מדריך למשתמש ''Mi Notebook 15.6
תודה על שרכשת מחשב נייד של חברת .Xiaomi
הערכה מכילה:
''Mi Notebook Air 15.6

שנאי חשמל לטעינה

מדריך למשתמש


הגדרת המחשב הנייד
שלב  :1יש לחבר את שנאי הטעינה לשקע
החשמל ואת כבל הטעינה לשקע Type-C
הימני במחשב הנייד

שלב  :2יש ללחוץ על לחצן ההפעלה

שלב  :3יש לעקוב אחר ההנחיות על גבי המסך על מנת להתקין ולהגדיר את מערכת ההפעלה .אין לכבות את המחשב הנייד או לנתקו משנאי החשמל במהלך התהליך.
שימוש בחיישן סריקת טביעות אצבע
שלב  :1הפעלת ביטול נעילת טביעת אצבע :בעת הגדרת מערכת  Windowsבפעם הראשונה ,המערכת תנחה באופן אוטומטי את המשתמש אם להפעיל את פונקציית ביטול טביעת האצבע
של  Windows Helloותשלים את ההגדרה בהתאם להנחיה.
במקרה של בחירה לדלג על שלב זה ,המשתמש יכול להפעיל את הפונקציה נעילת טביעת אצבע באמצעות "הוספת טביעת אצבע" באפשרויות של הגדרות < חשבון < התחברות.
שלב  :2אופן הפעולה של טביעת אצבע :לחץ על האצבע בעדינות על קורא טביעות האצבע כדי לבצע רישום טביעת אצבע או לבצע פעולת ביטול נעילה.

אופן השימוש במשטח המגע

הודעה תקינה
מוצר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מסוג  Class Bבהתאם לחלק  15של כללי ה .FCC-הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנת בתוך מבנה .מוצר
זה מייצר ,משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו ,אם לא מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות ,עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו .אולם ,אין התחייבות שלא תתרחש הפרעה
בהתקנה כלשהי .אם מוצר זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה ,אשר ניתן לקבוע על-ידי כיבוי המוצר והפעלתו ,מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר
מהצעדים הבאים:
 כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת. להגדיל את המרחק בין המוצר לבין המקלט. יש לחבר את הציוד לשקע חשמלי במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט. יש להתייעץ עם היבואן או עם טכנאי רדיו  /טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע טכני.חשיפה לקרינה
מוצר זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של  FCCשנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת והוא עומד גם בחלק  15של כללי ה RF -של ה .FCC -אין לשנות את מבנה המוצר או להפעילו יחד עם
אנטנה או משדר אחרים .משתמשי קצה ומתקינים חייבים לספק הוראות התקנה לאנטנה .היצרן והיבואן אינם אחראיים לכל הפרעות רדיו או טלוויזיה הנגרמות על ידי שימוש בכבלים או במחברים
אחרים ,או על ידי שינויים או שינויים לא מורשים במוצר זה.
מוצר זה עומד בחלק  15של כללי ה . FCC-פעולת המוצר כפופה לשני התנאים הבאים:
) (1מוצר זה עלול שלא לגרום להפרעות מזיקות,
) (2והתקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה ,כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.
פרטי HDMI
המוצר קיבל אישור רלוונטי של ארגון ה.HDMI-
המונחים  HDMIו ,HDMI High-Definition Multimedia Interface -והלוגו של  HDMIהם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של  HDMI LA LLCבארצות הברית ובמדינות אחרות.
לגבי תכונות אלחוטיות ,אם ישנן מגבלות על השימוש במחשבים במטוס עם התכונה האלחוטית ,פעל לפי החוקים והתקנות הרלוונטיים.
לדוגמה ,שימוש בהתקנים אלחוטיים במטוס עלול לגרום להפרעה להתקנים אחרים ולהביא לסיכוני אבטחה.
סוללה נטענת
• החלפת הסוללה או הסרת הסוללה עלולה לגרום נזק לסוללה ולגרום להתחממות יתר ולסיכוני אבטחה פוטנציאליים .ניתן להחליף את הסוללה המובנית רק על ידי מעבדת היבואן הרשמי או
נקודות השירות המורשות שלו.
• יש לטפל בסוללה בנפרד מפסולת ביתית .יש להשליך את הסוללה למתקני מחזור ייעודיים בהתאם להוראות ולתקנות המקומיות.
• אין להשליך או להשאיר את הסוללה במים; ואין לחשוף את המוצר והסוללה לחום גבוה כגון :שמש ,תנור חימום ,מקור אש וכדומה.
אין לנסות לתקן או לפתוח את הסוללה  -החלפת סוללה תבוצע רק על ידי גורם שהוסמך לכך ובסוללה מאותו דגם.
• אין לנסות לפרק או להחליף/לשנות את הסוללה .ניסיונות כאלה עלולים להוביל להתפוצצות או לדליפת נוזל פנימית .הסוללות מפורקות או כאלה שעברו שינוי אינן מכוסות במסגרת האחריות.
הסוללה הנטענת מכילה כמות קטנה של חומרים מזיקים .הסרת/החלפת הסוללה באופן שגוי עלולה לגרום להתפוצצות.
בטיחות בחשמל
סכנה :בכבל של השנאי החשמלי קיים זרם חשמלי גבוה ומסוכן.
כדי להימנע מסכנת התחשמלות:
• המטען מיועד לשימוש פנים בלבד במקום שאינו חשוף לשמש ,גשם וכדומה.
• לעולם אין להחליף את שנאי החשמל וכבל הנתונים המוצמד אליו בתחליפים לא מקוריים.
• יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.
• חבר את השנאי החשמלי רק לשקע חשמל תקין ומוארק כהלכה המספק את רמת המתח המתאימה המסומנת על השנאי.
• יש להימנע מחדירת מים או לחות לחלקי המוצר ואביזריו.
• הרחק את השנאי החשמלי מטמפרטורות קיצוניות כגון :סביבת רדיאטור ,תנור חם או מקום החשוף לקרינת השמש.
• רצוי לא להשתמש במוצר זה בתנאי מזג אויר סוערים  -רעמים וברקים.
• הרחק את השנאי החשמלי מנרות דולקים ,סיגריות וסיגרים דולקים ,להבה גלויה וכדומה.
• יש להימנע מנפילת עצמים על השנאי החשמלי.
• הימנע מהתזת נוזלים כולל חומרי ניקוי או חומצות כלשהן על השנאי החשמלי ,כבל הנתונים ,המוצר ואביזרים נלווים.
• וודא שכבל הנתונים של השנאי החשמלי מונח באופן שאין סכנה שידרכו עליו או שיתקלו בו.
• בשימוש בכבל מאריך יש לוודא את תקינות מוליך הארקה שבכבל.
• לניתוק בטוח יש לאחוז בגוף השנאי החשמלי ולא בכבל ,ולמשוך אותו משקע החשמל.
• לתשומת ליבך  -אין להשתמש במטען או להשאירו מחובר לשקע החשמל כאשר המכשיר הנייד מונח על מזרן ,סדין ,שמיכה ,בד וכדומה.
• יש להשתמש אך ורק בשנאי החשמל המסופק בערכת המוצר ובמקרה פגיעה או נזק ,החלפתו או תיקונו יתבצע על ידי מעבדת היבואן בלבד.
• יש לנתק את המוצר מכבל השנאי החשמלי כשהסוללה טעונה במלואה.
הנחיות בטיחות חשובות
המוצר עומד בהנחיות  EMCבעת שימוש בהתקנים היקפיים מתאימים ובכבלים מסוככים בין רכיבי המערכת .כדי להפחית את ההפרעה לרדיו ,לטלוויזיה ולמכשירים אלקטרוניים אחרים ,המוצר
חייב להשתמש בהתקנים היקפיים מתאימים ובכבלים מסוככים בין רכיבי המערכת.
טמפרטורת עבודה5°C∼35°C :

טמפרטורה לא פעילה-15°C∼45°C :
טווח לחות תפעולית 5%-90% :ללא עיבוי

כיסוי אחריות מוגבלת
אחריות מוגבלת זו מתחילה בתאריך הרכישה המקורי ונמשכת עד לסיום תקופת האחריות המוגבלת  12 -חודשים.
אם המוצר נמצא פגום כתוצאה מפגמים בייצור בחומרים ובייצור במהלך תקופת האחריות המוגבלת ,המוצר יתוקן או יוחלף ללא תמורה ,כפי שייקבע ע"י היבואן ,עם חלקים חדשים או מותנים או
מוצר שווה ערך מבחינה תפעולית.
מגבלות והכללות
היצרן והיבואן אינם מתחייבים לפעולה רציפה או ללא שגיאות של המוצר .ביצועי המוצר מושפעים מתצורת המערכת ,התוכנה ,היישומים ,הנתונים ונתוני הבקרה של המערכת ,בין היתר.
למרות שהמוצר מותאם למערכות רבות ,על הצרכן מוטלת האחריות לבדוק ולקבוע את מידת התאימות והאינטגרציה של המוצר עם מוצרים או מערכות אחרות.
אחריות מוגבלת זו חלה רק על מוצר המיוצר על-ידי  ,Xiaomiשניתן לזהותו על-ידי הסימן המסחרי " "Xiaomiאו " ,"Miהשם המסחרי או הסמל המצורף אליו.
האחריות המוגבלת אינה חלה על כל אחד מהסעיפים הבאים:
 .1משלוח או התקנה ,עלות התקנת תוכנות או ההתקנה של המוצר.
 .2נזק המתרחש במשלוח ומסירה;
 .3נזק קוסמטי ,כגון למעטפת ולגימור החיצוני;
 .4המספר הסידורי של המוצר ,הרכיבים או האביזרים שונו ,בוטלו או הוסרו;
 .5נזק שנגרם עקב התקנה לא נאותה ,חיבור לא תקין או תקלה בהתקנים היקפיים;
 .6נזק שנגרם עקב תאונה ,כוונת זדון ,שימוש לקוי/חריג ,הצפה ,חדירת נוזל ,אש ,רעידת אדמה או גורמים חיצוניים אחרים;
 .7נזק שנגרם כתוצאה משימוש במוצר ביישומים או סביבה שאינה מותרת או מיועדת על ידי היצרן ו/או היבואן לשימוש במוצר או עם מתח חשמלי לא תקין או אספקת חשמל לקויה;
 .8נזק שנגרם כתוצאה משימוש בשנאי חשמלי שאינו מקורי;
 .9נזק שנגרם על ידי תוכנות צד שלישי ,יישום או וירוסים;
 .10נזק שנגרם על ידי שירות )כולל שדרוגים והרחבות( שבוצעו על ידי גורם שאינו הוסמך על ידי היבואן ו/או היצרן.
 .11שחזור התאוששות והתקנה מחדש של תוכנות ונתוני משתמש.
מבלי להגביל את האמור לעיל ,כל הסיכון והאחריות בגין אובדן ,נזק או נזק לצרכן ,לרכוש ולאחרים ולנכסיהם הנובעים משימוש ,שימוש לרעה או חוסר יכולת להשתמש במוצר שלא נגרם
ישירות על ידי רשלנות של היצרן חלה על הצרכן ועל אחריותו הבלעדית.
קבלת שירות במסגרת אחריות
כדי לקבל שירות במסגרת אחריות יצרן ,יש למסור את המוצר ,באריזתו המקורית או באריזת שוות ערך המגנה על המוצר ,לכתובת שמצוינת מטה .היבואן עשוי לדרוש מהצרכן למסור הוכחת
רכישה/חשבונית לשם מתן שירות למוצר.
הצרכן אחראי לגיבוי כל תוכנות המערכת ,יישומי תוכנה ונתונים אישיים ולאיפוס כל סיסמאות האבטחה לפני העברת המוצר לקבלת שירות .היבואן לא יבצע ואינו אחראי להתקנה מחדש של כל
תוכנה )ובכלל זה מערכת ההפעלה( ,נתונים וסיסמאות.
היבואן ו/או היצרן לא יישאו באחריות לאובדן או להרס של נתונים או מדיה הנובעים משימוש או ממתן שירות למוצר זה ,בין אם כתוצאה מבעיות וירוסים ובין אם לאו ,או בגין כל כישלון לשמור על
שלמות ותקינות כל התוכניות והנתונים הכלולים במוצר או מושפעים ממנו או לשמור על סודיות הנתונים המאוחסנים במוצר.
שירות לקוחות
לתמיכה בלקוחות ,אנא התקשרו אלינו לכתובת ,supportmi@hemilton.co.il :או התקשרו למספר ) 08-6852114בימים ראשון עד חמישי  ,16:30 - 08:30לא כולל ערבי חג(.
יצרן) Timi Personal Computing Co., Ltd :מקבוצת (Mi Ecosystem
כתובתHaidian District, Beijing, China :
היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,האופה  ,8מודיעין08-6852114 ,

