
Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

Käyttöopas



Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

SISÄLLYSLUETTELO 
1 – Käytön perusteet ......................................................................................................................... 4 

1 – Perustoiminnot ........................................................................................................................ 4 

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen .................................................................... 4 

SIM-kortit .............................................................................................................................. 4 

Lataaminen ............................................................................................................................ 4 

2 – Puhelut ja viestit ...................................................................................................................... 5 

1 – Puhelut ............................................................................................................................ 5 

Soittaminen ....................................................................................................................... 5 

Saapuvat puhelut .............................................................................................................. 5 

Puhelunaikaiset toiminnot ................................................................................................ 6 

Soittajan tunnus ................................................................................................................ 6 

Puheluasetukset ................................................................................................................ 7 

2 – Viestit............................................................................................................................... 7 

Viestien lähettäminen ja niihin vastaaminen .................................................................... 7 

Haku .................................................................................................................................. 8 

Asetukset ........................................................................................................................... 8 

3 – Yhteystiedot .................................................................................................................... 9 

2 – Kuvat .......................................................................................................................................... 10 

1 – Kuvat ...................................................................................................................................... 10 

1 – Kamera .......................................................................................................................... 10 

Kameran avaaminen nopeasti ......................................................................................... 10 

Kameran tilat ................................................................................................................... 10 

Perspektiivinkorjaus ........................................................................................................ 11 

Ajastin .............................................................................................................................. 11 

Kuvien pitäminen suorassa kuvaamisen aikana .............................................................. 12 

Ryhmäselfiet .................................................................................................................... 12 

Kaunistustoiminto ........................................................................................................... 12 

Zoomaus .......................................................................................................................... 13 

Aika- ja vesileimat ........................................................................................................... 14 

HDR ................................................................................................................................. 15 

2 – Galleria .......................................................................................................................... 15 

Muokkain......................................................................................................................... 15 

Tallennustilan vapauttaminen ......................................................................................... 15 

Kollaasi ............................................................................................................................ 16 

Suosikit ............................................................................................................................ 16 

Piilotettu albumi .............................................................................................................. 16 

Vauva-albumi ................................................................................................................... 16 

Automaattiset varmuuskopiot ........................................................................................ 16 

3 – Aloitusnäyttö ............................................................................................................................. 17 

1 – Aloitusnäyttö ......................................................................................................................... 17 

1 – Lukitusnäyttö ................................................................................................................. 17 

1



Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

Perustoiminnot ................................................................................................................ 17 

Lisätoiminnot ................................................................................................................... 17 

Taustakuvakaruselli ......................................................................................................... 17 

2 – Aloitusnäyttö ................................................................................................................. 18 

Perustoiminnot ................................................................................................................ 18 

Muokkaustila ................................................................................................................... 18 

3 – Ilmoitusten tilapalkki ..................................................................................................... 19 

Perustoiminnot ................................................................................................................ 19 

Sovellusilmoitukset ......................................................................................................... 19 

Ilmoituskansio ................................................................................................................. 20 

Muut toiminnot ............................................................................................................... 20 

4 – Yleinen sovellussäilö ...................................................................................................... 20 

5 – Jaettu näyttö .................................................................................................................. 21 

6 – Pikavalintapyörä ............................................................................................................ 21 

4 – Työkalut ..................................................................................................................................... 22 

1 – Sisältöpalvelut ....................................................................................................................... 22 

Selain ................................................................................................................................... 22 

Mi-sovellukset ..................................................................................................................... 23 

Mi-musiikki .......................................................................................................................... 31 

Teemat ................................................................................................................................. 32 

2 – Tiedostonhallinta ................................................................................................................... 37 

Tiedostonhallinta ................................................................................................................. 37 

Paikalliset varmuuskopiot ................................................................................................... 38 

3 – Muut ...................................................................................................................................... 38 

Palaute ................................................................................................................................ 38 

4 – Työkalut ................................................................................................................................. 39 

Kalenteri .............................................................................................................................. 39 

Kello ..................................................................................................................................... 39 

Sää ....................................................................................................................................... 40 

Tietoturva ............................................................................................................................ 41 

Puhdistustoiminto ........................................................................................................... 41 

Perustarkistus .................................................................................................................. 41 

Tietoturvatarkistus .......................................................................................................... 42 

Sovellustenhallinta .......................................................................................................... 43 

Käyttöoikeudet ................................................................................................................ 43 

Pelien nopeustehostin ..................................................................................................... 44 

Perusteellinen poistotoiminto ......................................................................................... 44 

Akunkäyttö ...................................................................................................................... 45 

Verkon testaaminen ........................................................................................................ 45 

Estoluettelo ..................................................................................................................... 46 

Sovelluslukitus ................................................................................................................. 47 

Sovellusten kaksoiskappaleet .......................................................................................... 48 

Muistiinpanot ...................................................................................................................... 49 

Tallennin .............................................................................................................................. 50 

2



Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

Näyttötallennin ................................................................................................................... 50 

Laskin ................................................................................................................................... 51 

Kompassi ............................................................................................................................. 51 

Mi Mover ............................................................................................................................. 52 

Skanneri ............................................................................................................................... 53 

3



Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

1 – Käytön perusteet 

1 – Perustoiminnot 
Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen 

1. Käynnistäminen 

Käynnistä puhelin pitämällä virtapainiketta painettuna. 

 

2. Sammuttaminen 

Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes valikko ilmestyy näkyviin. Valitse Sammuta. 

Jos laite ei reagoi, voit pakottaa sen käynnistymään uudelleen pitämällä virtapainiketta 

painettuna 15 sekuntia. 

 

3. Uudelleenkäynnistäminen 

Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes valikko ilmestyy näkyviin. Valitse Käynnistä 

uudelleen. 

 

SIM-kortit 
1. SIM-, USIM- tai UIM-kortin asettaminen paikalleen 

Vedä SIM-kortin pidike ulos laitteen sivusta laitteen mukana toimitetulla SIM-pidikkeen 

irrotustyökalulla. Aseta SIM-kortti pidikkeeseen ja työnnä se laitteeseen. 

 

2. SIM-, USIM- tai UIM-kortin poistaminen 

Vedä SIM-kortin pidike ulos laitteen sivusta laitteen mukana toimitetulla SIM-pidikkeen 

irrotustyökalulla. Poista SIM-kortti pidikkeestä ja työnnä pidike takaisin laitteeseen. 

 

3. SIM-, USIM- ja UIM-korttien asetukset 

Yhtä SIM-korttia käyttävässä laitteessa voidaan käyttää vain yhden 

matkapuhelinoperaattorin palveluita. Kaksois-SIM-puhelimissa vaihtoehtoja on enemmän – 

riippuen siitä, kuinka monta SIM-korttia puhelimeen on asennettu. 

Kaksois-SIM-laitteen kohdassa Asetukset > SIM-kortit ja matkapuhelinverkot voit asettaa 

oletuksena käytettävän SIM-kortin puheluille ja mobiilidatalle. 

Voit myös muokata valintapaneelissa näytettyjä SIM-korttien nimiä. Jos haluat tehdä näin, 

napauta haluamaasi SIM-korttia kohdassa Asetukset > SIM-kortit ja matkapuhelinverkot. 

Voit vaihtaa ensisijaisen verkon tyyppiä kohdassa Asetukset > SIM-kortit ja 

matkapuhelinverkot > Ensisijaisen verkon tyyppi. 

 

Lataaminen 
Kun puhelimen akun varaus on vähissä, kiinnitä puhelimeen USB-johto ja kytke se 

pistorasiaan liitettyyn verkkolaitteeseen. Irrota laturi, kun akku on täysin ladattu. 

Käytä vain hyväksytyntyyppisiä USB-johtoja ja verkkolaitteita. Puhelimen lataaminen muilla 

kuin hyväksytyntyyppisillä laitteilla voi vaurioittaa akkua pahoin, ja puhelin saattaa 

räjähtää. 
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2 – Puhelut ja viestit 
1 – Puhelut 
Soittaminen 

MIUI:ssä puheluita voidaan soittaa monilla tavoilla. 

 

1. Soittaminen valintapaneelilla 

Näppäile puhelinnumero valintapaneeliin ja soita napauttamalla vihreää painiketta. Jos 

napautat vihreää painiketta suoraan, näkyviin tulee viimeksi käytetty numero. Voit soittaa 

siihen napauttamalla painiketta uudelleen. 

 

2. Soittaminen puhelinnumeroa painamalla 

Voit tuoda soittopainikkeen näkyviin pitämällä puhelinnumeroa painettuna. Soita 

napauttamalla painiketta. 

 

3. Soittaminen puheluhistoriasta 

Voit soittaa mihin tahansa puheluhistoriassa olevaan numeroon napauttamalla sitä. 

 

4. Pikavalinta 

Voit lisätä puhelinnumeron pikavalintoihin pitämällä jotakin valintapaneelin numeroa 

painettuna. 

 

Saapuvat puhelut 
Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa joko koko näytön kokoisessa ikkunassa tai 

irrallisena ilmoituksena. 

 

1. Puheluihin vastaaminen 

Voit vastata puheluihin liu’uttamalla vihreää painiketta kokonäyttöikkunassa tai 

napauttamalla painiketta irrallisessa ilmoitusruudussa. 

 

2. Puheluiden hylkääminen 

Voit hylätä puhelun liu’uttamalla punaista painiketta kokonäyttöikkunassa tai 

napauttamalla painiketta irrallisessa ilmoitusikkunassa. 

 

3. Vastaaminen tekstiviestillä 

Voit vastata puheluun tekstiviestillä liu’uttamalla tekstiviestipainiketta 

kokonäyttöikkunassa. Voit valita jonkin valmiista pikavastauksista tai kirjoittaa oman 

viestisi. 

 

4. Soittoäänen mykistäminen 

Voit mykistää puhelimen soittoäänen painamalla mitä tahansa puhelimen fyysistä 

painiketta. 
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5. Soittoäänen mykistäminen kääntämällä 

Kun puhelin on tasaisella pinnalla näyttö ylöspäin, voit mykistää soittoäänen kääntämällä 

puhelimen ympäri. Tämä toiminto otetaan käyttöön kohdasta Puheluasetukset > Saapuvien 

puheluiden asetukset. 
 
6. Soittoäänen hiljentäminen nostamalla 

Voit vähentää saapuvien puheluiden soittoäänen voimakkuutta nostamalla puhelinta. Tämä 

toiminto otetaan käyttöön kohdasta Puheluasetukset > Saapuvien puheluiden asetukset. 
 
7. Soittoäänen voimakkuuden lisääminen 

Soittoääni voidaan asettaa voimistumaan asteittain tietylle tasolle. Tämä toiminto otetaan 

käyttöön kohdasta Puheluasetukset > Saapuvien puheluiden asetukset. 
 
8. Vilkkuminen puhelimen soidessa 

Voit asettaa merkkivalon vilkkumaan puhelun saapuessa. Tämä toiminto otetaan käyttöön 

kohdasta Puheluasetukset > Saapuvien puheluiden asetukset. 
 

Puhelunaikaiset toiminnot 
Voit käyttää useita eri toimintoja puheluiden aikana. 

· Tallennin: Voit tallentaa puhelut äänitiedostoina tallentimen avulla. 

· Muistiinpanot: Voit tehdä muistiinpanoja, ja ne tallennetaan Muistiinpanot-sovellukseen 

puhelun päätyttyä. 
 

Soittajan tunnus 
Soittajan tunnuksen avulla voit tunnistaa puhelinnumerot, joita ei ole tallennettu 

yhteystietoihin. Tiedot tulevat kahdesta eri lähteestä: Keltaisten sivujen tietokannasta ja 

käyttäjien ilmoituksista. 
 
1. Keltaisilla sivuilla olevat numerot 

Keltaisilla sivuilla on yritysten ja palveluntarjoajien puhelinnumeroita. Numerot tulevat joko 

kumppaneiltamme tai yrityksiltä itseltään. Näytetyissä tiedoissa on yrityksen tai palvelun 

nimi ja logo. Keltaisilla sivuilla olevista numeroista tulevat puhelut tunnistetaan aina. 
 
2. Merkityt numerot 

MIUI:n käyttäjät voivat merkitä tuntemattomia numeroita huijareiden, puhelinmyyjien, 

taksiyritysten tms. numeroiksi ja ilmoittaa nämä tiedot MIUI:lle. Jos riittävän moni käyttäjä 

antaa samasta numerosta samansuuntaista palautetta, tällaisesta numerosta tulevan 

puhelun yhteydessä näytetään asiasta kertova kommentti. 
 
· Puhelinnumeron merkitseminen 

Joidenkin puhelujen päätyttyä sinulle näytetään automaattisesti viesti, jossa sinua 

pyydetään tekemään numerosta ilmoitus. Voit tehdä numeroista ilmoituksia myös 

ennakoivasti niiden tietosivulla. 

 

· Numeroista tehtyjen ilmoitusten korjaaminen 

Jos jonkin numeron tiedot ovat mielestäsi vääriä, voit korjata ne numeron tietosivulla. 
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Puheluasetukset 
Puheluasetuksiin lukeutuvat puheluiden, matkapuhelinverkkojen ja SIM-korttien asetukset. 

Voit avata asetukset napauttamalla valintapaneelin valikkopainiketta. 

 

1. Puheluiden tallentaminen 

Voit tallentaa kaikki puhelut automaattisesti äänitiedostoina. 

Voit tallentaa joko kaikista tai vain tietyistä, tuntemattomista tai yhteystiedoissa olevista 

numeroista tulevat puhelut. 

 

2. Tuntemattomien numeroiden tunnistaminen 

Kun käytät tätä toimintoa, MIUI tarkistaa, onko tuntematon numero merkitty jonkin 

yrityksen tai palveluntarjoajan numeroksi. Voit soittaa numeroon pitämällä sitä painettuna. 

 

3. Sijainti ja maatunnukset 

Tätä toimintoa käytettäessä MIUI näyttää saapuvien puheluiden soittopaikan. Voit myös 

asettaa oletuksena käytettävän maatunnuksen ja lisätä maatunnuksia automaattisesti. 

 

4. Lisäasetukset 

Tässä valikossa on erilaisia mukautusasetuksia, kuten valintapaneelin kosketusäänten 

valitseminen. 

 

2 – Viestit 

Viestien lähettäminen ja niihin vastaaminen 
1. Viestin lähettäminen 

Avaa viestisovellus ja luo uusi viesti napauttamalla plusmerkkiä. Voit valita viestin 

vastaanottajan yhteystiedoista tai näppäillä numeron itse. Kirjoita viesti ja napauta Lähetä-

painiketta. 

 

2. Viestiin vastaaminen 

Napauta saapunutta viestiä ja kirjoita vastauksesi sen alla olevaan kenttään. Napauta 

Lähetä-painiketta, kun olet valmis. 

 

3. Liitteet ja ajastetut viestit 

Napauta pluspainiketta viestin kirjoittamisen aikana, jos haluat lisätä viestiin jonkin 

yhteystiedon, kuvan, suosikeissa olevan kohteen, äänitiedoston, videon tai diaesityksen. 

Voit näyttää pikavastausten luettelon pyyhkäisemällä näyttöä oikealle. 

Liiteasetusten joukossa on asetus, jonka avulla voit lähettää ajastettuja viestejä. 

 

4. Lähtevien viestien SIM-kortin valitseminen 

Jos laitteessasi on kaksi SIM-korttia, sinulta kysytään ennen viestin lähettämistä, kumpaa 

haluat käyttää. 
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Haku 
Voit etsiä puhelinnumeroita Keltaisilta sivuilta, viesteistä ja keskusteluista käyttämällä 

aloitussivun yläosassa olevaa hakupalkkia. 

 

Asetukset 
 

1. Mi-viesti 

Voit lähettää maksuttomasti viestejä muihin MIUI-laitteisiin. 

 

2. Näyttö 

Älyviestit 

Älyviestitoiminnossa MIUI luo älyvalikkoja yrityksiltä saapuville viesteille ja tarkistaa, onko 

saapuvissa viesteissä kertakäyttöisiä salasanoja. 

 

Ilmoitusryhmä 

Tämä toiminto ryhmittelee tekstiviesti-ilmoitukset automaattisesti. 

 

Näytä profiilikuvat 

Kun tämä toiminto on käytössä, MIUI näyttää ihmisten profiilikuvat ja asettaa yrityksille 

kuvat automaattisesti. 

 

Aseta kuvat yhteystiedoissa oleville henkilöille 

Jos jollakin yhteystiedoissa olevalla henkilöllä ei ole profiilikuvaa, hänelle asetetaan kuva, 

jossa näytetään hänen nimikirjaimensa. 

 

Näytä estetyt tekstiviestit 

Kun tämä toiminto on käytössä, estetyt tekstiviestit näytetään keskusteluluettelossa. 

 

3. Ilmoitukset 

Näytä viestit lukitusnäytöllä 

Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat näyttää viestien esikatselun lukitusnäytöllä ja 

ilmoitusalueella. 

 

Toimitustila 

Käytä tätä toimintoa, jos haluat saada ilmoituksen viestien toimituksesta. 

 

Toimitusääni 

Puhelin antaa äänimerkin, kun viestisi on toimitettu. 

 

4. Lisäasetukset 

Poistetut viestit 

Kaikki Mi Cloud -palvelun jäsenet voivat tarkastella Mi Cloud -palveluun tallennettuja 

poistettuja viestejä. 
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Viestien synkronointi Mi Cloud -palvelusta 

Ota Synkronointi Mi Cloud -palveluun käyttöön, jos haluat varmuuskopioida tekstiviestit. 

Myös kaksois-SIM-laitteille on omat asetuksensa. 

 

Lisäasetukset 

Asetussivun alaosassa on edistyneille käyttäjille tarkoitettuja asetuksia. 

 

3 – Yhteystiedot 

1. Yhteystietojen lisääminen 

Avaa Yhteystiedot-sovellus ja lisää yhteystieto napauttamalla plusmerkkiä. 

 

2. Yhteystietojen tuominen 

Yhteystietojen tuominen käyttäjätileiltä 

Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet asetukset, joiden avulla voit tuoda 

yhteystietoja käyttäjätileiltäsi. Nämä asetukset löytyvät myös asetusvalikosta. 
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2 – Kuvat 

1 – Kuvat 
1 – Kamera 
Kameran avaaminen nopeasti 

1. Aloitusnäytön pikakuvake 

Avaa kamera napauttamalla sen pikakuvaketta aloitusnäytössä. 

 
 

2. Lukitusnäyttö 

Avaa kamera pyyhkäisemällä lukitusnäyttöä vasemmalle. 

 

3. Paina äänenvoimakkuuden pienennyspainiketta kaksi kertaa 

Voit avata kameran painamalla äänenvoimakkuuden pienennyspainiketta kaksi kertaa, kun 

tämä toiminto on ensin otettu käyttöön kohdassa Asetukset > Lukitusnäyttö ja salasana 

olevalla vaihtopainikkeella. 

 

(Huomaa: Galleriassa olevia kohteita ei voi tarkastella, jos kamera on avattu lukitusnäytöltä 

ilman salasanaa.) 

 

Kameran tilat 
1. Kuva 

Kuva-tila on kameran oletuskäyttötila. Voit vaihtaa kameran tilasta toiseen pyyhkäisemällä 

näyttöä vasemmalle tai oikealle. Aloitussivulla on myös etu- ja takakameran välillä 

vaihtamiseen tarkoitettu painike. 

 

2. Muotokuva 

Siirry Muotokuva-tilaan ja noudata näytöllä annettuja ohjeita, jotta voisit ottaa kuvia, 

joiden tausta on sumennettu. 

· Takakamera: Kaksikameraiset laitteet käyttävät molempia kameroita kuvauskohteen 

tarkentamiseen ja taustan sumentamiseen. 

· Etukamera: Voit ottaa kauniita muotokuvia laitteessa olevan ohjelmiston avulla. Joissakin 

laitteissa voit ottaa muotokuvia etukameralla painamalla Kuva-tilassa näytettyä 

erikoispainiketta. 
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3. Neliö 

Siirry Neliö-tilaan kuvan sommittelemiseksi kuvauksen aikana, jos et ole varma, toimiiko 

rajaaminen. 

 

4. Panoraama 

Panoraama-tilassa puhelin ottaa useita kuvia ja yhdistää ne sitten saumattomasti yhdeksi 

kuvaksi. Aloita napauttamalla suljinpainiketta ja noudata näytöllä annettuja ohjeita. Päätä 

kuvaaminen napauttamalla painiketta uudelleen tai siirtämällä puhelin etsinalueen 

loppuun. 

(Huomaa: Prosessi saattaa keskeytyä, jos siirrät puhelinta liian nopeasti. Pääset parhaisiin 

tuloksiin tasaisella nopeudella ja pitämällä kuvakulman samana.) 

 

5. Manuaalinen 

Tässä tilassa voit asettaa valkotasapainon, tarkennuksen, suljinnopeuden ja ISO-herkkyyden 

manuaalisesti. 

 

6. Video 

Voit kuvata videoita siirtymällä Video-tilaan. Napauta näytön yläosassa olevaa Lisää-

painiketta ja valitse haluamasi intervallikuvaus- ja hidastusasetukset. 

 

7. Lyhyt video 

Tässä tilassa voit kuvata enintään 10 sekunnin mittaisia videoita. Voit kuvata ja muokata 

videoita helpommin erilaisilla suodattimilla ennen videoiden jakamista yhteisöpalveluissa. 

 

Perspektiivinkorjaus 
1. Perspektiivikorjattujen kuvien ottaminen 

Napauta Lisää-painiketta Kuva-tilassa ja valitse Perspektiivinkorjaus. Tarkennettu ympyrä on 

käytettävissä oletuksena. Voit vaihtaa vaakaviivoihin napauttamalla painiketta uudelleen. 

 

2. Sumennuksen siirtäminen 

Kun otat perspektiivikorjattuja kuvia, näytöllä näytetään vaalennettu alue. Se 

sumennetaan, kun otat kuvan. 

· Voit siirtää sumennusta vetämällä tarkennettua aluetta. 

· Voit muuttaa vaalennetun alueen kokoa vetämällä sitä. 

· Voit vaihtaa tarkennetun ja sumennetun alueen paikkoja keskenään napauttamalla 

näyttöä kaksi kertaa. 

 

Ajastin 
Napauta Lisää-painiketta Kuva-tilassa ja valitse Ajastin, jolloin voit ottaa kuvia 3 sekunnin 

viiveellä suljinpainikkeen painamisesta. Voit asettaa viiveeksi 5 sekuntia napauttamalla 

Ajastin-painiketta uudelleen. 

Käynnistyslaskuri näytetään, kun olet painanut suljinpainiketta. Säädä kuvakulma ja 

sommittele kuva laskurin käynnistyttyä. 
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Kuvien pitäminen suorassa kuvaamisen aikana 
1. Etsimen suoristaminen 

Napauta Lisää-painiketta Kuva-tilassa ja valitse Suorista. 

 

2. Tietoja toiminnosta 

Tämän toiminnon avulla voit pitää kuvat aina suorina, vaikka kallistaisit puhelinta. Vain 

kehyksen sisällä näytetty kuva tallennetaan Galleriaan. Reunat rajataan pois. 

 

 

Ryhmäselfiet 
1. Toiminnon ottaminen käyttöön 

Napauta Lisää-painiketta Kuva-tilassa ja valitse Ryhmäselfie. 

(Huomaa: Tätä toimintoa ei tueta joissakin malleissa. Jos haluat tarkistaa, onko toiminto 

käytettävissä laitteessasi, napauta Lisää-painiketta Kuva-tilassa.) 

 

2. Tietoja toiminnosta 

Kun toiminto on käytössä, kamera ottaa kerralla useita kuvia. Lopuksi kaikkien parhaat 

ilmeet yhdistetään samaan kuvaan. 

 

Kaunistustoiminto 
1. Tietoja toiminnosta 

Kaunistustoiminnossa on useita asetuksia, joiden avulla voit tasoittaa ihonvärejä ja 

kaunistaa kasvonpiirteitä reaaliajassa. 

 

2. Eri kameroiden käyttäminen 

Kaunistustoiminto on käytettävissä sekä etu- että takakamerassa. 
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Zoomaus 
Voit lähentää ja loitontaa kuvaa parhaan rajauksen löytämiseksi. 

(Huomaa: Vain takakamera tukee tätä toimintoa.) 

 

1. Elezoomaus 

Voit lähentää kuvaa liu’uttamalla kahta sormea erilleen toisistaan näytöllä, ja loitontaa sitä 

tuomalla sormet lähemmäs toisiaan. 

(Huomaa: Eleet lakkaavat toimimasta, kun kuva on joko lähennetty tai loitonnettu 

äärimmilleen.) 

 

 

2. 2X-zoomaus 

Voit lähentää kuvaa napauttamalla 2X-pikakuvaketta, ja loitontaa sitä napauttamalla 

kuvaketta uudelleen. 

(Huomaa: Vain kaksikameraiset mallit tukevat tätä toimintoa.) 
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3. Tarkat zoomausarvot 

Pidä 2X-pikakuvaketta painettuna, kunnes zoomausasteikko ilmestyy näkyviin. 

(Huomaa: Vain kaksikameraiset mallit tukevat tätä toimintoa.) 

 
 

Aika- ja vesileimat 
Voit lisätä kuviin aikaleimoja ja kaksoiskameran vesileimoja näille toiminnolle tarkoitetuilla 

valitsimilla kameran asetuksissa. Kaksoiskameran vesileimat ovat erilaisia eri 

puhelinmalleissa. 

(Huomaa: Jotkin laitteet eivät tue kaksoiskameran vesileimoja.) 
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HDR 
HDR on lyhenne englanninkielisistä sanoista high dynamic range eli korkea dynamiikka-

alue. Tässä toiminnossa otetaan useita kuvia kirkkaiden alueiden alivalottamiseksi ja 

tummien alueiden ylivalottamiseksi. Käsitellyt alueet yhdistetään, jolloin kaikki kuvan 

alueet näkyvät erittäin selkeästi. 

Kun tämä toiminto on käytössä, näytöllä näytetään HDR-kuvake. HDR-kuvien ottaminen 

kestää hieman tavallista kauemmin. 

(Huomaa: Jotkin laitteet eivät tue automaattista HDR-toimintoa.) 

 
 

2 – Galleria 
Muokkain 

Opi muokkaamaan kuvia ja videoita 

 

1. Poista viivoja ja kohteita 

Tällä toiminnolla voit poistaa kuvista häiritseviä kohteita. 

Toiminnon avulla voit myös poistaa turhat viivat vain pyyhkäisemällä niiden yli. 

 

2. Tarrat 

Tee selfieistä villimpiä lisäämällä niihin hauskoja tarroja. 

 

3. Piirrokset 

Voit piirrellä kuviin tai lisätä niihin erilaisia kuvioita. 

 

4. Mosaiikki 

Voit peittää kohteita kuvista lisäämällä niiden päälle mosaiikkikuvioita. 

 

Tallennustilan vapauttaminen 
Opi vähentämään kuvien viemää tilaa 

 

1. Kuvien optimointi 

Kirjaudu Mi-tilillesi ja ota synkronointi Mi Cloud -palveluun käyttöön. Voit vapauttaa paljon 

tallennustilaa säilyttämällä laitteessasi optimoidut versiot kuvista ja tallentamalla 

alkuperäiset kuvatiedostot Mi Cloud -palveluun. 
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2. Näyttökuvien poistaminen 

Näyttökuvia tarvitaan usein vain hetkellisesti. Poista tarpeettomat näyttökuvat, jotta saisit 

lisää tilaa tärkeämmille kohteille. 

 

Kollaasi 
Luo kollaasi valitsemalla 1–4 kuvaa. Käytettävissäsi on useita erilaisia tyylejä ja malleja. 

 

Suosikit 
Lisää kuva suosikkeihin napauttamalla sydänkuvaketta kuvan ollessa näytöllä. Suosikit 

tallennetaan Albumit-välilehdelle. 

 

Piilotettu albumi 
Piilotetun albumin käyttäminen 

Pyyhkäise näyttöä alaspäin Albumit-välilehdellä. Sinua pyydetään asettamaan salasana. 

Tämän jälkeen näet piilotetun albumin, johon kaikki piilotetut kuvat tallennetaan. 

 

Vauva-albumi 
Vauva-albumin käyttäminen 

Voit merkitä kuvista pikkulapsia vauvoiksi. Tämän jälkeen Albumit-välilehdellä näytetään 

Vauva-albumi. 

Voit jakaa sen koko perheen kanssa. 

 

Automaattiset varmuuskopiot 
Gallerian synkronointi Mi Cloud -palveluun 

Pidä tärkeät kuvat ja videot varmassa tallessa ottamalla automaattiset varmuuskopiot 

käyttöön Galleria-asetuksissa. Voit katsella Mi Cloud -palvelussa olevia kuvia muilta 

laitteilta (esim. yhteensopivista televisioista ja tietokoneilta) kirjautumalla Mi-tilillesi. 
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3 – Aloitusnäyttö 

1 – Aloitusnäyttö 
1 – Lukitusnäyttö 
Perustoiminnot 

1. Lukitusnäytön taustakuvan vaihtaminen 

Siirry kohtaan Asetukset > Taustakuva, valitse haluamasi kuva ja napauta Käytä-painiketta. 

 

2. Näytön lukitseminen / lukituksen muuttaminen 

Siirry kohtaan Asetukset > Lukitusnäyttö ja salasana > Aseta näytön lukitus, valitse 

haluamasi näytön lukitustyyppi ja noudata näytöllä annettuja ohjeita. 

Huomaa: Paina salasana mieleesi. Sitä ei voi palauttaa, jos se unohtuu, vaan tällöin laite on 

palautettava tehdasasetuksiinsa, ja kaikki tiedot poistetaan (myös kuvat, yhteystiedot ja 

sovellukset). 

 

3. Sormenjälkien lisääminen 

Siirry kohtaan Asetukset > Lukitusnäyttö ja salasana > Hallinnoi sormenjälkiä, ja valitse Lisää 

sormenjälki. 

 

Lisätoiminnot 
1. Aseta aika, jolloin laite siirtyy lepotilaan 

Voit asettaa lepotilaan siirtymiseen kuluvan ajan kohdasta Asetukset > Lukitusnäyttö ja 

salasana > Lepotila. Oletusasetuksena on 1 minuutti. Mitä pitempi aika on, sitä enemmän 

virtaa laitteesi kuluttaa. 
 
2. Älä aktivoi lukitusnäyttöä ilmoitusten vuoksi 

Voit asettaa laitteen olemaan aktivoimatta lukitusnäyttöä ilmoitusten vuoksi. Tämän 

toiminnon valitsin on valikossa Asetukset > Lukitusnäyttö ja salasana. 
 

Taustakuvakaruselli 
1. Taustakuvakarusellin ottaminen käyttöön 

Avaa Asetukset > Lukitusnäyttö ja salasana > Taustakuvakaruselli, ja ota toiminto käyttöön 

vaihtopainikkeella. Nyt lukitusnäyttöön tuodaan uusia taustakuvia säännöllisesti. 

Jos laitteesi käyttää oletusteemaa, pyyhkäise lukitusnäyttöä oikealle, napauta kohtaa 

Taustakuvakaruselli ja noudata näytöllä annettuja ohjeita. 
 
2. Pikakuvakkeen luominen aloitusnäyttöön 

Taustakuvakaruselli ei luo pikakuvaketta aloitusnäyttöön automaattisesti. Voit luoda 

kuvakkeen pyyhkäisemällä lukitusnäyttöä oikealle, valitsemalla kohdan Taustakuvakaruselli 

ja avaamalla asetukset Lisää-painikkeella. 
 
3. Taustakuvakarusellin käyttäminen teemojen kanssa 

Taustakuvakaruselli toimii vain oletuslukitusnäyttötyypin kanssa. Jos käytät mukautettua 

teemaa, voit asettaa lukitusnäytön oletustyyppiseksi Teemat-sovelluksessa. 
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2 – Aloitusnäyttö 
Perustoiminnot 

Kaikki laitteeseen asennetut sovellukset näytetään aloitusnäytössä. Tämä ei kuitenkaan ole 

näytön ainoa ominaisuus. 

 

1. Sovellusten poistaminen 

Poista sovellus pitämällä sen kuvaketta painettuna ja vetämällä se näytön yläosaan 

ilmestyvään roskakoriin. 

 

2. Taustakuvan vaihtaminen 

Noudata näitä ohjeita: 

· Siirry kohtaan Asetukset > Taustakuva. 

· Valitse jokin albumi. 

· Valitse taustakuva. 

· Napauta Käytä-painiketta ja valitse Aseta aloitusnäytöksi. 

 

3. Sovellusten asentaminen 

Aloitusnäytössä näytetään myös valitsemasi sovelluskauppa. Voit etsiä sieltä haluamasi 

sovellukset. 

 

4. Sovelluskuvakkeiden siirtäminen 

Tartu sovellukseen pitämällä sen kuvaketta painettuna ja vedä se uuteen paikkaan. 

 

5. Uusien kansioiden luominen 

Luo kansio vetämällä sovellus toisen sovelluksen päälle. Tämän jälkeen voit muokata 

kansion nimeä. 

 

Muokkaustila 

Muokkaustilassa voit järjestää näytön kohteet nopeammin. 

 

1. Aloitusnäytön muokkaustilaan siirtyminen 

Voit siirtyä tilaan kolmella eri tavalla: 

· Pidä jotakin aloitusnäytön tyhjää kohtaa painettuna. 

· Nipistä kaksi sormea yhteen näytöllä. 

· Pidä valikkopainiketta painettuna. 

 

2. Muokkaustilan toiminnot 

Muokkaustilassa näytetään kolme painiketta. 

· Taustakuva: Tällä painikkeella voit vaihtaa taustakuvaa nopeammin. 

· Widgetit: Tällä painikkeella voit lisätä pienoisohjelmia. 

· Asetukset: Näytön, ulkoasun ja siirtymistehosteiden asetukset. 

Muokkaustilassa kohteita valitaan napauttamalla: 

· Siirtäminen: Voit valita useita kohteita ja siirtää ne toiseen näyttöön napauttamalla niiden 

alla näytettyä näytön esikatselua. 
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· Asennusten poistaminen: Voit valita useita kohteita ja poistaa niiden asennuksen 

napauttamalla Poista asennus -painiketta. 

· Kansioiden luominen: Voit valita useita kohteita ja luoda kansion napauttamalla 

Ryhmittele-painiketta. 

 

3 – Ilmoitusten tilapalkki 
Perustoiminnot 

1. Ilmoitusalueen avaaminen 

Avaa ilmoitusalue pyyhkäisemällä näytön yläosaa alaspäin. 

 

2. Vaihtopainikkeiden uudelleenjärjestäminen 

Ilmoitusalueella näytetään oletuksena mobiilidatan, Wi-Fi-yhteyden ja taskulampun 

vaihtopainikkeet sekä joitakin muita kohteita. Voit järjestää kohteet uudelleen 

napauttamalla Lisää-vaihtopainiketta. 

Muokkaustilan toiminnot: 

· Vaihtopainikkeiden uudelleenjärjestäminen: 

Vaihda järjestystä pitämällä haluamaasi kohdetta painettuna. 

· Vaihtopainikkeiden käyttäminen: 

Ota toimintoja käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla haluamaasi vaihtopainiketta. 
 
3. Wi-Fi-asetukset 

Vaihda langattomien verkkojen välillä nopeasti napauttamalla Wi-Fi-vaihtopainiketta. 
 
4. Bluetooth-asetukset 

Hallinnoi Bluetooth-yhteydellä yhdistettyjä laitteita napauttamalla Bluetooth-

vaihtopainikkeen nimeä. 
 

Sovellusilmoitukset 

1. Sovellusilmoitusten hallinnoiminen 

Siirry kohtaan Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Sovellusilmoitukset, napauta 

haluamaasi sovellusta ja katso, mitä ilmoituksia se saa näyttää. 

2. Ilmoitusoikeudet 

· Näytä ilmoitukset: Käytössä oletuksena. Estä kaikki tämän sovelluksen ilmoitukset 

ottamalla toiminto pois käytöstä. 

· Ryhmiteltyjen ilmoitusten säännöt: Fiksu ilmoitussuodatin. Jos et ole varma, mikä tila sopii 

parhaiten millekin sovellukselle, valitse Suositeltu-tila. 

· Sovelluskuvakkeen merkki: Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat sallia ilmoitusten 

määrän näyttävät merkit sovelluskuvakkeissa. 

· Irralliset ilmoitukset: Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat sallia tärkeiden ilmoitusten 

näyttämisen muiden päällä. 

· Lukitusnäytön ilmoitukset: Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat sallia tärkeiden 

ilmoitusten näyttämisen lukitusnäytöllä. 

· Ääni: Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat, että ilmoituksista annetaan äänimerkki. 

· Värinä: Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat, että puhelin värisee ilmoitusten yhteydessä. 

· Ilmoitusvalo: Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat, että ilmoituksille näytetään merkkivalo. 
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Ilmoituskansio 

1. Miten ilmoitukset suodatetaan? 

MIUI oppii eri sovellusten ilmoituksiin reagoinnistasi ja päättelee sen perusteella, mitkä 

ilmoitukset ovat sinulle tärkeitä ja mitkä eivät. Vähemmän tärkeät ilmoitukset tallennetaan 

erilliseen kansioon. 
 
2. Ilmoitusten suodattamisen lopettaminen 

Ota toiminto pois käytöstä liu'uttamalla kohdassa Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki 

olevaa vaihtopainiketta. 
 
3. Merkityksettömiksi merkittyjen ilmoitusten näyttäminen uudelleen 

Siirry kohtaan Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Sovellusilmoitukset, napauta 

haluamaasi sovellusta, valitse Ryhmiteltyjen ilmoitusten säännöt ja napauta kohtaa Tärkeä. 
 

Muut toiminnot 

1. Akun varauksen ilmaisin 

Valitse näytettävä ilmaisin kohdasta Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Akun varauksen 

ilmaisin. 

2. Näytä yhteysnopeus 

Näytä yhteysnopeus tilapalkissa liu’uttamalla kohdassa Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki 

olevaa vaihtopainiketta. 

3. Muokkaa operaattorin nimeä 

Voit muokata operaattorin nimeä kohdassa Asetukset > Ilmoitukset ja tilapalkki > Muokkaa 

operaattorin nimeä. 
 

4 – Yleinen sovellussäilö 
1. Tietoja sovellussäilöstä 

Sovellussäilössä näytetään kaikki tärkeät ilmoitukset ja sovellusten toiminnot. Voit näyttää 

useimmin käyttämäsi toiminnot pyyhkäisemällä aloitusnäyttöä oikealle. 
 
2. Toiminnot 

Sovellussäilössä näytetään MIUI:n suosituimmat toiminnot kortteina. 
 
3. Pikakuvakkeet 

Pikakuvakkeiden avulla voit käyttää suosikkisovellustesi toimintoja haaskaamatta aikaa 

sovellusten käynnistämiseen ja toiminnon etsimiseen käyttöliittymästä. 
 
4. Pikamuistiinpano 

Muistiinpanojen tekeminen on huomattavasti mukavampaa kirjoittamalla valmiiksi esillä 

olevaan tyhjään korttiin. 
 
5. Osakkeet 

Saat haluamiesi yritysten osakekursseihin liittyviä päivityksiä käyttämällä sovellussäilössä 

olevaa Osakkeet-korttia. 
 
6. Viestit 

Sovellussäilössä eri viestipalveluiden viestit näytetään yhdessä kortissa. 
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7. Kalenteritapahtumat 

Tässä kortissa näytetään kaikki sopimasi kokoukset, tapaamiset sekä ystäviesi 

syntymäpäivät. 
 
8. Suositellut sovellukset 

Tässä näytetään uusia, suosittuja sovelluksia. 
 

5 – Jaettu näyttö 
1. Sovellusten avaaminen jaetulla näytöllä 

Avaa ne sovellukset, joita haluat käyttää, ja noudata seuraavia ohjeita: 

· Avaa Viimeisimmät-valikko napauttamalla valikkopainiketta. 

· Valitse Jaa näyttö. 

· Pidä ensimmäistä sovellusta painettuna ja vedä se korostetulle alueelle. Napauta toista 

sovellusta. 
 
2. Jaetusta näytöstä poistuminen 

· Tapa 1: Avaa Viimeisimmät-valikko ja napauta näytön yläosassa olevaa Poistu-painiketta. 

· Tapa 2: Vedä erotin näytön äärimmäiseen ylä- tai alareunaan. 
 
3. Sovellusten paikkojen vaihtaminen 

Kun sovellukset avataan jaetulla näytöllä, voit vaihtaa niiden paikkoja kaksoisnapauttamalla 

erotinta. 
 

6 – Pikavalintapyörä 

1. Pikavalintapyörän ottaminen käyttöön 

Voit ottaa pikapyörän käyttöön kohdasta Asetukset > Lisäasetukset > Pikavalintapyörä. 
 
2. Pikakuvakkeiden valitseminen 

Pikavalintapyörässä on viisi mukautettavaa pikakuvaketta. Voit valita haluamasi 

pikakuvakkeet kohdasta Asetukset > Lisäasetukset > Pikavalintapyörä > Valitse 

pikakuvakkeet. 
 
3. Ensisijaisen eleen valitseminen 

Voit valita pikavalintapyörän käyttämiseen toisen kahdesta eleestä. Nämä ovat napautus ja 

pyyhkäisy. 
 
4. Pikavalintapyörän piilottaminen 

Valitse ne sovellukset, joissa pikavalintapyörä piilotetaan automaattisesti. 
 
5. Kokonäyttötila 

Voit asettaa pikavalintapyörän siirtymään syrjään automaattisesti, kun laitetta käytetään 

kokonäyttötilassa. 
 
6. Käyttämättömyys 

Jos pikavalintapyörää ei käytetä 3 sekuntiin, se voidaan kiinnittää näytön reunaan. 
 
7. Lukitusnäyttö 

Aloitusnäytön lisäksi pikavalintapyörä voidaan näyttää myös lukitusnäytöllä. 
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4 – Työkalut 

1 – Sisältöpalvelut 

Selain 

1. Työkalut 

Näytä käytettävissä olevat asetukset napauttamalla kohtaa Lisää > Työkalut. 

· Tallenna sivu: Tällä toiminnolla voit tallentaa verkkosivuja näyttökuvina tai HTML-

tiedostoina ja käyttää niitä offline-tilassa. 

· Etsi sivulta: Etsi tiettyjä hakusanoja sivulta, jolla olet. 

· Vähennä datankäyttöä: Tällä toiminnolla voit estää kuvien automaattisen latautumisen, 

kun et käytä Wi-Fi-yhteyttä. 

 

2. Välilehdet 

Näytä kaikki avoimet välilehdet napauttamalla niiden alla olevaa kuvaketta. Tässä tilassa 

voit esikatsella, sulkea ja avata uusia välilehtiä. 

 

3. Incognito-tila 

Voit siirtyä incognito-tilaan kaikkien avoimien välilehtien esikatselun aikana. Incognito-

tilassa ei tallenneta selaus- ja hakuhistoriaa. Mahdollisesti lataamasi tiedostot ja lisäämäsi 

kirjanmerkit kuitenkin tallennetaan. 

 

4. Kirjanmerkit 

Voit lisätä avoinna olevan sivun kirjanmerkkeihin. Kirjanmerkki voidaan tallentaa joko 

aloitussivulle tai aloitusnäyttöön. 

 

5. Aloitussivun kirjanmerkit 

Aloitussivulla ollessasi voit lisätä siihen hiljattain avattuja sivuja tai haluamiasi verkko-

osoitteita. 

 

6. Uutissyöte 

Voit vaihtaa uutissyötteen kanavia pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle. Voit 

vaihtaa uutissyötteen kielen napauttamalla maapallokuvaketta. Vaihtoehdot ovat englanti, 

hindi ja tamili. 

 

7. Verkkosivujen jakaminen 

Voit jakaa verkkosivuja selaimesta useisiin eri palveluihin, esimerkiksi Facebookiin tai 

WhatsAppiin. 
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Mi-sovellukset 

1. Sovellusten asentaminen 

Mi Apps -palvelussa on monia hyviä Android-sovelluksia. 

Palveluun ei tarvitse kirjautua, vaan kaikki sovellukset ovat vapaasti ja maksuttomasti 

ladattavissa sekä täysin turvallisia. Voit asentaa haluamasi sovelluksen avaamalla 

Sovellukset-valikon ja napauttamalla sovelluksen vieressä olevaa Asenna-painiketta.  
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2. Sovellusten etsiminen 

Löydät haluamasi sovellukset ja pelit nopeasti käyttämällä hakutoimintoa. Näet 

hakutulokset heti, kun olet kirjoittanut kohteen nimen hakupalkkiin. Voit asentaa 

sovelluksia suoraan hakutulosluettelosta.  

 
 

Anna haettavan sovelluksen nimi. 

 
 

Asenna sovellus napauttamalla sen vieressä hakutuloksissa olevaa painiketta. 
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3. Välttämättömät sovellukset 

Kun käytät Mi Apps -palvelua ensimmäistä kertaa, sinulle näytetään luettelo 

suosittelemistamme sovelluksista. Voit asentaa ne yhdellä napautuksella etsimättä kaikkia 

erikseen.  
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4. Suositukset 

Mi Apps -palvelussa sinulle suositellaan erilaisia sovelluksia, pelejä, kokoelmia, artikkeleja 

ja videoita.  
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Voit selata kortteja vierittämällä näyttöä ylös- tai alaspäin. 
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5. Luokitukset  

Voit näyttää kaikki sovellukset ja pelit luokiteltuina suosituimmasta vähiten suosittuun 

napauttamalla Luokittele-painiketta.  
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6. Luokat  

Luokkien avulla sinun on helpompi valita itsellesi parhaiten sopivat sovellukset ja pelit 

useiden samanlaisten joukosta. 17 peliluokan ja 33 sovellusluokan joukosta löydät varmasti 

kaiken tarvitsemasi. 
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7. Tarjoukset  

Tässä Mi Apps -palvelun osassa näytetään kaikki uusimmat tarjoukset, kampanjat ja 

alennukset.  

Täällä annetaan myös tehtäviä, joita suorittamalla voit saada etuseteleitä.  
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Mi-musiikki 

1. Oma musiikki 

Oma musiikki -sivulla näytetään hiljattain soittamasi kappaleet, suosikkikappaleesi ja 

soittolistasi. 
 
2. Paikallinen soitin 

Kaikki laitteellesi tallennetut kappaleet näytetään Oma musiikki -sivulla. Voit soittaa 

haluamasi kappaleen napauttamalla sitä. 
 

Laitteelle tallennettu musiikki voidaan näyttää monin eri tavoin: kappaleen nimen, 

esittäjän, levyn tai kansion perusteella. Voit myös järjestää kappaleet niiden nimen, 

lisäysajankohdan tai soittokertojen mukaisesti. 
 
3. Soitin 

Voit avata soittimen napauttamalla aloitussivulla olevaa painiketta.  
 

Soittimen hallintapainikkeita ovat toisto, tauko, seuraava/edellinen kappale, jatkuva toisto, 

satunnaistoisto, lataus, suosikkeihin lisääminen, toistojonoon lisääminen ja sanoitusten 

näyttäminen. 

 

Lisää-valikossa on myös lisäasetuksia, kuten jakaminen, kuulokkeet ja äänitehosteet, 

uniajastin, soittoääneksi asettaminen yms. 
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4. Haku 

Voit etsiä kappaleita, esittäjiä, levyjä ja soittolistoja napauttamalla hakupalkkia ja antamalla 

haluamasi hakusanat. 

 

5. Asetukset 

Voit käyttää sivuvalikossa olevia tiliasetuksia, tiedostosuodatinta ja päivitysasetuksia. 

 

Teemat 

Voit mukauttaa puhelimen ulkoasua teemojen avulla. 

Teemat on MIUI:n virallinen mukautussovellus, jossa on tuhansia taitavien suunnittelijoiden 

luomia laadukkaita teemoja. Tavallisten teemojen, taustakuvien, soittoäänien ja 

kirjasintyyppien lisäksi palvelussa on monia muita lukitus- ja aloitusnäyttöjen 

mukautusvaihtoehtoja. 

 

1. Teemat 

· Näytä käytettävissä olevat teemat avaamalla tämä sovellus. Voit näyttää teeman tiedot 

napauttamalla sitä. 

· Tietosivulla voit näyttää teeman esikatselukuvat pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai 

oikealle. Lataa teema napauttamalla sen alla olevaa Lataa-painiketta. 

· Kun lataus on valmis, ota teema käyttöön napauttamalla Käytä-painiketta. 
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2. Taustakuva 

· Näytä käytettävissä olevat taustakuvat avaamalla sovellus ja napauttamalla sen alla olevaa 

painiketta. Voit esikatsella taustakuvia napauttamalla niitä. 
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· Voit selata esikatselukuvia pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle. Ota taustakuva 

käyttöön napauttamalla Käytä-painiketta. 

· Valitse, missä haluat käyttää taustakuvaa. 
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4. Soittoäänet 

· Näytä käytettävissä olevat soittoäänet avaamalla sovellus ja napauttamalla sen alla olevaa 

painiketta. Voit kuunnella soittoääniä napauttamalla niitä. 

· Näytä soittoäänen asetukset napauttamalla sen vieressä olevaa Lisää-painiketta. 

· Valitse, missä haluat käyttää soittoääntä. 
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5. Kirjasintyypit 

· Näytä käytettävissä olevat kirjasintyypit avaamalla sovellus ja napauttamalla sen alla 

olevaa painiketta. Voit näyttää haluamasi kirjasintyypin tiedot napauttamalla sitä. 

· Voit katsella esikatselukuvia pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle. Lataa 

kirjasintyyppi napauttamalla sen alla olevaa Lataa-painiketta. 
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2 – Tiedostonhallinta 

Tiedostonhallinta 

1. Pikahaku 

Aloitusnäytössä näytetyt hiljattain käytetyt tiedostot on järjestetty niiden luontipäivän ja 

tiedostotyypin mukaisesti, ja niitä voidaan oletuksena muokata. 

 

2. Tallennustilatiedot 

Tarkista nopeasti, mitkä tiedostot vievät eniten laitteen sisäistä tallennustilaa, ja näytä 

kaikki juurihakemistossa olevat kohteet. 

 

3. Puhdistustoiminto 

Poista turhat tiedostot ja vapauta tallennustilaa kahdella napautuksella. 

 

4. Tiedostojen siirtäminen 

Laitteen sisäänrakennetulla Mi Drop -toiminnolla voit jakaa tiedostoja lähistöllä olevien 

laitteiden kanssa ilman internetyhteyttä. 
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Paikalliset varmuuskopiot 

1. Varmuuskopion luominen 

Siirry kohtaan Asetukset > Lisäasetukset > Varmuuskopiointi ja palautus > Paikalliset 

varmuuskopiot, napauta Varmuuskopioi-painiketta, valitse varmuuskopioitavat 

järjestelmäasetukset ja sovellukset ja napauta Varmuuskopioi-painiketta uudelleen. 

Varmuuskopioiden luominen voi kestää useita minuutteja. 

 

2. Kohteiden palauttaminen 

Siirry kohtaan Asetukset > Lisäasetukset > Varmuuskopiointi ja palautus > Paikalliset 

varmuuskopiot, valitse palautettavat järjestelmäasetukset ja sovellukset ja napauta 

Palauta-painiketta. 

 

3. Varmuuskopioiden salaaminen 

Jos haluat luoda salatun varmuuskopion, napauta Varmuuskopioi-painikkeen vieressä 

olevaa lukkokuvaketta. Salattujen kohteiden käyttäminen edellyttää Mi-tilille kirjautumista. 

 

4. Automaattiset varmuuskopiot 

Siirry kohtaan Asetukset > Lisäasetukset > Varmuuskopiointi ja palautus > Automaattiset 

varmuuskopiot, aseta varmuuskopiointiaikataulu ja valitse varmuuskopioitavat kohteet. 

Automaattiset varmuuskopiot näytetään paikallisten varmuuskopioiden luettelossa. 
 

3 – Muut 

Palaute 

Voit ilmoittaa ohjelmistokehittäjillemme laitteen käytön aikana esiintyneistä ongelmista. 

Otamme myös mielellämme vastaan MIUI:n parannusehdotuksia. Yritämme aina 

mahdollisuuksien mukaan korjata ilmoitetut ongelmat seuraavissa päivityksissä. 
 
1. Palaute-sovelluksen avaaminen 

Voit avata Palaute-sovelluksen jommallakummalla seuraavista tavoista: Napauta Palaute-

sovellusta aloitusnäytössä. Siirry asetuksiin, vieritä näyttöä alaspäin ja napauta sen 

äärimmäisessä alareunassa olevaa Palaute-painiketta. 
 
2. Palautteen lähettäminen 

Merkitse jokin ruuduista ennen ongelman kuvauksen kirjoittamista. Valitse virheiden 

tapauksessa Ongelmat ja parannusehdotusten tapauksessa Ehdotukset.  
 

Kuvaile ongelmaa. Voit liittää ilmoitukseesi kuvia, näyttötallenteita ja lokitiedostoja.  

Valitse kohde, josta annat palautetta, jotta voisimme paikantaa ongelman.  

 

Jos ilmoitat jostakin virheestä, ilmoita myös sen toistumistiheys prosentteina.  

 

Lähetä palaute napauttamalla Lähetä-painiketta. 
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3. Käsittelyn etenemisen näyttäminen 

Voit näyttää ilmoittamiesi ongelmien tiedot napauttamalla aloitussivun yläosassa olevaa 

kohtaa Oma palaute. Voit näyttää ilmoituksesi käsittelyn etenemistiedot napauttamalla 

ilmoitusta.  

 

Jos ohjelmistokehittäjämme vastaavat palautteeseesi, voit vastata heille ongelman 

tietosivulta. 

 

4 – Työkalut 

Kalenteri 

Perinteinen intialainen kalenteri on maailmalla yleisessä käytössä gregoriaanisen kalenterin 

ohella. Tämän perinteisen kalenterin tiedot näytetään joka päivä erillisessä kortissa. 

Kortissa näytetään panchang-tiedot, kuten tithi, samvat ja muhurt. 

 

1. Tärkeät päivämäärät 

Voit näyttää kaikkien tärkeiden päivämäärien tiedot kalenterissa suoraan. Saat ilmoituksen 

pyhäpäivistä ja tärkeistä tapahtumista. 

Kaikille juhlapyhille luodaan oma erillinen korttinsa, jossa on tarkempia tietoja päivästä. 

Voit avata kortin napauttamalla sen ilmoitusta tai itse korttia sovellussäilössä. 

 

2. Päivittäiset tervehdykset 

Voit jakaa päivittäisiä tervehdyksiä sisältäviä kortteja WhatsAppissa, Facebookissa, 

ShareChatissä ja muissa palveluissa. 

 

3. Horoskooppi 

Kaikkien horoskooppimerkkien horoskooppitiedot näytetään englanniksi. 

 

4. Krikettikortti 

Kriketti on suosittu urheilulaji Intiassa. Voit seurata otteluaikatauluja ja tuloksia tätä 

tarkoitusta varten kehittämällämme kortilla. 

 

5. Terveys ja kuntoilu-, Tämä päivä historiassa- ja Jalkapallo-kortit 

Näillä korteillamme voit seurata viimeisimpiä aiheisiin liittyviä uutisia ja suosituksia. 

 

Kello 

1. Hälytysten lisääminen 

Voit lisätä hälytyksen avaamalla Kello-sovelluksen ja napauttamalla sen aloitussivulla olevaa 

plusmerkkiä. Valitse, haluatko toistaa hälytyksen, valitse sen soittoääni ja napauta Valmis-

painiketta. 
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2. Maailmankello 

Mukautettujen kellojen lisääminen 

Voit lisätä kellojen luetteloon tietyn aikavyöhykkeen kellon avaamalla Kello-sovelluksen 

Kello-välilehden ja napauttamalla siinä olevaa plusmerkkiä. 

 

3. Maantieteellisen sijainnin tarkistaminen 

Voit tarkistaa napauttamalla, missä jokin luettelossa mainittu kaupunki sijaitsee. 

 

4. Sekuntikello 

Voit käyttää sekuntikelloa avaamalla Sekuntikello-välilehden ja napauttamalla sen 

käynnistyspainiketta. Voit merkitä jonkin ajan muistiin napauttamalla lippupainiketta. Voit 

myös pysäyttää sekuntikellon väliaikaisesti ja jatkaa ajanottoa myöhemmin samasta 

kohdasta. Voit nollata sekuntikellon napauttamalla Lopeta-painiketta. 

 

5. Ajastin 

Ajastimen asettaminen 

Ajastimen aika-asetusta voidaan säätää 1 sekunnista 99 tuntiin 59 minuuttiin ja 

59 sekuntiin. Ajastin käynnistetään napauttamalla sen alla olevaa painiketta. 

Taustaäänet 

Voit toistaa jotakin taustaääntä tietyn aikaa. Voit myös asettaa hälytyksen päättymään 

taustaääniajastuksen päättyessä. 

 

Sää 

1. Säätietojen tarkastelu 

Voit näyttää nykyiset säätiedot ja viiden vuorokauden ennusteen avaamalla Sää-

sovelluksen. 

Aloitussivulla näytetään myös seuraavan vuorokauden sääennuste, tuulennopeus ja -

suunta, miltä lämpötila tuntuu, UV-indeksi sekä ilmanpaine. 

 

2. Paikkakuntien hallinta 

Voit etsiä kaupunkeja napauttamalla aloitussivun alaosassa olevaa plusmerkkiä. 

Voit poistaa kaupunkeja napauttamalla plusmerkkiä uudelleen ja painamalla Muokkaa-

painiketta. 

 

3. Sääasetukset 

Avaa asetukset napauttamalla aloitussivun alaosassa olevaa Lisää-painiketta. Voit valita 

haluamasi lämpötilan ja tuulennopeuden yksiköt sekä sallia tai estää säätietojen 

päivittämisen öisin. 

 

4. Säätietojen jakaminen 

Lähetä säätiedot ystävillesi napauttamalla ensin aloitussivun alaosassa olevaa Lisää-

painiketta ja sen jälkeen Jaa-painiketta. 
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Tietoturva 

Puhdistustoiminto 
1. Roskakorin tyhjentäminen 

Tietoturva-sovellus tyhjentää laitteen roskakorin puhdistustoiminnolla. Voit poistaa 

puhelimeen tallennetut turhat kohteet, jotta laite toimisi nopeammin ja tehokkaammin. 
 
· Roskakorin tyhjennys 

Avaa Tietoturva-sovellus ja napauta Puhdistustoiminto-painiketta. Tarkistus käynnistyy 

automaattisesti ja poistettavia kohteita etsitään esimerkiksi seuraavien viiden 

tiedostotyypin joukosta: välimuistitiedostot, vanhentuneet tiedostot, asennuspaketit, 

ylimääräiset tiedostot ja välimuisti. Kun tarkistus on tehty, voit valita poistettavat kohteet. 

Kun kohteet on poistettu, voit näyttää raportin, jossa annetaan tarkempia tietoja 

tallennustilan käytöstä ja kerrotaan, millä muilla tavoin voit vapauttaa tallennustilaa. 

· Kohteiden lisääminen poikkeuksiin 

Jos et halua poistaa joitakin kohteita, voit lisätä ne poikkeuksiin. Kun tarkistus on tehty, pidä 

haluamaasi kohdetta painettuna ja valitse Lisää poikkeuksiin. Kohde ohitetaan tulevissa 

tarkistuksissa. 

· Puhdistustoiminnon käyttötavat 

Puhdistustoiminnon ennakoivan käytön lisäksi voit saada ilmoituksia, kun laitteen 

roskakorin koko ylittää tietyn rajan. Puhdistustoiminto käynnistyy automaattisesti, kun 

napautat ilmoitusta. 
 
2. Puhdistustoiminnon asetukset 

Puhdistustoiminnon asetuksissa voit asettaa muistutuksia ja vaihtaa valmiiden 

tarkistusasetusten välillä. 

· Tarkistusasetusten valitseminen 

Voit käyttää kahden palveluntarjoajan luomia valmiita tarkistusasetuksia. Palveluntarjoajat 

ovat Tencent ja Clean Master. 

· Muistutukset 

Voit ottaa roskakorin kokorajan ja aikataulun perusteella annettavat ilmoitukset käyttöön 

Poistomuistutukset-valitsimella. Kun puhelimen roskakorin koko saavuttaa asetetun rajan, 

saat ilmoituksen, jossa kehotetaan käyttämään puhdistustoimintoa. Voit myös valita 

haluamasi ilmoitustiheyden. 

· Puhdistustoiminnon tietokannan automaattinen päivitys 

Saatamme toisinaan päivittää puhdistustoiminnon tarkistusasetuksia. Ota automaattiset 

päivitykset käyttöön, jotta voisit varmistaa, että viimeisimmät tarkistusasetukset ovat 

käytössä. Tällöin kohteet voidaan poistaa tehokkaammin. 
 

Perustarkistus 
1. Perustarkistus 

Perustarkistus on toimintomoduuli, joka havaitsee laitteen tietoturvariskit nopeasti. Se tarkistaa 

laitteen kolmen tavallisimman uhan varalta: järjestelmän tietoturvariskit, tarpeettomat 

prosessit ja haittaohjelmat. Sen avulla havaitset puhelimessa esiintyvät ongelmat nopeammin ja 

voit myös helposti tarkistaa, onko puhelimessa optimoitavia kohteita. 
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· Tarkistetut kohteet 

Järjestelmän tietoturvan alitarkistustoiminto tarkistaa järjestelmän käyttöoikeusongelmien, 

troijalaisten, asennusongelmien ja järjestelmäpäivitysten varalta. Sen avulla voit selvittää, 

onko puhelin vaarassa, ja voit reagoida mahdollisiin ongelmiin nopeasti. 

Toinen alitarkistustoiminto estää tarpeettomat ketjutetut käynnistykset ja poistaa 

välimuistista hyödyttömät tiedot. 

Kolmas alitarkistustoiminto suodattaa roskapostit ja tarkistaa maksuasetukset. 

 

· Tarkistuksen tulokset 

Tarkistuksen jälkeen sinulle näytetään puhelimen suojaustason luokitus pisteinä. 

Tarkistuksen tuloksista näkee myös, mitkä kohteet eivät ole turvallisia, ja tulosten 

perusteella voit päättää, kannattaako laite optimoida. 

 

2. Tietoturvatarkistuksen asetukset 

Voit halutessasi luoda toiminnolle pikakuvakkeen aloitusnäyttöön tai valita optimoitavat 

kohteet suositeltujen kohteiden luettelosta. 

 

Tietoturvatarkistus 
1. Tietoturvatarkistus 

Tietoturvatarkistus on sovellus, joka tarkistaa puhelimen siinä piilevien virusten ja 

haittasovellusten varalta. 

Se tekee sekä virustarkistuksen että maksuturvallisuustarkistuksen ja varmistaa näin, että 

puhelin on suojattu kunnolla. 

 

· Tarkistetut kohteet 

Tietoturvatarkistus ratkaisee langattomaan verkkoon, maksuturvallisuuteen, tietosuojaan ja 

viruksiin liittyvät ongelmat. Sovellus varmistaa, että puhelimessasi mahdollisesti piilevät 

vaaralliset sovellukset ja virukset havaitaan mahdollisimman nopeasti. 

· Maksuturvallisuus 

Kun jokin maksutoimintoa käyttävä sovellus käynnistetään, maksuturvallisuuden 

tarkistustoiminto käynnistyy automaattisesti. Tarkistuksen tulosnäytössä voit lisätä 

toimintoon ne maksusovellukset, joita haluat hallita. 

 

2. Tietoturvatarkistuksen asetukset 

Tietoturvatarkistuksen asetuksissa on erilaisia viruskuvauksiin ja päivityksiin liittyviä 

asetuksia. 

· Viruskuvaukset 

Toiminnossa käytetään Avastin, Tencentin ja AVL:n toimittamia viruskuvauksia. 

· Asennuksenvalvonta 

Aseta toiminto tarkistamaan laitteeseen asennettavat sovellukset virusten ja 

haittaohjelmien varalta valitsemalla Tarkista ennen asennusta. 

 

42



Tämä versio on vain yksityiseen käyttöön, sitä ei saa jaella.

Sovellustenhallinta 
1. Sovellusten poistaminen 

Tällä toiminnolla voit poistaa useita sovelluksia samanaikaisesti. 

Valitse poistettavat sovellukset ja aloita poistaminen napauttamalla sovellusten alla olevaa 

painiketta. 

 

2. Sovellusten tilan tarkistaminen 

Voit järjestää sovellukset erilaisten parametrien mukaisesti. 

Nykyisessä versiossa voit käyttää seuraavia parametreja: 

· Tila 

· Sovelluksen nimi 

· Käyttötiheys 

· Käytetty tallennustila 

· Asennusajankohta 

 

Oletussovellukset 

Voit asettaa oletuksena käytettäviä sovelluksia järjestelmän eri toiminnoille napauttamalla 

näytön yläkulmassa olevaa Lisää-painiketta ja valitsemalla Oletussovellukset. 

 

2. Käyttöoikeudet 

Automaattinen käynnistys 

Voit hallita sovellusten automaattisia käynnistysasetuksia tavallista suuremman 

virrankulutuksen estämiseksi. 

Estä automaattinen käynnistys asettamalla sovelluksen hallintakytkin off-tilaan. 

Voit hallita järjestelmäsovellusten automaattisia käynnistysoikeuksia napauttamalla näytön 

yläosassa olevaa Lisää-painiketta. 

Sovellusten käyttöoikeudet 

Tässä kohdassa voit hallita kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten käyttöoikeuksia. 

Yksittäisten sovellusten käyttöoikeuksien hallinta 

Voit näyttää kaikki sovelluksen käyttöoikeudet napauttamalla sovellusta. Voit antaa tai 

estää oikeudet nopeasti käyttämällä kunkin oikeuden vieressä olevaa valitsinta. 

Voit myös järjestää oikeudet niiden tyypin mukaisesti, jos haluat varmistaa, että kaikilla 

sovelluksilla on tietty käyttöoikeus. 

 

Käyttöoikeudet 
1. Automaattinen käynnistys 

Voit hallita sovellusten automaattisia käynnistysasetuksia tavallista suuremman 

virrankulutuksen estämiseksi. 

Estä automaattinen käynnistys asettamalla sovelluksen hallintakytkin off-tilaan. 

Voit hallita järjestelmäsovellusten automaattisia käynnistysoikeuksia napauttamalla näytön 

yläosassa olevaa Lisää-painiketta. 

 

2. Sovellusten käyttöoikeudet 

Tässä kohdassa voit hallita kaikkien laitteeseen asennettujen sovellusten käyttöoikeuksia. 
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3. Yksittäisten sovellusten käyttöoikeuksien hallinta 

Voit näyttää kaikki sovelluksen käyttöoikeudet napauttamalla sovellusta. Voit antaa tai 

estää oikeudet nopeasti käyttämällä kunkin oikeuden vieressä olevaa valitsinta. 

Voit myös järjestää oikeudet niiden tyypin mukaisesti, jos haluat varmistaa, että kaikilla 

sovelluksilla on tietty käyttöoikeus. 

 

Pelien nopeustehostin 
1. Pelien nopeustehostimen toimintatapa 

· Optimointi: Tämä toiminto tyhjentää taustaprosesseille varatun muistin ja antaa lisää 

muistia peleille. 

· Verkko: Pelien nopeustehostin kasvattaa pelien yhteysnopeutta rajoittamalla 

taustalatausten kaistanleveyttä ja vähentämällä verkkoviiveitä. 

· Keskittyminen: Ilmoitukset piilotetaan ja painikkeet otetaan pois käytöstä. Mikään ei enää 

häiritse sinua. 

Voit luoda pelien nopeustehostimelle myös pikakuvakkeen aloitusnäyttöön, jotta voisit 

käynnistää sen yhdellä napautuksella. 

 

2. Pelien lisääminen 

Voit lisätä aloitussivulle ne pelit, jotka käyttävät pelien nopeustehostinta. 

 

3. Tehostimen asetukset 

Kun käynnistät aiemmin lisätyn pelisovelluksen aloitussivulta, pelien nopeustehostin 

otetaan käyttöön automaattisesti. 

Voit myös rajoittaa taustalatausten nopeutta ja synkronointia sekä varmistaa, ettei laite 

siirry verkosta toiseen pelaamisen aikana. 

 

Perusteellinen poistotoiminto 
1. Perusteellisen poistotoiminnon käyttäminen 

Avaa Tietoturvatarkistus-sovellus ja vieritä sivua alaspäin kohtaan Perusteellinen 

poistotoiminto. Tämän toiminnon avulla näet, mitkä kohteet käyttävät puhelimen muistia, 

ja missä roskakoriin kuuluvat tiedostot sijaitsevat. 

· Kuvat 

Perusteellinen poistotoiminto löytää Galleriasta kuvien kaksoiskappaleet ja huonolaatuiset 

kuvat. Voit poistaa ylimääräiset kohteet. 

· Sovellukset 

Voit tarkistaa, mitä sovelluksia ei ole käytetty pitkään aikaan, ja poistaa ne. 

· Sovellusten tiedot 

Voit katsoa, miten mikäkin sovellus käyttää puhelimen tallennustilaa. Voit myös vapauttaa 

tallennustilaa tällä toiminnolla. 

· Suuret tiedostot 

Kun olet käyttänyt puhelintasi jonkin aikaa, siihen saattaa huomaamattasi kerääntyä 

suurikokoisia tiedostoja. Tämä toiminto luokittelee ne koon mukaisesti. Toiminnosta näet 

myös, missä sovelluksissa nämä tiedostot on luotu. 
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· Videot 

Täällä voit näyttää kaikki puhelimeen tallennetut videotiedostot. Voit vapauttaa 

tallennustilaa poistamalla turhat tiedostot. 
 
2. Perusteellisen poistotoiminnon asetukset 

Toiminto käyttää Tencentin ja Clean Masterin toimittamia tarkistusasetuksia. Asetuksissa 

voit lisätä kohteita poikkeuksiin. 
 

Akunkäyttö 
Voit pidentää puhelimen akunkestoa testaamalla virrankulutuksen ja optimoimalla 

akkuvirtaa kuluttavia kohteita yhdellä napautuksella. 

· Avaa Tietoturvatarkistus-sovellus ja tarkista laitteen virrankulutus napauttamalla kohtaa 

Akunkäyttö. 

· Tarkistuksen jälkeen voit myös näyttää akun varauksen, lämpötilan ja kapasiteetin. Voit 

ratkaista löydetyt ongelmat yksinkertaisesti napauttamalla tulossivun alaosassa olevaa 

painiketta. 

· Tarkista optimoidut kohteet ja valitse ne virrankulutusongelmat, jotka edellyttävät 

manuaalista optimointia. 

· Optimointi on nyt tehty. 

· Ota akunsäästötoiminto käyttöön sovellusten taustatoiminnan vähentämiseksi, 

synkronoinnin lopettamiseksi ja järjestelmän animaatioiden minimoimiseksi. Voit myös 

ajastaa akunsäästötoiminnon ottamisen käyttöön ja pois käytöstä. 

· Akunkäyttötiedoista näet eri sovellusten ja laitteistokomponenttien aiheuttaman 

virrankulutuksen. 
 

Verkon testaaminen 
1. Verkko-ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen 

Jos verkossa esiintyy ongelmia, voit tarkistaa verkon tilan. 

· Toiminto testaa seuraavat kohteet: 

· Wi-Fi-yhteys 

· Verkkoprotokollat 

· Verkkoyhteys 

· Rajoitetut yhteydet 

· Taustayhteydet 

· Nimipalvelinasetukset 

· Reititin 

Tulokset nähtyäsi voit ratkaista verkko-ongelmia vaiheittaisten ohjeiden mukaisesti. 

 

2. Nopea langattoman verkon nopeustesti 

Voit tehdä langattoman verkon nopeustestin napauttamalla näytön yläosassa olevaa Lisää-

painiketta. Langattoman tukiasemasi latausnopeus testataan. 

 

3. Internetiin yhdistettyjen sovellusten sulkeminen 

Testin tuloksissa näytetään kaikki ne sovellukset, jotka käyttävät parhaillaan 

internetyhteyttä. Voit sulkea sovelluksen napauttamalla sitä. 
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Estoluettelo 
1. Estetyt viestit ja puhelut 

Estoluettelon avulla roskaposti, tietojenkalasteluviestit ja myyntipuhelut suodatetaan pois 

näkyvistä automaattisesti. Tässä näytössä näytetään suodatettujen tekstiviestien ja 

puheluiden tiedot. 

· Tekstiviestit 

Korostetut puhelinnumerot tarkoittavat, että kyseisiä viestejä ei ole luettu. Puhelinnumerot 

muuttuvat punaisista mustiksi, kun olet lukenut viestit. 

Voit lukea viestin napauttamalla sitä. Voit perua eston ja palauttaa kaikki tietystä 

numerosta lähetetyt viestit tai vastata viesteihin suoraan. 

Voit perua eston tai poistaa useita viestejä kerralla napauttamalla Muokkaa-painiketta tai 

pitämällä mitä tahansa tekstiviestiä painettuna. 

Napauta Lue kaikki -painiketta, jos haluat merkitä kaikki viestit luetuiksi. 
 

· Saapuneet puhelut 

Voit näyttää tietyn puhelinnumeron koko puheluhistorian napauttamalla numeroa 

puheluhistoriassa. Voit perua numeron eston, soittaa numeroon tai lähettää siihen 

tekstiviestin. 

Voit perua eston tai poistaa useita kohteita kerralla napauttamalla Muokkaa-painiketta tai 

pitämällä mitä tahansa kohdetta painettuna. 
 
2. Estoluettelon asetukset 

· Estoluettelon valitsin 

Ota estoluettelo käyttöön tai pois käytöstä tällä vaihtopainikkeella. Kun luettelo on 

poistettu käytöstä, myyntipuheluita ja roskapostiviestejä ei enää suodateta automaattisesti. 

· Estetyt numerot ja poikkeukset 

Voit valita ne puhelin- tai suuntanumerot ja paikat, joista tulevat puhelut ja viestit estetään 

tai sallitaan. 

Voit lisätä ja muokata kohteita napauttamalla kohtaa Estetyt numerot tai Poikkeukset. 

· Estoluettelon ilmoitukset 

Voit valita, näytetäänkö estettyjen puheluiden tai viestien sisältö ilmoitusalueella. 

· Päivitä tekstiviestisuodatin automaattisesti 

Voit synkronoida tiedot myös manuaalisesti napauttamalla Päivitä-painiketta. 

· Tekstiviestien estoluettelon asetukset 

Voit valita, estetäänkö, suodatetaanko vai sallitaanko tuntemattomista numeroista ja 

palveluista tulevat viestit. Myös yhteystiedoille on omat asetuksensa. 

Voit estää tai sallia tiettyjä sanoja sisältävät viestit lisäämällä haluamasi sanat 

estoluetteloon tai poikkeuksiin. 

· Puheluiden estoluettelon asetukset 

Voit valita, haluatko estää vai sallia tuntemattomista numeroista tulevat tai välitetyt 

puhelut, ulkomaanpuhelut ja estopalveluun ilmoitetut numerot. Myös yhteystiedoille on 

omat asetuksensa. 

· SIM-kortin 2 asetukset 

Voit valita, haluatko samojen sääntöjen koskevan myös SIM-korttia 2, vai haluatko asettaa 

sille eri säännöt. 
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Sovelluslukitus 
1. Salasanan asettaminen 

Käytä sovelluslukitusta yksittäisten sovellusten tietojen ja yksityisyytesi suojaamiseen. 

Avaa Tietoturvatarkistus-sovellus ja aseta salasana napauttamalla Sovelluslukitus-

painiketta. Salasanan tyyppinä on oletuksena kuvio. 
 
Salasanan tyypin muuttaminen 

Kun asetat salasanan, voit muuttaa sen tyyppiä napauttamalla kohtaa Muuta salasanaa. 

Nykyisessä versiossa voit valita kuvion, PIN-koodin tai yhdistelmäsalasanan. 
 

Mi-tilin lisääminen 

Kun salasana on asetettu, voit halutessasi lisätä tietoihin Mi-tilisi. Jos unohdat 

sovelluslukituksen salasanan, voit palauttaa sen Mi-tilisi avulla. 

Jos käytät sovelluslukitusta, Mi-tilin lisääminen tietoihin on erittäin suositeltavaa. Jos et 

lisää tiliä ja unohdat sovelluslukituksen salasanan, voit palauttaa sen ainoastaan 

palauttamalla puhelimen tehdasasetuksiinsa. 
 

Sormenjälkien käyttäminen 

Voit käyttää sovelluslukituksen vahvistamiseen laitteeseen tallennettuja sormenjälkiäsi. Jos 

lisäät uuden sormenjäljen, sinun on annettava salasanasi uudelleen. 

Et voi käyttää uusia sormenjälkiä sovelluslukituksen vahvistamiseen. 
 
2. Sovellusten suojaaminen sovelluslukituksella 

Kun käytät sovelluslukitusta ensimmäistä kertaa, toiminto tarkistaa, mitä sovelluksia 

laitteeseesi on asennettu ja suosittelee tämän perusteella, missä sovelluksissa suojausta 

kannattaa käyttää. 

Voit ottaa sovelluslukituksen käyttöön tai pois käytöstä liu’uttamalla sovelluksen vieressä 

olevaa vaihtopainiketta. 

Voit etsiä sovelluksia napauttamalla näytön yläosassa olevaa hakuruutua. 

 

3. Sovelluslukituksen asetukset 

Sovelluslukituksen valitsin 

Voit ottaa sovelluslukituksen käyttöön tai pois käytöstä liu'uttamalla tätä vaihtopainiketta. 

Jos liu'utat vaihtopainikkeen off-asentoon, kaikkien sovellusten suojaus ja 

sovelluslukituksen salasana poistetaan. 

 

Sovelluslukituksen käyttötilanteet 

Voit valita, milloin sovelluslukitusta käytetään. Nykyisessä versiossa on alla kuvatut kolme 

vaihtoehtoa. 

· Kun laite on lukittu: Vahvistuksen jälkeen sovelluslukitusta ei käytetä, ennen kuin lukitset 

laitteen, vapautat sen lukituksen ja avaat suojatun sovelluksen. 

· Kun laite on lukittu tai kun sovellus suljetaan: Sovelluslukituksen salasana on annettava 

laitteen lukituksen vapauttamisen tai suojatusta sovelluksesta poistumisen jälkeen. 

· Kun laite on lukittu tai minuutti sovelluksesta poistumisen jälkeen: Sovelluslukituksen 

salasana on annettava laitteen lukituksen vapauttamisen jälkeen tai jos et avaa suojattua 

sovellusta minuutin kuluessa sen sulkemisesta. 
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Salasanan muuttaminen 

Voit muuttaa sekä sovelluslukituksen salasanan tyypin että itse salasanan. 

Avaa lukitus sormenjäljellä 

Jos et halua käyttää sormenjälkeäsi sovelluslukituksessa, voit ottaa toiminnon pois käytöstä 

sen vaihtopainikkeella. Jos haluat myöhemmin ottaa toiminnon uudelleen käyttöön, sinun 

on vahvistettava sormenjälkesi. 

Piilota sisältö 

Sovelluslukituksessa voit piilottaa yksittäisten sovellusten antamien ilmoitusten sisällön 

lukitusnäytöllä ja ilmoitusalueella. Kun napautat Piilota sisältö -painiketta asetuksissa, näet 

luettelon toiminnon kanssa yhteensopivista sovelluksista. 

Kun toiminto on käytössä, viestin sisällön sijaan näytöllä näytetään vain ilmoitus: ”Olet 

saanut uuden viestin”. 

Poista kaikkien sovellusten lukitus kerralla 

Tämän toiminnon avulla voit poistaa kaikkien suojattujen sovellusten lukituksen antamalla 

salasanasi vain kerran. 

Lisää Mi-tili 

Voit lisätä Mi-tilisi, jonka avulla voit tarvittaessa palauttaa sovelluslukituksen salasanan. 

 

4. Sovelluslukituksen salasanan antaminen 

Kun sovelluslukitus on käytössä ja avaat suojatun sovelluksen, esiin ilmestyy ikkuna, jossa 

sinua pyydetään antamaan salasanasi. 

Voit avata lukituksen antamalla salasanasi tai sormenjälkesi. 

Voit palauttaa sovelluslukituksen salasanan napauttamalla Unohtunut salasana -painiketta. 

Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella sen mukaan, oletko lisännyt Mi-tilisi ennen 

salasanan palautusyritystä. 

Jos et halua avata sovellusta, sulje vahvistusikkuna napauttamalla näytön yläkulmassa 

olevaa Takaisin-painiketta. 

 

Sovellusten kaksoiskappaleet 
· Sovellusten kaksoiskappaletoiminnon avulla voit kloonata laitteessasi olevan sovelluksen 

ja käyttää sitä toisella käyttäjätilillä. 

· Voit luoda sovellusten kaksoiskappaleita kohdassa Sovellustenhallinta > Sovellusten 

kaksoiskappaleet. Tässä kohdassa sinulle näytetään luettelo niistä laitteeseesi asennetuista 

sovelluksista, jotka ovat yhteensopivia tämän toiminnon kanssa. 

·Toiminnon kanssa yhteensopivien, laitteeseen jo asennettujen sovellusten lisäksi sinulle 

näytetään suosittelemiamme sovelluksia. Voit luoda kaksoiskappaleen sovelluksen vieressä 

olevalla valitsimella. 

· Voit etsiä muita laitteeseen asennettuja sovelluksia käyttämällä näytön yläosassa olevaa 

hakupalkkia. 

· Kaikilla sovellusten kaksoiskappaleilla on omat pikakuvakkeensa aloitusnäytössä. Voit 

erottaa sovellukset toisistaan toisen sovelluksen pikakuvakkeessa olevan 

kaksoiskappalemerkin avulla. 

· Jos järjestelmä edellyttää toimenpiteitä sellaiselle sovellukselle, jolla on kaksoiskappale, 

sinulta kysytään, kumpaa kappaletta haluat käyttää. 
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Sovellusten kaksoiskappaleiden poistaminen 

Sovellusten kaksoiskappaleet poistetaan samalla tavoin kuin muutkin sovellukset. Voit 

poistaa kaksoiskappaleen myös käyttämällä kyseisen sovelluksen kohdalla 

Tietoturvatarkistus-sovelluksessa näytettyä vaihtopainiketta. 

Kun sovelluksen kaksoiskappale poistetaan, myös kaikki siihen tallennetut tiedot 

poistetaan. 

 

Sovellusten kaksoiskappaleiden käyttäjätilit 

Jos sovelluksen kaksoiskappale noudattaa Googlen asettamia, useita käyttäjätilejä 

käyttävien liittymien standardeja, voit lisätä kaksoiskappaleisiin käyttäjätilejä, muokata 

niiden asetuksia ja synkronoida niiden tiedot tällä sivulla. Ulkopuolisten tahojen 

toimittamien sovellusten asetukset saattavat vaihdella. 

 

Muistiinpanot 

1. Muistiinpanon luominen 

Voit lisätä uuden muistiinpanon avaamalla Muistiinpanot-sovelluksen ja napauttamalla 

siinä olevaa plusmerkkiä. Muistiinpanoihin voi lisätä tekstiä, kuvia ja ääntä. 

 

2. Äänimuistiinpanot 

Voit luoda äänitallenteen ja tallentaa sen muistiinpanona napauttamalla 

ääniaaltokuvaketta. 

 

3. Toiminnot 

Muistiinpanot-sovelluksessa voit käyttää valmiita malleja, lisätä muistiinpanoihin kuvia, 

luoda muistilistoja ja äänimuistioita sekä muotoilla tekstiä. 

Voit myös jakaa muistiinpanot tekstinä tai kuvina eri palveluissa. 

Voit asettaa muistiinpanolle muistutuksen, piilottaa muistiinpanon tai siirtää sen johonkin 

kansioon pitämällä sitä painettuna. 

 

4. Muistiinpanojen poistaminen 

Voit poistaa muistiinpanon avaamalla sen ja napauttamalla Lisää-painiketta. Voit tehdä 

tämän myös pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin kahdella sormella. Voit poistaa useita 

muistiinpanoja pitämällä jotakin muistiinpanoa painettuna. 

 

5. Poistettujen muistiinpanojen palauttaminen 

Voit näyttää poistetut muistiinpanot napauttamalla aloitussivun kohtaa Muistiinpanot ja 

valitsemalla kohdan Roskakori. Napauta sitä muistiinpanoa, jonka haluat palauttaa. 

Jos et löydä haluamaasi muistiinpanoa, voit etsiä sitä osoitteesta i.mi.com. 

 

6. Kansiot 

Kun napautat aloitussivun kohtaa Muistiinpanot, esiin ilmestyy pikavalikko. Voit luoda sen 

avulla kansioita. 

Voit myös siirtää muistiinpanoja toisiin kansioihin. 
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7. Haku 

Voit etsiä tiettyjä muistiinpanoja kirjoittamalla haluamasi hakusanat aloitussivulla olevaan 

hakupalkkiin. 

 

8. Piilotetut muistiinpanot 

Voit näyttää piilotetut muistiinpanot pyyhkäisemällä näytön yläosasta keskelle. 

 

9. Näkymä 

Voit valita luettelo- tai ruudukkonäkymän napauttamalla aloitussivulla olevaa Lisää-

painiketta. 

 

Tallennin 

1. Äänen tallentaminen 

Voit aloittaa äänen tallentamisen avaamalla Tallennin-sovelluksen ja napauttamalla 

Tallenna-painiketta. Voit keskeyttää tallennuksen ja jatkaa sitä sekä merkitä joitakin osia 

tallennuksen aikana. 

 

2. Tallenteiden tarkastelu 

Näytä kaikki tekemäsi tallenteet napauttamalla Tallenteet-painiketta. 

 

3. Asetukset (voivat vaihdella laitteittain) 

Näytä käytettävissä olevat asetukset napauttamalla näytön yläkulmassa olevaa 

asetuskuvaketta. Asetuksissa voit esimerkiksi valita haluamasi tallennuslaadun tai sallia 

vastaanottimen käytön äänentoistoon. 

 

Näyttötallennin 

1. Näyttötallennin 

Voit avata näyttötallentimen aloitusnäytön Työkalut-kansiosta. Avaa sovellus ja ota 

tallennin käyttöön napauttamalla punaista painiketta. Näytön kulmaan ilmestyy Käynnistä-

painike. Kun olet valmis, voit aloittaa tallennuksen napauttamalla tätä painiketta. 

 

2. Tallennuksen lopettaminen 

Voit lopettaa tallennuksen napauttamalla näytöllä olevaa Lopeta-painiketta. 

 

3. Tallennuksen peruminen 

Jos haluat perua tallennuksen ja sulkea näyttötallentimen, napauta Käynnistä-painikkeessa 

olevaa ×-merkkiä. 

 

4. Videoiden hallinta 

Tallentamasi videot näytetään näyttötallentimen aloitussivulla, jolla voit sekä tarkastella 

että muokata niitä. 
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5. Asetukset 

· Tarkkuus: Voit tallentaa videoita eri tarkkuuksilla. Suuremmalla tarkkuudella 

tallennettujen videoiden kuva on tarkempi. 

· Videokuvan laatu: Kun videokuvan laatu on parempi, kuva on tarkempi ja tiedostokoko 

suurempi. 

· Kuvataajuus: Suurempi kuvataajuus vähentää videoiden liikkeen epäterävyyttä, mutta 

kuluttaa enemmän järjestelmän resursseja. Laite saattaa ylikuumentua, jos tallennat pitkiä 

videoita suurella kuvataajuudella. 

· Suunta: Voit valita pysty- tai vaakasuunnan tai automaattitilan. 

· Äänilähde: Voit tallentaa äänettömiä videoita tai käyttää mikrofonin ääntä tai järjestelmän 

ääniä. 

· Lopetus lukitusnäytöllä: Voit lopettaa tallennuksen ja tallentaa tiedoston lukitsemalla 

laitteen. 

· Näytä kosketuseleet: Tallenteessa näytetään valkoiset pisteet näytön niissä kohdissa, joita 

kosketit tallennuksen aikana. 

· Visualisoi siirtymispainikkeet: Sovellus näyttää kehotteen Aloitus-, Valikko- tai Takaisin-

painiketta painettaessa. 
 

Laskin 

1. Peruslaskin 

Kun avaat Laskin-sovelluksen, näet ensimmäisenä peruslaskimen. 
 
2. Tieteellinen laskin 

Voit käyttää tieteellistä laskinta avaamalla Laskin-sovelluksen ja vaihtamalla laskinta 

vaihtopainikkeella. Tieteellisellä laskimella voit laskea trigonometrisiä funktioita, kulmien 

radiaaneja ja neliöjuuria. 
 
3. Muunnin 

Tällä toiminnolla voit muuntaa valuuttoja sekä useita eri mittayksiköitä. 
 
4. Lainalaskuri 

Lainalaskurilla voit suunnitella rahankäyttöäsi tehokkaammin. Voit valita erilaisia 

takaisinmaksutapoja ja muokata korkokantaa. 
 

Kompassi 

1. Laitteen kalibroiminen 

Jos Kompassi-sovellus havaitsee jonkin merkittävän häiriön, se ehdottaa laitteen 

kalibrointia. Jos näin käy, noudata näytöllä annettuja ohjeita. 
 
2. Kompassi 

Näytä kompassitaulu asettamalla laite vaakasuoralle pinnalle. 

Näytä kameran näkymä pitämällä puhelinta pystysuunnassa. 
 
3. Vatupassi 

Voit käyttää puhelinta vatupassina pyyhkäisemällä aloitussivua vasemmalle. 
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Mi Mover 

1. Sovelluksen avaaminen 

Avaa sovellus kohdasta Asetukset > Lisäasetukset > Mi Mover. 

 

2. iPhonesta Mi Phoneen siirtyminen 

Voit siirtää yhteystiedot, kuvat ja videot, kalenteritapahtumat ja muistiinpanot iPhonesta 

Mi Phoneen. Yhdistä molemmat laitteet langattomaan verkkoon, avaa Mi Mover ja napauta 

kohtaa Olen vastaanottaja. Valitse Tuo iPhonesta, anna Apple-tunnuksesi ja salasanasi ja 

aloita tiedonsiirto napauttamalla Kirjaudu-painiketta. 

(Huomaa: iOS 10.3 -käyttöjärjestelmää tai sitä uudempia versioita käyttävät iPhonet 

edellyttävät kaksivaiheista todennusta.) 

 

Vanhasta Mi Phonesta uuteen Mi Phoneen siirtyminen 

· Uusi laite 

Avaa Mi Mover, napauta kohtaa Olen vastaanottaja, valitse Tuo Android-puhelimesta, ja luo 

QR-koodi. 

· Vanha laite 

Avaa Mi Mover, napauta kohtaa Olen lähettäjä, skannaa QR-koodi uudella laitteella, valitse 

siirrettävät kohteet ja napauta Lähetä-painiketta. Et voi käyttää internetyhteyttä siirron 

aikana, sillä Mi Mover käyttää Wi-Fi-yhteyttä siirtämiseen. 

 

3. Android-puhelimesta Mi Phoneen siirtyminen 

· Uusi Mi Phone 

Avaa Mi Mover, napauta kohtaa Olen vastaanottaja, valitse Tuo Android-puhelimesta, ja luo 

QR-koodi. 

· Vanha Android-puhelin 

Asenna Mi Mover -sovellus ja avaa se. Napauta Käynnistä-painiketta, skannaa QR-koodi 

uudella laitteella, valitse siirrettävät kohteet ja napauta Lähetä-painiketta. 
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Skanneri 

1. Sovelluksen avaaminen 

Voit avata Skanneri-sovelluksen napauttamalla aloitusnäytössä olevaa kuvaketta tai 

käyttämällä selaimessa, yleisessä hakutoiminnossa tai Mi Wallet -sovelluksessa olevaa 

pikakuvaketta. 

 

2. Koodien skannaaminen 

Viiva- ja QR-koodien skannaamisen lisäksi voit tunnistaa Galleriaan tallennetuissa kuvissa 

olevia koodeja napauttamalla aloitussivun oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta. 

 

3. Ostokset 

Voit etsiä haluamasi tuotteen tietoja verkkokauppapalveluista skannaamalla tuotteen. 

 

4. Asiakirjojen skannaaminen 

Tämän toiminnon avulla voit tallentaa skannaamasi asiakirjan kuvana tai asettaa 

sovelluksen tunnistamaan asiakirjan tekstin ja tallentamaan sen muistiinpanona. Voit myös 

kopioida tunnistetun tekstin leikepöydälle. 

 

Mi Drop -sovelluksen käyttöopas 

Mi Drop on Xiaomin kehittämä tiedostonjakosovellus. Tällä sovelluksella voit jakaa 

tiedostoja, musiikkia, kuvia, sovelluksia ja muita kohteita mihin tahansa Android-

laitteeseen. Mi Drop -sovelluksen tiedostonsiirto on 200 kertaa nopeampaa kuin Bluetooth-

tiedonsiirto. Tiedonsiirtonopeus on parhaimmillaan jopa 50 Mbps. 

 

1. Tiedoston lähettäminen Mi Drop -sovellukseen 

Avaa Mi Drop ja valitse Lähetä. 

Valitse lähetettävät tiedostot, napauta Lähetä-painiketta ja odota vastaanottajaa. 

Napauta vastaanottajan profiilikuvaa ja aloita tiedonsiirto. 

 

2. Tiedoston vastaanottaminen Mi Drop -sovelluksessa 

Avaa Mi Drop -sovellus, napauta vastaanottotoimintoa ja odota yhteyden muodostamista 

toiseen laitteeseen. 

 

3. Yhteyden muodostaminen toiseen laitteeseen QR-koodin avulla 

Napauta lähettävässä laitteessa kohtaa Skannaa QR-koodi, jotta koodi voitaisiin skannata 

vastaanottavassa laitteessa. 

Näytä QR-koodi vastaanottavassa laitteessa napauttamalla kohtaa Yhdistä QR-koodilla. 

 

4. Mi Drop -sovelluksen jakaminen kavereille 

Avaa Mi Drop -sovellus ja napauta sen jakopainiketta. Voit valita jakotavaksi kannettavan 

liityntäpisteen tai Bluetooth-yhteyden. 
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