
Ця версія призначена лише для особистого використання, її заборонено розповсюджувати.

Інформація,  
що пов’язана з безпекою



Ця версія призначена лише для особистого використання, її заборонено розповсюджувати.

Важлива інформація щодо безпеки
Перед використанням наших пристроїв, ознайомтеся з інформацією щодо заходів безпеки.
•  Використання кабелів, адаптерів або батарей від неофіційного виробника може викликати

пожежі, вибухи або створити інші ризики під час користування.
•  Використовуйте аксесуари тільки від офіційного виробника, які сумісні з вашими пристроями.
•  Використовуйте цей пристрій за температур 0°C ~ 40°C, зберігайте пристрій та аксесуари до

нього за температур -20°C ~ 45°C. Використання цього пристрою за межами вказаних температур
може викликати його пошкодження.

•  Якщо пристрій, який ви використовуєте, поставляється з вбудованною батареєю, не намагайтеся
самостійно її замінити - це може викликати пошкодження самої батареї або всього пристрою.
Заміну акумуляторів слід виконувати лише в авторизованому сервісному центрі.

•  Заряджайте пристрій тільки за допомогою кабеля та адаптера, які йшли в комплекті разом з
пристроєм або придбайте їх у офіційного виробника. Використання інших адаптерів може
викликати пожежу, ураження електричним струмом або пошкодити пристрій та/або адаптер.

•  Після завершення процесу заряджання, відключіть адаптер, як від пристрою, так і від розетки. Не
заряджайте пристрій більше 12 годин.

•  Не намагайтеся змінити штепсель або шнур живлення самостійно, перед тим як очистити
зарядний пристрій, відключіть його від джерела живлення.

•  Не викидайте пристрій або старі батареї разом із звичайним сміттям. Якщо батареї не будуть
оброблені належним чином, вони можуть вибухнути або зайнятися. Під час утилізації пристрою,
батарей або інших аксесуарів дотримуйтеся місцевих правил.
 - Не розбирайте, не бийте, не роздавлюйте, не підпалюйте батарею. У разі деформації негайно

припиніть використання батареї.
 - Не спричиняйте короткого замикання, щоб уникнути перегрівання батареї, опіків або інших 

травм.
 - Не тримайте батарею у середовищах з високими температурами. Перегрівання батареї може 

викликати вибух.
 - Не розбирайте, не бийте, не роздавлюйте батарею, щоб уникнути витік, перегрівання або вибух 

батареї.
 - Не підпалюйте батарею, щоб уникнути пожежі або вибуху.
 - Припиніть використання батареї, якщо вона має ознаки зміни кольору, деформації, 

ненормального перегріву або набряку.
• Тримайте пристрій сухим. Не зберігайте та не використовуйте товар та його аксесуари в жаркому

та вологому середовищі або біля відкритого вогню.
• Щоб запобігти порушенню умов гарантії, не розбирайте та не змінюйте пристрій і його аксесуари.

Якщо будь-яка частина пристрою не працює належним чином, зверніться до служби підтримки
користувачів Mi або принесіть свій пристрій у авторизований ремонтний центр.

• Щоб уникнути пошкодження органів слуху не слухайте музику на високому рівні гучності
протягом тривалого часу.

• Перед очищенням та ремонтом пристрою закрийте всі програми та відключіть пристрій від усіх
інших пристроїв/кабелів.

• Використовуйте суху, чисту та м’яку тканину для протирання пристрою і аксесуарів. Не
використовуйте активні хімічні речовини чи миючі засоби для очищення пристрою та його
аксесуарів.

• Не використовуйте зовнішнє опалювальне обладнання, таке як мікрохвильова піч або фен для
просушування пристрою та його аксесуарів.
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Безпека дітей
• Тримайте пристрій та всі аксесуари як можна далі від дітей. Не дозволяйте дітям грати, жувати або 

ковтати пристрій або будь-які його аксесуари, щоб уникнути ризику вдавлення або задушення.

Здійснення екстрених викликів
• Через різні мережі сервісу та інші регіональні відмінності, пристрій може не здійснювати 

дзвінки у абсолютно всіх областях та за будь-яких умов. Будь ласка, не розраховуйте виключно 
на пристрій, щоб здійснювати важливі або екстрені виклики. Здійснення викликів на не 
підтримується на Mi Pad.

Заходи безпеки
• Дотримуйтесь законів та правил, які обмежують використання мобільних пристроїв в конкретних 

випадках та середовищах.
• Не використовуйте пристрій у потенційно вибухонебезпечному середовищі, включаючи зони 

автозаправок, під колодами на човнах, у сховищах палива або хімічного транспорту, областях, 
де повітря містить хімікати або мілкі частинки, такі як зерно, пил або металеві порошки. 
Дотримуйтесь всіх знаків, які вказують на те, що необхідно вимкнути бездротові пристрої, такі як 
ваш пристрій або інше радіообладнання. Вимикайте свій мобільний телефон або бездротовий 
пристрій, коли ви знаходитеся в зоні підриву або в місцях, де я знаки6 які придписують вимкнути 
“рації” або “електронні пристрої”, щоб уникнути втручання у вибухові роботи.

• Не використовуйте пристрій у лікарнях, в операційних палатах, лікарнях швидкої допомоги або 
у відділах інтенсивної терапії. Дотримуйтесь чинних правил і умов лікарень та центрів охорони 
здоров’я. Зверніться до свого лікаря та виробника пристрою, щоб визначити, чи може ваш 
пристрій перешкоджати роботі медичних апаратів. Щоб мобільний телефон не заважав роботі 
кардіостимулятора, тримайте його на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора. Для цього 
використовуйте пристрій на протилежному вусі від свого кардіостимулятора та не носіть його в 
нагрудній кишені. Не використовуйте телефон поблизу слухових апаратів, кохлеарних імплантів і 
т. д., щоб уникнути взаємодії з медичним обладнанням.

• Дотримуйтесь правил безпеки літальних апаратів та при необхідності вимкніть пристрій на борту 
літака.

• Під час керування автомобілем використовуйте свій пристрій відповідно до відповідних законів 
та правил щодо управління транспортними засобами.

• Щоб уникнути удару блискавки, не використовуйте свій пристрій на свіжому повітрі під час грози.
• Не використовуйте пристрій для здійснення викликів, коли він заряджається. Здійснення 

викликів на не підтримується на Mi Pad.
• Не використовуйте ваші пристрої в місцях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати. Це 

може призвести до ураження електричним струмом, травм, пожежі та викликати пошкодження 
зарядного пристрою.

• Дотримуйтесь законів та правил, які обмежують використання мобільних пристроїв в конкретних 
випадках та середовищах.

• Під час використання спалаху, не підносьте світло занадто близько до очей людей або тварин, 
щоб запобігти виникненню проблем із зором.

• Якщо робоча температура пристрою стає занадто високою, не тримайте його в безпосередньому 
контакті з вашою шкірою протягом тривалого періоду часу, щоб запобігти опікам.

• Якщо екран був тріснутий, будьте обережні з різкими краями або фрагментами, які можуть 
спричинити травми. Якщо пристрій розбився на шматки після зіткнення з важким предметом 
або спричиненням дії надмірної сили, не торкайтесь його або не намагайтеся видалити зламані 
деталі. Припиніть користування продуктом та негайно зв’яжіться з відділом післяпродажного 
обслуговування Xiaomi.
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Сповіщення щодо безпеки
• Оновлюйте операційну систему свого пристрою за допомогою вбудованої функції оновлення 

програмного забезпечення або відвідайте наші авторизовані сервісні центри. Оновлення 
програмного забезпечення через інші засоби може пошкодити пристрій або призвести до втрати 
даних, проблем з безпекою та інших ризиків.

Режим читання
• Ця функція доступна тільки на сумісних телефонах Мі.
• Режим читання автоматично знижує рівень синього світла, яке випромінюється екраном, що 

робить перегляд інформації більш комфортним для ваших очей.
• Перемикання на Режим читання:

 - Існує два способи увімкнення та відключення Режиму читання:
1) Проведіть вниз на робочому столі, щоб відкрити Панель сповіщень. Торкніться відповідного 

перемикача, щоб увімкнути Режим читання.
2) Перейдіть до розділу Налаштування > Екран > Режим читання. На цьому екрані ви також можете 

налаштовувати автоматичне увімкнення та відключення режиму читання і відрегульовувати колірну 
температуру.

 - Корисні поради:
1) Правило “20 - 20 - 20”: Рекомендується кожні 20 хвилин дивитися на будь-який предмет, який 

знаходиться на відстані 20 футів, протягом 20 секунд.
2) Моргніть: Щоб зменшити сухість очей, спробуйте закрити очі на 2 секунди, а потім відкрийте і почніть 

швидко моргати протягом 5 секунд.
3) Перефокусування: Відведіть погляд від екрана смартфона в найвіддаленіше від вас місце, а потім 

сфокусуйте погляд на вашому великому пальці на відстані 30 см від очей протягом декількох секунд.
4) Кругові рухи очима: Виконайте декілька кругових рухів очима за годинниковою стрілкою, зробіть 

невелику паузу, а потім повторіть проти годинникової стрілки.
5) Масаж очей: Потріть долоні, щоб трохи зігріти їх, а потім акуратно притуліть їх на декілька секунд до 

очей.
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