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Hvala, ker ste izbrali Mi 10T Pro 
Dolgo pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Za konfiguriranje naprave 

sledite navodilom na zaslonu. 

Za več informacij 
Za prevzem natančnejših navodil in RED izjave o skladnosti, obiščite spletno stran 

www.priporocam.si/podpora. 

MIUI 
Naprava ima vnaprej nameščen MIUI, naš prilagojeni OS, ki temelji na Androidu, ki 

spodbuja pogoste posodobitve in uporabniku prijazne funkcije, ki jih predlaga več kot 

200 milijonov aktivnih uporabnikov po vsem svetu. Za več informacij obiščite 

www.miui.com. 

Pladenj SIM kartice: 
Nano SIM – Nano SIM, Nano SIM – Micro SD 

 

O dual SIM: 
• Podpira kartice Dual SIM brez omejitev operaterja, enojno 5G ali dvojno 4G 

povezavo ① 

• Podpira dvojne reže za kartice Nano-SIM, obe kartici je mogoče nastaviti kot 

primarno 

• Podpira eno SIM 5G / 4G + / 4G / 3G / 2G 

• Podpira Dual SIM 4G + / 4G / 3G / 2G 

• Podpira dvojno SIM VoLTE HD klicanje ② 

Opomba ①: Podpora 5G je odvisna od omrežja lokalnega telekomunikacijskega 

operaterja; če je primarna kartica 5G omogočena, sekundarna kartica ne bo na voljo; 

Nadaljnje nadgradnje programske opreme bodo vključevale podporo za funkcijo 

načina primarne kartice 5G in sekundarne 4G / 3G / 2G v primerih z dvema 

karticama. 

Opomba ②: Razpoložljivost storitve VoLTE je odvisna od omrežja in uvedbe storitve 

lokalnega telekomunikacijskega operaterja 

Ob optimizaciji omrežja se lahko uporabijo sistemske posodobitve. Za podrobnosti 

glejte sistemsko različico, ki se uporablja v napravi. 



WEEE 
Za varno odstranjevanje tega je treba sprejeti posebne varnostne ukrepe izdelka. 

WEEE oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči z drugimi gospodinjskimi 

odpadki v EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravju ljudi zaradi 

neprimernega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte. 

Za več informacij o odlaganju odpadne električne in elektronske opreme, predelavi in 

mestih za zbiranje odpadkov, se obrnite na svojo lokalno službo za odvoz odpadkov 

iz gospodinjstva, trgovino, kjer ste kupili opremo, ali na proizvajalca te opreme. 

POZOR 
TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO NADOMESTITE Z NEUSTREZNJO VRSTO. STARE 

BATERIJE RECIKLIRAJTE IN ODLAGAJTE V SKLADU Z LOKALNIMI PREDPISI ALI 

NAVODILI 

Uporaba slušalk in dolgotrajno preglasno poslušanje lahko povzročita 

trajne poškodbe sluha. 

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

Območje delovne temperature te naprave je od 0 ° C do 40 ° C. Uporaba te naprave v 

okoljih izven tega temperaturnega območja lahko poškoduje napravo. 

Uporabljajte samo pooblaščeno dodatno opremo, ki je združljiva z vašo napravo. 

Uporaba nepooblaščenih kablov, napajalnikov ali baterij lahko poškoduje baterijo, 

napravo, polnilnik, lahko povzroči požar, eksplozijo ali predstavlja druga tveganja. 

Po končanem polnjenju odklopite polnilnik iz naprave in vtičnice. Naprave ne polnite 

več kot 12 ur. V primeru deformacije takoj prenehajte uporabljati napravo. Da se 

izognete pregrevanju, opeklinam ali drugim telesnim poškodbam, z baterijo ne 

ustvarjajte kratkega stika. Ne postavljajte baterije v okolje z visoko temperaturo. 

Pregrevanje lahko povzroči eksplozijo. Da se izognete puščanju, pregrevanju ali 

eksploziji baterije, je ne razstavljajte, ne udarjate ali ne zavrzite. Da se izognete 

požaru ali eksploziji, baterije ne sežgite. 

Baterijo je potrebno reciklirati ali zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. 

Napravo, njeno baterijo in dodatno opremo odstranite ali reciklirajte v skladu z 

lokalnimi predpisi. Uporabnik ne sme odstraniti ali spremeniti baterije. Odstranitev 

ali popravilo baterije lahko opravi samo pooblaščeni servisni center proizvajalca. 

Naprava naj  bo suha. Naprave ne poizkušajte popravljati sami. Če kakšen del 

naprave ne deluje pravilno, se obrnite na službo za podporo uporabnikom Mi ali jo 

odnesite v pooblaščeni servisni center. Priključite druge naprave v skladu z njihovimi 

navodili za uporabo. S to napravo ne povežite nezdružljivih naprav. 

 Varnostni ukrepi 
Upoštevajte ustrezne zakone in predpise. Svoje naprave ne uporabljajte v 

potencialno eksplozivnih okoljih, vključno v območjih, kjer se polni gorivo, pod 

palubo na ladjah, pri prevozu goriva ali kemičnih snovi (N), ali v prostorih, kjer zrak 

vsebuje kemikalije ali delce, kot so zrna, prah, kovinski prah ... Upoštevajte vsa 

opozorila za izklop brezžičnih naprav, kot so telefoni in druga radijska oprema. 

Ne uporabljajte telefona v bolnišničnih operacijskih dvoranah, urgentnih oddelkih in 

enotah intenzivne nege. Obrnite se na svojega zdravnika in proizvajalca opreme, da 



ugotovite, ali lahko telefon vapliva na delovanje medicinskih pripomočkov. Da bi se 

izognili morebitnim motnjam delovanja srčnega spodbujevalnika, naj bo razdalja 

med mobilno napravo in srčnim spodbujevalnikom najmanj 15 cm. Da bi lahko to 

dosegli, uporabite napravo na nasprotnem ušesu od svojega srčnega 

spodbujevalnika in je ne nosite v žepu na prsih. 

Telefona ne uporabljajte v bližini slušnih aparatov, tako imenovanih vsadkov itd., da 

ne motite delovanja medicinske opreme. Upoštevajte varnostne predpise na letalu in 

po potrebi izklopite telefon. 

Med vožnjo vozila uporabljajte telefon v skladu z ustreznimi prometnimi zakoni in 

predpisi. 

V izogib udara strele, telefona, med nevihtami, ne uporabljajte na prostem. 

Telefona med polnjenjem ne uporabljajte za klice. Telefona ne uporabljajte na 

mestih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice. Lahko povzroči električni udar, poškodb, 

požara in poškodbe polnilnika. 

Upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih telefonov v določenih 

primerih in okoljih. 

Varnostno opozorilo 
Posodobite operacijski sistem telefona s pomočjo vgrajene funkcije za posodabljanje 

programske opreme ali obiščite naše pooblaščene servise. Posodobitev programske 

opreme na druge načine lahko poškoduje napravo ali povzroči izgubo podatkov, 

varnostne težave in druga tveganja. 

Predpisi EU 

RED Izjava o skladnosti  

Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da  je GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 

5G NR digitalni mobilni telefon z Bluetooth in WiFi v skladu z osnovnimi zahtevami in 

vsemi ostalimi ustreznimi določbami Direktive RED 2014/53/EU. Celotno besedilo EU 

Izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: 

www.priporocam.si/podpora. 

Testiranje SAR na telesu je bilo opravljeno na razdalji 5 mm. Da bi dosegli smernice 

za izpostavljenost radijskemu sevanju med delovanjem, mora biti naprava 

nameščena vsaj na to razdaljo od telesa. Če ne uporabljate pooblaščenih dodatkov, 

se prepričajte, da katerikoli izdelek, ki ga uporabljate z nošnjo na vašem telesu, ne 

vsebuje kovin in da je telefon na omenjeni razdalji od telesa. Kategorija sprejemnika 

je 2. 

Pravne informacije 

Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Pri uporabi naprave 

morate upoštevati nacionalne in lokalne predpise. Ta naprava je omejena na 

uporabo v zaprtih prostorih le pri delovanju v frekvenčnem območju 5150 do 5350 

MHz v naslednjih državah: 
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Prepričajte se, da uporabljeni napajalnik ustreza zahtevam iz točke 2.5 v IEC60950-1 

/ EN60950-1 in je bil preizkušen in odobren v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi 

standardi. 

Proizvajalec: 

The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 

Peking, Kitajska 100085. 
Frekvenčni pasovi in moč 
Ta mobilni telefon ponuja samo naslednje frekvenčne pasove na področjih EU in 

največjo moč radijske frekvence: 

GSM 900: 35 dBm 
GSM 1800: 32 dBm 
UMTS band 1/8: 25 dBm 
LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40: 25.7 dBm 
Bluetooth: 20 dBm 
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm 
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 20 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm,   
5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5825 MHz: 14 dBm NFC: 

13.56 MHz < -9.99 dBuA/m at 10m 

FCC Predpisi 
Ta telefon je v skladu s 15. č pravil FCC. Za delovanje veljajo naslednji pogoji: (1) Ta 

naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti vsak 

prejet poseg v delovanje naprave, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno 

delovanje. 

 

Ta telefon je bil preizkušen in ugotovljen, da izpolnjuje omejitve za digitalno storitev 

razreda B v skladu s 15. čl pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo 

razumno zaščito pred motnjami in posegi v delovanje naprave v stanovanjskih 

objektih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja energijo radijskih frekvenc 

in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive 

motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da se pri določeni 

namestitvi ne bodo pojavile motnje, četudi ta oprema ne povzroča škodljivih motenj 

pri sprejemu radia ali televizije. Slednje se lahko dogna z izklopom in vklopom 

naprave. 

 Uporabnika spodbujamo, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več od 

naslednjih ukrepov: 

 Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno. 

 Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. 



 Napravo povežite v vtičnico, ki je drugačna od tokokroga, na katerega je 

priključen priključek. 

 Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijsko / televizijskega tehnika 

Informacije o izpostavljenosti RF (SAR) 
Ta naprava ustreza vladnim zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom. Ta 

naprava je načrtovana in izdelana tako, da ne presega mejnih vrednosti emisij za 

izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji. Standard za izpostavljenost za brezžično 

napravo uporablja merilno enoto, znano kot specifična stopnja absorpcije ali SAR. 

Omejitev SAR, ki jo določi FCC, je 1,6W / Kg. Za delovanje v bližini telesa je bila ta 

naprava preizkušena in ustreza FCC smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju 

za uporabo z dodatkom, ki ne vsebuje nobene kovine in je postavljen najmanj 1 cm 

od telesa. Uporaba drugih dodatkov morda ne bo zagotovila skladnosti s smernicami 

za izpostavljenost radijskemu sevanju FCC. Če na telesu ne uporabljate dodatkov in 

naprave ne držite ob ušesu, zagotovite, da je vklopljena naprava najmanj 1 cm od 

telesa. 

FCC Opomba 
Spremembe modifikacij, ki jih predstavnik odgovoren za skladnost, ni izrecno odobril, 

lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme. 

E-oznaka 
Ta naprava ima elektronsko oznako za informacije o certificiranju. Če želite dostopati 

do nje, izberite Nastavitve > O napravi > Preverjanje ali izberite Nastavitve nato v 

iskalno vrstico vnesite »Preverjanje«. 

Pomembne varnostne informacije 
Meja koeficienta SAR 10 g: 2.0 W/Kg, 

Vrednost SAR: Glava: 0.599 W/Kg, Telo: 0.948 W/Kg (razdalja maksimalno 5 mm). 

Temperatura: 0 °C - 40 °C 
Adapter namestite blizu naprave v lahko dostopnem položaju. 

 

  

Adapter 
Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd. 

naslov: # 019, 9. nadstropje, stavba 6, srednja cesta 33 Xi’erqi, okrožje Haidian, 

Peking, Kitajska 

Model: MDY-11-EZ 

Vhodna napetost: 100-240V ~ 

Vhodna frekvenca: 50 / 60Hz 

Izhodna napetost: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V. 



Izhodni tok: 3.0A / 3.0A / 2.25A / 1.35A / 3.0A maks 

Izhodna moč: 15,0W / 27,0W / 27,0W / 27,0W / 33,0W Max 

Povprečna aktivna učinkovitost: ≥82,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Model: M2007J3SG 

© Xiaomi Inc. Vse pravice pridržane 


