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Mi 9

Смартфон Мі 9 оснащений операційною системою
MIUI, мобільні додатки та функціональна складова
якої є результатом втілення вподобань понад 200 млн.
користувачів. Щотижневе оновлення операційної системи
забезпечить оптимальні умови користування смартфоном.
Більше інформації на сайті www.miui.com.
Кнопка «Гучність»

Кнопка
«Розумного
Асистента»

Кнопка «Живлення»

Попередньо встановлені програми
Операційна система MIUI пропонує повний спектр
різносторонніх додатків, щоб зробити щоденне
користування смартфоном максимально комфортним.
Системні програми включають телефони, текстові
повідомлення, календарі, фотоальбоми, годинники,
магазини програм, калькулятори, електронні листи,
персоналізовані теми та багато іншого.
Всю інформацію про попередньо встановлені додатки
можна знайти на сайті http://www.miui.com/res/doc/
bundles.html.
Слоти для SIM-карт:
Про дві SIM:

роз’єм USB  type C
Дякуємо за використання Mi 9!
Для увімкнення смартфона, натисніть та утримуйте протягом
декількох секунд кнопку живлення, яка знаходиться з правого
боку. Для подальших налаштувань виконуйте вказівки, які
з’являтимуться на екрані смартфона.

Обидві SIM-карти підтримують
зв’язок 4G, якщо його надає
оператор.
На сьогодні тільки деякі мобільні оператори в окремих
регіонах підтримують технологію VoLTE;
Функція програмного забезпечення відстежує оновлення та
оптимізації функцій оператора.

Дійзнайтиесь більше
Заходьте на сайт www.mi.com, щоб отримати ще більше
інформації про смартфон.

Інструкція смартфона:
Відкрийте «Налаштування», «Мій пристрій»,
перегляньте «Інструкцію користувача».
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Міри безпеки
Перед початком користування пристроєм прочитайте
всю інформацію з питань техніки безпеки для
безпечного та правильного користування.
Використання сторонніх пристроїв живлення (адаптера
живлення, батареї тощо), не схвалених виробником,
може призвести до виникнення пожежі, вибуху чи інших
небезпечних випадків.
Використовуйте комплектуючі деталі та аксесуари,
які схвалені виробником та сумісні з даною моделлю
смартфона.
Використовуйте пристрій при температурі 0°С – 35°С,
зберігайте пристрій та аксесуари в межах від -20°С –
45°С. Якщо температура навколишнього середовища
занадто висока або занадто низька, це може
спричинити несправність обладнання.
Якщо пристрій оснащений незмінною батарею, не
намагайтеся самостійно замінити її, щоб уникнути
пошкодження самого пристрою чи його батареї. Заміна
батареї може здійснюватися лише в уповноважених
сервісних центрах.
Заряджайте пристрій у відповідності до даних,
вказаних на адаптері живлення. Використання інших
зарядних пристроїв може призвести до витоку рідин з
батареї, пожежі або пошкодження зарядного пристрою.
Якщо телефон повністю зарядився, від’єднайте
його від зарядного пристрою, а зарядний пристрій
від’єднайте від розетки. Не заряджайте пристрій
більше 12 годин.
Не викидайте старі батареї разом із звичайним
побутовим сміттям. У разі якщо батарея не працює
належним чином, це може призвести до займання чи
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вибуху. Будь ласка, утилізуйте цей пристрій, батарею
та його аксесуари, дотримуючись правил утилізації
місцевого законодавства.
Забороняється розбирати, ударяти, здавлювати
чи кидати пристрій в вогонь. Якщо виникла якась
серйозна проблема, припиніть користування
пристроєм.
Не замикайте контакти батареї металевими
предметами, щоб уникнути короткого замикання,
травмування чи отримання опіків, викликаних
перегріванням батареї;
Уникайте перегріву батареї, це може призвести до
вибуху;
Не розбирайте, не ударяйте, не здавлюйте батарею,
щоб уникнути витоку рідини з неї, перегрівання чи
вибуху;
Не кидайте пристрій у вогонь, щоб уникнути пожежі чи
вибуху;
Якщо батарея деформувалася, не використовуйте її.
Будь ласка, зберігайте телефон в сухому стані.
Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.
У разі неправильної роботи пристрою чи його
комплектуючих, відразу зверніться за консультацією
до представників післяпродажного обслуговування
Xiaomi або надішліть свій смартфон до центру
післяпродажного обслуговування Xiaomi для
тестування та технічного обслуговування.
Підключаючи інші пристрої до смартфону, прочитайте
розділ щодо способів підключення в інструкції
користувача. Не підключайте сторонні пристрої до
смартфону.

Щоб уникнути пошкодження слуху, не
використовуйте високий рівень гучності
протягом тривалого часу.
Будь ласка, дотримуйтесь вимог та правил
законодавства, не використовуйте пристрій в
таких умовах:
- Категорично забороняється використовувати
мобільні телефони на автозаправних станціях, нафтових
складах, хімічних складах тощо, де зберігаються
легкозаймисті або вибухонебезпечні масла або хімікати.
- Забороняється використовувати мобільні телефони у
операційних, лікарнях швидкої допомоги, підрозділах
інтенсивної терапії тощо, щоб уникнути перешкод
медичному обладнанню. Під час користування телефоном,
тримайтеся подалі від кардіостимуляторів, слухових
апаратів, імплантованих вузлів та іншого медичного
обладнання. Рекомендована відстань між пристроями 15
см.
- Перш ніж користуватися телефоном біля медичного
обладнання, проконсультуйтеся з лікарем чи компанієювиробником.
- Дотримуйтеся правил авіаційної безпеки та вимикайте
телефони під час польоту.  
- Будь-ласка, дотримуйтесь усіх попереджень про безпеку
та правил використання телефону під час руху автомобіля.
- Під час грому та блискавки не користуйтеся телефоном,
щоб уникнути виникнення нещасного випадку.
- Під час заряджання не розмовляйте по телефону.
- Не заряджайте телефон у ванній кімнаті чи в інших
приміщеннях з підвищеним рівнем вологи, щоб уникнути
ураження електричним струмом, отримання травми,

займання чи пошкодження зарядного пристрою.
- Будь ласка, дотримуйтесь відповідних законів та правил,
які забороняють чи обмежують використання мобільних
телефонів у певному середовищі.
Для оновлення системи свого мобільного телефону,
скористайтеся функцією оновлення системи або
системним оновленням офіційної сервісної мережі Xiaomi.
Якщо здійснювати оновлення системи іншими способами,
це може призвести до виникнення збоїв/неполадок, втрати
даних, або може спричинити пошкодження системи
безпеки, через що може виникнути багато інших загроз.
ТОВ «Xiaomi Technology»
Цифровий телефон TD-LTE
CMIIT ID: 2018CP9216;
Модель: M1902F1A.
Рівень випромінування енергії: 2 Вт/кг (відповідає вимогам
GB21288-2007).

Токсичні та шкідливі речовини

