordt niet ondersteund op Mi Pad.
• Gebruik uw apparaten niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals badkamers. Als u dit 

wel doet, kan dit leiden tot een elektrische schok, letsel, brand en schade aan de oplader.
• Neem eventuele regels in acht die het gebruik van mobiele apparaten in specifieke gevallen en 

omgevingen beperken.
• Als u de flitser gebruikt, moet u het licht niet te dicht bij de ogen van mensen of dieren brengen om 

slechtziendheid te voorkomen.
• Als de temperatuur van het apparaat te hoog wordt, houd het niet gedurende een langere periode in 

direct contact met uw huid om brandwonden bij lage temperaturen te voorkomen.
• Als het display gebarsten is, wees dan voorzichtig met scherpe randen of fragmenten die letsel 

kunnen veroorzaken. Als het apparaat in stukken is gebroken na een botsing met een hard voorwerp 
of als u te veel kracht hebt gebruikt, raak dan de gebroken onderdelen niet aan en probeer deze ook 
niet te verwijderen. Stop met het gebruik van het product en neem onmiddellijk contact op met de 
klantenservice van Xiaomi.
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Veiligheidswaarschuwing
• Werk het besturingssysteem van uw apparaat bij met de ingebouwde software-update 

of bezoek onze erkende servicepunten. Software op andere manieren bijwerken kan het 
apparaat beschadigen of leiden tot gegevensverlies, beveiligingsproblemen en andere 
risico’s.

Leesmodus
• Deze functie is alleen beschikbaar op compatibele Mi Phones.
• Leesmodus vermindert automatisch de hoeveelheid blauw licht dat het scherm uitstraalt 

om het lezen comfortabeler te maken voor uw ogen.
• Overschakelen naar de Leesmodus:

 - Er zijn twee manieren om de Leesmodus in en uit te schakelen:
1) Veeg naar beneden vanaf bovenin het Startscherm om het Meldingenpaneel te weergeven en zet de 

Leesmodus schakelaar om.
2) Ga naar Instellingen > Display > Leesmodus. Op hetzelfde scherm kunt u ook het in- en uitschakelen van 

de Leesmodus inplannen en de kleurtemperatuur aanpassen.
 - Nuttige tips:

1) 20-20-20 regel: het wordt aanbevolen om elke 20 minuten voor 20 seconden naar een object te kijken dat 
20 voet (6 meter) weg is.

2) Knipperen: Om droogheid van de ogen tegen te gaan, probeer uw ogen eens 2 seconden te sluiten, dan te 
openen en 5 seconden lang snel te knipperen.

3) Herfocussen: Het is een goede oefening voor uw oogspieren om weg te kijken van uw scherm naar 
de verste plek die u kunt zien, en dan een aantal seconden te focussen op uw duim die u dan ong. 
30 seconden voor uw ogen houdt.

4) Ogen rollen: Rol een aantal keer met de klok mee met uw ogen, neem dan een pauze en rol met uw ogen 
tegen de klok in.

5) Palmen: wrijf uw handpalmen samen om hitte te genereren voordat u deze zachtjes voor een paar 
seconden op uw ogen houdt.
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