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1-Põhiteave 

1-Põhifunktsioonid 
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 

1. Sisselülitamine 

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all. 

 

2. Väljalülitamine 

Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse menüü. Puudutage valikut Toide välja. 

Kui teie seade ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu all 15 sekundit, et sundida seadme 

taaskäivitamine. 

 

3. Taaskäivitamine 

Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kuvatakse menüü. Puudutage käsku Taaskäivita. 

 

SIM-kaardid 
1. SIM-, USIM- ja UIM-kaartide sisestamine 

Kasutage kaasa pandud SIM-kaardi salve väljatõmbamise tööriista, et SIM-kaart telefoni 

küljelt välja tõmmata. Asetage SIM-kaart salve sisse ja sisestage see oma seadmesse. 

 

2. SIM-, USIM- ja UIM-kaartide eemaldamine 

Kasutage kaasa pandud SIM-kaardi salve väljatõmbamise tööriista, et SIM-kaart telefoni 

küljelt välja tõmmata. Eemaldage SIM-kaart salvest ja sisestage salv seadmesse tagasi. 

 

3. SIM-, USIM- ja UIM-kaartide seaded 

Ühe SIM-seadmega saate kasutada ainult ühe mobiilsideoperaatori teenuseid. Topelt-SIM 

telefonid pakuvad rohkem võimalusi, olenevalt paigaldatud SIM-kaartide arvust. 

Kahe SIM-kaardiga seadmel saate seadistada vaikimisi SIM-kaarte kõnede tegemiseks ja 

mobiilse andmeside kasutamiseks valides Seadmed > SIM-kaardid ja mobiilsidevõrgud. 

Saate muuta SIM-kaardi nimesid, mida kuvatakse numbrivalimisekraanil. Selle tegemiseks 

avage Seaded > SIM-kaardid ja mobiilsidevõrgud ning valige oma SIM-kaart. 

Eelistatud võrgutüüpide muutmise valikud on saadaval menüüs Seaded > SIM-kaardid ja 

mobiilsidevõrgud > Eelistatud võrgutüüp. 

 

Laadimine 
Kui telefoni aku tühjeneb, ühendage USB-kaabel telefoniga ja ühendage see pistikupessa 

ühendatud adapteriga. Kui telefon on täielikult laetud, ühendage laadija lahti. 

Kasutage ainult autoriseeritud USB-kaableid ja toiteadaptereid. Telefoni laadimiseks 

autoriseerimata seadmete kasutamine võib tõsiselt vigastada akut ja põhjustada plahvatusi. 
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2-Telekommunikatsioon 
1-Telefon 
Kõnede tegemine 

MIUI-s on kõnede tegemiseks mitu võimalust. 
 
1. Numbrivalimisekraani kasutamine 

Sisestage numbrivalimisekraanile telefoninumber ja puudutage helistamiseks rohelist 

nuppu. Kui puudutate rohelist nuppu otse, ilmub viimati valitud number. Helistamiseks 

puudutage nuppu uuesti. 
 
2. Vajutage ja hoidke telefoninumbrit 

Vajutage ja hoidke telefoninumbrit, et kuvada numbrivalimisnuppu. Kõne tegemiseks 

puudutage nuppu. 
 
3. Kõneajaloost numbritele helistamine 

Puudutage kõneajaloos mis tahes numbrit, et sellele tagasi helistada. 

 

4. Kiirvalimine 

Telefoninumbri määramiseks kiirvalimisnumbrile vajutage soovitavat numbrit 

numbrivalimisekraanil ja hoidke seda all. 

 

Sissetulevad kõned 
Sissetulevate kõnede kohta saate märguande kas täisekraani dialoogiakna või hõljuva 

teavituse kaudu. 

 

1. Kõnedele vastamine 

Kui soovite kõnele vastata, libistage täisekraani dialoogiaknas rohelist nuppu või, hõljuva 

teavituse puhul, lihtsalt puudutage nuppu. 

 

2. Kõnedest keeldumine 

Kõnest keeldumiseks libistage täisekraani dialoogiaknas punast nuppu või, hõljuva 

teavituse puhul, lihtsalt puudutage nuppu. 

 

3. Vasta SMS-iga 

Libistage SMS-i nuppu täisekraani dialoogiaknas, et vastata tekstisõnumiga. Võite valida 

ühe kiirvastustest või kirjutada uue sõnumi. 

 

4. Helina vaigistamine 

Helina vaigistamiseks vajutage telefonil mis tahes füüsilist nuppu. 

 

5. Helina vaigistamine ümberpööramisega 

Kui telefon on horisontaalsel pinnal ja ekraan on ülespoole, pöörake telefon helina 

vaigistamiseks ümber. Selle funktsiooni saate sisse lülitada menüüs Kõneseaded > Saabuva 

kõne seaded. 
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6. Vaigista helin tõstmisel 

Vähendage sissetulevate kõnede helina tugevust, kui telefon on tõstetud. Selle funktsiooni 

saate sisse lülitada menüüs Kõneseaded > Saabuva kõne seaded. 

 

7. Helina helitugevuse suurendamine 

Helina helitugevus võib järk-järgult kasvada teie määratud tasemeni. Selle funktsiooni saate 

sisse lülitada menüüs Kõneseaded > Saabuva kõne seaded. 

 

8. Välkteade helina ajal 

Võite seada välkteate teavitamaks teid sissetulevatest kõnedest. See funktsioon on 

saadaval menüüs Kõne seaded > Saabuva kõne seaded. 

 

Kõneaegsed funktsioonid 
Kõnede käigus on teil võimalik kasutada mitmeid võimalusi. 

· Helisalvesti: saate salvestada kõnesid ja salvestada heli rakendusse Helisalvesti. 

· Märkmed: tehke märkmeid, mis salvestatakse rakendusse Märkmed pärast kõne 

lõpetamist. 

 

Helistaja ID 
Helistaja ID võimaldab tuvastada telefoninumbreid, mida pole kontaktidesse salvestatud. 

Andmed pärinevad kahest allikast: „kollaste lehekülgede“ andmebaas ja kasutajate 

aruanded. 

 

1. Telefoninumbrid „kollastelt lehekülgedelt“ 

„Kollased leheküljed“ sisaldavad ettevõtete ja teenuste telefoninumbreid. Neid pakuvad 

meie partnerid või ettevõtted ise. Teile nähtav teave sisaldab ettevõtte/teenuse nimesid ja 

logosid. „Kollastelt lehekülgedelt“ pärinevate telefoninumbrite puhul on helistaja alati 

tuvastatud. 

 

2. Märgitud telefoninumbrid 

MIUI kasutajad võivad märkida tundmatuid numbreid pettuste, teleturustuse, 

taksoettevõtete jms ning edastada selle teabe MIUI-le. Kui märkimisväärne arv kasutajaid 

esitab järjepideva tagasiside ühe numbri kohta, näete seda telefoninumbrit koos 

kommentaariga, kui teile peaks sealt kõne tulema. 

 

· Telefoninumbri märkimine 

Mõnel juhul ilmub pärast kõne lõpetamist automaatselt dialoogiaken, mis soovitab teil 

numbrist teavitada. Võite ka telefoninumbritest enesealgatuslikult teavitada, minnes 

telefoninumbri lehele Üksikasjad. 

 

· Teavitatud telefoninumbrite korrigeerimine 

Kui leiate, et telefoninumbrile on omistatud vale teave, võite selle parandada 

telefoninumbri lehele Üksikasjad. 
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Kõne seaded 
Seaded sisaldavad valikuid kõnede, mobiilivõrkude ja SIM-kaartide jaoks. Seadete 

avamiseks puudutage numbrivalimisekraanil nuppu Menüü. 

 

1. Kõne salvestamine 

Saate salvestada kõik oma kõned automaatselt. 

Saate salvestada kõnesid kõikidelt numbritelt või piirata salvestusi valitud numbritele, 

tundmatutele numbritele ja/või numbritele kataloogist. 

 

2. Määratlege tundmatud numbrid 

Selle funktsiooni abil saate lasta MIUI-l kontrollida, kas tundmatuid numbreid on märgitud 

kui ettevõtteid või teenuseid. Kõne tegemiseks vajutage telefoninumbril ja hoidke seda all. 

 

3. Asukoht ja maakoodid 

See funktsioon võimaldab MIUI-l näidata sissetulevate kõnede telefoninumbrite asukohta. 

Samuti on võimalik seada maakoodi vaikimisi valik ja maakoodide automaatne lisamine. 

 

4. Täpsemad seaded 

Siit leiate numbrivalimisekraani puuteheli seaded ja muud isikupärastamise võimalused. 

 

2-Sõnumside 

Sõnumite saatmine ja neile vastamine 
1. Sõnumi saatmine 

Avage sõnumiedastusrakendus ja puudutage plussnuppu, et luua tühi sõnum. Saate valida 

adressaadi oma kontaktide seast või lisada telefoninumbri käsitsi. Sisestage oma sõnum ja 

puudutage valikut Saada. 

 

2. Sõnumile vastamine 

Puudutage saadud sõnumit ja sisestage oma vastus allpool asuvasse välja. Pärast 

lõpetamist puudutage nuppu Saada. 

 

3. Manused ja ajastatud sõnumid 

Puudutage sõnumi koostamise ajal plussnuppu, et lisada sõnumile kontaktisik, pilt, miski 

lemmikute seast, heliklipp, video või slaidiseanss. 

Libistage paremale, et näha kiirvastuste loendit. 

Samuti võite manuse valikute hulgast leida võimaluse ajastatud sõnumite saatmiseks. 

 

4. Saadetavatele sõnumitele SIM-kaardi valimine 

Kui teie seadmes on kaks SIM-kaarti, küsitakse teilt enne sõnumi saatmist, millist SIM-kaarti 

kasutada. 
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Otsing 
Avalehe ülaosas oleva otsinguriba abil saate otsida telefoninumbreid „kollastelt 

lehekülgedelt“, sõnumitest ja vestlustest. 

 

Seaded 
 

1. Mi Message 

Saatke sõnumeid teistele MIUI seadmetele, ilma et peaksite maksma. 

 

2. Näita 

Nutikas sõnumside 

Nutikas sõnumside võimaldab MIUI-l kontrollida sissetulevaid sõnumeid ühekordsete 

paroolide puhuks ja luua nutikaid menüüsid ettevõtetelt tulnud sõnumitele. 

 

Teavituste grupp 

Kasutage seda funktsiooni SMS-teavituste automaatseks grupeerimiseks. 

 

Näita profiilifotosid 

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näitab MIUI inimeste profiilifotosid ja määrab 

ettevõtetele automaatselt pildid. 

 

Määrake kontaktidele fotod 

Profiilifotod, mis sisaldavad isiku initsiaale, määratakse profiilifotota kontaktide hulka. 

 

Näita blokeeritud SMS-e 

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse vestluste loendis blokeeritud 

tekstisõnumeid. 

 

3. Teavitused 

Näita sõnumeid lukustusekraanil 

Lülitage see funktsioon sisse, et kuvada sõnumi eelvaadet lukustusekraanil ja 

teavitustevarjul. 

 

Kohaletoimetamise staatus 

Kasutage seda funktsiooni, et saaksite teavituse, kui teie sõnumid on kohale toimetatud. 

 

Kohaletoimetamise heli 

Esita sõnumite kohaletoimetamise heli, kui sõnum on kohale toimetatud. 

 

4. Lisasätted 

Kustutatud sõnumid 

Mi Cloudis talletatud kustutatud sõnumite vaatamine on saadaval kõigile Mi Cloudi 

liikmetele. 
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Sõnumite sünkroonimine Mi Cloudist 

Sõnumite varundamiseks lülitage sisse sünkroonimine Mi Cloudi. Saadaval on ka valik 

topelt-SIM seadmete jaoks. 

 

Lisasätted 

Edasijõudnud kasutajate seaded leiate seadete lehe alaosast. 

 

3-Kontaktid 

1. Kontaktide lisamine 

Avage rakendus Kontaktid ja puudutage kontakti lisamiseks plussnuppu. 

 

2. Kontaktide importimine 

Kontaktide importimine kontodest 

Teie kontode kontaktide importimise valikud ilmuvad rakenduse esmakordsel avamisel. 

Need on saadaval ka seadetes. 
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2-Pildid 

1-Pildid 
1-Kaamera 
Kuidas kiiresti kaamerat avada? 

1. Avakuva otsetee 

Kaamera avamiseks puudutage avakuva otsetee ikooni. 

 
 

2. Lukustusekraan 

Kaamera avamiseks libistage lukustusekraanil vasakule 

 

3. Vajutage helitugevuse vähendamise nuppu kaks korda 

Lülitage sisse vastav valik menüüs Seaded > Lukustusekraan ja parool, et saaksite käivitada 

kaamera vajutades helitugevuse vähendamise nuppu kaks korda. 

 

(Märkus: te ei näe oma Galerii sisu, kui käivitate kaamera lukustusekraanilt, ilma parooli 

kinnitamata.) 

 

Kaamerarežiimid 
1. Foto 

Foto on vaikerežiim. Libistades vasakule ja paremale saate valida erinevate 

kaamerarežiimide vahel. Avalehel leiate ka nupu, mis võimaldab lülituda esi- ja 

tagakaamera vahel. 

 

2. Portree 

Lülituge portreerežiimile ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et teha fotosid uduse 

taustaga. 

· Tagakaamera: kahe kaameraga seadmed kasutavad mõlemat kaamerat, et hoida subjekt 

teravana ja tausta udustada. 

· Esikaamera: hangi ilusaid portreevõtteid, kasutades tarkvara. Te saate teha portreevõtteid 

esikaamera abil, vajutades mõnedel seadmetel fotorežiimis olevat erinuppu. 
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3. Ruutrežiim 

Kui te pole kindel, kas kärpimine töötab, lülituge ruutrežiimile ja saate oma võtteid 

pildistamise ajal komponeerida. 

 

4. Panoraamrežiim 

Panoraamrežiimis teeb telefon mitu fotot ja ühendab need seejärel üheks sujuvaks pildiks. 

Käivitamiseks puudutage katiku nuppu ja järgige juhiseid. Lõpetamiseks puudutage katiku 

nuppu uuesti või liigutage telefon pildiotsijaala lõppu. 

(Märkus: telefoni liiga kiire liigutamine võib protsessi katkestada. Stabiilne kiirus ja 

fikseeritud nurgad tagavad parimad tulemused.) 

 

5. Käsitsirežiim 

Kasutage seda režiimi valge tasakaalu, fookuse, säriaja ja ISO käsitsi määramiseks. 

 

6. Videorežiim 

Videote salvestamiseks lülitage sisse videorežiim. Puudutage ekraani ülaosas nuppu Veel, 

et valida aegvõtte ja aegluubi võimalused. 

 

7. Lühivideo 

Kasutage seda režiimi kuni 10 sekundi pikkuste videote salvestamiseks. Spetsiaalne filtrite 

komplekt teeb videote salvestamise ja redigeerimise enne nende jagamist erinevatel 

sotsiaalmeediaplatvormidel palju mugavamaks. 

 

Kallutatavad-nihutatavad fotod 
1. Kallutatavate-nihutatavate fotode tegemine 

Puuduta fotorežiimis nuppu Veel ja vali Kalluta-nihuta. Fokusseeritud ring on saadaval 

vaikimisi. Horisontaalsetele joontele lülitumiseks puudutage nuppu uuesti. 

 

2. Udususega mängimine 

Kallutatavate-nihutatavate fotode tegemisel näete ekraanil valgendatud ala. See ala jääb 

foto tegemisel udusemaks. 

· Lohistage fokusseeritud ala, et seda liigutada. 

· Suuruse muutmiseks lohistage valgendatud ala. 

· Topeltklõpsake ekraanil, et fokusseeritud ja udused alad kohad vahetaksid. 

 

Taimer 
Puudutage fotorežiimis nuppu Veel ja valige Taimer, et pildistada 3-sekundilise viivitusega 

pärast katikunupu puudutamist. Puuduta taimerinuppu uuesti, et seada viivitusajaks 5 

sekundit. 

Pärast katikunupu vajutamist näete stardiloendust. Loenduse ajal reguleerige võttenurka ja 

kompositsiooni. 
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Pildistamise ajal fotode sirgena hoidmine 
1. Pildiotsija sirgendamine 

Puuduta fotorežiimis nuppu Veel ja vali Kohenda. 

 

2. Teave selle funktsiooni kohta 

See funktsioon võimaldab teil alati hoida oma kaadrid tasandatud olenemata sellest, kuidas 

telefoni kallutate. Teie Galeriisse salvestatakse ainult kaadris olev pilt, marginaalid 

kärbitakse. 

 

 

Grupi autoportreed 
1. Selle funktsiooni sisselülitamine 

Puuduta fotorežiimis nuppu Veel ja vali Grupiselfi. 

(Märkus: seda funktsiooni mõnede mudelite puhul ei toetata. Saate kontrollida, kas see on 

teie seadmes saadaval, puudutades fotorežiimis nuppu Veel.) 

 

2. Teave selle funktsiooni kohta 

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, tehakse pildistamisel mitu kaadrit. Iga inimese 

parimad näoilmed ühendatakse seejärel üheks fotoks. 

 

Kaunimaks tegemine 
1. Teave selle funktsiooni kohta 

Kaunimaks tegemine pakub mitmeid võimalusi nahatoonide ühtlustamiseks ja näoilmete 

parandamiseks reaalajas. 

 

2. Erinevate kaamerate kasutamine 

Kaunimaks tegemine on saadaval nii esi- kui ka tagakaameratele. 
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Suumimine 
Parima efekti saavutamiseks saate sisse ja välja suumida. 

(Märkus: seda funktsiooni toetab ainult tagumine kaamera.) 

 

1. Žestisuum 

Libistage kaks sõrme teineteisest eemale, et sisse suumida ja tooge sõrmed kokku, et välja 

suumida. 

(Märkus: need žestid lõpetavad töötamise, kui olete suumi oma kõrgeima või madalaima 

väärtuseni viinud.) 

 

 

2. 2X suumimine 

Suumimiseks koputage 2X otseteele. Välja suumimiseks puudutage otseteed uuesti. 

(Märkus: seda funktsiooni toetatakse ainult topeltkaameraga seadmetel.) 
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3. Täpsed suumi väärtused 

Suumi skaala kuvamiseks vajutage ja hoidke all 2X otseteed. 

(Märkus: seda funktsiooni toetatakse ainult topeltkaameraga seadmetel.) 

 
 

Ajatemplid ja vesimärgid 
Saate lisada oma fotodele ajatempleid ja topeltkaamera vesimärke, valides vastavad lülitid 

Kaamera seadetes. Topeltkaamera vesimärgid varieeruvad erinevate telefonimudelite 

puhul. 

(Märkus: mõnedel seadmetel pole topeltkaamera vesimärgid toetatud.) 
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HDR 
HDR tähistab ülisuure ulatusega pildistamist. See funktsioon teeb mitu kaadrit, et 

alasäritada eredaid alasid ja ülesäritada tumedaid kohti ning ühendada need kokku nii, et 

kõik fotol olev oleks selgelt nähtav. 

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näete ekraanil HDR ikooni. Pildistamine HDR-is võtab 

veidi kauem aega kui tavaliste fotode tegemine. 

(Märkus: mõnedel seadmetel pole automaatne HDR toetatud.) 

 
 

2-Galerii 
Redigeerija 

Vaadake, kuidas saate oma fotosid ja videosid muuta 

 

1. Kustutage read ja objektid 

Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada oma fotodelt visuaalset segadust. 

See funktsioon aitab teil ka mittevajalikke ridu eemaldada, neist lihtsalt sõrmega üle 

libistades. 

 

2. Kleepsud 

Tee oma autoportreed naljakate kleebistega lahedamaks. 

 

3. Kritseldus 

Saate teha kritseldusi või lisada oma fotodele erinevaid kujundeid. 

 

4. Mosaiik 

Lisage oma fotodele erinevaid mosaiigimustreid, kui soovite mõningaid objekte peita. 

 

Vabastage mäluruumi 
Õppige, kuidas teha nii, et teie pildid võtaksid vähem ruumi. 

 

1. Optimeerige fotod 

Logige sisse oma Mi Accounti ja lülitage Mi Cloudiga sünkroonimine sisse. Optimeeritud 

fotode pidamine teie seadmes ja originaalfailide hoiustamine Mi Cloudis vabastab palju 

mäluruumi. 
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See versioon on ainult privaatseks kasutamiseks ja seda ei tohi levitada.

2. Kustuta kuvatõmmiseid 

Tihtipeale vajate kuvatõmmiseid vaid lühikeseks ajaks. Kustutage asjatud ekraanitõmmised, 

et säästa ruumi kasulike asjade jaoks. 

 

Kollaaž 
Kollaaži loomiseks valige 1–4 fotot. Saadaval on mitu stiili ja kavandit. 

 

Lemmikud 
Puudutage südame ikooni foto vaatamise ajal, et lisada seda lemmikutesse. Lemmikud 

leiate vahekaardilt Albumid. 

 

Varjatud album 
Kuidas kasutada varjatud albumit 

Libistage alla vahekaardil Albumid. Teil palutakse lisada parool. Pärast seda näete oma 

peidetud albumit, kuhu salvestatakse kõik fotod, mida soovite peita. 

 

Beebialbum 
Kuidas kasutada Beebialbumit 

Leidke fotol väikelaps ja märkige ta beebina. Pärast seda näete oma Beebialbumit 

vahekaardil Albumid. 

Saate seda jagada teiste pereliikmetega. 

 

Automaatsed varukoopiad 
Kuidas sünkroonida Galeriid Mi Cloudiga 

Lülitage Galerii seadetes sisse automaatsed, et mitte kaotada olulisi fotosid ja videosid. 

Saate oma fotode sirvimiseks Mi Cloudi sisse logida oma Mi-kontoga teistes seadmetes (nt 

ühilduvad telerid ja arvutid). 
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3-Avakuva 

1-Avakuva 
1-Lukustusekraan 
Põhifunktsioonid 

1. Kuidas muuta lukustusekraani taustapilti 

Avage Seaded > Taustapilt, valige pilt ja puudutage valikut Rakenda. 

 

2. Kuidas ekraanilukku seadistada/muuta 

Avage Seaded > Lukustusekraan ja parool > Määra ekraanilukk, valige soovitud ekraaniluku 

tüüp ja järgige juhiseid. 

Märkus: pidage oma parooli meeles. Juhul, kui selle unustate, ei saa te seda enam taastada. 

Peate tegema tehaseseadete lähtestamise, mis kustutab teie seadmes kõik andmed (sh 

fotod, kontaktid ja rakendused). 

 

3. Kuidas lisada sõrmejälgi 

Avage Seaded > Lukustusekraan ja parool > Sõrmejälgede haldamine ning valige Lisa 

sõrmejälg. 

 

Lisafunktsioonid 
1. Reguleerige seadme unerežiimile minemise aega 

Menüüs Seaded > Lukustusekraan ja parool > Unerežiim saate seada aja, mille möödudes 

seade unerežiimile läheb. Vaikeaeg on 1 minut. Mida pikem see aeg on, seda rohkem akut 

teie seade tarbib. 

 

2. Ära ärata Lukustusekraani teavituste jaoks 

Saate valida, et teie Lukustusekraan ei ärkaks teavituste peale. Vastava lüliti leiate menüüst 

Seadistused > Lukustusekraan ja parool. 

 

Taustapildi Karussell 
1. Kuidas lülitada sisse Taustapildi Karussell 

Avage Seaded > Lukustusekraan ja parool > Taustaga Karussell ja lülitage see sisse. Teie 

lukustuskraanile saadetakse regulaarselt uusi taustapilte. 

Kui teie seadmes on rakendatud vaiketeema, libistage sõrmega Lukustusekraanil paremale, 

puudutage valikut Taustapilt Karussell ja järgige juhiseid. 

 

2. Kuidas luua Avakuva otsetee 

Taustapildi karussell ei loo vaikeolekus Avakuva otseteed. Selleks libistage Lukustusekraanil 

paremale, valige Taustapilt Karussell ja puudutage valikute kuvamiseks nuppu Veel. 

 

3. Kuidas kasutada Taustapilti Karussell teemadega 

Taustapilt Karussell töötab vaid Lukustusekraani vaiketüübiga. Kui kasutate kohandatud 

teemat, võite siiski muuta rakenduses Teemad oma Lukustusekraani tüübi vaiketüübiks. 
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2-Avakuva 
Põhifunktsioonid 

Kõiki teie seadmesse installitud rakendusi kuvatakse teie avakuval. Kuid see ei ole ainus 

avakuva pakutav funktsioon. 

 

1. Rakenduste desinstallimine 

Rakenduse desinstallimiseks vajutage selle ikooni ja hoidke seda, seejärel lohistage see 

ekraani ülaosasse ilmuva prügikasti kohale. 

 

2. Taustapildi vahetamine 

Järgige neid samme. 

· Avage Seaded > Taustapilt. 

· Valige üks albumitest. 

· Valige taustapilt. 

· Puudutage valikut Rakenda ja valige Sea avakuvaks. 
 
3. Rakenduste installimine 

Teie valitud rakendusteturg ilmub ka Avakuval. Sealt saate otsida vajalikke rakendusi. 
 
4. Rakenduste ikoonide teisaldamine 

Vajutage ja hoidke all rakendust, et see kätte võtta, seejärel lohistage see uude asukohta. 
 
5. Uute kaustade loomine 

Kausta loomiseks lohistage üks rakendus teise rakenduse kohale. Pärast seda saate kausta 

nime muuta. 
 

Redigeerimisrežiim 

Redigeerimisrežiimis saate faile ja rakendusi efektiivsemalt ümber paigutada. 

 

1. Kuidas siseneda Avakuva redigeerimisrežiimi 

Sellesse režiimi sisenemiseks on kolm meetodit. 

· Vajutage ja hoidke avakuval tühja koha. 

· Pigistage ekraani kahe sõrmega. 

· Vajutage ja hoidke all nuppu Menüü. 

 

2. Redigeerimisrežiimis saate teha järgnevat 

Pärast redigeerimisrežiimi sisenemist ilmuvad kolm nuppu. 

· Taustapilt: see nupp võimaldab teil taustapilte kiiremini muuta. 

· Vidinad: see nupp võimaldab teil vidinaid lisada. 

· Seaded: vaikekuva, paigutuse ja siirdeefekti valikud. 

Redigeerimisrežiimis piisab objektide valimiseks puudutusest. 

· Teisaldamine: valige mitu objekti ja puudutage allpool olevat kuva eelvaadet, et valitud 

objektid sinna teisaldada. 

· Desinstallimine: valige mitu objekti ja puudutage nuppu Desinstalli nende kõigi 

desinstallimiseks. 

· Kaustade loomine: valige mitu objekti ja puudutage kausta loomiseks valikut Grupp. 
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3-Teavituste olekuriba 
Põhifunktsioonid 

1. Teavituste ala avamine 

Teavituste ala avamiseks nipsake ekraani ülaosast alla. 

 

2. Ikoonide ümberpaigutamine 

Mobiilse andmeside, Wi-Fi, taskulambi ja muude funktsioonide ikoonid on vaikimisi 

saadaval teavituste alas. Üksuste ümberpaigutamiseks valige Veel. 

Redigeerimisrežiimis on saadaval järgmised funktsioonid. 

· Ikoonide ümberpaigutamine: 

üksuse ümberpaigutamiseks vajutage ikooni ja hoidke seda all. 

· Funktsioonide kasutamine: 

funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks puudutage selle ikooni. 

 

3. Wi-Fi seaded 

Wi-Fi-võrgu kiireks vahetamiseks puudutage Wi-Fi-võrgu nime. 

 

4. Bluetoothi seaded 

Vajutage Bluetoothi nime, et hallata ühendatud seadmeid. 

 

Rakenduste teavitused 

1. Rakenduste teavituste haldamine 

Avage Seaded > Teavitused ja olekuriba > Rakenduste teavitused ning vajutage mis tahes 

rakendust, et näha, milliseid teavitusi sellel on lubatud saata. 

2. Teavituste lubamine 

· Näita teavitusi: vaikimisi sisse lülitatud. Lülitage välja, et piirata kõiki selle rakenduse 

teavitusi. 

· Rühmitatud teavituste juhised: teavitusfilter Smart. Kui te pole kindel, milline režiim 

rakendusele kõige paremini sobib, kasutage soovitatud režiimi. 

· Rakenduse ikooni tähis: lülitage sisse, et lubada kuvada teavitusi rakenduse ikoonidel. 

· Teavituste liikumine: lülitage sisse, et lubada olulisi teavitusi kuvada teistest eespool. 

· Lukustatud ekraani teavitused: lülitage sisse, et lubada oluliste teavituste kuvamist 

lukustatud ekraanil. 

· Heli: lülitage sisse, et mängida teavituste heli. 

· Vibratsioon: lülitage sisse, et teavitustega kaasneks vibreerimine. 

· Märgutuli: lülitage teavituste jaoks sisse LED-märgutuli. 
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Teavituste kaust 

1. Kuidas on teavitused filtreeritud? 

MIUI õpib, mida te rakenduste teavitustega teete, ja otsustab, kas teavitused, mis te saate, 

on olulised või mitte. Ebaolulised teavitused paigutatakse eraldi kausta. 
 
2. Kuidas peatada teavituste filtreerimine 

Lihtsalt lülitage sisse Seaded > Teavitused ja olekuriba. 
 
3. Kuidas panna ebaoluliseks märgitud teavitusi uuesti ilmuma 

Avage Seaded > Teavitused ja olekuriba > Rakenduse teavitused, vajutage rakendust, valige 

Rühmitatud teavituste reeglid ning vajutage Tähtis. 
 

Teised funktsioonid 

1. Akunäidik 

Selleks, et valida, millist näidikut kuvatakse, avage Seaded > Teavitused ja olekuriba > 

Akunäidik. 

2. Ühenduse kiiruse kuvamine 

Selleks, et olekuribal oleks nähtaval ühenduse kiirus, valige Seaded > Teavitused ja 

olekuriba ning lülitage sisse nupp. 

3. Muuda operaatori nime 

Saate operaatori nime kohandada valides Seaded > Teavitused ja olekuriba > Muuda 

operaatori nime. 
 

4-Globaalne rakenduste hoidla 
1. Teave rakenduste hoidla kohta 

Rakenduste hoidlas on ühendatud kõik olulised teavitused ja rakenduse funktsioonid. 

Selleks, et pääseda ligi funktsioonidele, mida kõige rohkem vajate, nipsake avakuval 

paremale. 
 
2. Funktsioonid 

Rakenduste hoidla on kaartide komplekt, mis koosneb MIUI kõige populaarsematest 

funktsioonidest. 
 
3. Otseteed 

Otseteed võimaldavad teil kasutada oma lemmikrakenduste funktsioone ilma et peaksite 

kulutama aega nende käivitamisele või ülesotsimisele. 
 
4. Väike märkus 

Märkmete tegemine on palju mugavam, kui peate vaid täitma tühja kaardi, mis on otse teie 

ees. 
 
5. Aktsiad 

Selleks, et saada teavitusi ettevõtete kohta, mida jälgite, kasutage rakenduste hoidlas 

asuvat aktsiate kaarti. 

 

6. Sõnumite saatmine 

Rakenduste hoidlas on mitme sõnumivahetusplatvormi sõnumid ühendatud ühte kaarti. 
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7. Kalendri sündmused 

Sellelt kaardilt leiate kõik koosolekute kuupäevad, kohtumiste ajad ja sõprade sünnipäevad. 
 
8. Soovitatud rakendused 

Siit leiate uusi rakendusi, mis on praegu populaarsed. 
 

5-Jagatud ekraan 
1. Rakenduste avamine jagatud ekraanil 

Avage rakendused, mida soovite kasutada, ja järgige alltoodud juhiseid. 

Hiljutiste kohtade avamiseks vajutage nuppu Menüü. 

· Valige Jagatud ekraan. 

· Vajutage esimest rakendust, hoidke seda all ja lohistage see esile tõstetud alasse.  

· Puudutage teist rakendust. 
 
2. Kuidas väljuda jagatud ekraanist 

· 1. meetod. Avage hiljutised kohad ja vajutage ekraani ülaosas nuppu Välju. 

· 2. meetod. Lohistage eraldaja täiesti üles või täiesti alla. 
 
3. Kuidas panna rakendusi omavahel kohti vahetama 

Kui rakendused on jagatud ekraanil avatud, topeltklõpsake eraldajat, et rakendusi omavahel 

kohti vahetama panna. 
 

6-Quick Ball 

1. Quick Balli sisselülitamine 

Funktsiooni Quick Ball saate sisse lülitada, kui valite Seaded > Lisaseaded > Quick Ball. 

 

2. Otseteede valimine 

Quick Ballil on viis kohandatavat kiirklahvi. Kiirklahvi saate valida, kui vajutate Seaded > 

Lisaseaded > Quick Ball > Vali otseteed. 

 

3. Eelistatud liigutuse valimine 

Quick Balliga töötamisel saate valida kahe liigutuse vahel. Saadaval on järgmised liigutused: 

sõrmega pealevajutamine ja sõrmega üle ekraani tõmbamine. 

 

4. Quick Balli peitmine 

Valige rakendused, mille puhul Quick Ball peidetakse automaatselt. 

 

5. Täisekraanirežiim 

Kui seadmel lülitub sisse täisekraanirežiim, saate liigutada Quick Balli kõrvale. 

 

6. Inaktiivsus 

Kui te Quick Balli 3 sekundit ei kasuta, võib see jääda kinni ekraani äärele. 

 

7. Lukustatud ekraan 

Peale avakuva on Quick Balli võimalik kuvada ka lukustatud ekraanil. 
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4-Tööriistad 

1-Sisuteenused 

Brauser 

1. Tööriistad 

Selleks, et näha saadaval olevaid valikuid, vajutage Veel > Tööriistad. 

· Lehekülje salvestamine: see funktsioon võimaldab teil salvestada veebilehti kuvatõmmiste 

või HTML-failidena ja avada neid uuesti ilma võrguühenduseta. 

· Leia lehelt: selleks, et leida kiirelt märksõnu leheküljelt, mida sirvite, kasutage otsingut. 

· Andmeside kasutuse vähendamine: kui lülitate sisse selle funktsiooni, keelatakse 

automaatselt piltide laadimine, kui te pole W-iFi-ga ühendatud. 

 

2. Vahelehed 

Kõigi avatud vahelehtede vaatamiseks puudutage allolevat ikooni. Selles režiimis saate 

avada eelvaate ja sulgeda või avada uusi vahelehti. 

 

3. Inkognito režiim 

Avatud vahelehtede eelvaates on võimalik ümber lülituda inkognito režiimile. Inkognito 

režiimis ei salvestata teie sirvimisi ja otsinguajalugu. Siiski salvestatakse allalaaditud failid ja 

lisatud järjehoidjad. 

 

4. Järjehoidjad 

Teil on võimalik veebilehekülg, mida sirvite, lisada järjehoidjatesse. Selle saab salvestada 

avalehele või avakuvale. 

 

5. Avalehe järjehoidjad 

Kui asute avalehel, saate järjehoidjatesse lisada hiljuti vaadatud lehti või kohandatud linke. 

 

6. Uudisvoog 

Uudisvoo kanalite vahetamiseks nipsake vasakule ja paremale. Uudisvoo eelistatud keele 

muutmiseks vajutage gloobuse märgile. Saadaval on inglise, hindi ja tamili keel. 

 

7. Veebilehe jagamine 

Saate brauseri veebilehti jagada mitmete platvormidega, sealhulgas Facebooki ja 

WhatsAppiga. 

  

22



See versioon on ainult privaatseks kasutamiseks ja seda ei tohi levitada.

Mi Apps 

1. Rakenduste installimine 

Mi Apps on platvorm, kus saate oma seadme jaoks leida palju lahedaid Android-rakendusi. 

Te ei pea sisse logima, kõiki rakendusi on võimalik alla laadida ja see on 100% turvaline. 

Selleks on vaid vajalik avada Rakendused ja vajutada soovitud rakenduse kõrval nuppu 

Laadi alla.  
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2. Rakenduste otsimine 

Kasutage rakenduste ja mängude kiireks leidmiseks otsingut. Sisestage otsinguribale 

rakenduse või mängu nimi ja näete kohe tulemusi. Rakendusi on võimalik otsingutulemuste 

loendist alla laadida.  

 
 

Sisestage otsitava objekti nimi. 

 
 

Installimiseks puudutage otsingutulemuse kõrval olevat nuppu. 
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3. Parimad rakendused 

Mi Appsi esmakordsel avamisel näete meie soovitatud parimate rakenduste loendit. Saate 

need kõik installida ühe puutega, ilma et otsite üksikuid asju mitu korda.  
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4. Soovitused 

Mi Appsist leiate palju teile soovitatud rakendusi, mänge, kogusid, artikleid ja videoid.  
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Kaartide sirvimiseks kerige üles ja alla. 
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5. Edetabelid  

Puudutage valikut Tase, et näha kõiki rakendusi ja mänge, mis on järjestatud populaarsuse 

järjekorras.  
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6. Kategooriad  

Kategooriad aitavad otsustada, milline rakendus või mäng paljude sarnaste seast sobib teie 

jaoks kõige paremini. Kõik, mida vajate, leiate 17 mängu ja 33 rakenduse kategooria 

hulgast. 
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7. Kampaaniad  

See Mi Appsi osa sisaldab kõiki viimaseid pakkumisi, soodustusi ja allahindlusi.  

Siin saate täita ülesandeid, et saada oma ostude jaoks kuponge.  
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Mi Music 

1. Minu muusika 

Hiljuti mängitud lood, lemmikud ja esitusloendid leiate valikust Minu muusika. 

 

2. Seadme esitaja 

Kõik oma seadmesse salvestatud lood leiate lehelt Minu muusika. Laulu esitamiseks lihtsalt 

puudutage seda. 

 

Seadmes oleva muusika näitamiseks on mitu võimalust: laulu pealkiri, esitaja, album või 

kaust. Samuti saate järjestada neid laulu pealkirja, lisamise aja ja esitamise arvu järgi. 

 

3. Esitaja 

Esitaja avamiseks puudutage avalehel olevat nuppu.  

 

Esitaja juhtelemendid sisaldavad järgmisi valikuid: esitamine, paus, järgmine/eelmine laul, 

püsiv kordus, segamine, allalaadimine, lemmikuks lisamine, järjekord ja laulusõnad. 

 

Menüüs Veel on rohkem lisavõimalusi: jagamine, kõrvaklapid ja heliefektid, unetaimer, 

helinaks määramine ning palju muud. 
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4. Otsing 

Puudutage otsinguriba ja sisestage laulude, esitajate, albumite ja esitusloendite otsimiseks 

märksõnu. 

 

5. Seaded 

Seaded on saadaval külgmenüü kaudu. Siit leiate konto seaded, faili filtri ja värskenduse seaded. 

 

Teemad 

Teemad annavad telefonile uue välimuse. 

Teemad on MIUI ametlik isikupärastamise platvorm, kus on kogenud disainerite loodud 

tuhandeid kvaliteetseid teemasid. Peale tuttavate teemade, taustapiltide, helinate ja 

fontide saate lukustuseekraanile ning avakuvale leida palju muid isikupärastamise 

võimalusi. 

 

1. Teemad 

· Avage rakendus olemasolevate teemade vaatamiseks. Üksikasjade vaatamiseks puudutage 

mistahes teemat. 

· Eelvaadete näitamiseks nipsake üksikasjade lehel vasakule ja paremale. Teema 

allalaadimiseks puudutage allpool valikut Allalaadimine. 

· Pärast allalaadimist puudutage valikut Rakenda. 
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2. Taustapilt 

· Avage rakendus ja saadaval teemade vaatamiseks puudutage alumist nuppu. Selle 

eelvaate vaatamiseks puudutage mistahes taustapilti. 
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· Eelvaadete vahetamiseks nipsake vasakule või paremale. Taustapildi rakendamiseks 

puudutage valikut Rakenda. 

· Valige, kus soovite taustapilti kasutada. 
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4. Helinad 

· Avage rakendus ja saadaval helinate vaatamiseks puudutage alumist nuppu. Kuulamiseks 

puudutage mistahes helinat. 

· Võimalike valikute nägemiseks puudutage helina kõrval olevat nuppu Veel. 

· Valige, kus soovite helinat kasutada. 
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5. Fondid 

· Avage rakendus ja saadaval fontide vaatamiseks puudutage alumist nuppu. Üksikasjade 

vaatamiseks puudutage mistahes fonti. 

· Eelvaadete nägemiseks nipsake vasakule või paremale. Fondi allalaadimiseks puudutage 

allpool valikut Allalaadimine. 
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2-Failihaldur 

Failihaldur 

1. Kiirotsing 

Avalehe viimased failid on paigutatud loomise kuupäeva järgi. Neid järjestatakse ka 

failitüübi järgi ja neid saab vaikimisi muuta. 

 

2. Salvesti statistika 

Lugege, millised failid hõivavad seadme sisemälu ja vaadake kõiki juurekausta üksusi. 

 

3. Puhastaja 

Kustutage tarbetud failid ja vabastage ruumi kahe puutega. 

 

4. Failide edastamine 

Sisseehitatud Mi Drop-funktsioon võimaldab jagada faile lähedalasuvate seadmetega ilma 

internetita. 
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Varukoopiad seadmes 

1. Varukoopia loomine 

Avage Seaded > Lisaseaded > Varukoopia ja taastamine > Kohalikud varukoopiad, 

puudutage valikut Varunda, valige varundatavad süsteemiseaded ning rakendused ja 

puudutage uuesti varundamiseks valikut Varunda. Varundamine võib võtta mitu minutit. 

 

2. Üksuste taastamine 

Avage Seaded > Lisaseaded > Varukoopia ja taastamine > Kohalikud varukoopiad, valige 

taastatavad süsteemiseaded ning rakendused ja puudutage valikut Taasta. 

 

3. Varukoopiate krüptimine 

Kui soovite luua krüptitud varukoopiat, puudutage luku kõrval asuvat nuppu Varunda. 

Krüptitud üksuste juurde pääsemiseks peate oma Mi Accounti sisse logima. 

 

4. Varukoopiate automatiseerimine 

Avage Seaded > Lisaseaded > Varukoopia ja taastamine > Varukoopiate automatiseerimine, 

valige varundamise ajakava ja varundatavad üksused. Automaatsed varukoopiad ilmuvad 

seadme varukoopiate loendis. 

 

3-Muu 

Tagasiside 

Võite meie arendajaga arutada seadme kasutamisel ilmnenud probleeme. Teie soovitused 

MIUI parandamise kohta on samuti teretulnud. Teeme alati endast parima, et parandada 

teavitatud probleeme peatselt saabuvate uuendustega. 

 

1. Kuidas avada tagasisidet 

Saate kasutada tagasiside rakendust ühel kahest järgmisest meetodist. Puudutage avakuval 

tagasiside rakenduse ikooni. Avage Seaded, kerige alla ja puudutage kõige alumist nuppu 

Tagasiside. 

 

2. Tagasiside saatmine 

Enne probleemi kirjeldamist märkige üks kast. Paranduste jaoks kasutage valikut 

Probleemid ja soovituste jaoks valikut Ettepanekud.  

 

Kirjeldage ilmnenud probleemi. Saate aruandele lisada pilte, ekraanisalvestusi ja logisid.  

Valige üksus, millele tagasiside viitab, et saaksime probleemi leida.  

 

Kui teavitate veast, siis öelge meile selle ilmumise protsent.  

 

Tagasiside saatmiseks puudutage valikut Saada. 
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3. Edenemise vaatamine 

Teavitatud probleemide nägemiseks puudutage avalehel üleval ääres olevat nuppu Minu 

tagasiside. Oleku vaatamiseks puudutage mistahes probleemi.  

 

Kui meie arendajad arvustavad tagasisidet, võite neile vastata probleemi üksikasjade lehel. 

 

4-Tööriistad 

Kalender 

Põline India kalender on väga levinud. Seda kasutatakse tänapäeval koos Gregoriuse 

kalendriga. Põlise kalendri teavet näidatakse iga päev eraldi kaardil. 

Saadaval on igapäevane Panchangi teave, sealhulgas Tithi, Samvat ja Muhurt. 

 

1. Olulised kuupäevad 

Kalendrist näete kõikide tähtsate kuupäevade teavet. Teid teavitatakse pühadest ja 

olulistest sündmustest. 

Iga pidustuse jaoks luuakse üksikasjalik eraldi kaart. Selle avamiseks puudutage teavitusi või 

rakenduste hoidla kaarti. 

 

2. Igapäevased tervitused 

Igapäevaste tervitustega kaarti saab jagada WhatsAppi, Facebooki, ShareChati ja muude 

platvormidega. 

 

3. Horoskoop 

Kõik loomamärkidega horoskoobid on saadaval inglise keeles. 

 

4. Kriketi kaart 

Kriket on Indias väga populaarne. Meie spetsiaalset kaarti kasutades saate end kursis hoida 

kriketimängude ajakava ja tulemustega. 

 

5. Tervis ja sport, tänane päev ajaloos ning jalgpallikaardid 

Meie kaartidega saate viimaseid uudiseid ja soovitusi väga erinevatel teemadel. 

 

Kell 

1. Alarmide lisamine 

Avage rakendus Kell ja puudutage alarmi lisamiseks avalehel plussnuppu. Valige, kas soovite 

lisada korduva alarmi, lisage helin ja puudutage nuppu Valmis. 
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2. Maailmakell 

Ise valitud kellaaegade lisamine 

Avage rakenduses Kell vahekaart Kell ja lisage konkreetse asukoha kellaaeg enda loendisse 

puudutades plussnuppu. 

 

3. Geograafilise asukoha kontrollimine 

Selleks et näha, kus teie loendis olevad linnad kaardil asuvad, vajutage linna nimel. 

 

4. Stopper 

Avage vahekaart Stopper ja vajutage stopperi kasutamiseks lihtsalt startnuppu. Aja 

salvestamiseks vajutage lipuga nuppu. Stopperi aega saab peatada ja jätkata. Stopperi 

lähtestamiseks vajutage stoppnuppu. 

 

5. Taimer 

Taimeri seadistamine 

Saate taimerile seadistada aegu kestusega 1 sekundist kuni 99 tunni, 59 minuti ja 59 

sekundini. Taimeri käivitamiseks puudutage lehe allservas olevat nuppu. 

Ümbritsevad mürahelinad 

Võite kuulata teatud ajaperioodi jooksul ühte ümbritsevat mürahelinat. Saate ka valida, et 

ümbritseva mürahelinaga taimeri aja lõppedes alarmi ei kõlaks. 

 

Ilm 

1. Ilmateabe vaatamine 

Hetkeilma ja 5 päeva prognoosi vaatamiseks avage rakendus Ilm. 

Avalehel kuvatakse ka 24 tunni prognoos, tuule kiirus ja suund, tunnetatav temperatuur, UV 

indeks ning õhurõhk. 

 

2. Asukohtade haldamine 

Linnade leidmiseks puudutage avalehe allosas plussnuppu. 

Linnade nimekirjast kustutamiseks puudutage uuesti plussnuppu ja kasutage valikut 

Muuda. 

 

3. Ilma sätted 

Sätete avamiseks puudutage avalehe allosas nuppu Veel. Saate valida endale sobivad 

temperatuuri- ja tuulekiiruse ühikud ning lubada või piirata rakendusel ilmateabe 

uuendamise öösel. 

 

4. Ilmateabe jagamine 

Sõpradele ilmateabe saatmiseks puudutage avalehe allosas nuppu Veel ja seejärel nuppu 

Jaga. 
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Turvalisus 

Puhasti 
1. Prahist puhastamine 

Puhasti on üks funktsioonidest, mida rakendus Turvalisus kasutab, et teie seadmest prahti 

eemaldada. Saate enda seadmesse salvestatud kasutud üksused kustutada, et teie seade 

töötaks kiiresti ja produktiivselt. 

 

· Kuidas seadet prahist puhastada? 

Avage rakendus Turvalisus ja puudutage valikut Puhasti. See käivitab prahi automaatse 

skannimise, sealhulgas need 5 peamist kategooriat: vahemälu failid, vananenud failid, 

installipaketid, jäägid ja vahemälu teave. Kui skannimine on lõppenud, saate valida, 

milliseid üksusi te enam ei vaja. 

Pärast puhastamist näete aruannet enda seadme mälu kasutamise kohta ja soovitusi, 

kuidas veel rohkem mäluruumi vabastada. 

· Erandite lisamine 

Üksused, mida te kustutada ei soovi, saate lisada erandite hulka. Kui skannimine on 

lõpetatud, vajutage pikalt selle üksuse nimele ja valige Lisa erand. Seda üksust 

ignoreeritakse järgmiste skannimiste käigus. 

· Puhasti erinevad kasutusvõimalused 

Peale Puhasti ennetava kasutamise saate ka teavituse, kui prahi hulk teie seadmes ületab 

sätestatud taseme. Sellekohase teavituse puudutamine käivitab automaatselt Puhasti. 

 

2. Puhasti sätted 

Saate seada meeldetuletusi ja muuta sätete alt skannimissätteid. 

· Skannimissätete valimine 

Saate kasutada kahe teenusepakkuja skannimissätteid. Võite valida Tencenti ja Clean 

Masteri vahel. 

· Meeldetuletused 

Prahi mahu piiramiseks ja meeldetuletuste ajastamiseks lülitage sisse lüliti Meenuta 

puhastamist. Kui seadme praht jõuab mahupiiranguni, saate teavituse, et enda seadet 

puhastaksite. Hoiatussagedust saab ka muuta. 

· Värskendage Puhasti andmebaasi automaatselt 

Puhasti tööulatust võidakse ebaregulaarselt uuendada. Kindlustamaks, et teie seadme 

puhastamisel kasutatakse kõige uuemaid prahidefinitsioone ja seade puhastatakse 

võimalikult tõhusalt, lülitage sisse automaatsed värskendused. 

 

Tavaline skannimine 
1. Tavaline skannimine 

Tavaline skannimine on moodul, mis tuvastab kiiresti teie seadme turvariskid. See otsib 

kolme peamist ohtu: süsteemi turvariske, ebavajalikke protsesse ja pahavara. Samuti aitab 

see kiirelt avastada, kui telefonis olevaid üksuseid saaks optimeerida, või tuvastada telefoni 

probleeme. 
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· Kontrollitud üksused 

Süsteemi turbeskannimine otsib loa andmisega seotud probleeme, Trooja hobuseid, 

installiprobleeme ja süsteemivärskendusi. See aitab mõista telefoni riske ja nendega 

viivitamata tegeleda. 

Teine alamskannimine peatab ebavajalikud järjestikku avanevad rakendused ja puhastab 

kasutatud vahemälu. 

Kolmas alamskannimine filtreerib rämpsposti ja kontrollib maksekeskkonda. 

 

· Skannimise tulemused 

Pärast skannimist näete punktisummat, mis näitab teie telefoni turvalisuse taset. 

Skannimise tulemustes kajastuvad ka ohtlikud üksused ja te saate ise valida, kas soovite 

oma seadet optimeerida. 

 

2. Turbeskannimise sätted 

Soovi korral saate lisada kiirtee enda seadme avakuvale või valida optimeeritavad üksused 

soovituste nimekirjast. 

 

Turbeskannimine 
1. Turbeskannimine 

Turbeskannimise rakendus skannib teie telefoni, et näha, kas selles on peidetud viirused või 

pahavaraga rakendusi. 

See ühendab endas viiruseskannimise ja makseturvalisuse skannimise ja tagab nii 

igakülgselt teie telefoni turvalisuse. 

 

· Skannitud üksused 

Turbeskannimine lahendab Wi-Fi, maksete, privaatsuse ja viirustega seotud probleemid. 

See tagab, et ohtlikud rakendused ja viirused avastatakse teie telefoni mälust võimalikult 

kiiresti. 

· Makseturvalisus 

Maksefunktsiooniga rakenduste avamisel käivitatakse maksete turbefunktsioonid vaikimisi. 

Tulemuste lehel saate lisada maksefunktsiooniga rakendusi, mida soovite hallata. 

 

2. Turbeskannimise sätted 

Sätetes on saadaval erinevad viirusemääratlused ja värskendusvalikud. 

· Viirusetõrje määratlused 

Saadaval on Avasti, Tencenti ja AVL-i pakutavad viirusetõrje määratlused. 

· Installikontroll 

Lülitage sisse valik Skannida enne installimist, et otsida rakendustest enne nende 

installimist viiruseid ja pahavara. 

 

Rakenduste haldamine 
1. Rakenduste desinstallimine 

Selle funktsiooni abil saate desinstallida mitu rakendust korraga. 

Valige rakendused ja puudutage alumist nuppu, et need desinstallida. 
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2. Rakenduse oleku kontrollimine 

Te saate rakendusi sortida erinevate parameetrite abil. 

Siin on parameetrid, mis on praegu saadaval. 

· Olek 

· Rakenduse nimi 

· Kasutamissagedus 

· Kasutatud mäluruum 

· Installimise aeg 

 

Vaikimisi rakendused 

Puudutage ekraani ülemises nurgas nuppu Veel, et määrata enda valitud rakendused täitma 

teatud süsteemifunktsioone. 

 

2. Loa andmine 

Autostart 

Saate hallata rakenduse automaatkäivitust, mis hoiab ära ebahariliku energiatarbimise. 

Automaatkäivituse piiramiseks seadke rakenduse kontroll-lüliti asendisse Väljas. 

Süsteemirakenduste automaatkäivituse õiguste haldamiseks puudutage ekraani ülaosas 

olevat nuppu Veel. 

Rakenduste õigused 

Siin saate hallata kõigi teie seadmesse installitud rakenduste õigusi. 

Individuaalsete rakenduste õiguste haldamine 

Kõiki rakenduse õigusi saate kontrollida, puudutades rakendust. Iga õiguse kõrval asuvad 

lülitid võimaldavad teil kiiresti juurdepääsu anda või seda piirata. 

Saate õigusi ka tüüpide kaupa sorteerida, et kontrollida kõiki konkreetset õigust omavaid 

rakendusi. 

 

Õigused 
1. Automaatkäivitus 

Saate hallata rakenduse automaatkäivitust, mis hoiab ära ebahariliku energiatarbimise. 

Automaatkäivituse piiramiseks seadke rakenduse kontroll-lüliti asendisse Väljas. 

Süsteemirakenduste automaatkäivituse õiguste haldamiseks puudutage ekraani ülaosas 

olevat nuppu Veel. 

 

2. Rakenduse õigused 

Siin saate hallata kõigi teie seadmesse installitud rakenduste õigusi. 

 

3. Üksikute rakenduste õiguste haldamine 

Kõiki rakenduse õigusi saate kontrollida, puudutades rakendust. Iga õiguse kõrval asuvad 

lülitid võimaldavad teil kiiresti juurdepääsu anda või seda piirata. 

Saate õigusi ka tüüpide kaupa sorteerida, et kontrollida kõiki konkreetset õigust omavaid 

rakendusi. 
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Mängukiiruse võimendaja 
1. Kuidas mängukiiruse võimendaja töötab 

· Optimeerimine: see funktsioon puhastab taustprotsesside jaoks reserveeritud mälu, et 

anda mängule rohkem ruumi. 

· Võrk: mängukiiruse võimendaja suurendab mängu ühenduskiirust, piirates taustal olevate 

allalaadimiste ribalaiust, vähendades võrgu viivitust. 

· Kontsentratsioon: teavitused on peidetud, nupud on välja lülitatud. Miski ei häiri teid! 

Võite luua ka avakuva otsetee, et mängukiiruse võimendaja jääks alati vaid puudutuse 

kaugusele. 

 

2. Mängude lisamine 

Võite lisada mängukiiruse võimendajaga töötavaid mänge avalehele. 

 

3. Võimendaja seaded 

Käivitage eelnevalt avalehele lisatud mängurakendus, et lülitada mängukiiruse võimendaja 

automaatselt sisse. 

Võite ka piirata taustal toimuvate allalaadimiste kiirust, piirata sünkroonimist ja 

kindlustada, et teie seade ei lülitu mängimise ajal võrkude vahel ümber. 

 

Sügavpuhastus 
1. Kuidas kasutada sügavpuhastust 

Avage turvalisuse jaotis ja kerige alla, kuni näete valikut Sügavpuhastus. See funktsioon 

annab teile selge pildi sellest, kuidas teie telefoni mälu eraldatakse ja kuidas praht jaguneb. 

· Fotod 

Sügavpuhastus suudab tuvastada topelt fotod ja kehva kvaliteediga pildid teie galeriis. 

Saate valida üleliigsete üksuste kustutamise. 

· Rakendused 

Saage teada, milliseid rakendusi pole kaua kasutatud ja desinstallige need. 

· Rakenduse andmed 

Mõistke, kuidas iga teie telefonis olev rakendus talletusruumi kasutab. Selle funktsiooni abil 

saate talletusruumi vabastada. 

· Suured failid 

Kui olete oma telefoni mõnda aega kasutanud, hakkavad kogunema suured failid, millest te 

teadlik ei ole. See funktsioon liigitab need suuruse järgi. Samuti saate siin vaadata, millised 

rakendused need failid loonud on. 

· Videod 

Siin näete kõiki telefoni salvestatud videoid. Talletusruumi vabastamiseks saate kustutada 

mittevajalikud. 

 

2. Sügavpuhastuse seaded 

Saadaval on Tencenti ja Clean Masteri skannimisfunktsioonid. Seadetes saate ka lisada 

üksuseid eranditesse. 
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Akukasutus 
Telefoni aku kasutusaja tõstmiseks testige telefoni energiatarbimist ja optimeerige akuga 

seotud üksused ühe puudutusega. 

· Avage turvalisuse jaotis ja puudutage valikut Akukasutus, et näha, kuidas teie seade 

energiat tarbib. 

· Pärast skannimist saate kontrollida aku taset, temperatuuri ja võimsust. Kõik leitud 

probleemide lahendamiseks puudutage lihtsalt tulemuste lehe allservas olevat nuppu. 

· Kontrollige optimeeritud üksuseid ja valige need energiatarbimise probleemid, mis 

vajavad käsitsi optimeerimist. 

· Optimeerimine on lõppenud. 

· Rakenduste taustal oleva tegevuse vähendamiseks, sünkroonimise peatamiseks ja 

süsteemi animatsioonide minimeerimiseks lülitage akusäästja sisse. Samuti saate määrata 

akusäästja sisse- ja väljalülitamise aja. 

· Akukasutus võimaldab teil kontrollida erinevate rakenduste ja riistvaraelementide 

energiatarbimise olekut. 

 

Võrgutest 
1. Leiab ja lahendab võrguga seotud probleemid 

Kui teil on probleeme võrguga, võite käivitada praeguste võrgutingimuste testi. 

· See testib järgmisi elemente. 

· Wi-Fi ühendus 

· Võrguprotokollid 

· Võrguühendus 

· Piiratud ühendused 

· Taustühendused 

· DNS-i seaded 

· Ruuter 

Pärast tulemuste nägemist saate olemasolevad võrguprobleemid sammhaaval lahendada. 

 

2. Kiire Wi-Fi kiiruse test 

Wi-Fi kiiruse testi läbiviimiseks puudutage ekraani ülaosas olevat nuppu Veel. Kontrollitakse 

teie olemasoleva Wi-Fi pääsupunkti kiirust. 

 

3. Ühendatud rakenduste sulgemine 

Testitulemustes näidatakse kõiki hetkel internetiga ühendatud rakendusi. Rakenduse 

sulgemiseks lihtsalt puudutage seda. 

 

Blokeerimisnimekiri 
1. Blokeeritud sõnumid ja kõned 

Blokeerimisnimekiri filtreerib automaatselt kõik rämpsposti, andmepüügi ja 

turunduskõnede ning -sõnumite tüübid. See kuva näitab teie filtreeritud SMS-sõnumite ja 

sissetulevate kõnede ajalugu. 
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· SMS 

Esiletõstetud telefoninumbrid näitavad lugemata sõnumeid. Pärast vastavate sõnumite 

lugemist lähevad telefoninumbrid punasest mustaks. 

Lugemiseks puudutage sõnumit. Võite blokeerida ja taastada kõik konkreetselt numbrilt 

saadetud sõnumid või otse sõnumitele vastata. 

Mitme sõnumi blokeeringu lõpetamiseks või kustutamiseks puudutage nuppu Muuda või 

vajutage pikalt mistahes SMS-sõnumit. 

Kõikide sõnumite loetud olekusse märkimiseks puudutage ikooni Loe kõik. 
 

· Sissetulevad kõned 

Konkreetse telefoninumbri täieliku ajaloo kuvamiseks puudutage kõneajalugu. Võite selle 

numbri blokeeringu tühistada, kõnele vastata või saata SMS-sõnumi. 

Mitme elemendi avamiseks või kustutamiseks puudutage nuppu Muuda või vajutage pikalt 

mistahes üksust. 
 
2. Blokeerimisnimekirja seaded 

· Blokeerimisnimekirja lüliti 

Lülitage seda lülitit blokeerimisnimekirja sisse ja välja lülitamiseks. Kui see on välja 

lülitatud, ei filtreeri see enam automaatselt rämpskõnesid ja -sõnumeid. 

· Blokeeritud numbrid ja erandid 

Võite kasutada telefoninumbreid, eesliideseid ja asukohti, et määrata, milliseid 

sissetulevaid kõnesid ja sõnumeid soovite blokeerida/lubada. 

Üksuste lisamiseks või muutmiseks puudutage valikut Blokeeritud numbrid/erandid. 

· Blokeerimisnimekirja teavitused 

Saate valida, kas teavituste vari näitab blokeeritud kõne või sõnumi sisu. 

· SMS-filtri automaatne värskendamine 

Võite käsitsi sünkroonimiseks puudutada ka nuppu Värskenda. 

· SMS-i blokeerimisnimekirja seaded 

Võite võõrastelt ja teenustel tulevad sõnumid blokeerida, filtreerida või lubada. Samuti on 

saadaval valikud kontaktide jaoks. 

Lisage blokeerimisnimekirja ja eranditesse märksõnu, et teatud sõnu sisaldavad sõnumid 

kas blokeerida või lubada. 

· Kõne blokeerimisnimekirja seaded 

Saate võõrastelt tulevad kõned, edastatud kõned, välismaalt tulevad kõned ja teavitatud 

numbritelt tulevad kõned kas blokeerida või lubada. Samuti on saadaval valikud kontaktide 

jaoks. 

· SIM 2 seaded 

Saate määrata teha, kas samu reegleid tuleks rakendada ka 2. SIM-kaardile või kehtestada 

erinevad reeglid. 
 

Rakenduse lukk 
1. Parooli määramine 

Kasutage rakenduse lukku üksikute rakenduste andmete ja oma privaatsuse kaitsmiseks. 

Avage turvalisuse jaotis ja puudutage parooli määramiseks valikut Rakenduse lukk. 

Vaikimisi on paroolitüübiks muster. 
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Paroolitüübi muutmine 

Oma parooli määrates puudutage erinevate paroolitüüpide vahetamiseks valikut Muuda 

parooli. Praegu on saadaval muster, PIN-kood ja kombineeritud parool. 

 

Mi Accounti lisamine 

Pärast parooli seadistamist saate soovi korral oma Mi Accounti lisada. Kui unustate oma 

rakenduse luku parooli, saate selle Mi Accounti abil lähtestada. 

Kui kasutate rakenduse lukku, soovitame kindlasti lisada oma Mi Account. Kui te oma 

kontot ei lisa, saate oma rakenduse luku parooli lähtestada ainult tehaseseadete 

lähtestamisega. 

 

Sõrmejälgede kasutamine 

Rakenduse luku kinnitamiseks saate kasutada oma seadmesse salvestatud sõrmejälgi. Kui 

lisate uue sõrmejälje, peate oma parooli veelkord kinnitama. 

Rakenduse luku kinnitamiseks ei saa te sõrmejälgi kasutada. 

 

2. Rakenduse lukuga rakenduste kaitsmine 

Rakenduse luku esmakordsel kasutamisel kontrollib funktsioon seda, millised rakendused 

teie seadmesse on installitud ja soovitab neid, mis võivad vajada kaitset. 

Rakenduse luku kaitse lisamiseks või eemaldamiseks lülitage lihtsalt rakenduse nime 

kõrvalolevat lülitit sisse-välja. 

Rakenduste otsimiseks puudutage ekraani ülaosas otsingukasti. 

 

3. Rakenduse luku seaded 

Rakenduse luku lüliti 

Rakenduse luku kaitse lisamiseks või eemaldamiseks lülitage lülitit sisse-välja. Kui lülitate 

lüliti välja, eemaldatakse kaitse kõigilt rakendustelt koos rakenduse luku parooliga. 

 

Millal rakenduse lukku rakendada 

Saate valida, millal täpselt rakenduse lukku rakendatakse. Praegu on saadaval 3 võimalust. 

· Kui seade on lukustatud: pärast kinnitamist ei rakendata rakenduse lukk enne, kui olete 

oma seadme lukustanud ja pärast avamist avanud kaitstud rakenduse. 

· Kui seade on lukus või pärast rakendusest väljumist: pärast seadme avamist või kaitstud 

rakendusest väljumist peate kinnitama oma rakenduse luku parooli. 

· Kui seade on lukustatud või 1 minuti jooksul pärast rakendusest väljumist: pärast oma 

seadme avamist peate oma rakenduse luku parooli kinnitama, muidu ei õnnest kaitstud 

rakenduse avamine 1 minuti jooksul peale sellest väljumist. 

Parooli vahetamine 

Saate muuta rakenduse luku parooli tüüpi ja parooli ennast. 

Sõrmejäljega avamine 

Kui te ei soovi rakenduse lukuga kasutada oma sõrmejälge, võite vastavat lülitit sisse-välja 

lülitada. Kui otsustate selle funktsiooni uuesti sisse lülitada, peate oma sõrmejälje 

kinnitama. 
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Sisu peitmine 

Rakenduse lukk võimaldab teil peita teavituste sisu lukustuskuval ja üksikute rakenduste 

teavituste varjul. Pärast seadetes valiku Peida sisu puudutamist näete kõiki ühilduvaid 

rakendusi. 

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näete tegeliku sisu asemel teadet Teile on uus sõnum. 

Kõigi rakenduste korraga avamine 

See funktsioon võimaldab teil avada kõik kaitstud rakendused, sisestades parooli ainult üks 

kord. 

Mi Accounti lisamine 

Saate lisada oma Mi-konto, et saaksite oma rakenduse luku parooli lähtestada. 

 

4. Rakenduse luku parooli kinnitamine 

Kui rakenduse lukk on sisse lülitatud, kuvatakse pärast kaitstud rakenduse avamist 

dialoogikast, mis nõuab parooli sisestamist. 

Rakenduse avamiseks saate sisestada parooli või kasutada oma sõrmejälge. 

Rakenduse luku parooli lähtestamiseks puudutage valikut Unustasin parooli. Teile 

saadaolevad valikud võivad erineda vastavalt sellele, kas lisasite enne parooli lähtestamise 

üritamist oma Mi-konto. 

Kui te ei soovi rakendust avada, puudutage kinnitusdialoogi sulgemiseks ekraani ülanurgas 

olevat nuppu Tagasi. 

 

Dual apps 
· Rakendus Dual apps võimaldab teil kloonida seadmes olemasolevat rakendust ja kasutada 

seda eraldiseisvana erineva kontoga. 

· Saate luua kaksikrakendusi, kui avate Halda rakendusi > Dual apps. Seal näete oma 

seadmesse installitud ühilduvate rakenduste loendit. 

· Peale selle funktsiooni ühilduvate installitud rakenduste, saate vaadata ka meie soovitatud 

rakendusi. Kaksikrakenduse loomiseks kasutage lülitit rakenduse nime kõrval. 

· Kasutage oma seadmesse installitud rakenduste otsimiseks ekraani ülaosas olevat 

otsinguriba. 

· Kõikidel kaksikrakendusel on eraldi avakuva otsetee. Otsetee nurgas on kaksikrakenduse 

ikoon, mis võib aidata teil ühte rakendust teisest eristada. 

· Kui süsteem nõuab mõnda tegevust selliselt rakenduselt, millel on kaksikrakendus, 

küsitakse teilt, millist rakendust kasutada. 

 

Kaksikrakenduste desinstallimine 

Saate kaksikrakendusi desinstallida samamoodi nagu kustutate tavalisi rakendusi. Peale 

selle saate desinstallimiseks lülitada vastava rakenduse lülitit sisse-välja. 

Kõik desinstallitud kaksikrakenduse andmed kustutatakse. 

 

Kaksikrakenduse kontod 

Kui kaksikrakendus vastab Google’i mitme konto liidese standarditele, saate sellel lehel 

kaksikrakenduse kontosid lisada ja sünkroonida, samuti nende seadeid kohandada. 

Kolmandate poolte rakenduste seaded võivad erineda. 
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Märkmed 

1. Märkme loomine 

Avage rakendus ja puudutage uue märkme lisamiseks plussnuppu. Märkused toetavad 

teksti, piltide ja heli lisamist. 
 
2. Häälmemod 

Helisalvestuse tegemiseks ja selle märkmesse salvestamiseks puudutage helilainete ikooni. 
 
3. Funktsioonid 

Märkmetes võite kasutada malle, lisada pilte, kontroll-loendeid ja häälmemosid, samuti 

vormindada teksti. 

Samuti saate jagada oma märkmeid teksti või piltidena erinevatel platvormidel. 

Meeldetuletuse määramiseks, märkme peitmiseks või kausta lisamiseks vajutage pikalt 

mistahes märget all. 
 
4. Märkmete kustutamine 

Avage märge ja puudutage selle kustutamiseks nuppu Veel. Selle toimingu tegemiseks võite 

ka kahe sõrmega üles nipsata. Mitme märkme kustutamiseks vajutage pikalt ühele 

märkmele. 
 
5. Kustutatud märkmete taastamine 

Kustutatud märkmete vaatamiseks puudutage avalehel ikooni Märkmed ja valige Prügikast. 

Puudutage märget, mida soovite taastada. 

Kui te ei leia vajalikku märget, proovige seda otsida aadressilt i.mi.com. 
 
6. Kaustad 

Puudutage rippmenüü avamiseks avalehel ikooni Märkmed. Siia saate kaustu luua. 

Saate ka märkmeid uutesse kaustadesse teisaldada. 
 
7. Otsing 

Konkreetsete märkmete leidmiseks sisestage avalehe otsinguribale märksõnad. 
 
8. Varjatud märkmed 

Varjatud märkuste nägemiseks nipsake ekraani üleosast alla ekraani keskosani. 
 
9. Vaade 

Nimekirja ja võrguvaate vahetamiseks puudutage nuppu Veel. 
 

Helisalvesti 

1. Heli salvestamine 

Avage rakendus ja puudutage heli salvestamiseks lihtsalt nuppu Salvesta. Võite protsessi 

peatada ja jätkata, samuti salvestamise ajal teatud segmente märgistada. 
 
2. Salvestuste vaatamine 

Puudutage kõigi tehtud salvestuste nägemiseks nuppu Salvestused. 
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3. Seaded (võivad olla erinevatel seadmetel erinevad) 

Saadaolevate valikute vaatamiseks puudutage ülanurgas seadete ikooni. Siin saate 

seadistada salvestuskvaliteeti, lubada heli esitamiseks vastuvõtjat ja palju muud. 
 

Ekraanisalvesti 

1. Ekraanisalvesti 

Ekraanisalvesti leiate oma avakuva kaustast Tööriistad. Avage rakendus ja puudutage 

salvesti aktiveerimiseks punast nuppu. Ekraani nurgas kuvatakse nuppu Start. Olge valmis ja 

puudutage seda nuppu salvestamise alustamiseks. 
 
2. Salvestamise lõpetamine 

Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil nuppu Stopp. 
 
3. Salvestamise tühistamine 

Kui soovite salvestamise tühistada ja ekraanisalvestist väljuda, puudutage nupul Start 

olevat nuppu x. 
 
4. Videote haldamine 

Salvestatud videod kuvatakse ekraanisalvesti avalehel. Siin saate neid vaadata ja muuta. 
 

5. Seaded 

· Eraldusvõime: saate salvestada erineva eraldusvõimega videoid. Kõrgema eraldusvõimega 

videod näivad teravamad. 

· Video kvaliteet: parem video kvaliteet tähendab teravamat pilti ja suuremat failisuurust. 

· Kaadrisagedus: suuremad kaadrisagedused vähendavad teie videote liikumise 

hägustumist, kuid nõuavad rohkem süsteemiressursse. Kui salvestate suure 

kaadrisagedusega pikki videoid, võib teie seade üle kuumeneda. 

· Paigutus: määrake vertikaal- või rõhtpaigutus, või valige režiim Automaatne. 

· Heliallikas: salvestage helituid videoid või lisage mikrofoni-/süsteemihelisid. 

· Lukustuskuvaga lõpetamine: käimasoleva salvestuse lõpetamiseks ja salvestamiseks 

lukustage oma seade. 

· Puutežestide näitamine: läbi kogu salvestuse kuvatakse valgeid punkte kohtades, kust 

ekraani puudutasite. 

· Navigeerimisnuppude visualiseerimine: kuvage nuppe Avakuva, Menüü ja Tagasi vajutades 

viipasid. 
 

Kalkulaator 

1. Põhikalkulaator 

Põhikalkulaator on esimene asi, mida rakenduse avamisel näete. 
 
2. Teaduslik kalkulaator 

Avage kalkulaator ja koputage lülitit, et minna üle teaduslikule kalkulaatorile, mis võib 

teostada toiminguid trigonomeetriliste funktsioonide, nurkade radiaanide ja juurtega. 
 
3. Konverter 

See funktsioon võimaldab teil konverteerida nii valuutat kui ka mitmeid mõõtühikuid. 
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4. Hüpoteegi kalkulaator 

Reguleeritavate tagasimaksemeetodite ja intressimääradega hüpoteeklaenude kalkulaator 

teeb oma rahaasjade planeerimise palju lihtsamaks. 
 

Kompass 

1. Kuidas oma seadet kalibreerida 

Kompass soovitab teil seadet pärast märkimisväärse interferentsi tuvastamist kalibreerida. 

Sel juhul järgige lihtsalt ekraanil kuvatavaid juhiseid. 
 
2. Kompass 

Kompassi näo nägemiseks asetage seade horisontaalsele pinnale. 

Hoidke oma telefoni vertikaalselt, et näha kaameraga esitatud pilti. 
 
3. Lood 

Telefoni loodina kasutamiseks nipsake avakuval vasakule. 
 

Mi Mover 

1. Rakenduse avamine 

Rakenduse avamiseks avage Seaded > Lisaseaded > Mi Mover. 
 
2. iPhone’ilt Mi Phone’ile üleminek 

Võite üle viia kontakte, fotosid ja videoid, kalendrisündmusi ja märkmeid. Ühendage 

mõlemad seadmed Wi-Fi-ga, avage Mi Mover ja puudutage valikut Olen vastuvõtja. Valige 

Impordi iPhone’ist, sisestage oma Apple ID ja parool ning ülekande käivitamiseks 

puudutage nuppu Logi sisse. 

(Märkus: seadme puhul, mis kasutab versiooni iOS 10.3 või uuem, on vaja kaheastmelist 

autentimist). 
 

Üleminek vanalt Mi Phone’ilt uuele Mi Phone’ile 

· Uus seade 

Avage Mi Mover, puudutage valikut Olen vastuvõtja, valige Impordi Android-telefonist ja 

genereerige QR-kood. 

· Vana seade 

Avage Mi Mover, puudutage valikut Olen saatja, skannige uue seadme QR-kood, valige 

üksused, mida soovite üle viia, ja puudutage valikut Saada. Üleviimise ajal ei saa te 

internetiga ühendust, sest Mi Mover kasutab Wi-Fit üksuste saatmiseks. 

 

3. Üleminek Android-telefonilt Mi Phone’ile 

· Uus Mi Phone 

Avage Mi Mover, puudutage valikut Olen vastuvõtja, valige Impordi Android-telefonist ja 

genereerige QR-kood. 

· Vana Android-telefon 

Installige Mi Mover ja avage rakendus. Puudutage nuppu Start, skannige uue seadme QR-

kood, valige üksused, mida soovite üle viia, ja puudutage valikut Saada. 
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Skanner 

1. Rakenduse avamine 

Skanneri saate avada, puudutades avakuval asuvat ikooni või kasutades brauseri, globaalse 

otsingu ja Mi Walleti otseteid. 

 

2. Koodide skannimine 

Peale vöötkoodide ja QR-koodide skannimise saate ära tunda ka oma galeriis salvestatud 

kujutistel olevaid koode, puudutades selleks paremas ülanurgas olevat ikooni. 

 

3. Ostlemine 

Skannige toodet, mida soovite osta, et otsida seda veebis olevatelt e-kaubanduse 

platvormidelt. 

 

4. Dokumentide skannimine 

See funktsioon võimaldab salvestada skannitud dokumente piltidena või tuvastada teksti 

ning salvestada see märkmetena. Saate ära tuntud teksti kopeerida ka lõikepuhvrisse. 

 

Mi Dropi kasutusjuhend 

Mi Drop on Xiaomi välja töötatud failide jagamise rakendus. See rakendus võimaldab teil 

jagada faile, muusikat, pilte, rakendusi ja muid üksusi kõigile Android-seadmetele. Failide 

edastamised Mi Dropis on 200 korda kiiremad kui Bluetoothi edastamised. Edastuskiirused 

tõusevad kuni 50Mbps. 

 

1. Kuidas saata faili Mi Dropis? 

Avage Mi Drop ja puudutage nuppu Saada. 

Valige failid ja puudutage saatmisnuppu ning oodake vastuvõtjat. 

Puudutage teise inimese profiilipilti ja alustage edastamist. 

 

2. Kuidas faili Mi Dropis vastu võtta? 

Avage rakendus Mi Drop ja puudutage vastuvõtmise valikut ning oodake teise seadme 

ühendamist. 

 

3. Kuidas luua seadmete vahel ühendus QR-koodiga? 

Saatja seadmes puudutage QR-koodi skannimise valikul, et ühendada vastuvõtva seadme 

QR-koodi skannimisega. 

Vastuvõtja seadmes puudutage QR-koodi näitamiseks QR-koodiga ühendamise valikul. 

 

4. Kuidas jagada Mi Dropi sõpradega? 

Avage rakendus Mi Drop ja puudutage Mi Dropi jagamise nuppu, mis näitab teile 

kaasaskantava kuumkoha ning Bluetoothi valikut. 
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