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SIM kaardi pesad:

Nano-SIM Nano-SIM

Nano-SIM Micro SD

Duaal-SIMist:

MIUI

Täname, et olete valinud POCOPHONE F1
Vajutage seadme sisse lülitamiseks pikalt toitenupule.
Järgige seadme seadistamiseks ekraanil olevaid 
instruktsioone.

Külastage meie ametlikku veebilehte: www.mi.com
Lisainfo saamiseks

POCOPHONE F1 juurutatud MIUI – meie unikaalne, Android 
alustel loodud operatsioonisüsteem, mis uueneb regulaarselt 
ja sisaldab mugavaid funktsioone, mida on välja pakkunud 
enam kui 200 miljonit aktiivset kasutajat. Külastage 
lisainformatsiooni saamiseks lehekülge www.miui.com.

• Dual 4G SIM vajab kohaliku telekommunikatsioonivõrgu 
operaatori tuge ja ei pruugi igas regioonis saadaval olla.

• VoLTE tuge pakuvad vaid teatud regioonid ja 
telekommunikatsioonivõrgu operaatorid. 

• Süsteemi värskendused võivad rakenduda võrgu 
optimeerimisel. Üksikasjad leiate vastavalt seades kasutusel 
olevale süsteemi versioonile.



PLAHVATUSOHT KUI AKU ASENDATAKSE VALE TÜÜPI AKUGA. 
VISAKE KASUTATUD AKU ÄRA VASTAVALT JUHISTELE.

ETTEVAATUST

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikal 
ajaperioodil kõrgel helitasemel.

Keskkonnadeklaratsiooni vaadake järgmiselt lingilt: 
http://www.mi.com/en/about/environment/

Käidelge seda toodet õigesti. See märge viitab, et toodet ei 
tohiks EL territooriumil ära visata koos muude olmejäätmetega. 
Et ennetada kontrollimata jäätmekäitlusest tulenevat 
võimalikku kahju keskkonnale või inimtervisele, andke toode 
materjaliressursside jätkusuutlikuse edendamiseks 

taaskasutusse.
Seadme ohutuks taaskasutamiseks kasutage palun tagastus- ja 
kogumissüsteemi või võtke ühendust edasimüüjaga, kust seade algselt 
osteti. 

Lugege enne seadme kasutamist kogu turvalisust puudutavat teavet.
Heakskiitmata kaablite, toiteadapterite või akude kasutamine võib 
põhjustada tulekahju, plahvatuse või tekitada muu riski.
Seadmega ühilduvad vaid heakskiidetud tarvikud. Seadme kasutamise 
temperatuurivahemik on 0°C ~ 40°C. Seadme kasutamine väljaspool 
ettenähtud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada.
Kui Teie seadmel on sisseehitatud aku, ei tohi seda ise asendada, sest 
sedasi võite kahjustada akut või seadet.
Kasutage seadme laadimiseks ainult komplekti kuuluvat või heakskiidetud 
kaablit ja toiteadapterit. Muude adapterite kasutamine võin põhjustada 
elektrilöögi, elektrišoki ja kahjustada seadet või adapterit.
Pärast laadimist tuleb adapter seadme ja seinakontakti küljest lahti 
ühendada. Seadet ei tohi laadida pikemalt kui 12 tundi.
Aku tuleb asendada või kõrvaldada kodumajapidamisjäätmetest eraldi. 
Aku vale käsitlemine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Seade, aku 
ja tarvikud tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele nõuetele.
Akut ei tohi võtta osadeks, põrutada, muljuda või põletada. Deformeeru-
nud aku kasutamine tuleb viivitamatult lõpetada. 
• Akut ei tohi lasta lühisesse, sest see võib põhjustada ülekuumenemise, 

põletushaavu või teisi vigastusi.
• Akut ei tohi jätta kõrge temperatuuriga keskkonda. Ülekuumenemine 

võib põhjustada plahvatuse.
• Akut ei tohi võtta osadeks, põrutada või muljuda, sest see võib 

põhjustada lekke, ülekuumenemise või plahvatuse.
• Akut ei tohi põletada, sest see võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Deformeerunud aku kasutamine tuleb viivitamatult lõpetada. Seade 

tuleb hoida kuivas.
Ärge proovige seadet ise remontida. Kui seadme mõni osa ei tööta 
korrektselt, võtke ühendust Mi klienditoega või viige seade heakskiidetud 
hoolduskeskusesse.
Teised seadmed tuleb ühendada vastavalt nende kasutusjuhenditele. 
Seadmega  ei tohi ühendada ühildumatuid seadmeid.
Vahelduvvooluadapteri/alalisvooluadapteri kasutamiseks tuleb 
seinakontakt paigaldada seadmete lähedusse ja see peab olema lihtsasti 
ligipääsetav.

Oluline ohutusinfo

Olulisema turvalisust puudutava teabe leiate kasutusjuhendist järgmisel aadressil: 
http://www.mi.com/en/certification/



Kasutage telefoni operatsioonisüsteemi värskendamiseks seadme 
tarkvaravärskenduse funktsiooni või külastage meie heakskiidetud 
hoolduskeskust. Tarkvara muul viisil värskendamine võib kahjustada 
seadet või viia andmete kaotuseni, turvalisuse probleemideni ja 
teiste ohtudeni.

Käesolevaga, Xiaomi Communication Co., Ltd deklareerib, et see 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE Bluetoothi ja Wi-Fi’ga M1805E10A 
digitaalne mobiiltelefon on vastavuses RE Direktiivi 2014/53/EU 
kohustuslike nõuete ning muude oluliste eeskirjadega. ELi 
vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on leitav aadressilt 
www.mi.com/en/certification

RED vastavusdeklaratsioon
Meie,  Xiaomi Communications Co., Ltd.

EL regulatsioonid

Turvalisuse teavitus

Ohutusalased ettevaatusabinõud
• Järgige kehtivaid õigusakte ja määruseid. Telefoni ei tohi kasutada 

järgmistes keskkondades.
• Telefoni ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, sealhulgas 

tankimisaladel, laevade siseruumides, kütuse- või kemikaalide 
transpordialal või hoiuruumides, kemikaalide või osakeste (näiteks tolm 
või metallipulbrid) sisaldusega õhuga ruumides. Järgige kõiki märke ja 
lülitage juhtmeta seadmed, nagu näiteks telefon või muud 
raadioseadmed, välja.

• Telefoni ei tohi kasutada haigla ooteruumis, erakorralise meditsiini või 
intensiivravi osakonnas. Kui Teil on alust arvata, et seade võib häirida 
Teie meditsiiniseadme tööd, konsulteerige enda arsti ja seadme 
tootjaga. Südamestimulaatori häirimise vältimiseks hoidke mobiiltelefoni 
ja südamestimulaatori vahel vähemalt 15 cm. Selleks kasutage telefoni 
südamestimulaatori vastaspoolel ja ärge kandke seda rinnataskus. 
Meditsiiniseadmete häirimise välistamiseks ei tohi telefoni kasutada 
kuuldeaparaatide, kohleaarsete implantaadite jms läheduses.

• Järgige õhusõidukis kehtivaid ohutuseeskirju ja lülitage telefon nõutud 
ajaks välja.

• Sõiduki juhtimise ajal kasutage telefoni vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja määrustele.

• Välgutabamuste vältimiseks ärge kasutage telefoni äikesetormi ajal 
välitingimustes.

• Laadimise ajal ei tohi telefoniga helistada.
• Telefoni ei tohi kasutada niisketes ruumides, nagu näiteks vannitoad. 

See võib põhjustada elektrišoki, vigastuse, tulekahju ja kahjustada 
laadijat. Järgige kõiki reegleid, mis piiravad mobiiltelefoni kasutamist 
eriolukorras ja asjakohases keskkonnas.



Kehal kantava SAR testimine on teostatud eraldusvahemaaga 5 mm. 
Kui seadet kantakse keha küljes, 
peab see asetsema kehast vähemalt sellel kaugusel, et olla 
vastavuses raadiosageduse mõju reeglitega.
Kui te ei kasuta heaks kiidetud tarvikut, siis veenduge, et mistahes 
toodet kasutades on see metalllivaba ning asetab telefoni kehast 
vähemalt viidatud vahemaa kaugusele.
Vastuvõtja kategooria 2

Veenduge, et toiteadapter vastab IEC60950-1/EN60950-1 klausli 
2.5 nõuetele ning see on riiklike või kohalike standardite järgi 
testitud ning heaks kiidetud.

Tootja:
The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, 
Haidiani piirkond, Peking, Hiina 100085

Seda seadet võib kasutada kõigis EL liikmesriikides. Järgige seadme 
kasutamise kohas kehtivaid riiklikke ja kohalikke regulatsioone. 
Seda seadet võib kasutada ainult siseruumides, kui kastutatakse 
sagedusvahemikke 5150to 5350Mhz järgmistes riikides:

See mobiiltelefon pakub järgnevaid EL piirkonna sagedusribasid, 
mille maksimaalne raadiosagedustoide on:

Sagedusribad ja toide

FCC regulatsioonid

GSM 900: 35 dBm
GSM 1800: 32 dBm
UMTS riba 1/8: 25 dBm
LTE riba 1/3/7/8/20/38/40: 25,7 dBm 
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 20 dBm

Õigusinfo

See mobiiltelefon vastab FCC reeglite osale 15. Töö sõltub akahest 
järgnevast tingimusest: (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikku 
interferentsi ja (2) see seade peab vastu võtma mistahes saadud 
interferentsi, kaasa arvatud anterferents, mis võib põhjustada 
ebasoovitavat tööd.
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Raadiosagedusliku elektromagnetvälja info (SAR)

FCC märkus

E-silt

Seda mobiiletelefoni on testitud ning see on vastavuses Klassi B 
digitaalseadme piirangutega, mis lähtuvad FCC Reeglite Osast 15. Need 
piirangud on loodud mõistliku kaitse tagamiseks kahjuliku interferentsi 
eest elukohas paigaldamise korral. See seade loob, kasutab ja võib 
kiirata raadiosagedusenergiat. Kui seda ei paigaldata ega kasutata 
vastavalt reeglitele, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikku mõju. 
Siiski, ei ole garantiid, et interferentsi ei teki konkreetse paigaldamise 
ajal. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtjatele 
kahjulikku mõju, mille saab kindlaks määrata seadme välja- ja 
sisselülitamisel, siis soovitatakse kasutajal proovida interferentsi 
järgmiselt korrigeerida:   
— Pöörake vastuvõtuantenni või asetage see mujale.
— Vähendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel. 
— Ühendage seade pistikusse, millel on teistsugune vooluring kui 

sellel, millega vastuvõtja on ühendatud.
— Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või professionaalse 

raadio/TV tehnikuga. 

Seade vastab valitsuse nõuetele, mis on kehtestatud raadiolainetega 
kokkupuutumise kohta. Seade on loodud ja toodetud nii, et see ei 
ületaks raadiosagedusliku elektromagnetvälja (RS) kiirguspiirangut. 
Kokkupuute piirnormi mõõtmiseks juhtmevabadel seadmetel 
kasutatakse ühikut, mida nimetatakse spetsiifiline absorptsiooni määr 
ehk SAR. 
FCC poolt määratud SAR-i limiit on 1.6W/Kg. Seadet on testitud kehal 
kandmise kohta ning see vastab riikliku sideameti poolt kehtestatud 
raadiosagedusliku elektromagnetvälja nõuetele, kui kasutatakse 
tarvikut, mis ei sisalda metalli ning kui seade on kehast vähemalt 1.0 cm 
kaugusele. Muude tarvikute kasutamine ei pruugi riikliku sideameti 
raadiosagedusliku elektromagnetvälja nõuetele vastata. Kui te ei kasuta 
kehal kantavat tarvikut ning ei hoia seadet kõrva juures, asetage 
telefon vähemalt 1.0 cm kaugusele kehast, kui seade on sisse lülitatud.

Muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole vastutava osapoole poolt 
heaks kiidetud, võib kehtetuks muuta kasutaja õiguse seda seadet 
kasutada.

See seade on sertifitseerimisteabe alusel märgistatud elektroonilise 
märgendiga.
Selle teabe lugemiseks avage oma telefonis: Seaded> Telefoni kohta> 
Kontrollimine või valige Seaded ja sisestage otsinguväljas „Kontroll“.



Xiaomi Communications Co., Ltd.
Kaubamärk: POCOPHONE 
mudel: M1805E10A
Kõik õigused kaitstud Xiaomi Inc.

000000000000-A

Oluline ohutusinfo

Temperatuur: 0 °C - 40 °C
Paigaldage adapter seadme lähedale kergesti ligipääsetavasse kohta.

SAR 10g limiit: 2.0 W/Kg, 
SAR väärtus: Pea: X.XXX W/Kg, põhiosa: X.XXX W/Kg (5mm vahemaa).
SAR 1g limiit: 1.6 W/Kg, 
SAR väärtus: Pea: X.XXX W/Kg, kehal kandmisel: X.XXX W/Kg (XXmm vahemaa).
Kuumkoht: X.XXX W/Kg (10mm vahemaa).

Mudel: M1805E10A 
1805 tähendab, et toode on turule lastud kuupäeval 201805


