
 

Instrukcja obsługi do telefonu Xiaomi 

do modeli: 

Mi MIX 3, Mi 9, Mi Play, Mi 9 SE, Mi MIX 3 5G,  

Mi 9T, Mi A3, Mi 9T Pro, Mi 9 Lite, Redmi 6A,  

Redmi 6, Redmi Note 6 Pro, Redmi Go,  

Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi Y3, Redmi 7A,  

Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro 

 

Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia 

podstawowe i zaawansowane funkcje telefonu. 

Więcej informacji znajduje się na naszej oficjalnej 

stronie internetowej: www.mi.com 

Przyciski 

Przycisk zasilania: Wcisnąć długo przycisk, aby 

włączyć lub wyłączyć urządzenie.  

 

Przyciski głośności: Dostosowanie głośności 

dźwięków. Wcisnąć przycisk przy połączeniu 

przychodzącym, aby włączyć tryb cichy. Przycisk 

Menu + dolny przycisk głośności Wykonywanie 

zrzutu ekranu. 

 

Montaż karty SIM lub USIM 

Dla telefonów z niewyjmowaną baterią: 

1. Wyjąć szpilkę dołączoną do zestawu. 

2. Włożyć szpilkę do otworu obok tacki, aby ją 

poluzować; delikatnie wyjąć tackę 

z otworu. 

3. Poprawnie umieścić kartę SIM lub USIM na tacce. 

4. Włożyć tackę z powrotem do otworu. 

 

Uruchomienie telefonu 

Ważne informacje 

Aby uniknąć uszkodzeń, przed użyciem telefonu Mi 

Phone należy zapoznać się 

z kluczowymi informacjami. 

- Nie należy włączać telefonu Mi Phone w 

miejscach, w których korzystanie z urządzeń 

bezprzewodowych jest zabronione, np. w 

samolotach, szpitalach i przy sprzęcie 

medycznym oznaczonym znakiem „Zakaz używania 

telefonów komórkowych” 

- Nie należy włączać telefonu Mi Phone w 

miejscach, w których sygnał komórkowy 

lub radiowy może spowodować zagrożenie lub 

zakłócenia, np. w pobliżu stacji 

benzynowych, paliwa, roztworów chemicznych i 

substancji. 

- Należy korzystać z oryginalnych akcesoriów i 

baterii Mi. Użycie nieautoryzowanych 

akcesoriów jest niewskazane. 

- Należy przechowywać telefon w suchym miejscu. 

- Naprawa telefonu powinna być wykonana w 

autoryzowanym punkcie. 

- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi 

podłączanych akcesoriów i ostrożnie z nich 

korzystać. 

- Firma Xiaomi Communications Co., Ltd. i jej spółki 

zależne („Xiaomi”) nie ponoszą 

odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, straty czy 

zniszczenia spowodowane 

niezatwierdzonymi modyfikacjami lub nienależytym 

stosowaniem produktów Xiaomi. 

Właściwa utylizacja produktu. To oznaczenie 

wskazuje, że dany produkt nie powinien 

być utylizowany z innymi odpadami domowymi na 

terenie UE. Aby uniknąć możliwej 

szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego z 

powodu utylizacji odpadów, produkt 

należy w odpowiedzialny sposób poddać 

recyklingowi i promować zrównoważone 

wykorzystywanie odzyskanych zasobów. Aby 

zwrócić zużyte urządzenie należy 

skorzystać z punktów zwrotu i zbiórki lub 

skontaktować się ze sprzedawcą, u którego 

produkt został kupiony. Punkty zwrotu i sprzedawcy 

zapewnią bezpieczny dla środowiska 

recykling produktu. 

 

Uwaga 

RYZYKO EKSPLOZJI W PRZYPADKU WYMIANY 

BATERII NA NIEWŁAŚCIWĄ. 

ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z 

INSTRUKCJĄ. 

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, niewskazane jest 

włączanie dużej głośności 

na dłuższy czas. 

Temperatura: 0°C—40°C 

W pobliżu sprzętu powinien być zainstalowany 

łatwo dostępny adapter. 

 

 

 

 

 

http://www.mi.com/


Bateria i ładowanie 

Ikona baterii znajduje się w prawym górnym rogu 

ekranu i pokazuje stan naładowania 

baterii. Aby wyświetlić pozostały do naładowania 

procent baterii, należy przejść do sekcji 

Ustawienia > Ustawienia dodatkowe > Bateria i 

zużycie > Wskaźnik baterii. W czasie 

korzystania z telefonu Mi Phone lub jego 

synchronizacji ładowanie baterii może trwać 

dłużej. 

Łączność USB 

Dołączony kabel USB umożliwia przenoszenie 

danych z innych urządzeń. 

Tryb połączenia USB należy wybrać w panelu 

powiadomień. 

 

Gorąca linia 

W przypadku potrzeby wsparcia klienta prosimy o 

kontakt z centrum obsługi klienta: 

Singapur: +65 6761 6088 

Malezja: 1 800 281 182 / 015 4840 7777 

Indie: 1800 103 6286 

Indonezja: 0800 1 401558 

Hong Kong: 3001 1888 

Tajwan: 02 2192 1023 

Wsparcie online 

Chat internetowy, pomoc w czasie rzeczywistym, 

więcej wskazówek dotyczących 

korzystania z produktów Xiaomi na poniższych 

stronach internetowych: 

Hong Kong: http://www.mi.com/hk/service/online/ 

Tajwan: http://www.mi.com/tw/service/online/ 

Więcej informacji 

W celu uzyskania więcej informacji dotyczących 

Xiaomi i wyjątkowych produktów i usług 

zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową: 

Stany Zjednoczone: http://www.mi.com/en/ 

Europa: http://www.mi.com/en/ 

Singapur: www.mi.com/sg 

Malezja: www.mi.com/my 

Indie: www.mi.com/in 

Indonezja: www.mi.com/id 

Filipiny: www.mi.com/ph 

Hong Kong: www.mi.com/hk 

Tajwan: www.mi.com/tw 

 

Producent 

Xiaomi Communications Co., Ltd., 

The Rainbow City of China Resourses, NO.68, 

Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, 

Chiny 

 

Skrócona deklaracja zgodności 

Niniejszym, Xiaomi Communications Co., Ltd., 

oświadcza, że urządzenie, jest zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi 

stosownymi postanowieniami Dyrektyw 

2014/53/UE oraz 2011/65/EU 

 
Pełna wersja deklaracji jest dostępna pod adresem: 
https://www.mi.com/global/certification/compliance 

 

https://www.mi.com/global/certification/compliance

