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Ta je različica namenjena samo za zasebno uporabo in se ne sme distribuirati

Pomembne varnostne informacije
Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacije.

• Uporaba nepooblaščenih kablov, napajalnikov ali baterij lahko povzroči požar, eksplozijo ali
predstavlja druga tveganja.

• Uporabljajte samo pooblaščene pripomočke, ki so skladni z vašo napravo.
• To napravo uporabljajte v temperaturnem obsegu 0°C ~ 40°C, napravo in njene dodatke pa

shranite v temperaturnem obsegu -20°C ~ 45°C. Uporaba te naprave v okoljih izven tega
razpona temperature lahko poškoduje napravo.

• V primeru, da je vaša naprava opremljena z vgrajeno baterijo, ne poskušajte sami zamenjati
baterije, da preprečite poškodbe baterije ali naprave. Baterije lahko zamenjajo le pri
pooblaščenem serviserju.

• To napravo polnite samo z vključenim ali pooblaščenim kablom in napajalnikom. Uporaba
drugih razdelilnikov lahko povzroči požar, električni udar in poškoduje napravo in razdelilnik.

• Ko je polnjenje končano izklopite razdelilnik iz naprave in električne vtičnice. Naprave ne
polnite dlje od 12 ur.

• Ne poskušajte sami prilagoditi vtikača ali napajalnega kabla in pred čiščenjem polnilnika
izključite napajanje.

• Naprave ali starih baterij ne odvrzite v običajne smeti. Ob neprimernem ravnanju lahko
baterije eksplodirajo ali zagorijo. Pri odstranjevanju naprave, baterij in drugih dodatkov sledite
svojim lokalnim predpisom.
 - Baterije ne razstavljajte, udarjajte, stiskajte ali zažigajte. V primeru deformacije nemudoma

prenehajte uporabljati baterijo.
 - Izogibajte se tem, da z baterijo ustvarite kratek stik, da se izognete pregrevanju, opeklinam

ali drugim osebnim poškodbam.
 - Baterije ne vstavljajte v okolja z visoko temperaturo. Pregrevanje lahko povzroči eksplozijo.
 - Baterije ne razstavljajte, udarjajte ali stiskajte, da se izognete spuščanju iz baterije,

pregrevanju ali eksploziji.
 - Baterije ne zažigajte, da preprečite požar ali eksplozijo.
 - Prenehajte uporabljati baterijo, če kaže znake razbarvanja, deformacije, nenormalnega

pregrevanja ali nabrekanja.
• Napravo ohranite suho. Izdelka in njegovih dodatkov ne shranjujte ali uporabljajte v vročem

in vlažnem okolju ali v bližini odprtega ognja.
• Da se izognete preklicu garancije, ne razstavljajte ali spreminjajte naprave in njenih dodatkov.

V primeru, da kakšen del naprave ne deluje pravilno, stopite v stik z Mi podporo za stranke ali
odnesite svojo napravo v pooblaščeni servis.

• Da preprečite morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dalj časa na previsoki glasnosti.
• Pred čiščenjem in vzdrževanjem naprave zaprite vse aplikacije in izklopite napravo od vseh

drugih naprav/kablov.
• Prosimo, uporabite suho, čisto in mehko krpo, da obrišete napravo in njene dodatke. Za

čiščenje naprave ali njenih dodatkov ne uporabljajte ostrih kemikalij ali detergentov.
• Za sušenje naprave in njenih dodatkov ne uporabljajte zunanje opreme za gretje, kot sta

mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
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Varnost otrok
• Napravo in vse dodatke hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z, žvečijo 

ali pogoltnejo napravo ali njene dodatke, da preprečite tveganje za davljenje ali zadušitev.

Opravljanje klicev v sili
• Zaradi različic servisnih omrežij in drugih regionalnih razlik, naprava morda ne bo mogla 

opravljati klicev na vseh območjih in pod vsemi pogoji. Prosimo, da se za opravljanje 
pomembnih klicev ali klicev v sili ne zanašate le na napravo. Opravljanje klicev ni podprto na 
napravi Mi Pad.

Varnostni ukrepi
• Upoštevajte vse zakone in pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih telefonov v določenih 

primerih in okoljih.
• Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah in eksplozivnih ozračjih ter v morebitno 

eksplozivnih okoljih, vključno z območji za črpanje goriva, pod palubo ladje, objekti za prenos 
ali skladiščenje goriva ali kemikalij ter območji, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so 
zrna, pesek ali kovinski prah. Upoštevajte vse prikazane znake za izklop brezžičnih naprav, kot 
so vaš telefon ali druga radijska oprema. Izključite svoj mobilni telefon ali brezžično napravo, 
kadar ste v območju radijskih valov ali v območjih, kjer je navedeno, da morate izključiti 
“dvosmerne radijske naprave” ali “elektronske naprave”, da preprečite motnje pri delovanju 
radijskih valov.

• Telefona ne uporabljajte v operacijskih sobah v bolnišnici, na urgencah ali enotah za 
intenzivno nego. Upoštevajte veljavna pravila in predpise bolnišnic in zdravstvenih centrov. 
Prosimo, posvetujte se s svojim zdravnikom in proizvajalcem telefona, da ugotovite, če lahko 
delovanje naprave moti delovanje vaše zdravstvene naprave. Da ne bi prišlo do morebitnih 
motenj v delovanju srčnega spodbujevalnika, naj bo ta od prenosnega telefona oddaljen vsaj 
15 cm. Da to dosežete telefon uporabljajte na ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, 
ter ga ne nosite v prsnem žepu. Telefona ne uporabljajte v bližini slušnih aparatov, polžastih 
vsadkov, itd. da preprečite motnje zdravstvene opreme.

• Upoštevajte letalske varnostne predpise in ko je potrebno, na letalu izklopite napravo.
• Pri upravljanju vozila napravo uporabljajte skladno z ustreznimi prometnimi zakoni in 

predpisi.
• Da se izognete udaru strele, naprave med nevihtami ne uporabljajte na prostem.
• Med polnjenjem ne uporabljajte naprave za opravljanje klicev. Opravljanje klicev ni podprto 

na napravi Mi Pad.
• Naprave ne uporabljajte na krajih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice. To lahko povzroči 

električni udar, poškodbe, požar in poškodbo polnilnika.
• Upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih naprav v določenih primerih in okoljih.
• Pri uporabi bliskavice luči ne približujte očem ljudi ali živali, da preprečite slabovidnost.
• V primeru, da je delovna temperatura naprave previsoka, je ne držite v neposrednem stiku s 

svojo kožo za daljša obdobja, da preprečite opekline pri nizki temperaturi.
• V primeru, da je zaslon razpokan, bodite pozorni na ostre robove ali delce, ki lahko povzročijo 

poškodbe. V primeru, da je naprava polomljena na koščke po trku s trdnim predmetom ali 
izpostavljenosti pretirani sili, se ne dotikajte ter ne poskušajte odstraniti zlomljenih delcev. 
Nemudoma prenehajte uporabljati izdelek in stopite v stik z oddelkom za Poprodajne storitve 
podjetja Xiaomi.
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Varnostno obvestilo
• Posodobite operacijski sistem svoje naprave z uporabo vgrajene funkcije za posodobitev 

programske opreme, ali obiščite naše pooblaščene servisne centre. Posodabljanje 
programske opreme prek drugih metod lahko poškoduje napravo ali privede do izgube 
podatkov, varnostnih težav in drugih tveganj.

Način za branje
• Ta funkcija je na voljo le na kompatibilnim Mi telefonima.
• Način za branje samodejno zmanjša močnost modre svetlosti, ki izsejava iz zaslona, da bi 

ogled bil bolj udoben za oči.
• Preklopitev na način za branje:

 - Obstajata dva načina za vklop in izklop Načina za branje:
1) Potegnite navzdol od vrha Začetnega zaslona za prikaz Plošče obvestil in tapnite na Način za branje.
2) Pojdite na Nastavitve > Zaslon > Način za branje. Na istem zaslonu lahko načrtujete kdaj naj se Način za 

branje samodejno vklopi ali izklopi in lahko prilagodite barvno temperaturo.
 - Koristni nasveti:

1) Pravilo 20-20-20: Priporočljivo je, da pogledate nekaj udaljeno 20 čevlja na 20 sekund vsakih 20 minut.
2) Mežikanje: Da bi pomagali suhim očesom, poskusite zapreti oči za 2 sekundi, potem pa jih odprite in 

5 sekund hitro trenite z očmi.
3) Preusmeritev: Dobra vaja za mišice Vaših oči je, da pogledate od Vašega zaslona na najdaljši kraj, ki ga 

lahko vidite. Potem se za nekaj sekund usredotočite na palec, ki ga držite 30 cm stran od Vaših oči.
4) Zavite z očmi: parkrat zavite z očmi v smeri urinega kazalca, po odmoru pa zavite z očmi v smeri proti 

smeri urinega kazalca.
5) Dotik z dlanami: Podrgnite si dlane, da bi jih zagreli in jih potem za nekaj sekund nežno pritisnite na oči.
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