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Viktig säkerhetsinformation
Läsa alla igenom informationen nedan innan du använder enheten.

• Med obehörig kablar, nätadaptrar eller batterier kan orsaka brand, explosion, eller medföra
andra risker.

• Använd bara godkända tillbehör som är kompatibla med din enhet.
• Använd den här enheten inom temperaturområde 0° C ~ 40° C, och lagra denna enhet

och dess tillbehör inom Temperaturområde-20 ° C ~ 45 ° C. Användning av denna enhet i
omgivningarna utanför detta temperaturområde kan skada enheten.

• Om enheten är försedd med ett inbyggt batteri, försök inte att byta ut batteriet själv för att
undvika skador på batteriet eller enheten. Batterier ska endast bytas av ett auktoriserat
servicecenter.

• Ladda här enheten endast med den medföljande eller auktoriserade kabel och nätadapter.
Använder andra adaptrar kan orsaka brand, elektriska stötar, och skada enheten och
adaptern.

• Efter att laddningen är klar, koppla bort adaptern från både enheten och eluttaget. Ladda
aldrig enheten längre än 12 timmar.

• Gör inte försöka ändra den plug eller nätkabeln på egen hand, och koppla bort
strömförsörjningen före rengöring laddaren.

• Kasta inte bort enheten eller gamla batterier i vanliga soporna. Om inte hanteras korrekt, kan
batterier explodera eller fatta eld. Följ lokala föreskrifter vid kassering av enheten, batterier
och andra tillbehör.
 - Demontera inte, slå, krossa eller bränna batteriet. Vid deformation, sluta använda batteriet

omedelbart.
 - Kortslut inte batteriet för att undvika överhettning, brännskador eller andra personskador.
 - Placera inte batteriet i hög temperatur. Överhettning kan orsaka explosion.
 - Demontera, slå inte eller krossa batteriet för att undvika batteriläckage, överhettning eller

explosion.
 - Bränn inte batteriet för att undvika brand eller explosion.
 - Sluta använda batteriet om det uppvisar tecken på missfärgning, deformation, onormal

överhettning eller svullnad.
• Håll enheten torr. Förvara inte produkten eller dess tillbehör i en het och fuktig miljö eller i

närheten av öppen eld.
• För att förhindra att garantin upphävs, demontera inte eller modifiera enheten och dess

tillbehör. Om någon del av enheten inte fungerar korrekt, kontakta Mi kundsupport eller ta
med enheten till ett auktoriserat reparationscenter.

• För att förhindra eventuell hörselskada, lyssna inte på höga volymer under långa perioder.
• Innan du rengör och underhåller enheten stänger du alla appar och kopplar bort enheten

från alla andra enheter / kablar.
• Använd en torr, ren mjuk trasa för att torka enheten och dess tillbehör. Använd inte hårda

kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra enheten eller dess tillbehör.
• Använd inte extern värmeutrustning som mikrovågsugn eller hårtork för att torka enheten

och dess tillbehör.

1



Den här versionen är endast för privat användning och får inte distribueras.

Barnsäkerhet
• Håll enheten och alla tillbehör borta från barn. Låt inte barn leka med, tugga eller svälja 

enheten eller någon av dess tillbehör för att undvika risk för kvävning eller kvävning.

Ringa nödsamtal
• På grund av variationer i servicenätverk och andra regionala skillnader kan det hända att 

enheten inte kan ringa på alla områden och under alla förhållanden. Vänligen lita inte enbart 
på enheten för att göra viktiga eller nödsamtal. Ringa samtal stöds inte på Mi Pad.

Säkerhetsåtgärder
• Observera alla lagar och regler som begränsar användningen av mobiltelefoner i specifika fall 

och miljöer.
• Använd inte telefonen i bensinstationer och explosionsfarliga miljöer och explosionsfarliga 

miljöer, inklusive bränslen, under däck på båtar, bränsle- eller kemiska överförings- eller 
lagringsanläggningar, områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, såsom korn, 
damm eller metallpulver. Lyssna på alla meddelade tecken för att stänga av trådlösa enheter 
som din telefon eller annan radioutrustning. Stäng av din mobiltelefon eller trådlösa enhet 
när du är i ett sprängningsområde eller i områden som är inlagda, stäng av “tvåvägsradioer” 
eller “elektroniska enheter” för att undvika störningar av sprängningsoperationer.

• Använd inte telefonen i sjukhusens operatörer, akutrum eller intensivvårdsenheter. Uppfyller 
gällande regler och föreskrifter för sjukhus och hälsocentraler. Kontakta din läkare och 
tillverkaren av enheten för att avgöra huruvida din enhet kan störa din medicintekniska 
funktion. För att undvika potentiell störning av pacemakern. För att undvika potentiella 
störningar med pacemakrar ska alltid en minsta separation på 15 cm bibehållas mellan 
mobiltelefonen och pacemakrar. För att uppnå detta, använd enheten på motsatt öra till 
din pacemaker och bär den inte i en bröstficka. Använd inte telefonen nära hörapparater, 
cochleära implantat etc. för att undvika störning av medicinsk utrustning.

• Respektera flygsäkerhetsbestämmelserna och stäng av enheten ombord på flygplanet vid 
behov.

• När du kör ett fordon, använd din enhet i enlighet med gällande trafiklagar och föreskrifter.
• För att undvika blixtnedslag, använd inte enheten utomhus under åskväder.
• Använd inte enheten för att ringa samtal medan den laddas. Ringa samtal stöds inte på Mi 

Pad.
• Använd inte dina enheter på platser med hög luftfuktighet som badrum. Om du gör det kan 

det leda till elektriska stötar, skador, skador och laddare.
• Observera alla regler som begränsar användningen av mobila enheter i specifika fall och 

miljöer.
• När du använder blixten, ta inte ljuset för nära ögonen på människor eller djur för att 

förhindra nedsatt syn.
• Om enhetens arbetstemperatur blir för varm, håll den inte i direkt kontakt med huden under 

en längre tid för att förhindra låg temperaturförbränning.
• Om skärmen är knäckt, var försiktig med skarpa kanter eller fragment som kan orsaka skada. 

Om enheten bryts i bitar efter att ha kollat med ett svårt föremål eller upplever överdriven 
kraft, rör inte eller försök att ta bort de trasiga delarna. Sluta använda produkten och 
kontakta Xiaomos efterhandstjänst direkt.
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Säkerhetsmeddelande
• Uppdatera enhetens operativsystem med hjälp av den inbyggda 

programuppdateringsfunktionen, eller besök våra auktoriserade serviceställen. 
Uppdatering av programvara på annat sätt kan skada enheten eller resultera i dataförlust, 
säkerhetsproblem och andra risker.

Läsläge
• Denna funktion är endast tillgänglig på kompatibla Mi telefoner.
• Läsläge automatiskt minskar nivån av blått ljus som avges från skärmen för att göra visning 

mer bekväm för dina ögon.
• Växla till läsläge:

 - Det finns två sätt att aktivera läsläge och inaktivera:
1) Svep nedåt från toppen av skärmen Hem att visa de anmälan skugga växlar, sedan Tryck på läsa mode 

reglaget.
2) Gå till inställningar > Display > läsläge. På samma skärm, kan du schemalägga aktivera läsläge och stängs 

av automatiskt och justera färgtemperaturen.
 - Användbara tips:

1) 20-20-20 regeln: det rekommenderas att ta en titt på något ligger 20 fot bort i 20 sekunder varje 20 minuter.
2) Blinkande: För att lindra torra ögon, försök att blunda i 2 sekunder, och sedan öppna dem och blinka 

snabbt i 5 sekunder.
3) Omfokusering: Det är en bra övning för din ögonmusklerna att titta bort från skärmen till det bortersta 

ställe som ni kan se, följt av fokusering på tummen sätta 30 cm bort framför ögonen i några sekunder.
4) Öga rullande: rulla ögonen medurs några gånger, sedan ta en paus och rulla dem i en moturs riktning.
5) Palming: Gnugga handflatorna tillsammans för att generera värme innan försiktigt trycka dem mot ögonen 

i några sekunder.
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