
Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.

Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa



Ta wersja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie powinna być dystrybuowana.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa.

• Korzystanie z nieautoryzowanych kabli, adapterów zasilania lub baterii może spowodować pożar,
wybuch lub inne zagrożenia.

• Korzystaj wyłącznie z autoryzowanych akcesoriów, które są zgodne z posiadanym urządzeniem.
• Używaj tego urządzenia w zakresie temperatur 0°C ~ 40°C i przechowuj to urządzenie wraz z

akcesoriami w zakresie temperatur od -20°C ~ 45°C. Używanie tego urządzenia w otoczeniu poza tym
zakresem temperatur może uszkodzić urządzenie.

• Jeśli urządzenie ma wbudowaną baterię nie próbuj jej wymieniać, aby uniknąć uszkodzenia
urządzenia lub baterii. Bateria może być wymieniana tylko przez autoryzowany serwis.

• Ładuj to urządzenie jedynie za pomocą dołączonego lub autoryzowanego kabla i adaptera zasilania.
Korzystanie z innych adapterów zasilania może spowodować pożar, porażenie prądem oraz uszkodzić
urządzenie i adapter zasilania.

• Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od urządzenia i gniazdka. Nie należy ładować urządzenie
dłużej niż 12 godzin.

• Nie próbuj modyfikować wtyczki lub kabla zasilania na własną rękę i pamiętaj o rozłączeniu adaptera
od źródła zasilania przed czyszczeniem.

• Nie wyrzucaj urządzenia lub starych baterii do domowych śmieci. Nieodpowiednie obchodzenie się z
bateriami może wywołać eksplozję lub pożar. Przy wyrzucaniu urządzenia, baterii i innych akcesoriów
postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Nie rozmontowuj, uderzaj, miażdż i nie pal baterii. W przypadku deformacji, należy natychmiast

zaprzestać korzystania z baterii.
 - Nie dopuścić do zwarcia biegunów baterii, aby uniknąć przegrzania, oparzeń lub innych uszkodzeń

ciała.
 - Nie należy umieszczać baterii w wysokich temperaturach. Przegrzanie może spowodować wybuch.
 - Nie rozmontowuj, uderzaj, miażdż i nie pal baterii, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania lub

wybuchu.
 - Nie należy palić baterii, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.
 - Przestań korzystać z baterii jeśli ma ona oznaki przebarwienia, deformacji, nadmiernego przegrzania

lub jest napuchnięta.
• Dbaj o swoje urządzenie. Nie przechowuj lub nie korzystaj z produktu i jego akcesoriów w gorącym i

wilgotnym środowisku lub w pobliżu otwartego ognia.
• Aby zapobiec anulowania gwarancji, nie rozmontowuj i nie modyfikuj urządzenia i jego akcesoriów.

Jeśli jakakolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo, skontaktuj się z działem obsługi klienta Mi
lub oddaj swoje urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.

• Aby zapobiec możliwości uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać dźwięków na wysokich poziomach
głośności przez dłuższy okres czasu.

• Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz urządzenie od
innych urządzeń/kabli.

• Używaj suchej, czystej i miękkiej ściereczki do czyszczenia urządzenia i jego akcesoriów. Nie używaj
agresywnych środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia urządzenia lub jego akcesoriów.

• Nie należy używać zewnętrznych urządzeń grzewczych, takich jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka
do włosów, aby wysuszyć urządzenie i jego akcesoria.
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Bezpieczeństwo dzieci
• Trzymaj urządzenie i wszystkie akcesoria z dala od dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się, żuć 

ani połykać urządzenia lub jego akcesoriów, aby uniknąć zakrztuszenia lub uduszenia.

Wykonywanie połączeń alarmowych
• Z powodu zmian sieci usługi i inne różnic regionalnych, urządzenie może nie być w stanie dzwonić we 

wszystkich rejonach i we wszystkich warunkach. Prosimy o nie poleganie wyłącznie na urządzeniu w 
celu wykonania ważnych lub awaryjnych połączeń. Mi Pad nie posiada opcji wykonywania połączeń 
telefonicznych.

Środki ostrożności
• Przestrzegaj wszelkich przepisów i zasad, które ograniczają korzystanie z telefonów komórkowych w 

określonych przypadkach i środowiskach.
• Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych oraz atmosferach wybuchowych, a środowiska 

potencjalnie wybuchowe to miejsca tankowania, pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub 
magazynowania paliwa lub chemikaliów, obszary, w których powietrze zawiera chemikalia lub cząstki, 
takie jak ziarna, kurz lub proszki metali. Przestrzegaj wszystkich znaków, aby wyłączyć urządzenia 
bezprzewodowe, takie jak telefon lub inny sprzęt radiowy. Wyłącz telefon komórkowy lub urządzenie 
bezprzewodowe, gdy znajdujesz się w obszarze wybuchowym lub w wydzielonych miejscach 
oznaczonych “radiotelefony” lub “urządzenia elektroniczne”, aby uniknąć ingerencji w operacje 
wybuchowe.

• Nie używaj telefonu na salach szpitalnych, salach pogotowia lub oddziałach intensywnej terapii. 
Przestrzegaj obowiązujących zasad i przepisów obowiązujących w szpitalach i ośrodkach zdrowia. 
Należy skonsultować się z lekarzem i producentem urządzenia, aby ustalić, czy działanie telefonu 
może zakłócać działanie urządzenia medycznego. Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń w pracy 
rozrusznika serca, należy utrzymywać odległość minimum 15 cm pomiędzy telefonem komórkowym 
a rozrusznikiem. Aby to osiągnąć, należy korzystać z telefonu znajdującego się po przeciwnej stronie 
w stosunku do rozrusznika serca i nie nosić go w kieszeni na piersi. Nie używaj telefonu w pobliżu 
aparatów słuchowych, implantów ślimakowych itp. aby uniknąć interferencji ze sprzętem medycznym.

• Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa samolotu i wyłącz urządzenie na pokładzie, gdy jest to 
wymagane.

• Podczas prowadzenia pojazdu korzystaj z urządzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami ruchu 
drogowego.

• Aby uniknąć uderzenia pioruna, nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas burzy.
• Nie używaj urządzenia do wykonywania połączeń podczas ładowania. Nawiązywanie połączeń nie jest 

obsługiwane na Mi Pad.
• Nie używaj swoich urządzeń w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki. Może to 

spowodować porażenie prądem, obrażenia, pożar i uszkodzenie ładowarki.
• Przestrzegaj zasad ograniczających korzystanie z urządzeń mobilnych w określonych przypadkach i 

środowiskach.
• Podczas korzystania z lampy błyskowej nie należy zbliżać lampy zbyt blisko oczu ludzi lub zwierząt, 

aby zapobiec uszkodzeniu widzenia.
• Jeśli temperatura pracy urządzenia jest zbyt wysoka, nie utrzymuj jej w bezpośrednim kontakcie ze 

skórą przez dłuższy czas, aby zapobiec oparzeniom w niskiej temperaturze.
• Jeśli wyświetlacz jest pęknięty, należy uważać na ostre krawędzie lub fragmenty, które mogą 

spowodować obrażenia. Jeśli urządzenie zostanie rozbite na kawałki po kolizji z twardym przedmiotem 
lub z nadmierną siłą, nie należy dotykać ani próbować usuwać uszkodzonych części. Przestań używać 
produktu i natychmiast skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej klienta Xiaomi.
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Zawiadomienie o bezpieczeństwie
• Aktualizuj system operacyjny urządzenia przy użyciu wbudowanej funkcji aktualizacji lub odwiedź 

nasze autoryzowane punkty serwisowe. Aktualizowanie oprogramowania za pomocą innych 
środków może spowodować uszkodzenie urządzenia lub spowodować utratę danych, problemy z 
bezpieczeństwem i inne zagrożenia.

Tryb czytania
• Ta funkcja jest dostępna tylko w kompatybilnych telefonach Mi.
• Tryb czytania automatycznie obniża poziom niebieskiego światła emitowanego przez ekran aby 

zwiększyć komfort oglądania dla Twoich oczu.
• Przełączanie do trybu czytania:

 - Istnieją dwa sposoby, aby włączyć lub wyłączyć tryb czytania:
1) Przesuń palcem w dół od góry ekranu głównego aby wyświetlić pasek powiadomień i wybierz funkcję 

Trybu czytania.
2) Przejdź do Ustawienia > Wyświetlanie > Tryb czytania. Na tym samym ekranie, można zaplanować, aby 

włączyć tryb czytania, ustawić automatyczne wyłączanie trybu oraz regulować temperaturę koloru.
 - Przydatne porady:

1) Zasada 20-20-20: Zaleca się, aby spojrzeć na obeiekt znajdujący się 20 stóp od Ciebie przez 20 sekund co 
20 minut.

2) Mruganie: Aby zmniejszyć suchość oczu, spróbuj zamknąć je na 2 sekundy, a następnie otwórz i szybko 
mrugaj przez 5 sekund.

3) Zmiana ostrości wzrokui: To dobre ćwiczenie dla mięśni oczu, odwrócić wzrok od ekranu telefonu do 
najdalszego miejsca, które możesz zobaczyć, a następnie skupić się na kciuku umieszczonym 30 cm przed 
oczami przez kilka sekund.

4) Rozglądanie się: Przesuń wzorok kilka razy w prawo, następnie zrób przerwę i obróć je w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5) Palming: Rozetrzyj dłonie, aby wytworzyć ciepło, a następnie delikatnie przyciśnij je do oczu na kilka 
sekund.
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