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Informações importantes de segurança
Leia toda informação de segurança abaixo antes de utilizar o seu dispositivo.

• A utilização de cabos, adaptadores de energia ou baterias não autorizadas podem causar incêndios
ou outros riscos.

• Utilize apenas acessórios autorizados que sejam compatíveis com o seu dispositivo.
• Utilize este dispositivo dentro do intervalo de temperatura de 0°C ~ 40°C e armazene este dispositivo

e seus acessórios dentro do intervalo de temperatura de -20°C ~ 45°C. Utilizar este dispositivo em
ambientes fora destes intervalos de temperatura pode danificar o dispositivo.

• Se o seu dispositivo é fornecido com uma bateria interna, não tente trocar a bateria por si mesmo
para evitar danos à bateria ou ao dispositivo. As baterias devem ser substituídas apenas por um
centro de assistência autorizado.

• Carregue este dispositivo apenas com o cabo e adaptador de energia incluídos. Utilizar outros
adaptadores pode causar incêndios, choque elétrico, e danos ao dispositivo e ao adaptador.

• Após o carregamento completo, desligue o adaptador do dispositivo e da tomada de energia. Não
carregue o dispositivo por mais de 12 horas.

• Não tente modificar o conector ou o cabo de energia por conta própria, e, por favor, desligue a fonte
de energia antes de limpar o carregador.

• Não descarte o dispositivo ou baterias velhas no lixo doméstico. Se não manuseada adequadamente,
baterias podem explodir ou pegar fogo. Siga os regulamentos locais ao descartar o dispositivo,
baterias e outros acessórios.
 - Não desmonte, bata, esmague ou queime a bateria. Em caso de deformações, pare de utilizar a

bateria imediatamente.
 - Não faça curto-circuitos na bateria para evitar superaquecimento, queimaduras ou outros 

ferimentos pessoais.
 - Não coloque a bateria em ambientes com altas temperaturas. O superaquecimento pode causar 

explosão.
 - Não desmonte, bata ou esmague a bateria para evitar vazamentos da bateria, superaquecimento 

ou explosão.
 - Não queime a bateria para evitar fogo ou explosão.
 - Pare de utilizar a bateria se exibir sinais de descoloração, deformação, superaquecimento anormal 

ou inchaço.
• Mantenha o seu dispositivo seco. Não armazene ou utilize o produto e seus acessórios em um

ambiente quente e úmido ou perto de fogo aberto.
• Para evitar a anulação da garantia, não desmonte nem modifique o dispositivo e seus acessórios.

Se qualquer parte do dispositivo não funcionar corretamente, entre em contacto com o suporte ao
cliente Mi ou leve o seu dispositivo a um centro de reparos autorizado.

• Para prevenir possíveis danos auditivos, não escute em altos níveis de volume por longos períodos.
• Antes da limpeza e manutenção do dispositivo, feche todas as aplicações e desligue o dispositivo de

outros dispositivos ou cabos.
• Por favor, utilize um pano seco, limpo e macio para limpar o dispositivo e os seus acessórios. Não

utilize produtos químicos ou detergentes para limpar o dispositivo ou os seus acessórios.
• Não utilize equipamentos de aquecimento externo como um microondas ou secador de cabelos para

secar o dispositivo e os seus acessórios.
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Segurança para crianças
• Mantenha o dispositivo e todos os acessórios longe de crianças. Não permita que crianças brinquem, 

mastiguem ou engulam o dispositivo ou qualquer um dos seus acessórios para evitar riscos de asfixia 
ou sufocamento.

Fazer Chamadas de Emergência
• Devido a variações de rede e outras diferenças regionais, o dispositivo pode não ser capaz de efetuar 

chamadas em todas as áreas e em todas as condições. Por favor, não dependa apenas do dispositivo 
para efetuar chamadas importantes ou de emergência. Efetuar chamadas não é suportado no Mi Pad.

Precauções de segurança
• Observe quaisquer leis e regulamentos que restringem a utilização de telemóveis em casos ou 

ambientes específicos.
• Não utilize o seu telemóvel em estações de petróleo ou atmosferas explosivas e ambientes 

potencialmente explosivos como áreas de abastecimento, abaixo do convés de barcos, estações de 
transferência ou armazenagem de combustíveis ou produtos químicos, áreas onde o ar contenha 
químicos ou partículas como grãos, poeira ou pós metálicos. Obedeça a todos os sinalizadores 
para desligar dispositivos sem fio como o seu telemóvel ou outros equipamentos de rádio. Desligue 
o seu telemóvel ou dispositivo sem fios quando estiver em áreas de detonação ou em áreas com 
sinalização para desativar “rádios” ou “dispositivos eletrônicos” para evitar interferência com 
operações de detonação.

• Não utilize o seu telemóvel em salas de operações de hospitais, salas de emergência ou unidades 
de tratamento intensivo. Obedeça regras e regulamentos de hospitais e centros de saúde. Por favor, 
consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se a operação do dispositivo 
pode interferir com a operação do seu dispositivo médico. Para evitar eventuais interferências entre 
o telemóvel e o pacemaker, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre ambos os dispositivos. 
Para conseguir isto, utilize o aparelho na orelha oposta ao seu marca-passo e não carregue-o no 
bolso junto ao peito. Não utilize o seu telemóvel perto de aparelhos auditivos, implantes cocleares, 
etc. para evitar interferências com o equipamento médico.

• Respeite as regras de segurança aérea e desligue o seu dispositivo a bordo de aeronaves quando 
requerido.

• Quando estiver a conduzir um veículo, utilize o seu dispositivo de acordo com leis de trânsito e 
regulamentos relevantes.

• Para evitar raios, não utilize seu dispositivo ao ar livre durante trovoadas.
• Não utilize o seu dispositivo para efetuar chamadas quando ele estiver a carregar. Efetuar chamadas 

não é suportado no Mi Pad.
• Não utilize seus dispositivos em lugares úmidos como banheiros. Fazer isso pode resultar em choque 

elétrico, ferimentos, fogo e danos ao carregador.
• Observe quaisquer regras que restringem a utilização de dispositivos móveis em casos ou ambientes 

específicos.
• Ao utilizar o flash, não traga a luz muito próxima aos olhos de pessoas ou animais para evitar a perda 

de visão.
• Se a temperatura de funcionamento do dispositivo estiver muito alta, não o mantenha em contacto 

direto por um período prolongado de tempo à pele para evitar queimaduras de baixa temperatura.
• Se o ecrã estiver quebrado, tenha cuidado com arestas ou fragmentos que possam causar lesões. 

Se o dispositivo quebrar em pedaços depois de colidir com um objeto duro ou sofrer pressão 
excessiva, não toque ou tente remover as partes quebradas. Pare de utilizar o produto e contacte 
imediatamente o serviço de pós-venda da Xiaomi.
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Aviso de segurança
• Atualize o sistema operacional do seu dispositivo utilizando a funcionalidade integrada de 

atualização de software, ou visite nossas lojas de serviço autorizado. Atualizar o software através de 
outros meios pode danificar o dispositivo ou resultar em perda de dados, problemas de segurança e 
outros riscos.

Modo de leitura
• Esta funcionalidade está disponível apenas em Telemóveis Mi compatíveis.
• O Modo de leitura reduz automaticamente o nível de luz azul emitida pelo ecrã para tornar seu uso 

mais confortável aos olhos.
• Mudar para o Modo de leitura:

 - Existem duas maneiras de ativar e desativar o Modo de leitura:
1) Deslize para baixo no topo do Ecrã inicial para exibir os botões da Área de notificações, e então toque no 

botão do Modo de leitura.
2) Acesse Definições > Ecrã > Modo de leitura. No mesmo ecrã, pode programar para ativar e desativar o 

Modo de leitura automaticamente e ajustar a temperatura da cor.
 - Dicas úteis:

1) Regra 20-20-20: é recomendado olhar para algo localizado a 20 pés (cerca de 6m) de distância por 
20 segundos a cada 20 minutos.

2) Piscar: Para aliviar a secura dos olhos, tente fechá-los por 2 segundos, então abra-os e pisque 
rapidamente por 5 segundos.

3) Refocalizar: É um bom exercício para os músculos oculares olhar para longe do ecrã para o local mais 
distante que puder ver, seguido por focar-se em um dedo colocado a 30cm de distância dos seus olhos 
por alguns segundos.

4) Girar os olhos: Gire seus olhos em sentido horário algumas vezes, dê um descanso e gire-os no sentido 
anti-horário.

5) Empalmar: Esfregue as palmas das mãos para gerar calor antes de pressioná-las gentilmente sobre seus 
olhos por alguns segundos.
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