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Bu sürüm yalnızca kişisel kullanım amaçlıdır ve dağıtılmamalıdır.

Önemli güvenlik bilgileri
Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki tüm önemli güvenlik bilgilerini okuyun.

• Yetkisiz kabloları, güç adaptörlerini veya pilleri kullanmak, yangın, patlama ve diğer risklere
sebep olabilir.

• Sadece cihazınızla uyumlu olan yetkili aksesuarları kullanın.
• Bu cihazı 0°C ~ 40°C sıcaklık aralığında kullanın ve cihaz ve aksesuarlarını -20°C ~ 45°C sıcaklık

aralığında muhafaza edin. Cihazı bu sıcaklık aralığının dışındaki ortamlarda kullanmak cihaza
zarar verebilir.

• Cihazınız yerleşik pille çalışıyorsa, pile veya cihaza zarar vermekten kaçınmak için, pili
kendiniz değiştirmeye kalkışmayın. Piller yalnızca yetkili servis merkezleri tarafından
değiştirilmelidir.

• Bu cihazı yalnızca kendi şarj aletiyle veya yetkili bir kablo ve güç adaptörüyle şarj edin. Diğer
adaptörleri kullanmak yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir ve cihaza ve adaptöre
zarar verebilir.

• Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, adaptörün bağlantısını cihazdan ve güç çıkışından çıkartın.
Cihazı 12 saatten uzun süre şarj etmeyin.

• Fişi veya güç kablosunu değiştirmeye kalkışmayın, ve şarj aletini temizlemeden önce lütfen
güç kaynağının fişini çekin.

• Cihazı veya eski pilleri sıradan çöp kutularına atmayın. Piller düzgün kullanılmadığında
patlayabilir veya alev alabilir. Cihaz, piller ve diğer aksesuarları elden çıkartırken, yerel
düzenlemeleri takip edin.
 - Pili sökmekten, vurmaktan, ezmekten veya yakmaktan kaçının. Deformasyon halinde, pili

kullanmayı hemen bırakın.
 - Aşırı ısınma, yanma veya diğer kişisel sakatlıklardan kaçınmak için pile kısa devre

yaptırtmayın.
 - Pili, sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda bırakmayın. Aşırı ısınma, patlamaya neden olabilir.
 - Pil sızıntılarını, aşırı ısınma ve patlamayı önlemek için, pili sökmekten, vurmaktan veya

ezmekten kaçının.
 - Yangın ve patlama tehlikesinden kaçınmak için pili yakmayın.
 - Pilde renk atma, deformasyon, anormal aşırı ısınma veya şişme belirtileri görülüyorsa, pili

kullanmayı hemen bırakın.
• Cihazınızı kuru tutun. Ürünü veya aksesuarlarını, sıcak ve nemli bir ortamda veya açıkta yanan

ateşin çevresinde saklamayın veya kullanmayın.
• Garanti kapsamında kalması için, cihazı ve aksesuarlarını açmayın veya parçalarını

değiştirmeyin. Cihazın herhangi bir parçası düzgün çalışmıyorsa, Mi müşteri desteğiyle
iletişime geçin veya cihazınızı yetkili bir servise götürün.

• Muhtemelen işitme zararlanından kaçınmak için uzun süre boyunca yüksek sesle dinleme
yapmayın.

• Cihazı temizlemeden ve bakımını yapmadan önce, tüm uygulamaları kapatın ve cihazın diğer
tüm cihazlar/kablolarla olan bağlantısını kesin.

• Lütfen cihazı ve aksesuarlarını silmek için kuru, temiz ve yumuşak bir bez kullanın. Cihazı
veya aksesuarlarını temizlemek için ağır kimyasallar veya temizleyicileri kullanmayın.

• Cihazı ve aksesuarlarını kurutmak için, mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici
ısıtıcı ekipmanları kullanmayın.
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Çocuk Güvenliği
• Cihazı ve tüm aksesuarlarını çocuklardan uzak tutun. Boğulma riskinden kaçınmak 

için, çocukların cihazla veya herhangi bir aksesuarıyla oynamalarına, cihazın parçalarını 
ciğnemelerine veya yutmalarına izin vermeyin.

Acil Durum Araması Yapmak
• Hizmet ağı çeşitliliği ve diğer bölgesel farklılıklardan dolayı, cihaz tüm bölgelerde ve tüm 

koşullar altında arama yapamayabilir. Lütfen önemli aramalar veya acil durum aramaları için 
sadece cihaza güvenmeyin. Arama yapma işlemi Mi Pad’de desteklenmemektedir.

Güvenlik önlemleri
• Cep telefonlarının belirli durumlar ve ortamlarda kullanımını kısıtlayan kanunlara ve kurallara 

uyun.
• Telefonunuzu, yakıt doldurma alanları, güverte altları, yakıt veya kimyasal madde transfer 

veya depolama tesisleri, havada kimyasallar veya toz ve metal tozları barındıran bölgeler gibi 
olası patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Telefonunuzu ve diğer radyo gereçler gibi kablosuz 
cihazları kapatmanızı gösteren tüm işaretlere uyun. Telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı, 
patlama işlemleriyle etkileşimini önlemek için patlama alanlarında veya “çift yönlü radyo veya 
elektronik cihazları kapatın” uyarılarının yerleştirildiği alanlarda kapatın.

• Telefonunuzu, hastane ameliyathanesi, acil servis veya yoğun bakım ünitelerinde kullanmayın. 
Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin mevcut kural ve düzenlemelerine uyun. Telefonunuzun, 
tıbbi cihazınızın çalışmasına etki edip etmeyeceğini belirlemek için, doktorunuza ve cihaz 
üreticinize danışınız. Kalp pili ile olası bir paraziti önlemek için cep telefonu ile kalp pili 
arasında en az 15 cm boşluk bırakın. Bunu gerçekleştirmek için, telefonu kalp pilinizin karşı 
tarafındaki kulağınızda kullanın ve cihazı göğüs cebinde taşımayın. Tıbbi gereçlerle etkileşime 
girmesini engellemek için, telefonunuzu işitme cihazları, koklear implantlar vb. gibi cihazların 
yanında kullanmayın.

• Havayolu güvenlik düzenlemelerine uyun ve uçaktayken gerekli olduğunda cihazınızı kapatın.
• Bir araç kullanırken, cihazınızı ilgili trafik yasaları ve düzenlemelerine uygun bir şekilde 

kullanın.
• Yıldırım çarpmasını önlemek için, cihazınızı fırtınalı havalarda dışarıda kullanmayın.
• Cihazınız şarj olurken, arama yapmak için kullanmayın. Arama yapma işlemi Mi Pad’de 

desteklenmemektedir.
• Cihazınızı banyo gibi yüksek nemli ortamlarda kullanmayın. Nemli ortamlarda kullanmak, 

elektrik çarpmasına, yaralanmalara, yangına ve şarj aletinde hasara neden olabilir.
• Mobil cihazların belirli durumlar ve ortamlarda kullanımını kısıtlayan kurallara uyun.
• Görme bozukluklarını önlemek için, flaş lambayı kullanırken ışığı insanların veya hayvanların 

gözlerinin yakınına getirmeyin.
• Cihazın çalışma sıcaklığı çok artarsa, düşük sıcaklık yanıklarını önlemek için cihazın uzun 

süre derinize doğrudan temas etmesine izin vermeyin.
• Eğer ekran çatlamışsa, yaralanmalara neden olabilecek keskin kenarlara veya parçalara dikkat 

edin. Eğer cihaz, sert bir cisimle çarpışma veya aşırı bir kuvvet uygulanması sonucu parçalara 
ayrılmışsa, kırılan parçalara dokunmaktan kaçının. Ürünü kullanmayı bırakın ve Xiaomi’nin 
Satış Sonrası Hizmetleriyle derhal iletişime geçin.
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Güvenlik uyarısı
• Cihazınızın işletim sistemini, kurulu yazılım güncelleme özelliğini kullanarak güncelleyin veya 

yetkili servislerimizi ziyaret edin. Başka yollarla yazılım güncellemek, cihaza zarar verebilir 
veya veri kaybı, güvenlik sorunları ve diğer riskler yaşanabilir.

Okuma modu
• Bu özellik yalnızca Mi Telefonlarda uyumludur.
• Okuma modu, görüntüyü gözleriniz için daha rahat hale getirebilmek için ekrandan yayılan 

mavi ışık seviyesini düşürür.
• Okuma moduna geçmek:

 - Okuma modunu açmak ve kapatmak için iki yol mevcuttur:
1) Bildirim çubuğunu görüntülemek için Ana ekranda yukarıdan aşağı doğru kaydırın ve ardından Okuma 

modu simgesine dokunun.
2) Ayarlar > Ekran > Okuma modu menüsüne gidin. Aynı ekranda Okuma modunu otomatik olarak açıp 

kapamak üzere planlayabilir ve renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
 - Faydalı ipuçları:

1) 20-20-20 kuralı: Her 20 dakikada, 20 fit (6 metre) uzakta bulunan bir nesneye 20 saniye boyunca bakmanız 
önerilir.

2) Göz kırpma: Göz kuruluğunu rahatlatmak için gözlerinizi 2 saniye kapalı tutup ardından 5 saniye boyunca 
hızlıca göz kırpın.

3) Tekrar odaklanma: Görebileceğiniz ek uzak noktaya baktıktan sonra, baş parmağınızı gözlerinizden 
30 cm uzaklığa getirerek, bir kaç saniye boyunca baş parmağınıza odaklanmanız, göz kaslarınız için iyi bir 
egzersizdir.

4) Göz yuvarlama: Gözlerinizi saat yönünde bir kaç kez yuvarlayın, ardından bir mola verip saat yönünün tersi 
yönünde yuvarlayın.

5) Avuçlama: Avuçlarınızı birbirine sürterek ısıttıktan sonra bir kaç saniye boyunca gözlerinize yavaşça 
bastırın.
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