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Bạn chỉ có thể sử dụng phiên bản này cho mục đích riêng và không được phân phối.

Thông tin an toàn quan trọng
Đọc tất cả thông tin an toàn bên dưới trước khi sử dụng thiết bị của bạn.
• Sử dụng cáp, bộ chuyển đổi nguồn, hoặc pin chưa được ủy quyền có thể gây ra cháy, nổ,

hoặc rủi ro khác.
• Chỉ sử dụng phụ kiện được ủy quyền đã tương thích với thiết bị của bạn.
• Sử dụng thiết bị này trong phạm vi nhiệt độ từ 0°C ~ 40°C, và giữ thiết bị cũng như phụ kiện

của nó trong phạm vi nhiệt độ từ -20°C ~ 45°C. Sử dụng thiết bị trong môi trường ngoài
phạm vi nhiệt độ này có thể làm hỏng thiết bị.

• Nếu thiết bị của bạn được cung cấp với pin gắn liền, không cố gắng thay thế pin để tránh làm
hư pin hoặc thiết bị. Bạn chỉ nên thay pin tại trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

• Chỉ sạc thiết bị với sự cáp và bộ chuyển đổi đã được ủy quyền. Sử dụng bộ chuyển đổi khác
có thể gây ra cháy, điện giật, và làm hư hại thiết bị cũng như bộ chuyển đổi.

• Sau khi sạc xong, ngắt kết nối bộ chuyển đổi cả điện thoại và ổ cắm điện. Không sạc thiết bị
hơn 12 giờ.

• Không cố gắng sửa ổ cắm hay dây nguồn, và vui lòng ngắt nguồn điện trước khi lau chùi bộ
sạc.

• Không vứt thiết bị hoặc pin cũ vào thùng rác thường. Nếu không xử lý đúng cách, pin có thể
nổ hoặc cháy. Thực hiện theo quy định địa phương của bạn khi xử lý thiết bị, pin, và các phụ
kiện khác.
 - Không tháo rời, ném, nghiền nát, hoặc đốt pin. Trong trường hợp biến dạng, ngừng sử

dụng pin ngay lập tức.
 - Không ngắn mạch pin để tránh quá nóng, cháy hoặc gây thương tích cá nhân khác.
 - Không đặt pin trong môi trường nhiệt độ cao. Quá nóng có thể gây ra nổ.
 - Không tháo rời, ném, nghiền nát pin để tránh hư pin, nóng quá mức hoặc nổ.
 - Không đốt pin để tránh cháy nổ.
 - Ngừng sử dụng pin nếu có dấu hiệu đổi màu, biến dạng, nóng bất thường hoặc phù.

• Giữ cho thiết bị của bạn khô. Không lưu trữ hoặc sử dụng sản phẩm và phụ kiện trong môi
trường nóng và ẩm ướt hoặc gần lửa.

• Tránh trước khi đem đi bảo hành, không tháo rời hoặc sửa thiết bị và phụ kiện. Nếu bất kỳ
phần nào của thiết bị không hoạt động bình thường, hãy liên hệ với hỗ trợ khách hàng Mi
hoặc mang thiết bị đến một trung tâm bảo hành được ủy quyền.

• Để ngăn chặn ảnh hưởng thính lực có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng lớn trong
thời gian dài.

• Trước khi lau chùi và bảo trì thiết bị, hãy đóng tất cả ứng dụng và ngắt kết nối thiết bị với các
thiết bị/dây cáp khác.

• Vui lòng sử dụng vải khô và sạch mềm để lau thiết bị và phụ kiện. Không sử dụng hóa chất
hoặc chất tẩy rửa để làm sạch thiết bị hoặc phụ kiện.

• Không sử dụng thiết bị sưởi bên ngoài như lò vi sóng hoặc máy sấy tóc để làm khô thiết bị
và phụ kiện.
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An toàn trẻ em
• Giữ thiết bị và tất cả phụ kiệnxa tầm tay trẻ em. Không cho phép trẻ em chơi, nhai hay nuốt 

thiết bị hoặc bất kỳ phụ kiện nào để tránh nguy cơ bị nghẹt thở hoặc ngạt.

Gọi khẩn cấp
• Do sự khác biệt của mạng lưới dịch vụ và khu vực, thiết bị có thể không thể thực hiện cuộc 

gọi ở tất cả khu vực và trong mọi điều kiện. Vui lòng không chỉ dựa vào thiết bị để thực hiện 
cuộc gọi quan trọng hoặc khẩn cấp. Thực hiện cuộc gọi không được hỗ trợ trên Mi Pad.

Biện pháp phòng ngừa
• Tuân thủ bất kỳ luật và quy định nào hạn chế sử dụng điện thoại di động trong các trường 

hợp và môi trường cụ thể.
• Không sử dụng điện thoại của bạn trong các trạm xăng, môi trường dễ nổ và môi trường có 

khả năng gây nổ bao gồm các khu vực tiếp nhiên liệu, dưới boong tàu, phương tiện lưu trữ 
hoặc vận chuyển nhiên liệu, hóa chất, khu vực có không khí chứa hóa chất hoặc hạt, chẳng 
hạn như hạt, bụi hoặc bột kim loại. Tuân theo tất cả các biển báo yêu cầu tắt các thiết bị 
không dây như điện thoại hoặc các thiết bị vô tuyến khác. Tắt điện thoại di động hoặc thiết 
bị không dây của bạn khi ở khu vực nổ mìn hoặc tại các khu vực có biển báo tắt “radio hai 
chiều” hoặc “thiết bị điện tử” để tránh gây trở ngại cho các hoạt động nổ mìn.

• Không sử dụng điện thoại của bạn trong phòng điều hành của bệnh viện, phòng cấp cứu 
hoặc các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của bệnh 
viện và trung tâm y tế. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ và nhà sản xuất thiết bị để xác định 
xem hoạt động của điện thoại có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị y tế của bạn hay 
không. Để tránh sự can thiệp có thể xảy ra đối với máy tạo nhịp tim, hãy giữ máy tạo nhịp 
tim cách điện thoại di động ít nhất 15 cm. Để đạt được điều này, hãy sử dụng điện thoại ở tai 
đối diện với máy điều hòa nhịp tim và không bỏ trong túi áo trước ngực. Không sử dụng điện 
thoại gần máy trợ thính, ốc tai điện tử, v.v. để tránh gây nhiễu thiết bị y tế.

• Tôn trọng các quy định về an toàn máy bay và tắt thiết bị của bạn trên máy bay khi cần thiết.
• Khi lái xe, sử dụng thiết bị theo quy định của pháp luật, luật giao thông có liên quan.
• Để tránh bị sét đánh, không sử dụng thiết bị ngoài trời khi giông bão.
• Không sử dụng thiết bị để thực hiện cuộc gọi khi đang sạc. Thực hiện cuộc gọi không được 

hỗ trợ trên Mi Pad.
• Không sử dụng thiết bị ở những nơi có độ ẩm cao như phòng tắm. Làm như vậy có thể dẫn 

đến sốc điện, tổn hại, cháy và hư hỏng bộ sạc.
• Tuân thủ bất kỳ quy tắc hạn chế sử dụng điện thoại di động trong trường hợp và môi trường 

cụ thể.
• Khi sử dụng đèn flash, không để đèn quá gần mắt của người hoặc động vật để ngăn ngừa 

việc suy giảm thị lực.
• Nếu nhiệt độ làm việc của thiết bị quá nóng, không giữ nó tiếp xúc trực tiếp với da của bạn 

trong một thời gian dài để ngăn ngừa bỏng nhiệt độ thấp.
• Nếu màn hình bị nứt, hãy cẩn thận cạnh sắc hoặc mảnh vỡ có thể gây chấn thương. Nếu 

thiết bị bị vỡ thành miếng sau khi va chạm với vật cứng hoặc chịu lực quá mức, không chạm 
hoặc cố gắng để loại bỏ những mảnh vỡ. Dừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với dịch vụ sau 
bán hàng của Xiaomi ngay.
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Thông báo bảo mật
• Cập nhật hệ điều hành của thiết bị bằng tính năng cập nhật phần mềm hệ thống hoặc truy 

cập vào cửa hàng dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi. Cập nhật phần mềm qua phương 
tiện khác có thể làm hư hỏng thiết bị hoặc gây ra mất dữ liệu, vấn đề bảo mật và rủi ro khác.

Chế độ đọc sách
• Tính năng này chỉ khả dụng trên điện thoại Mi tương thích.
• Chế độ đọc sách tự động giảm ánh sáng xanh phát ra từ màn hình để giúp bạn đọc sách 

thoải mái hơn.
• Chuyển sang Chế độ Đọc sách:

 - Có hai cách để bật và tắt Chế độ Đọc sách:
1) Trượt xuống từ phía trên Màn hình chính để hiển thị Phím chọn nhanh Thanh thông báo, sau đó chọn 

Chế độ đọc sách.

2) Vào Cài đặt > Hiển thị > Chế độ Đọc sách. Trên cùng một màn hình, bạn có thể lên lịch để bật và tắt Chế 
độ Đọc sách tự động và điều chỉnh nhiệt độ màu.

 - Lời khuyên hữu ích:
1) Quy tắc 20-20-20: Nên nhìn một cái gì đó nằm cách xa 20 feet trong 20 giây sau mỗi 20 phút.

2) Chớp mắt: Để giảm khô mắt, cố gắng nhắm mắt trong 2 giây, sau đó mở mắt và chớp mắt nhanh trong 
5 giây.

3) Tập trung: Đây là một bài tập tốt cho cơ mắt của bạn bằng cách nhìn từ màn hình đến nơi xa nhất mà bạn 
có thể nhìn thấy, tiếp theo là tập trung vào ngón tay cái đặt cách xa 30 cm trước mắt trong vài giây.

4) Đảo mắt: đảo mắt theo chiều kim đồng hồ một vài lần, sau đó nghỉ ngơi và đảo mắt theo hướng ngược 
chiều kim đồng hồ.

5) Xoa lòng bàn tay: Xoa hai lòng bàn tay với nhau nóng lên rồi sau đó đặt nhẹ lên mắt vài giây.
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