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Această versiune este doar pentru uz privat și nu trebuie distribuită.

Informații importante privind măsurile de siguranță
Citiți toate informațiile de siguranță de mai jos înainte de a utiliza dispozitivul.

• Utilizarea cablurilor neautorizate, a adaptoarelor de alimentare sau a bateriilor poate cauza incendiu,
explozie sau alte riscuri.

• Utilizați numai accesorii autorizate compatibile cu dispozitivul.
• Utilizați acest dispozitiv în intervalul de temperaturi de 0°C ~ 40°C și depozitați acest dispozitiv și

accesoriile acestuia în intervalul de temperatură de -20°C ~ 45°C. Utilizarea acestui dispozitiv în medii
în afara acestui interval de temperatură poate deteriora dispozitivul.

• Dacă dispozitivul dvs. este prevăzut cu o baterie încorporată, nu încercați să înlocuiți bateria pentru
a evita deteriorarea bateriei sau a dispozitivului. Bateriile trebuie înlocuite numai la un centru de
service autorizat.

• Încărcați acest dispozitiv numai cu cablul și adaptorul de alimentare inclus sau autorizat. Utilizarea
altor adaptoare poate provoca incendiu, șoc electric și poate deteriora dispozitivul și adaptorul.

• După ce încărcarea este completă, deconectați adaptorul de la dispozitiv și de la priza de alimentare.
Nu încărcați dispozitivul mai mult de 12 ore.

• Nu încercați să modificați singur ștecherul sau cablul de alimentare și vă rugăm să deconectați sursa
de alimentare înainte de a curăța încărcătorul.

• Nu aruncați dispozitivul sau bateriile vechi în coșul de gunoi obișnuit. Dacă nu este manipulat
corect, bateriile pot exploda sau pot lua foc. Respectați reglementările locale atunci când eliminați
dispozitivul, bateriile și alte accesorii.
 - Nu dezasamblați, nu loviți, nu zdrobiți sau nu ardeți bateria. În cazul deformării, opriți imediat

utilizarea bateriei.
 - Nu scurtcircuitați bateria pentru a evita supraîncălzirea, arsurile sau alte răniri personale.
 - Nu puneți bateria în medii cu temperaturi ridicate. Supraîncălzirea poate provoca explozie.
 - Nu dezasamblați, nu loviți sau nu striviți bateria pentru a evita scurgerea bateriei, supraîncălzire

sau explozie.
 - Nu ardeți bateria pentru a evita incendiu sau explozia.
 - Opriți utilizarea bateriei dacă prezintă semne de decolorare, deformare, supraîncălzire anormală

sau umflături.
• Păstrați dispozitivul uscat. Nu depozitați și nu utilizați produsul și accesoriile acestuia într-un mediu

fierbinte și umed sau lângă un foc deschis.
• Pentru a preveni anularea garanției, nu dezasamblați și nu modificați dispozitivul și accesoriile

acestuia. Dacă nici o parte a dispozitivului nu funcționează corect, contactați serviciul de asistență
Mi sau trimiteți dispozitivul la un centru autorizat de reparații.

• Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați la un nivel ridicat de volum pentru
perioade lungi de timp.

• Înainte de curățarea și întreținerea dispozitivului, închideți toate aplicațiile și deconectați dispozitivul
de la toate celelalte dispozitive/cabluri.

• Utilizați o cârpă moale, uscată și curată pentru a șterge dispozitivul și accesoriile acestuia. Nu utilizați
substanțe chimice dure sau detergenți pentru a curăța dispozitivul sau accesoriile acestuia.

• Nu utilizați echipament de încălzire extern, cum ar fi un cuptor cu microunde sau uscător de păr,
pentru a usca dispozitivul și accesoriile acestuia.
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Siguranța copiilor
• Păstrați dispozitivul și toate accesoriile departe de copii. Nu permiteți copiilor să se joace, să mestece 

sau să înghită dispozitivul sau vreunul din accesoriile acestuia pentru a evita riscul înecări sau a sufocării.

Efectuarea apelurilor de urgență
• Datorită variațiilor rețelei de servicii și a altor diferențe regionale, este posibil ca dispozitivul să 

nu poată efectua apeluri în toate zonele și în toate condițiile. Vă rugăm să nu vă bazați numai 
pe dispozitiv pentru a efectua apeluri importante sau de urgență. Efectuarea apelurilor nu este 
acceptată pe Mi Pad.

Măsuri de siguranţă
• Respectați toate legile și regulile care restricționează utilizarea dispozitivelor mobile în situații și 

medii specifice.
• Nu utilizați telefonul în benzinării și în atmosfere explozive, respectiv în medii cu potențial exploziv, 

cum ar fi zonele de alimentare cu combustibil, sub punțile de pe ambarcațiuni, instalațiile de transfer 
sau depozitare a combustibilului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe 
chimice sau particule, cum ar fi granule, praf sau pulberi metalice. Respectați toate semnele afișate 
pentru a dezactiva dispozitivele wireless, cum ar fi telefonul sau alte echipamente radio. Opriți 
telefonul mobil sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă de sablare sau în zonele 
cu afișe de oprire a „radiourilor de comunicare” sau a „dispozitivelor electronice” pentru a evita 
interferența cu operațiunile de sablare.

• Nu utilizați telefonul în spațiile de operare ale spitalelor, în camerele de urgență sau în unitățile de 
terapie intensivă. Respectați regulile și reglementările actuale ale spitalelor și centrelor de sănătate. 
Contactați medicul și producătorul dispozitivului dvs. pentru a determina dacă funcționarea 
telefonului dvs. poate interfera cu funcționarea dispozitivului dvs. medical. Pentru a evita potențialele 
interferențe cu stimulatorul cardiac, mențineți o distanță minimă de 15 cm între telefonul mobil și 
stimulatorul cardiac. Pentru a realiza acest lucru, utilizați telefonul la urechea opusă stimulatorului 
cardiac și nu îl purtați în buzunarul de la piept. Nu utilizați telefonul lângă aparatele auditive, 
implanturile cohleare etc. pentru a evita Interferențele cu echipamentele medicale.

• Respectați regulile de siguranță ale aeronavelor și opriți aparatul la bordul aeronavei când este necesar.
• Când conduceți un vehicul, utilizați dispozitivul în conformitate cu legile și reglementările relevante 

privind traficul.
• Pentru a evita loviturile de trăsnet, nu utilizați dispozitivul în aer liber în timpul furtunilor.
• Nu utilizați dispozitivul pentru a efectua apeluri în timpul încărcării. Efectuarea apelurilor nu este 

acceptată pe Mi Pad.
• Nu utilizați dispozitivele în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi camerele de baie. În caz contrar, se 

pot produce șocuri electrice, vătămări corporale incendiu și defecțiuni ale încărcătorului.
• Respectați regulile care restricționează utilizarea dispozitivelor mobile în cazuri și medii specifice.
• Când utilizați blițul, nu aduceți lumina prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor pentru a 

preveni afectarea vederii.
• Dacă temperatura de lucru a dispozitivului este prea mare, nu o mențineți în contact direct cu pielea 

pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni arsurile.
• Dacă afișajul este crăpat, vă rugăm să aveți grijă de marginile sau fragmentele ascuțite care pot 

provoca răni. Dacă dispozitivul este rupt în bucăți după coliziunea cu un obiect dur sau dacă aveți 
forță excesivă, nu atingeți și nu încercați să îndepărtați piesele rupte. Opriți utilizarea produsului și 
contactați imediat serviciul de asistență Xiaomi.
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Notificare de securitate
• Actualizați sistemul de operare al dispozitivului utilizând funcția de actualizare software integrată 

sau vizitați departamentele de service autorizate. Actualizarea software-ului prin alte mijloace poate 
deteriora dispozitivul sau poate duce la pierderea datelor, probleme de securitate și alte riscuri.

Mod Cititre
• Această funcție este disponibilă numai pe telefoanele compatibile Mi.
• Modul de citire scade automat nivelul de lumină albastră emis de ecran pentru a face vizionarea mai 

confortabilă pentru ochi.
• Se schimbă la Modul de Citire:

 - Există două moduri de activare și dezactivare a modului de citire:
1) Glisați în jos din partea de sus a Ecranului principal pentru a afișa comutările de la Panoul de notificări, 

apoi atingeți pe comutarea modului de citire.
2) Du-te la Setări > Afișaj > Mod citire. Pe același ecran, puteți programa să activați și să dezactivați automat 

modul de citire și să reglați temperatura culorii.
 - Sfaturi utile:

1) Regula 20-20-20: Este recomandat să aruncați o privire la ceva situat la 20 de metri distanță pentru 20 de 
secunde la fiecare 20 de minute.

2) Clipește: Pentru a calma uscarea ochilor, încercați să închideți ochii timp de 2 secunde, apoi deschideți și 
clipiți rapid timp de 5 secunde.

3) Reorientare: Este un exercițiu bun pentru mușchii dvs. de la ochi ca să vă uitați cât mai departe de ecranul 
dvs. până la cel mai îndepărtat loc pe care îl puteți vedea, urmat de focalizarea pe degetul mare la 30 cm 
distanță în fața ochilor dvs. pentru câteva secunde.

4) Rularea ochilor: Rotiți-vă ochii în sensul acelor de ceasornic de câteva ori, apoi luați o pauză și rotiți-i în 
sens invers acelor de ceasornic.

5) Palme: Frecați palmele pentru a genera căldură înainte de a le apăsa ușor pe ochi timp de câteva secunde.
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