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Baterie 

• Baterie telefonech není uživatelsky vyměnitelná. Pokud si přejete baterii vyměnit, kontaktujte 
servis XIAOMI STORE CZ.  
• Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel. 
• Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po 
čase k jejímu samovolnému vybití.  
• Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty 
snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat 
pracovat.  
• K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. 
Může to poškodit baterii nebo tento předmět.  
• Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to 
možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.  
• Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. 
Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě 
opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a 
nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či 
jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.  
• Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití 
neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo 
jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Nikdy nepoužívejte 
poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř 
budovy. Zařízení  
• Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, 
které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.  
• Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.  
• Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo 
baterii.  
• Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, 
která ho může poškodit.  
• Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.  
• Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových 
zařízení.  
• Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé 
zacházení může zařízení poškodit.  
• Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.  
• Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.  
• Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.  
• Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Zařízení 
může přílišnému zahřátí předcházet automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení 
a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud zařízení nefunguje správně, kontaktujte 
servisní oddělení XIAOMI STORE CZ. 
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Vybalení z krabice a první spuštění  
 
Telefon je již po vybalení z krabice osazen baterií, která je přednabitá na určitou kapacitu. My 
doporučujeme ji před prvním spuštěním naplno nabít. Pro nabíjení telefonu používejte buďto 
dodanou nabíječku a kabel s konektorem microUSB, nebo jakoukoliv jinou nabíječku s konektorem 
microUSB splňující normu IEC/EN 62684. Pro vložení SIM do telefonu je nutné vyjmout šuplíček k 
tomu určený na boční straně telefonu. K tomu slouží dodaná sponka, jejíž hrot zasunete do 
připraveného otvoru a šuplík vyjmete. Do šuplíku zastrčte SIM kartu a šuplík zasuňte zpět do 
telefonu. Baterie je v těle zařízení napevno a není uživatelsky vyměnitelná.  
V případě požadované výměny se obraťte na servis XIAOMI STORE CZ.  
 

 

 
 

  
  



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


