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Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia
acessível a todos. 

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

1. Visão Geral do Produto

Podsumowanie

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją 
na przyszłość.

technologia była dostępna dla każdego.
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1. Przegląd produktu
2. Zakładanie bransoletki
3. Noszenie opaski Mi Smart Band 4C
4. Łączenie się z aplikacją
5. Jak korzystać z Mi Smart Band 4C

9. Okres gwarancji

6. Zdejmowanie bransoletki Mi Smart Band 4C

Dziękujemy za wybranie Xiaomi. Pracujemy nad innowacjami, aby 

7. Ładowanie

Mi Smart Band 4C

Krótki pasek

Długi pasek

2. Instalando o bracelete

a) Alinhe a parte côncava da extremidade da pulseira curta com a extremidade
do corpo principal da pulseira com um plugue USB e encaixe-as;

b) Da mesma forma, instale a pulseira na outra extremidade do corpo da  Mi
Band 4C.

Sensor

Wyświetlacz

Dotyk

Interfejs ładowania

a) Dopasuj wklęsłą część końca krótkiej bransoletki do końca
główny korpus bransoletki z wtyczką USB i dopasuj je;
b) Podobnie, zainstaluj pasek na drugim końcu korpusu Mi Band 4C.

2. Zakładanie bransoletki

3. Vestindo a Mi Smart Band 4C

Aperte  confortavelmente a pulseira ao redor  do pulso,  a  cerca de 2cm de largura de
distância do pulso.

Nota: utilizar a pulseira muito larga no pulso, pode alterar a precisão de monitoramento
de dados através do monitor de frequência cardíaca.

4. Conectando ao App

Para descobrir mais funções da Mi Smart Band 4C, utilize o aplicativo da Xiaomi. Digitalize
o QR Code abaixo para baixar o Xiaomi Wear App. Após a conclusão do pareamento da
pulseira com o smartphone, você poderá visualizar e operar mais funções no App.

smartfonem będziesz mógł przeglądać i obsługiwać więcej funkcji w aplikacji.
kod QR, aby pobrać aplikację Xiaomi Wear.Po zakończeniu parowania bransoletki ze 
Aby odkryć więcej funkcji Mi Smart Band 4C, skorzystaj z aplikacji Xiaomi. Zeskanuj poniższy 
4. Łączenie się z aplikacją
monitorowania danych przez czujnik tętna.
Uwaga: zbyt szerokie noszenie bransoletki na nadgarstku może zmienić dokładność 

Wygodnie zaciśnij bransoletkę wokół nadgarstka, na szerokość około 2 cm od nadgarstka.
3. Noszenie opaski Mi Smart Band 4C

Abra o Xiaomi Wear App, inicie sessão na sua conta Mi. Caso não tenha conta, clique em
registrar e siga as instruções dentro do App para cadastrar.
Após entrar com sua conta no aplicativo, acesse Dispositivos → Adicionar dispositivo → Mi
Smart Band 4C.
Com  a  pulseira  próxima  do  smartphone,  aguarde  o  aplicativo  escanear  e  exibir  o
resultado. Selecione o dispositivo, que pode ser identificado pelo código de identificação.

Quando a sua Mi Smart Band 4C começar a vibrar e uma notificação de pareamento Bluetooth
surgir na tela, toque no botão para concluir o pareamento dos dispositivos.

Nota: certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu smartphone.
Aproxime o smartphone da pulseira durante o processo de pareamento.

Caso ocorra alguma falha durante o pareamento, 
selecione “Tentar novamente” e aguarde.
Se os problemas de pareamento persistirem, entre com contato 
com a central de atendimento. 

identyfikacyjnego.
wynik. Wybierz urządzenie, które można zidentyfikować za pomocą kodu 
Trzymając bransoletkę blisko smartfona, poczekaj, aż aplikacja przeskanuje i wyświetli 
→ Mi Smart Band 4C.
Po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji przejdź do Urządzenia → Dodaj urządzenie 
Zarejestruj się i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby się zarejestrować.
Otwórz aplikację Xiaomi Wear, zaloguj się na swoje konto Mi. Jeśli nie masz konta, kliknij 

parowaniu Bluetooth, dotknij przycisku, aby zakończyć parowanie urządzeń.
Kiedy Mi Smart Band 4C zacznie wibrować, a na ekranie pojawi się powiadomienie o 

wybierz „Spróbuj ponownie” i poczekaj. Jeśli problemy z 

telefonicznej.
parowaniem nie ustąpią, skontaktuj się z centrum obsługi 

Uwaga: upewnij się, że w smartfonie jest włączony Bluetooth. 
Podczas procesu parowania zbliż smartfon do opaski. Jeśli 
podczas parowania wystąpi jakakolwiek awaria,



5. Como usar a Mi Smart Band 4C

Depois de parear o seu dispositivo com a pulseira,  a  mesma começará a monitorar  e
analisar  as  suas  atividades  diárias  e  os  seus  horários  de  sono.  Toque  no  botão  para
acender às diferentes funcionalidades, incluindo percorrer os seus dados de atividade e
medir a sua frequência cardíaca.

6. Removendo o bracelete da Mi Smart Band 4C

Remova a pulseira do seu pulso e puxe as duas partes da pulseira até que o bracelete se
destaquem dos encaixes. Retire-as na diagonal, como mostra a imagem a seguir:

codzienne czynności oraz czas snu. Dotknij przycisku, aby uzyskać dostęp do 
Po sparowaniu urządzenia z opaską zacznie ono monitorować i analizować 

różnych funkcji, w tym przeglądania danych dotyczących aktywności i pomiaru tętna.

5. Jak korzystać z Mi Smart Band 4C

6. Zdejmowanie bransoletki Mi Smart Band 4C
Zdejmij bransoletkę z nadgarstka i pociągnij za dwie części bransoletki, aż bransoletka 
odczepi się od rowków. Usuń je po przekątnej, jak pokazano na poniższym obrazku:

7. Carregamento

Carregue imediatamente a sua Mi Smart Band 4C, quando o nível da bateria estiver baixo.
Desconecte parte da pulseira marcada com símbolo de energia e coloque a Mi Smart Band
4C para carregar.

8. Especificações

Nome: Mi Smart Band 4C

Modelo: HMSH01GE

Material pulseira: TPU

Material bracelete: PA

Ajuste da pulseira: 150,68 – 198,74 mm

Compatibilidade: Versão Android 4.4 e iOS 10 superiores

Capacidade da bateria: 130 mAh

Tipo da bateria: Polímero de lítio

Tensão de entrada: 5VDC

Band4C w celu naładowania.
Odłącz część bransoletki oznaczoną symbolem zasilania i umieść Mi Smart 
Naładuj Mi Smart Band 4C natychmiast, gdy poziom naładowania baterii jest niski 
7. Ładowanie

Materiał bransoletki: TPU
Modelu: HMSH01GE

8. Specyfikacje

Materiał bransoletki: PA
Regulacja paska: 150,68 - 198,74 mm
Kompatybilność: Android w wersji 4.4 i lepszy iOS 10
Pojemność baterii: 130 mAh
Typ baterii: litowo-polimerowa
Napięcie wejściowe: 5 V DC

Nazwa: Mi Smart Band 4C

Temperatura pracy: od -10 ºC do 50 ºC

Prąd wejściowy: 140 mA Maks.

Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth 5.0 BLE

Klasa IP: 5 ATM
Maksymalna moc wyjściowa: 6dBm
Częstotliwość robocza: 2402-2408 MHz

Corrente de entrada: 140 mA Máx. 

Frequência de operação: 2402-2408MHz

Máximo potência de saída: 6dBm

Classificação IP: 5 ATM

Temperatura de operação: -10 ºC a 50 ºC

Conexão sem fio: Bluetooth 5.0 BLE

9. Termo de Garantia

A    DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS     (DL)    assegura ao consumidor a garantia deste  
PRODUTO  , fabricado pela   XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI /   Mi)   que  
for  importado  e   distribuído  pela    DL    em  todo  território  brasileiro,  referente  a  defeitos  de  
fabricação,   pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal,   mais 90 (noventa) dias de garantia  
contratual,     contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por  
um revendedor autorizado da   DL   ou por ela diretamente.  

Para os   acessórios   que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste,   aplica-se  
apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias   contados da mesma forma acima exposta.  

Caso o produto     seja acompanhado de   brindes  , fica o consumidor ciente de que estes itens não são  
cobertos por garantia.

Para  que a  garantia  total  tenha  validade  e  possa  ser  acionada pelo  consumidor  é  necessário
apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo
período de garantia. 

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada
exclusivamente  pela  equipe  técnica  da  DL  ou por  ela  expressamente  autorizada.  Em caso  de
reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo
restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será
garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90
(noventa)  dias  de garantia legal  a  contar  da emissão da nota fiscal  de troca emitida pela  DL,
prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou
substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta. 

niewystarczający. Wad lub szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, niezgodnie z Regulaminem

Wady lub awarie nie zgłaszane do działu obsługi klienta DL w trakcie wykonywania usługi, w okresie gwarancyjnym.
Gwarancja i instrukcje;

Usterki powstałe podczas wysyłania urządzenia do Pomocy Technicznej, spowodowane opakowaniem
porysowane ekrany i soczewki;
Łatwe do zauważenia pęknięcia lub uszkodzenia, które nie zostały zweryfikowane w momencie zakupu, takie jak pęknięte lub 
programistów i nieoryginalnym systemem operacyjnym;
nieoficjalnych źródeł, wirusami, złośliwym oprogramowaniem, „pirackimi programami”, aplikacjami od zewnętrznych 

Instalacja lub używanie części i akcesoriów, które mają wpływ na konstrukcję, bezpieczeństwo i działanie produktu.

Wad spowodowanych zastosowaniem nieobsługiwanego oprogramowania / oprogramowania układowego i / lub uzyskanymi z 

PRODUKT, wyprodukowany przez XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. SP. Z O.O. (XIAOMI / Mi) importowane i 

Usterki spowodowane obsługą i podłączaniem kabli, akcesoriów i urządzeń ogólnie do sprzętu niezgodnego z urządzeniem.

pośród innych; Wady ogólnie, których przyczyną są upadki; uderzenia; każdy inny wypadek fizyczny; narażenie / kontakt z 
czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, pleśń, żywność, chemikalia lub jakikolwiek płyn rozlany na produkt;

Wady spowodowane użyciem akcesoriów nieautoryzowanych lub niezatwierdzonych przez DL.

(pioruny, deszcz, powodzie, wichury, słone powietrze itp.); pożary; utleniania,

autoryzowany. W przypadku naprawy lub wymiany części objętych gwarancją, ten produkt będzie objęty gwarancją przez 

czytelnej faktury zakupu, potwierdzającej pochodzenie produktu i odpowiedni okres gwarancji. Niniejsza gwarancja, w tym 
wszelkie niezbędne naprawy produktu, będzie zapewniana wyłącznie przez zespół techniczny DL lub przez niego wyraźnie 

produktem, zawartych w oryginalnym opakowaniu, obowiązuje jedynie gwarancja prawna 90 (dziewięćdziesięciu) dni, liczona w 
wystawionej w Brazylii, przez autoryzowanego sprzedawcę DL lub bezpośrednio. W przypadku akcesoriów dostarczonych z 
dni gwarancji prawnej plus 90 (dziewięćdziesiąt) dni gwarancji kontraktowej, licząc od daty wystawienie faktury zakupu, 
dystrybuowane przez DL na całym terytorium Brazylii, odnoszące się do wad produkcyjnych, przez okres 90 (dziewięćdziesięciu) 

 DL COM. AND IND. PRODUKTY ELEKTRONICZNE (DL) zapewnia konsumentowi taką gwarancję
9. Okres gwarancji

pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. W przypadku wymiany tego produktu, nowy sprzęt będzie objęty gwarancją 

taki sam sposób jak powyżej. Jeśli do produktu dołączone są prezenty, konsument jest świadomy, że przedmioty te nie są objęte 

przez pozostały okres pierwotnej gwarancji na wymieniony produkt lub tylko przez 90 (dziewięćdziesiąt) dni gwarancji prawnej od 

Szkody spowodowane działaniem siły wyższej lub siłą wyższą, np. Spowodowane zdarzeniami natury

wystawienia faktury wymiany wystawionej przez DL, w zależności od tego, która dłużej. W przypadku zwrotu wartości lub 
wymiany produktu / części, zwrócone lub wymienione elementy stają się własnością DL i muszą zostać zwrócone DL. Koszty 
związane z opakowaniem ponosi konsument, który jest również odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie produktu i / lub 
akcesoriów, tj. Użycie pudełka zgodnego z ich rozmiarem i upewnienie się, że opakowanie zostanie odpowiednio 
zapieczętowane przed wysyłką. Przesyłki należy oddzielnie owinąć folią bąbelkową lub zabezpieczyć styropianem.

CZEGO GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Części zużywające się, które z natury rzeczy ulegają zniszczeniu w wyniku prostego użytkowania, takie jak baterie lub powłoki 
ochronne, chyba że wystąpią usterki spowodowane wadami materiałowymi lub wadami wykonania;
Szkody spowodowane użyciem przez odbiorcę nieodpowiedniego napięcia lub wynikające z dostawy energii z publicznej sieci 
elektrycznej;

gwarancją. Aby całkowita gwarancja była ważna i mogła zostać aktywowana przez konsumenta, konieczne jest przedstawienie 

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por
embalar o produto e/ou assessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o
tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens
enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes
da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha
causada por defeito de material ou fabricação; 

Danos  causados  pela  utilização  de  voltagem  inadequada  pelo  consumidor  ou  decorrentes  do
fornecimento de energia pela rede elétrica pública;

Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza
(descargas  atmosféricas,  chuvas,  inundações,  vendavais,  maresia,  etc);  incêndios;  oxidações,
dentre outros;

Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física;
exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos
ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;

Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes
não  oficiais,  vírus,  malwares,  “programas  piratas”,  aplicativos  de  desenvolvedores  terceiros  e
sistema operacional não original;

Quebras  ou danos de fácil  visualização que não foram verificados no ato da aquisição,  como
exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;

Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem
inadequada.

Defeitos  ou  danos  causados  pelo  uso  indevido  do  produto,  em  desacordo  com  o  Termo  de
Garantia e Manuais;

Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período
de garantia.

Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.

Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do
produto.

Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu
equipamento não compatível com o aparelho.

konsument zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i budżecie na wykonanie naprawy i kosztów transportu. Jeśli 
DL nie będzie w stanie skontaktować się z konsumentem przy użyciu danych kontaktowych podanych przez 
konsumenta lub konsument nie zaakceptuje budżetu w terminie wskazanym w trakcie usługi, produkt zostanie 

produkty, które udowodniły, że są produkowane przez XIAOMI,

zwrócony bez naprawy, bez naruszenia gwarancji i odpowiedzialności za DL / Xiaomi. Zarówno rękojmia przewidziana 
w tym terminie, jak i usługi naprawcze odpłatne
budżet konsumenta zostanie zrealizowany przez zespół techniczny DL lub wyraźnie autoryzowany tylko przez 

 importowane i dystrybuowane przez DL na terytorium Brazylii.

Niniejsza gwarancja. Jeśli jest to „produkt nieobjęty gwarancją” w momencie odbioru przez zespół techniczny DL, 

Awaria kopii zapasowej (kopia zapasowa) lub jakakolwiek inna awaria w utrzymaniu aplikacji i danych zawartych w 

Klasyfikacja dokonana przez DL jako „produkt poza gwarancją” oznacza SUMA I
INNE WAŻNE INFORMACJE:

produkcie.

gwarancją. Tylko personel techniczny DL lub osoby trzecie wyraźnie

produktu.
wzoru, kodu PIN lub innej metody zabezpieczenia dostępu. Utrata danych, aplikacji lub nośników w wyniku naprawy 
DL / Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za blokady urządzenia, aplikacji i / lub konta spowodowane utratą hasła, 
gwarancja traci ważność, gdy takie elementy zostaną usunięte, zmodyfikowane lub uczynione nieczytelnymi.
W przypadku produktów, które mają numery seryjne i / lub oryginalne plomby umieszczone przez producentów, 
jako niewłaściwe użycie;
Inne wady, które nie są klasyfikowane jako wady produkcyjne, które są naturalnym zużyciem lub które są określane 
konserwacja, przeprowadzona niewłaściwie i / lub przez osobę nieuprawnioną;
Wady spowodowane instalacją / ponowną instalacją, otwarciem produktu lub usunięciem elementów

Nie otwieraj produktu Xiaomi. Otwarcie produktu Xiaomi może spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą 

Ze względu na ciągły rozwój technologiczny ten produkt może podlegać aktualizacjom, które powodują niewielkie 

upoważniony personel może wykonywać usługi otwierania i konserwacji Produktu Xiaomi objętego niniejszą 
gwarancją.

utratę czasu, niedogodności, straty handlowe.
W żadnym wypadku firma DL / XIAOMI nie będzie odpowiedzialna za szkody wyższe niż cena zakupu produktu ani za 
zmiany fizyczne i oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia.



Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para
manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;

Demais  defeitos  que  não  sejam  classificados  como  defeito  de  fabricação,  que  se  tratem  de
desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;

Para  produtos  que  tenham  números  de  série  e/ou  selo  genuíno  inseridos  pelas  fabricantes,
ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.

A  DL  /  Xiaomi não  se  responsabiliza  por  bloqueios  do  dispositivo,  aplicativos  e/ou  contas,
causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.

Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto. 

Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados
contidos no produto. 

DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

A  classificação  feita  pela  DL como  “produto  fora  da  garantia”,  representa  a  perda  TOTAL  E
INTEGRAL desta garantia.

Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o
consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e
custos de transporte. Caso a  DL  não consiga contato com o consumidor através dos dados de
contatos  por  ele  fornecidos  ou  o  consumidor  não  aprove  o  orçamento  no  prazo  informado
durante o  atendimento,  o produto será devolvido sem conserto,  sem que tal  fato represente
descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.

Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de
orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente
autorizada  somente  para  os  produtos  comprovadamente  fabricados  pela    XIAOMI  ,    que  forem  
importados e   distribuídos pela   DL   no território brasileiro.  

Não abra o Produto Xiaomi.  A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são
cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da  DL  ou terceiros por ela expressamente
autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta
garantia.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando
em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Em nenhuma hipótese a  DL /  XIAOMI  será responsável  por indenização superior ao preço de
compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas

Niewłaściwa utylizacja elektroniki może mieć negatywne skutki dla środowiska. DL Eletrônicos, 

wyłącznie ilustracyjny. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Aby promować ochronę środowiska, Xiaomi unika nadmiernego pakowania. Zdjęcia mają charakter 
sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2
• Czy wyrzucisz baterie i baterie przenośne? Dowiedz się, który PEV jest najbliżej Ciebie: 
najbliższy do utylizacji elektroniki: greeneletron.org.br/localizador
Zobacz listę produktów tutaj: greeneletron.org.br/lista-completa Dowiedz się, który PEV jest 
ponownie wprowadzane do łańcucha produkcyjnego. • Wątpliwości co do tego, co można odrzucić? 
Ułatwiaj właściwe ostateczne przeznaczenie produktów, tak aby były poddawane recyklingowi i 
Zabierz swoje produkty, baterie lub baterie do najbliższego punktu dobrowolnej dostawy (ENP)! 
i przyczyniaj się do wzrostu zrównoważonej konsumpcji.
przyjazne dla środowiska usuwanie produktów, baterii i baterii przenośnych. Bądź częścią tego ruchu 
logistyki zwrotów, przestrzega krajowej polityki w zakresie odpadów stałych, chroniąc planetę poprzez 
oficjalny dystrybutor produktów Xiaomi w Brazylii, we współpracy z Green Eletron, menedżerem 

11. Utylizacja ekologiczna

klientów:
posiadacza faktury i pełny adres. DL oferuje kilka kanałów obsługi, aby wygodnie obsługiwać swoich 
Aby usługa była sprawna, zawsze miej pod ręką numer seryjny produktu; faktura zakupu; Numer CPF 
10. Kanały usług
3.
ubezpieczeń i finansowania, które konsument zawiera lub kupuje od produktu lub
DL nie sprzedaje i nie ponosi odpowiedzialności za przedłużoną gwarancję i inne rodzaje 
Ten przewodnik / termin może ulec zmianie bez powiadomienia.
użytkowania lub niemożności korzystania z produktu.
utrata zysków, jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub konsekwencje wynikające z 

de  lucros,  quaisquer  danos  diretos  ou  indiretos  ou  consequências  decorrentes  do  uso  ou
impossibilidade de uso do produto.

Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.

A  DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de
seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou
terceiros.

10. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a
nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 Site: www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para
atendimento. 

 E-mail atendimentoxiaomi@dl.com.br

 SAC 0800 031 4201

11. Descarte Ecológico

O  descarte  de  eletroeletrônicos,  quando  feito  de  forma  incorreta,  pode  gerar
consequências  negativas  ao  meio  ambiente.  A  DL  Eletrônicos,  distribuidora  oficial  dos
produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa,
cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do
descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável.
Leve os  seus  produtos,  pilhas  ou  baterias  ao  Ponto de Entrega Voluntária  (PEV)  mais
próximo! Facilite  a  destinação final  correta dos  produtos  para  que sejam reciclados e
inseridos novamente na cadeia produtiva. • Dúvidas sobre o que pode ser descartado?
Consulte a lista de produtos aqui: greeneletron.org.br/lista-completa

Descubra  qual  é  o  PEV  para  descarte  de  eletroeletrônicos  mais  próximo  de  você:
greeneletron.org.br/localizador

• Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de
você: sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.


