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 בסיס-1

 תכונות בסיסיות-1
 הפעלת הטלפון וכיבויו

 .הפעלה1
 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הטלפון.

 
 .כיבוי2

 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת התפריט. הקש על 'כיבוי'
שניות כדי לבצע אתחול  15אינו מגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך אם המכשיר 

 ).force rebootכפוי (
 
 .אתחול3

 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד להופעת התפריט. הקש על "אתחול".
 

 SIMכרטיסי 
 UIM-ו SIM, USIM.הכנס כרטיסי 1

מצידו של הטלפון.  SIM-כדי להוציא את מגש ה SIM-השתמש בכלי המסופק לחילוץ מגש ה
 בתוך המגש והכנס אותו למכשיר. SIM-הנח את כרטיס ה

 
 UIM-ו SIM, USIM.הוצאת כרטיסי 2

מצידו של הטלפון.  SIM-כדי להוציא את מגש ה SIM-השתמש בכלי המסופק לחילוץ מגש ה
 מהמגש והכנס את המגש חזרה למכשיר. SIM-הוצא את כרטיס ה

 
 UIM-ו SIM, USIM.הגדרות כרטיסי 3

יחיד. טלפונים  SIMתוכל להשתמש בשירותים של ספק שירותי סלולר אחד בלבד במכשיר בעל 
 שהותקנו. SIM-מספקים אפשרויות נוספות בהתאם למספר כרטיסי ה SIMבעלי שני כרטיסי 

לביצוע  SIM-, תוכל להגדיר את ברירת המחדל של כרטיסי הSIMבמכשיר בעל שני כרטיסי 
 ורשתות ניידות. SIMשיחות ולשימוש בנתונים סלולריים בתפריט הגדרות > כרטיסי 

לתפריט הגדרות >  המוצגים בלוח החיוג. לשם כך, עבור SIM-תוכל לערוך את שמות כרטיסי ה
 שלך. SIM-ורשתות ניידות, והקש על כרטיס ה SIMכרטיסי 

ורשתות  SIMנות בתפריט הגדרות > כרטיסי האפשרויות לשינוי סוגי הרשתות המועדפות זמי
 ניידות > סוג הרשת המועדפת.

 
 טעינה

וחבר אותו למתאם המחובר  USB-כשסוללת הטלפון שלך מתרוקנת, חבר לטלפון את כבל ה
 לשקע חשמל. נתק את המטען כשהטלפון טעון באופן מלא.

מאושרים לטעינת ובמתאמי חשמל מאושרים בלבד. שימוש בהתקנים לא  USBהשתמש בכבלי 
 הטלפון של עשוי לגרום נזק חמור לסוללה ולהוביל לפיצוץ.
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 תקשורת-2
 טלפון-1

 ביצוע שיחות
 .MIUI-ישנן דרכים רבות לביצוע שיחות ב

 
 .שימוש בלוח החיוג1

הזן את מספר הטלפון בלוח החיוג והגש על הלחצן הירוק כדי לחייג. אם תקיש ישירות על 
 המספר האחרון שחייגת. הקש שוב על הלחצן כדי לבצע שיחה.הלחצן הירוק, יופיע 

 
 .לחץ לחיצה ארוכה על מספר טלפון2

לחץ לחיצה ארוכה על מספר טלפון כדי לגרום ללחצן החיוג להופיע. הקש על הלחצן כדי לבצע 
 שיחה.

 
 .מספרי שיחות מהיסטוריית השיחות3

 להחזיר שיחה.הקש על מספר כלשהו בהיסטוריית השיחות שלך כדי 
 
 .חיוג מהיר4

 לחץ לחיצה ארוכה על ספרה בלוח החיוג כדי להקצות לה מספר טלפון.
 

 שיחות נכנסות
יח במסך מלא או באמצעות ש-ל ידי תיבת דוחע -יתכן שתקבל הודעה על שיחות נכנסות 

 התראה צפה.
 
 .מענה לשיחות1

שיחה, או פשוט הקש על יח במסך מלא כדי לענות לש-החלק את הלחצן הירוק בתיבת הדו
 הלחצן אם אתה רואה התראה צפה.

 
 .דחיית שיחות2

כדי לדחות שיחה, או פשוט הקש על  שיח במסך מלא-החלק את הלחצן האדום בתיבת הדו
 הלחצן אם אתה רואה התראה צפה.

 
 .מענה במסרון3

תוכל יח במסך מלא כדי להשיב באמצעות הודעת טקסט. ש-החלק את לחצן המסרון בתיבת הדו
 לבחור אחת מהתשובות המהירות או לכתוב הודעה אישית.

 
 .השתקת הרינגטון4

 לחץ על לחצן פיזי כלשהו בטלפון כדי להשתיק את הרינגטון.
 
 .הפוך כדי להשתיק את הצלצול5

כשהטלפון שלך מונח אופקית כשהמסך פונה כלפי מעלה, הפוך אותו כדי להשתיק את הצלצול. 
 בתפריט הגדרות > הגדרות שיחה נכנסת.תוכל להפעיל תכונה זו 
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 .צלצול שקט בהרמת הטלפון6
הפחת את עוצמת הקול של הצלצול לשיחות נכנסות כשהטלפון מורם. תוכל להפעיל תכונה זו 

 בתפריט הגדרות > הגדרות שיחה נכנסת.
 
 .הגברת עוצמת קול הרינגטון7

שתגדיר. תוכל להפעיל תכונה זו בתפריט ניתן להגביר בהדרגה את עוצמת קול הריגנטון לרמה 
 הגדרות > הגדרות שיחה נכנסת.

 
 .הבהוב בעת צלצול8

תוכל לגרום להבהוב שיודיע לך על שיחות נכנסות. תכונה זו זמינה בתפריט הגדרות > הגדרות 
 שיחה נכנסת.

 
 תכונות במהלך השיחה

 ישנן כמה אפשרויות הזמינות במהלך שיחות.
 ט שיחות ולשמור שמע במקליט.מקליט: תוכל להקלי· 
 הודעות: צור הודעות שיישמרו לאפליקציית ההודעות לאחר סיום השיחה.· 

 
 מזהה המתקשר

מזהה המתקשר מאפשר לך לזהות את מספרי הטלפון שאינם שמורים באנשי הקשר שלך. 
 הנתונים מגיעים משני מקורות: מסד הנתונים של דפי זהב ודיווחי משתמשים.

 
 פון מדפי זהב.מספרי טל1

דפי זהב כוללים מספרי טלפון של חברות ושירותים. הם מסופקים על ידי השותפים שלנו או על 
ידי העסקים עצמם. המידע שתראה יכלול שמות חברות/שירותים וסמלים. מספרי טלפון מדפי 

 זהב תמיד יזוהו אם המכשיר שלך מקבל מהם שיחה.
 
 .מספר טלפון מסומנים2

לים לסמן מספרים לא ידועים כמרמה, טלמרקטינג, חברות מוניות וכד', יכו MIUIמשתמשי 
ד, . אם מספר משמעותי של משתמשים מעביר משוב עקבי לגבי מספר יחיMIUI-ולדווח על כך ל

 תראה מספר טלפון זה בצירוף הערה כשאתה מקבל שיחה.
 

 סימון מספר טלפון· 
לך לדווח על מספר טלפון לאחר סיום אוטומטית המציעה  שיח-בכמה מקרים תופיע תיבת דו

 השיחה. תוכל לדווח על מספרי טלפון באופן יזום בדף 'פרטים' של המספר.
 

 תיקון מספרי טלפון שדווחו· 
אם אתה מגלה כי שויך למספר טלפון מידע שגוי, תוכל לתקן זאת בדף 'פרטים' של מספר 

 הטלפון.
 

 הגדרות שיחה
. הקש על לחצן התפריט בלוח SIMההגדרות כוללות אפשריות לשיחות, רשתות ניידות וכרטיסי 

 החיוג כדי לפתוח את ההגדרות.
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 .הקלטת שיחה1
 תוכל להקליט את כל השיחות שלך באופן אוטומטי.

תוכל להקליט שיחות מכל המספרים, או להגביל את ההקלטות למספרים מותאמים אישית, 
 עים ו/או למספרים מספריית הטלפונים.למספרים לא ידו

 
 .זיהוי מספרים לא ידועים2

חברה או כשירות. כלבדוק האם מספר לא ידוע מסומן  MIUI-השתמש בתכונה זו כדי להורות ל
 לחץ לחיצה ארוכה על מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

 
 .מיקום וקודי מדינות3

ות להציג את מיקום מספר הטלפון ממנו מבוצעת השיחה. האפשרוי MIUI-תכונה זו גורמת ל
 להגדרת ברירת המחדל של קוד המדינה והוספת קודי מדינות באופן אוטומטי גם זמינות.

 
 .הגדרות מתקדמות4

 כאן תוכל למצוא את צליל המגע של לוח החיוג ואפשרויות אחרות להתאמה אישית.
 

 שליחת הודעות-2
 ה להודעותשליחת הודעות ומענ

 .שליחת הודעה1
פתח את אפליקציית שליחת ההודעות והקש על סימן הפלוס כדי ליצור הודעה ריקה. תוכל 

לבחור את הנמען מתוך אנשי הקשר שלך או להוסיף מספר טלפון באופן ידני. הזן את ההודעה 
 שלך והקש על "שליחה".

 
 .מענה להודעה2

 בשדה שלמטה. בסיום הקש על "שליחה".הקש על הודעה שקיבלת והזן את תשובתך 
 
 .תצריפים והודעות מתוזמנות3

הקש על לחצן הפלוס בזמן כתיבת ההודעה כדי לצרף איש קשר, תמונה, פריט מהמועדפים, 
 שמע, סרטון או מצגת שקופיות.

 החלק ימינה להצגת רשימת התשובות המהירות.
 יחת הודעות מתוזמנות.במסגרת אפשרויות התצריפים תוכל גם למצוא אפשרות לשל

 
 להודעות יוצאות SIM.בחירת כרטיס 4

להשתמש לשליחת  SIM, תתבקש לבחור באיזה כרטיסי SIMאם במכשירך ישנם שני כרטיסי 
 הודעה.

 
 חיפוש

השתמש בסרגל החיפוש בחלקו העליון של דף ההתחלה כדי לחפש מספרי טלפון מדפי זהב, 
 מההודעות ומשיחות.

 
 הגדרות

 
 Mi.הודעת 1

 אחרים ללא חיוב. MIUIשלח הודעות למכשירי 
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 .תצוגה2
 שליחת הודעות חכמה

מאות לבדוק האם ישנן בהודעות נכנסות סיס MIUI-שליחת הודעות חכמה מאפשרת ל
 עמיות וליצור תפריטים חכמים להודעות מעסקים.פ-חד

 
 קבוצת התראות

 השתמש בתכונה זו כדי לקבץ הודעות מסרונים באופן אוטומטי.
 

 הצג תמונות פרופיל
יציג תמונות פרופיל של אנשים ויקצה תמונות לעסקים באופן  MIUIכשתכונה זו מופעלת, 

 אוטומטי.
 

 הקצה תמונות איש קשר
תמונות פרופיל הכוללות את ראשי התיבות של שמו של אדם יוקצו לאנשי קשר ללא תמונות 

 פרופיל.
 

 הצג מסרון חסום
 סט חסומות יוצגו ברשימת השיחות.כשתכונה זו מופעלת, הודעות טק

 
 .התראות3

 הצג התראות במסך הנעילה
 הפעל תכונה זו כדי להציג תצוגה מקדימה של הודעה במסך הנעילה ובווילון ההתראות.

 
 סטטוס מסירה

 השתמש בתכונה זו כדי לקבל הודעה כשההודעות שלך נמסרו.
 

 צליל מסירה
 נגן צליל מסירה כשההודעות שלך נמסרו.

 
 .הגדרות נוספות4

 הודעות מחוקות
 .Miזמינה לכל החברים בענן  Miצפיה בהודעות המחוקות שאוחסנו בענן 

 
 Miסנכרן הודעות מענן 

לגיבוי הודעות המסרונים שלך. ישנן גם אפשרויות למכשירים בעלי  Miהפעל סנכרון עם ענן 
SIM .כפול 

 
 הגדרות נוספות

 א בתחתית דף ההגדרות.הגדרות למשתמשים מתקדמים ניתן למצו
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 אנשי קשר
 .הוספת אנשי קשר1

 פתח את אפליקציית אנשי הקשר והקש על סימן הפלוס להוספת איש קשר.
 
 .יבוא אנשי קשר2

 יבוא אנשי קשר מחשבונות
האפשרויות לייבוא אנשי קשר מחשבונות שלך יופיעו כשתפתח את האפליקציה בפעם 

 הראשונה. הן זמינות גם בהגדרות.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 תמונות-2

 תמונות-1
 מצלמה-1

 כיצד לפתוח את המצלמה במהירות
 .קיצור דרך במסך הבית1

 הקש על קיצור הדרך במסך הבית כדי לפתוח את המצלמה.

 
 
 .מסך הנעילה2

 החלק שמאלה במסך הנעילה כדי לפתוח את המצלמה
 
 .לחץ לחיצה כפולה על לחצן הנמכת עוצמת הקול3

הגדרות > מסך וסיסמת נעילה, כדי שתוכל לפתוח את המצלמה על ידי לחץ על המתג בתפריט 
 לחיצה כפולה על לחצן הנמכת עוצמת הקול.

 
(שים לב: לא תוכל לצפות בפריטי הגלריה שלך אם פתחת את המצלמה במסך הנעילה מבלי 

 לאמת את הסיסמה שלך.)
 

 מצבי המצלמה
 .תמונה1

להחליק שמאלה וימינה כדי להחליף בן מצבי המצלמה "תמונה" הוא מצב ברירת המחדל. תוכל 
 השונים. את הלחצן להחלפה בין המצלמה הקדמית לאחורית תמצא גם בדף ההתחלה.

 
 .פורטרט2

החלף למצב 'פורטרט' ופעל על פי ההוראות המופיעות על המסך כדי לצלם תמונות עם רקע 
 מטושטש.

שים בשתיהן כדי לשמור על הסוביקט מצלמה אחורית: מכשירים בעלי שתי מצלמות משתמ· 
 חד ולטשטש את הרקע.

מצלמה קדמית: צלם תמונות פורטרט נהדרות באמצעות תוכנה. תוכל לצלם תמונות פורטרט · 
 באמצעות המצלמה הקדמית על ידי לחיצה על הלחצן המיוחד במצב 'תמונה' באותם מכשירים.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .מרובע3
ות שלך בזמן שאתה מצלם אותן אם אינך בטוח החלף למצב 'מרובע' כדי לערוך את התמונ

 שחיתוך התמונה יצליח.
 
 .פנורמה4

הטלפון שלך מצלם תמונות רבות במצב פנורמה ולאחר מכן משלב אותן לתמונה חלקה. הקש 
על לחצן הצמצם כדי להתחיל, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות. הקש שוב או הזז את הטלפון 

 ם.עד לקצה אזור העינית כדי לסיי
(שים לב: הזזת הטלפון מהר מדי עשויה להפריע לתהליך. מהירות אחידה וזוויות קבועות 

 מובילות לתוצאות הטובות ביותר.)
 
 .ידני5

 .ISO-השתמש במצב זה כדי לקבוע באופן ידני את איזון הלבן, המיקוד, מהירות הצמצם ו
 
 .וידאו6

'עוד' ועל חלקו העליון של מהמסך כדי החלף למצב 'וידאו' כדי לצלם סרטונים. הקש על הלחצן 
 ) ובהילוך איטי.time-lapseלבחור באפשרויות וידאו בהילוך מהיר (

 
 .סרטונים קצרים7

שניות. מערך מיוחד של מסננים יהפוך  10השתמש במצב זה כדי לצלם סרטונים באורך של עד 
הרשתות  את הצילום והעריכה של הסרטונים שלך, לפני שיתופם במגוון פלטפורמות

 החברתיות, לנוח בהרבה.
 

Tilt-shift 
 Tilt-shift.צילום תמונות 1

ת מחדל. הקש ". עיגול ממוקד זמין כברירTilt-shiftהקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר "
 שוב על הלחצן כדי לעבור לקווים אופקיים.

 
 .שינוי הטשטוש2

כשתצלם את  זור מולבן. אזור זה יטושטש, תוכל לראות במסך אTilt-shiftבמהלך צילום תמונות 
 התמונה.

 גרור את האזור הממוקד כדי להזיזו סביב.· 
 גרור את האזור המולבן כדי לשנות את גודלו.· 
לחץ לחיצה כפולה על המסך כדי להחליף בין המקומות של האזור הממוקד והאזור · 

 המטושטש.
 

 טיימר
שניות  3מר' כדי לצלם תמונות עם השהיה של הקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר 'טיי

 שניות. 5-לאחר הלחיצה על לחצן הצמצם. הקש שוב על לחצן הטיימר כדי להגדירו ל
לאחר הלחיצה על לחצן הצמצם תוצג ספירה לאחור. כוונן את הזווית והקומפוזיציה של הצילום 

 במהלך הספירה לאחור.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 הקפד על תמונות ישרות במהלך הצילום
 שור העינית.יי1

 הקש על הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר "יישר".
 
 .אודות תכונה זו2

תכונה זו מאפשרת לך לשמור על התמונות מאוזנות תמיד, ללא קשר להטיית הטלפון שלך. רק 
 התמונה מתוך המסגרת תישמר לגלריה שלך, השוליים ייחתכו.

 
 

 תמונות סלפי קבוצתיות
 .הפעלת תכונה זו1

 הלחצן 'עוד' במצב 'תמונה' ובחר "סלפי קבוצתי".הקש על 
(שים לב: תכונה זו אינה נתמכת בחלק מהדגמים. תוכל לבדוק את זמינותה במכשיר שלך על 

 ידי הקשה על הלחצן 'עוד במצב 'תמונה'.)
 
 .אודות תכונה זו2

כשתכונה זו מופעלת, מצולמות תמונות מרובות כשאתה מצלם תמונה. לאחר מכן משולבות 
 הבעות הפנים הטובות ביותר של כל אדם לתמונה יחידה.

 
 יופי
 .אודות תכונה זו1

 'יופי' מספק אפשרויות מרובות לאיזון גוון עור ושיפור תווי פנים בזמן אמת.
 
 .שימוש במצלמות שונות2

 'יופי' זמין הן במצלמה הקדמית והן במצלמה האחורית.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 זום
) של גודל התצוגה כדי להשיג את zoom outולהקטנה () zoom inתוכל לבצע זום להגדלה (

 התוצאה הטובה ביותר.
 (שים לב: תכונה זו נתמכת במצלמה האחורית בלבד.)

 
 .זום באמצעות מחווה1

החלק בשתי אצבעות תוך הרחקתן אחת מהשניה כדי להגדיל את התצוגה, קרב את שתי 
 האצבעות כדי להקטין את התצוגה.

 סיקו לפעול ברגע שהגעת לערך הזום הגבוה ביותר או הנמוך היותר.)(שים לב: מחוות אלה יפ

 
 
 x2זום  2.

). הקש שוב כדי להקטין את התצוגה zoom inכדי להגדיל את התצוגה ( 2Xהקש על הקיצור 
)zoom out.( 

 (שים לב: תכונה זו נתמכת רק במכשירים בעלי מצלמה כפולה.)
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .ערכי זום מדויקים3
 כדי להציג את סולם הזום. 2Xלחיצה ארוכה על הקיצור לחץ 

 (שים לב: תכונה זו נתמכת רק במכשירים בעלי מצלמה כפולה.)

 
 

 חותמות זמן וסימני מים
תוכל להוסיף חותמות זמן וסימני מים למצלמה כפולה בתמונות שלך על ידי שינוי המתגים 

 שתנים בין דגמי הטלפון השונים.המתאימים בהגדרות המצלמה. סימני מים למצלמה כפולה מ
 (שים לב: סימני מים למצלמה כפולה אינם נתמכים בחלק מהדגמים.)
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

HDR 
HDR ) הוא קיצור של טווח דינמי גבוהhigh dynamic range תכונה זו מצלמת תמונות .(

שיפה של אזורים בהירים וחשיפת יתר של נקודות כהות ולשלבם ח-מרובות על מנת לבצע תת
 כך שכל פריט בתמונה ייראה בבירור. יחד

אורך מעט יותר  HDR-תראה על המסך כשתכונה זו מפועלת. צילום תמונות ב HDR-את סמל ה
 זמן מאשר תמונות רגילות.

 אוטומטי אינו נתמך בחלק מהדגמים.) HDR(שים לב: 

 
 

 גלריה-2
 עורך

 למד כיצד לשנות את התמונות והסרטונים שלך
 
 ואובייקטים.מחק קווים 1

 השתמש בתכונה זו כדי להסיר מהתמונות הפרעות חזותיות.
 תכונה זו גם מסייעת לך להסיר קווים לא נחוצים פשוט על ידי החלקה מעליהם.

 
 .מדבקות2

 הפוך את תמונות הסלפי שלך למדליקות הרבה יותר עם המון מדבקות משעשעות!
 
 .שרבוט3

 נות לתמונות שלך.תוכל ליצור שרבוטים או להוסיף צורות שו
 
 .פסיפס4

 הוסף דפוסי פסיפס שונים לתמונות שלך, אם ברצונך להחביא אובייקטים כלשהם.
 

 שחרר שטח אחסון
 למד כיצד לגרום לכך שהתמונות יתפסו פחות מקום אחסון

 
 .מטב תמונות1

ר . שמירת תמונות ממוטבות במכשיMiשלך כדי להפעיל סנכרון עם ענן  Mi-היכנס לחשבון ה
 ישחרר שטח אחסון רב. Miלך ואחסון הקבצים המקוריים בענן ש
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .מחק צילומי מסך2
לעתים קרובות אתה זקוק לצילום מסך לפרק זמן קצב בלבד. מחק את אלה שאינם נחוצים כדי 

 לחסוך במקום עבור פריטים שימושיים.
 

 קולאז'
 שזמינים.תמונות ליצירת קולאז'. ישנם סגנונות וסידורים רבים  1-4בחר 

 
 מועדפים

הקש על סמל הלב בזמן הצפיה בתמונה כדי להוסיפה למועדפים. תוכל למצוא את המועדפים 
 בלשונית 'אלבומים'.

 
 אלבום מוסתר

 כיצד להשתמש באלבום מוסתר שלך
החלק מטה בלשונית 'אלבומים'. תתבקש להוסיף סיסמה. לאחר מכן, תראה את האלבום 

 תה מסתיר יישמרו.הנסתר שלך בו כל התמונות שא
 

 אלבום לתינוק
 כיצד להשתמש באלבום לתינוק

מצא את הפעוט בתמונה שלך וסמן אותו כתינוק. לאחר מכן, תראה אלבום לתינוק בלשונית 
 'אלבומים'.

 תוכל לשתף אותו עם בני משפחה אחרים.
 

 גיבויים אוטומטיים
 Miכיצד לסנכרן את הגלריה עם ענן 

הגדרות הגלריה כדי לא לאבד לעולם תמונות וסרטונים חשובים. הפעל גיבויים אוטומטיים ב
שלך במכשירים אחרים (לדוגמה, טלוויזיות ומחשבים  Mi-עם חשבון ה Miתוכל להיכנס לענן 

 תואמים) כדי לדפדף בתמונות שלך.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 בית-3

 בית-1
 מסך נעילה-1

 תכונות בסיסיות
 .כיצד לשנות את טפט מסך הנעילה1

 הגדרות > טפט, בחר תמונה, והקש על 'החל'.עבור אל 
 
 .כיצד להגדיר/לשנות את נעילת המסך שלך2

עבור אל הגדרות > מסך וסיסמת נעילה > הגדר נעילת מסך, בחר את סוג נעילת המסך 
 המועדפת עליך, ופעל על פי ההוראות.

ץ לבצע שים לב: זכור את הסיסמה שלך. לא תוכל לשחזר אותה במקרה ששכחת אותה. תיאל
איפוס להגדרות היצרן, פעולה שתמחק את כל המידע (לרבות תמונות, אנשי קשר ואפליקציות) 

 במכשיר שלך.
 
 .כיצד להוסיף טביעות אצבע3

 עבור אל הגדרות > מסך וסיסמת נעילה > נהל טביעת אצבע, ובחר 'הוסף טביעת אצבע'.
 

 תכונות נוספות
 .כוונן את הזמן בו המכשיר עובר לשינה1

וכל להגדיר את פרק הזמן שלאחריו המכשיר עובר לשינה בתפריט הגדרות > מסך וסיסמת ת
נעילה > שינה. זמן ברירת המחדל מוגדר לדקה אחת. ככל שזמן זה ארוך יותר, כך יצרוך 

 המכשיר שלך יותר אנרגיה.
 
 .אל תעיר את מסך הנעילה לצורך התראות2

התראות. את המתג המתאים ניתן למצוא  תוכל לבחור שלא להעיר את מסך הנעילה לצורך
 בתפריט הגדרות > מסך וסיסמת נעילה.

 
 קרוסלת טפטים

 .למד כיצד להפעיל את קרוסלת הטפטים1
פתח את הגדרות > מסך וסיסמת נעילה > קרוסלת טפטים, ושנה את המתג. תקבל טפטים 

 חדשים שיועברו באופן שגרתי למסך הנעילה שלך.
ות הנושא הופעלה במכשיר שלך, החלק ימינה במסך הנעילה, הקש אם ברירת המחדל של ערכ

 על 'קרוסלת טפטים', ופעל על פי ההוראות.
 
 .כיצד ליצור קיצור דרך במסך הבית2

כברירת מחדל, קרוסלת טפטים אינה יוצרת קיצור דרך במסך הבית. לשם כך, החלק ימינה במסך 
 ד' כדי לצפות באפשרויות הזמינות לך.הנעילה, בחר 'קרוסלת טפטים', והקש על הלחצן 'עו

 
 .כיצד להשתמש בקרוסלת הטפטים עם ערכות נושא3

קרוסלת הטפטים פועלת עם מסך הנעילה מסוג ברירת המחדל בלבד. אם אתה משתמש 
בערכת נושא מותאמת אישית, תוכל עדיין לשנות את סוג מסך הנעילה לברירת המחדל 

 באפליקציית ערכות הנושא.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 מסך הבית-2
 תכונות בסיסיות

כל האפליקציות שהותקנו במכשירך יופיעו במסך בית שלך. אולם אין זו התכונה היחידה שהוא 
 מספק.

 
 .הסרת ההתקנה של אפליקציות1

כדי להסיר התקנה של אפליקציה, לחץ לחיצה ארוכה על הסמל שלה, ולאחר מכן גרור אותו 
 לפח שמופיע בחלקו העליון של המסך.

 
 .שינוי טפט2

 בצע את השלבים הבאים:
 עבור אל הגדרות > טפט.

 בחר אחד מהאלבומים.· 
 בחר טפט.· 
 הקש על 'החל' ובחר 'קבע כמסך הבית'.· 

 
 .התקנת אפליקציות3

 שוק האפליקציות שבחרת גם יופיע במסך הבית. תוכל לחפש שם את האפליקציות שאתה צריך.
 
 .הזזת סמלי אפליקציות4

 קציה כדי ללכוד אותה, ולאחר מכן גרור אותה למיקום החדש.לחץ לחיצה ארוכה על אפלי
 
 .יצירת תיקיות חדשות5

גרור אפליקציה מעל אפליקציה אחרת כדי ליצור תיקיה. תוכל לערוך את שם התיקיה לאחר 
 פעולה זו.

 
 מצב עריכה

 תוכל לסדר מחדש פריטים בצורה יעילה יותר כשאתה במצב עריכה.
 
 ה של מסך הבית.כיצד להיכנס למצב עריכ1

 ישנן שלוש דרכים להיכנס למצב זה:
 לחץ לחיצה ארוכה על נקודה ריקה במסך הבית· 
 צבוט את המסך בשתי אצבעות· 
 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התפריט· 

 
 .דברים שתוכל לבצע במצב עריכה2

 שלושה לחצנים יופיעו לאחר שתיכנס למצב העריכה.
 טפטים במהירות.טפט: לחצן זה מאפשר לך לשנות · 
 ווידג'טים: לחצן זה מאפשר לך להוסיף ווידג'טים.· 
 הגדרות: אפשרויות מסך ברירת המחדל, פריסה ואפקט המעבר.· 
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 במצב העריכה, ההקשה פועלת על פריטים נבחרים:
הזזה: בחר פריטים מרובים והקש על תצוגה מקדימה של המסך למטה כדי להזיז את · 

 הפריטים לשם.
קנה: בחר פריטים מרובים והקש על 'הסרת התקנה' כדי להסיר את ההתקנה של הסרת הת· 

 כולם.
 יצירת תיקיות: בחר פריטים מרובים והקש על 'קיבוץ' כדי ליצור תיקיה.· 

 
 סרגל מצב ההתראות-3

 תכונות בסיסיות
 .פתיחת וילון ההתראות1

 החלק למטה מראש המסך כדי לפתוח את וילון ההתראות.
 
 מצביים-מחדש של לחצנים דו.סידור 2

, פנס ופריטים אחרים זמינים Wi-Fiצביים עבור נתונים ניידים, מ-כברירת מחדל, לחצנים דו
 בווילון ההתראות. הקש על הלחצן 'עוד' כדי לסדר מחדש את הפריטים.

 אלה הן התכונות הזמינות במצב העריכה:
 מצביים:-סידור מחדש של לחצנים דו· 

 ל פריט כלשהו כדי לסדרו מחדש.לחץ לחיצה ארוכה ע
 מצביים:-שימוש בלחצנים דו· 

 צבי כלשהו כדי להפעיל או להשבית את התכונה המתאימה.מ-הקש על לחצן דו
 
 Wi-Fi.הגדרות 3

 .Wi-Fiשר מעבר מהיר בין רשתות מצבי כדי לאפ-הדו Wi-Fi-הקש על השם של לחצן ה
 
 .הגדרות בלוטות'4

 צבי כדי לנהל את המכשירים המחוברים.מ-הדו הקש על השם של לחצן הבלוטות'
 

 התראות של אפליקציות
 .כיצד לנהל התראות של אפליקציות1

עבור אל הגדרות > סרגל התראות ומצב > התראות של אפליקציות, והקש על אפליקציה כלשהי 
 כדי להציג את ההתראות שהיא מורשית לשלוח.

 
 .הרשאות להתראות2

 ת מחדל. השבת כדי למנוע את כל ההתראות מאפליקציה זו.הצג התראות: מופעל כבריר· 
כללים להתראות מקובצות: מסנן התראות חכם. השתמש במצב 'מומלץ' אם אינך בטוח איזה · 

 מהן מתאימות ביותר לאפליקציה מסוימת.
 תג בסמל אפליקציה: הפעל כדי לאפשר תגים עם ספירת ההתראות בסמלי אפליקציות.· 
 פעל כדי לאפשר הצגת התראות חשובות מעל כל דבר אחר.התראות צפות: ה· 
 התראות מסך הנעילה: הפעל כדי לאפשר הצגת התראות חשובות במסך הנעילה.· 
 צליל: הפעל כדי לנגן צלילי התראות.· 
 רטט: הפעל כדי לאפשר רטט עבור התראות.· 
 עבור התראות LEDתאורת התראות: הפעל כדי להשתמש בתאורת · 
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 התראותתיקיית 
 .כיצד מסוננות ההתראות?1

MIUI  לומדת מה אתה עושה עם התראות מאפליקציות נפרדות, ומחליטה האם ההתראות
 שאתה מקבל הן חשובות או לא חשובות. התראות לא חשובות מונחות בתיקיה נפרדת.

 
 .כיצד להפסיק את סינון ההתראות2

 פשוט שנה את המתג בהגדרות > סרגל התראות ומצב.
 
 .כיצד לגרום להתראות מסוימות שסומנו כלא חשובות להופיע שוב3

עבור אל הגדרות > סרגל התראות ומצב > התראות של אפליקציות, הקש על האפליקציה, בחר 
 באפשרות 'כללים להודעות מקובצות', ולאחר מכן הקש על 'חשובה'.

 
 תכונות אחרות

 .מחוון הסוללה1
 סרגל התראות ומצב > מחוון הסוללה.בחר איזה מחוון להציג בהגדרות > 

 .הצג מהירות חיבור2
 הפעל את המתג בהגדרות > סרגל התראות ומצב כדי להציג את מהירות החיבור בסרגל המצב.

 .ערוך את שם ספק שירותי הסלולר3
באפשרותך להתאים אישית את שם ספק שירותי הסלולר בהגדרות > סרגל התראות ומצב > 

 תי הסלולר.ערוך את שם ספק שירו
 

 כספת אפליקציות גלובלית
 .אודות כספת האפליקציות הגלובלית1

כספת האפליקציות מחברת יחדיו את כל ההתראות החשובות ותכונות האפליקציות. פשוט 
 החלק ימינה במסך הבית כדי לגשת לתכונות הדרושות לך ביותר.

 
 .תכונות2

 .MIUIהפופולריות ביותר של  כספת האפליקציות היא קבוצה של כרטיסים עם התכונות
 
 .קיצורי דרך3

קיצורי דרך מאפשרים לך להשתמש בתכונות של האפליקציות המועדפות עליך מבלי לבזבז זמן 
 על הפעלתן וחיפוש התכונה לה אתה זקוק בממשק המשתמש.

 
 .הערה קצרה4

 לפניך.רישום ההערות נוח בהרבה כשכל מה שעליך לעשות הוא למלא כרטיס ריק שנמצא ממש 
 
 .מניות5

השתמש בכרטיס 'מניות' בכספת האפליקציות כדי לקבל עדכונים מיידיים על החברות שאחריהן 
 אתה עוקב.

 
 .שליחת הודעות6

 כספת האפליקציות מקבצת הודעות מכמה פלטפורמות לשליחת הודעות לכרטיס יחיד.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .אירועי יומן7
 שקבעת וימי ההולדת של חבריך.בכרטיס זה תמצא את כל תאריכי הפגישות שלך, תורים 

 
 .אפליקציות מומלצות8

 כאן תוכל למצוא אפליקציות חדשות שצברו פופולריות ממש עכשו.
 

 מסך מפוצל
 .כיצד לפתוח אפליקציות במסך מפוצל1

 פתח את האפליקציות בהן תרצה להשתמש, ובצע את השלבים הבאים:
 הקש על לחצן התפריט כדי לפתוח 'פריטים אחרונים'.· 
 הקש על 'מסך מפוצל'.· 
לחץ לחיצה ארוכה על האפליקציה הראשונה וגרור אותה לאזור המסומן. הקש על האפליקציה · 

 השניה.
 
 .כיצד לצאת ממסך מפוצל2

 : פתח את 'פריטים אחרונים' והקש על 'יציאה' בחלקו העליון של המסך.1שיטה · 
 : גרור את המפריד כל הדרך למטה או למעלה.2שיטה · 

 
 .כיצד לגרום לאפליקציות להחליף מקומות3

כשאפליקציות נפתחות במסך מפוצל, לחץ לחיצה כפולה על המפריד כדי לגרום לאפליקציות 
 להחליף מקומות.

 
Quick ball 

 Quick ball.הפעלת 1
 .Quick ballבהגדרות > הגדרות נוספות >  Quick ballתוכל להפעיל את 

 
 .בחירת קיצורי דרך2

קיצורי דרך הניתנים להתאמה אישית. תוכל לבחור את שלך בהגדרות >  5יש  Quick ball-ל
 > בחר קיצורי דרך. Quick ballהגדרות נוספות > 

 
 .בחירת המחווה המועדפת3

 . הקש והחלק זמינות.Quick ballתוכל לבחור בין שתי מחוות להפעלת 
 
 Quick ball.הסתרת 4

 יוסתר באופן אוטומטי. Quick ballבחר את האפליקציות שלגביהן 
 
 .מצב מסך מלא5

 הצידה כשהמכשיר שלך נכנס למצב מסך מלא. Quick ballתוכל לבחור להזיז את 
 
 .חוסר פעילות6

Quick ball  שניות. 3יכול להיתקע בקצה המסך אם אינך משתמש בו במשך 
 
 .מסך הנעילה7

 יכול להיות מוצג במסך הנעילה. Quick ballבנוסף למסך הבית, גם 
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 כלים-4

 שרותי תוכן-1
 דפדפן

 .כלים1
 הקש על 'עוד' > 'כלים' כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבורך.

ולחזור  HTMLשמור דף: תכונה זו מאפשרת לך לשמור דפי אינטרנט כצילומי מסך או קובצי · 
 אליהם כשאתה במצב לא מקוון.

 כדי לאתר במהירות מילות מפתח בדף בו אתה מנווט.חפש בדף: השתמש בחיפוש · 
הפחת שימוש בנתונים: הפעל תכונה זו כדי להגביל הטענת תמונות באופן אוטומטי כשאינך · 

 .Wi-Fi-מחובר ל
 
 .לשוניות2

הקש על הסמל למטה כדי להציג את כל הלשוניות הפתוחות. במצב זה תוכל לצפות בלשוניות 
 תן.חדשות, לסגור או לפתוח או

 
 (Incognito.מצב גלישה בסתר (3

תוכל לעבור למצב גלישה בסתר תוך קבלת תצוגה מקדימה של כל הלשוניות הפתוחות. 
היסטוריית הדפדוף והחיפוש שלך לא יישמרו במצב גלישה בסתר. אולם הקבצים שהורדת 

 והסימניות שהוספת עדיין יישמרו.
 
 .סימניות4

כרגע לסימניות. ניתן לשמור אותה לדף ההתחלה או למסך תוכל להוסיף את הדף בו אתה מנווט 
 הבית.

 
 .סימניות בדף ההתחלה5

במהלך השהיה בדף ההתחלה, תוכל להוסיף לסימניות דפים בהם צפית לאחרונה או כתובות 
URL .מותאמות אישית 

 
 .הזנת חדשות (ניוזפיד)6

הקש על סמל הגלובוס כדי החלק שמאלה וימינה כדי להחליף בין ערוצים בהזנת החדשות שלך. 
לשנות את השפה המועדפת להזנת החדשות שלך. השפות הזמינות הן אנגלית, הינדית 

 וטמילית.
 
 .שיתוף דפי אינטרנט7

 תוכל לשתף דפי אינטרנט מהדפדפן לפלטפורמות מרובות, לרבות פייסבוק ווטסאפ.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 Miאפליקציות 

 .התקנת אפליקציות1
עבור  Android-הן פלטפורמה בה תוכל למצוא אפליקציות מגניבות רבות ל Miאפליקציות 

 המכשיר שלך.
אינך צריך לבצע כניסה, כל האפליקציות חופשיות להורדה ובטוחות לחלוטין. כל שעליך לעשות 

 הוא לפתוח את 'אפליקציות' ולהקיש על 'התקן' ליד האפליקציה בה אתה מעוניין.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .מחפש אפליקציות2
תמש בחיפוש כדי למצוא במהירות את האפליקציות והמשחקים אותם אתה מחפש. הזן את הש

שם הפריט בסרגל החיפוש וקבל תוצאות מיידיות. תוכל להתקין אפליקציות ישירות מרשימת 
 תוצאות החיפוש.

 
 

 הזן את שם הפריט שאתה מחפש.

 
 

 הקש על הלחצן ליד תוצאת החיפוש כדי להתקין.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .אפליקציות חובה3
בפעם הראשונה, תראה רשימה של אפליקציות חובה עליהן  Miכשאתה פותח את אפליקציות 

 אנו ממליצים. תוכל להתקין את כולן בהקשה יחידה מבלי לחפש פריטים נפרדים פעמים רבות.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .המלצות4 
רבים  , תוכל למצוא אפליקציות, משחקים, אוספים, מאמרים וסרטוניםMiבאפליקציות 

 שמומלצים עבורך.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 גלול מעלה ומטה כדי לנווט בין הכרטיסים.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .דירוגים5
הקש על 'דירוג' כדי להציג את כל האפליקציות והמשחקים שדורגו מהפופולרי ביותר לפופולריים 

 פחות.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .קטגוריות6 
פריטים דומים קטגוריות יסייעו לך להחליט איזו אפליקציה או איזה משחק מבין מבחר של 

קטגוריות  33-ל משחקים ושקטגוריות  17-יתאים לך ביותר. תמצא את כל מה שאתה זקוק לו ב
 של אפליקציות.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 .מבצעים7
 כולל את כל ההצעות, המבצעים וההנחות העדכניים ביותר. Miחלק זה באפליקציות 

 כאן תוכל להשלים משימות לקבלת קופונים עבור הרכישות שלך.
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.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 
 

 Mi Music 

 .המוזיקה שלי1
 ב'מוזיקה שלי' תוכל למצוא את שירים שהושמעו לאחרונה, מועדפים ורשימות שירים.

 
 .נגן מקומי2

בדף 'המוזיקה שלי' תוכל לצפות בכל השירים שנשמרו במכשירך. פשוט הקש על שיר כלשהו 
 כדי להשמיעו.

 
השיר, אמן, אלבום או תיקיה. ישנן דרכים רבות להציג את המוזיקה המקומית שלך: לפי שם 

 תוכל גם למיין פריטים לפי שם השיר, שעת ההוספה ומספר ההשמעות.
 
 .נגן3

 הקש על הלחצן בתחילת הדף כדי לפתוח את הנגן.
 

בקרי הנגן כוללים את האפשרויות הבאות: השמעה, השהיה, השיר הבא/הקודם, לולאה, סדר  
 אקראי, הורדה, הוספה למועדפים, תור ומילות השיר.

 
תפריט 'עוד' כולל אפשרויות נוספות: שיתוף, אוזניות ואפקטי שמע, טיימר שינה, קבע כרינגטון 

 ועוד.
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 .חיפוש4
 ת מפתח כדי לחפש שירים, אמנים, אלבומים ורשימות שירים.הקש על סרגל החיפוש והזן מילו

 
 .הגדרות5

תוכל לגשת להגדרות באמצעות תפריט הצד. כאן תוכל מצוא הגדרות חשבון, מסנן קבצים 
 והגדרות עדכונים.

 
 ערכות נושא

 ערכות נושא יעניקו לטלפון שלך מראה חדש.
עם אלפי נושאים באיכות  MIUIערכות נושא הן הפלטפורמה הרשמית להתאמה אישית של 

גבוהה שנוצרו על ידי מעצבים מיומנים. בנוסף לערכות הנושא, לטפטים, לרינגטונים ולגופנים 
 המוכרים, תוכל למצוא אפשרויות התאמה אישית רבות למסך הנעילה ולמסך הבית שלך.

 
 .ערכות נושא1

ל ערכת נושא כלשהי כדי פתח את האפליקציה כדי להציג את ערכות הנושא הזמינות. הקש ע· 
 להציג את הפרטים.

בדף הפרטים, החלק שמאלה וימינה כדי להציג תצוגה מקדימה. הקש על 'הורדה' למטה · 
 להורדת ערכת הנושא.

 לאחר השלמת ההורדה, הקש על 'החל' את ערכת הנושא.· 
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 .טפט2
הקש על טפט כלשהו פתח את האפליקציה והקש על הלחצן למטה להצגת הטפטים הזמינים. · 

 כדי להציג תצוגה מקדימה.

 
  

33



.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

החלק שמאלה או ימינה למעבר בין התצוגות המקדימות. הקש על 'החל' כדי להחיל את · 
 הטפט.

 בחר היכן תרצה להחיל את הטפט.· 
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 .רינגטונים4
פתח את האפליקציה והקש על הלחצן למטה להצגת הרינגטונים הזמינים. הקש על רינגטון · 

 כלשהו כדי להאזין לו.
 הקש על הלחצן 'עוד' ליד הרינגטון להצגת האפשרויות הזמינות.· 
 בחר היכן תרצה להחיל את הרינגטון.· 
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 .גופנים5
פתח את האפליקציה והקש על הלחצן למטה להצגת הגופנים הזמינים. הקש על גופן כלשהו · 

 להצגת הפרטים.
 ות המקדימות. הקש על 'הורדה' למטה להורדת הגופן.החלק שמאלה או ימינה להצגת התצוג· 
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 מנהל קבצים-2
 מנהל קבצים

 .חיפוש מהיר1
הקבצים האחרונים במסך ההתחלה מאורגנים בהתאם לתאריך יצירתם. הם גם מאוחסנים לפי 

 סוג הקובץ וכברירת מחדל ניתן לערוך אותם.
 
 .מצבי אחסון2

באחסון הפנימי של הטלפון שלך וצפה בכל הפריטים למד במבט מהיר אילו קבצים נמצאים 
 הנמצאים בתיקיית הבסיס.

 
 .מנקה3

 מחק קבצים לא נחוצים ושחרר שטח אחסון בשני שלבים.
 
 .העברת קבצים4

מאפשרת לך לשתף קבצים עם מכשירים סמוכים ללא חיבור  Mi Dropהפונקציונליות המובנית 
 לאינטרנט.
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 גיבויים מקומיים
 בוי.יצירת גי1

עבור אל הגדרות > הגדרות נוספות > גיבוי ואיפוס > גיבויים מקומיים, הקש על 'גבה', בחר את 
הגדרות המערכת והאפליקציות שברצונך לגבות, והקש שוב על 'גבה'. יצירת גיבויים עשויה 

 לארוך מספר דקות.
 
 .שחזור פריטים2

ים מקומיים, בחר את הגדרות עבור אל הגדרות > הגדרות נוספות > גיבוי ואיפוס > גיבוי
 המערכת והאפליקציות שברצונך לשחזר, והקש על 'שחזר'.

 
 .גיבויים מוצפנים3

אם ברצונך ליצור גיבוי מוצפן, הקש על המנעול לצד הלחצן 'גבה'. יהיה עליך להיכנס לחשבון 
 שלך כדי לגשת לפריטים שהוצפנו. Mi-ה

 
 .גיבויים אוטומטיים4

הגדרות נוספות > גיבוי ואיפוס > גיבויים אוטומטיים, הגדר את לוח הזמנים עבור אל הגדרות > 
לגיבוי, ובחר את הפריטים שברצונך לגבות. גיבויים אוטומטיים יופיעו ברשימת הגיבויים 

 המקומיים שלך.
 

 אחר-3
 משוב

תוכל לדווח למפתחים על בעיות בהן נתקלת במהלך השימוש במכשיר שלך. הצעותיך לשיפור 
MIUI  גם יתקבלו בברכה. אנו נעשה תמיד כמיטב יכולתנו לתקן את הבעיות עליהן דיווחת

 בעדכונים הקרובים.
 
 .כיצד לפתוח משוב1

תוכל לגשת לאפליקציית המשוב באחת משתי הדרכים הבאות: הקש על סמל אפליקציית 
 המשוב במסך הבית שלך. עבור אל הגדרות, גלול מטה, והקש על 'משוב' בתחתית.

 
 .שליחת משוב2

סמן אחת מהתיבות לפני שתתאר את הבעיה שלך. השתמש בתיבה 'בעיות' עבור באגים, 
 ובתיבה 'הצעות' עבור שיפורים.

 
 תאר את הבעיה בה נתקלת. תוכל להוסיף לדיווח תמונות, הקלטות מסך וסמלים. 
 בחר את הפריט שאליו מתייחס המשוב שלך כדי שנוכל לאתר את הבעיה. 

 
 אם אתה מדווח על באג, ספר לנו מהו אחוז השחזור שלו. 
 
 הקש על 'שלח' לשליחת המשוב שלך. 

 
 .הצגת התקדמות3

הקש על 'המשוב שלי' בפינה העליונה של דף ההתחלה כדי להציג את הבעיות שעליהן דיווחת. 
 הקש על בעיה כלשהי כדי להציג את ההתקדמות.

 
 לך, תוכל להשיב להם מדף הפרטים של הבעיה.אם המפתחים שלנו מעירים על המשוב ש 
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 כלים-4
 יומן

היומן ההודי המסורתי פופולרי מאוד. הוא משמש כיום בשילוב עם היומן הגרגוריאני. המידע 
 מהיומן המסורתי מוצג בכרטיס נפרד בכל יום.

 זמינים. Muhurt-ו Tithi, Samvatיומיים, כולל  Panchangפרטי 
 
 .תאריכים חשובים1

להציג את המידע על כל התאריכים החשובים ישירות ביומן. תקבל הודעה על חגים  תוכל
 ואירועים חשובים.

כרטיס נפרד עם מידע מפורט נוצר לכל הפסטיבלים. תוכל לפתוח אותו על ידי הקשה על 
 ההודעה או על כרטיס כספת האפליקציות.

 
 .ברכות יומיות2

 ופלטפורמות נוספות. ShareChatכרטיס עם ברכות יומיות שניתן לשתפו בווטסאפ, פייסבוק, 
 
 .הורוסקופ3

 הורוסקופים לכל סימני גלגל המזלות זמינים באנגלית.
 
 .כרטיס קריקט4

קריקט פופולרי במיוחד בהודו. תוכל להתעדכן בלוחות הזמנים של התחרויות ובתוצאות 
 המיוחד שלנו.המשחקים באמצעות הכרטיס 

 
 .כרטיסי בריאות וכושר, היום והיסטוריה, וכדורגל5

קבל את החדשות וההמלצות העדכניות ביותר על מגוון רחב של נושאים באמצעות הכרטיסים 
 שלנו.

 
 שעון
 .הוספת התראות1

פתח את אפליקציית השעון והקש על סימן הפלוס בדף ההתחלה להוספת התראה. בחר האם 
 חוזרת, בחר את הרינגטון, והקש על 'בוצע'. אתה מוסיף התראה

 
 .שעון עולמי2

 הוספת שעונים מותאם אישית
באפליקציית השעון, פתח את הלשונית 'שעון' והקש על סימן הפלוס להוספת שעון לרשימה 

 שלך עבור מיקום ספציפי.
 
 .בדיקת מיקום גיאוגרפי3

 המפה. הקש על עיר כלשהי מהרשימה שלך כדי להציג את מיקומה על
 

 .שעון עצר4
פתח את לשונית שעון העצר ופשוט הקש על לחצן ההתחלה כדי להשתמש בשעון העצר. הקש 

על לחצן הדגל לרישום זמן. תוכל גם להשהות ולחדש את שעון העצר. לחץ על 'עצירה' כדי 
 לאפס את שעון העצר.
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 .טיימר5
 הגדרת טיימר

ש על שניות. הק 59-קות וד 59שעות  99-לתוכל לקבוע זמנים עם משך הנע בין שניה אחת 
 הלחצן למטה להפעלת הטיימר שלך.

 צלילים סביבתיים
תוכל להאזין לאחד מהצלילים הסביבתיים למשך פרק זמן קצוב. תוכל גם לבחור להשתיק את 

 ההתראה בסיום הטיימר של הצליל הסביבתי.
 

 מזג אוויר
 .הצגת מידע על מזג האוויר1

 ימים. 5-ג האוויר כדי להציג את המידע על מזג האוויר הנוכחי ותחזית לפתח את אפליקציית מז
שעות, מהירות הרוח וכיוונה, התחושה האמיתית, מדד  24-בדף ההתחלה מוצגים גם תחזית ל

UV .ולחץ 
 
 .ניהול מיקומים2

 הקש על סימן הפלוס בתחתית דף ההתחלה כדי לחפש ערים.
 'עריכה' כדי למחוק ערים.הקש שוב על סימן הפלוס והשתמש בלחצן 

 
 .הגדרות מזג אוויר3

הקש על הלחצן 'עוד' בתחתית דף ההתחלה כדי לפתוח את ההגדרות. תוכל להגדיר את יחידות 
הטמפרטורה ומהירות הרוח המועדפות עליך, ולאפשר או להגביל את יכולתה של האפליקציה 

 לעדכן את פרטי מזג האוויר בלילה.
 
 אוויר.שיתוף מידע על מזג ה4

הקש על הלחצן 'עוד' בתחתית דף ההתחלה, ולאחר מכן הקש על 'שיתוף' כדי לשלוח את 
 המידע על מזג האוויר לחבריך.

 
 אבטחה

 מנקה
 .ניקוי אשפה1

המנקה הוא אחת מהתכונות בהן משתמשת 'אבטחה' כדי להסיר אשפה מהמכשיר שלך. תוכל 
לוודא שהמכשיר פועל במהירות  למחוק פריטים ללא שימוש המאוחסנים בטלפון שלך כדי

 וביעילות.
 

 כיצד לנקות אשפה· 
פתח את אפליקציית 'אבטחה' והקש על 'מנקה'. פעולה זו תפעיל סריקה אוטומטית של אשפה, 

הקטגורית המרכזיות הבאות: קובצי מטמון, קבצים מיושנים, חבילות התקנה, שאריות  5לרבות 
 ור אילו פרטים לנקות.ומטמון זיכרון. בסיום הסריקה, תוכל לבח

לאחר ביצוע הניקיון, תוכל להציג את הדוח שמספק פרטים על השימוש באחסון שלך ומציע 
 אפשרויות נוספות שעשויות לסייע לך לשחרר שטח אחסון נוסף.

 הוספת פריטים לחריגים· 
 תוכל להוסיף את הפריטים שאינך מעוניין למחוק לחריגים. כשהסריקה מסתיימת, לחץ לחיצה
 ארוכה על פריט ובחר 'הוסף לחריגים'. פריט זה לא יילקח בחשבון במהלך סריקות עתידיות.
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 דרכים שונות לשימוש במנקה· 
בנוסף לשימוש במנקה באופן יזום, תוכל גם לקבל הודעות כשהאשפה במכשיר שלך מגיעה 

 לסף מסוים. הקשה על ההודעה תפעיל את המנקה באופן אוטומטי.
 
 .הגדרות המנקה2

 בהגדרות תוכל להגדיר תזכורות ולעבור בין הגדרות הסריקה.
 בחירת הגדרות הסריקה· 

 .Clean Master-ל Tencentהגדרות סריקה משני ספקי שירות זמינות עבורך. תוכל לבחור בין 
 תזכורות· 

הפעל את המתג 'הזכר לנקות' כדי להגדיר את סף גודל האשפה ולתזמן התראות. כשכמות 
ן מגיעה לסף, תקבל התראה המזכירה לך להשתמש במנקה. תוכל גם להתאים האשפה בטלפו

 אישית את תדירות ההתראה.
 עדכון מסד נתוני המנקה באופן אוטומטי· 

אנו עשויים לעדכן את היקף המנוע של המנקה במרווחי זמן שונים. הפעל עדכונים אוטומטיים 
ומנקה את המכשיר שלך בצורה יעילה כדי לוודא שאתה משתמש בהגדרות העדכניות ביותר 

 יותר.
 

 סריקה בסיסית
 .סריקה בסיסית1

סריקה בסיסית היא מודול פונקציונאלי שיכול לזהות באופן מיידי סיכוני אבטחה במכשיר שלך. 
איומים בסיסיים: סיכוני אבטחת מערכת, תהליכים לא נחוצים ותוכנות  3הסריקה בודקת 

לך לזהות באופן מיידי אם בטלפון שלך ישנם פריטים שניתן למטב, זדוניות. היא גם יכולה לסייע 
 ומסייעת בזיהוי מהיר יותר של בעיות בטלפון שלך.

 פריטים שנבדקו· 
חת המערכת בודקת בעיות הקשורות לאישורים, סוסים טרויאנים, בעיות סריקה של אבט-תת

שלך ישנם סיכונים, ולטפל התקנה ועדכוני מערכת. היא יכולה לסייע לך להבין האם בטלפון 
 בהם במהירות.

 סריקה השניה עוצרת הפעלות משורשרות לא נחוצות ומנקה מטמון שכבר אינו בשימוש.ה-תת
 סריקה השלישית יכולה לסנן ספאם ולבדוק סביבת תשלומים.ה-תת

 
 תוצאות הסריקה· 

צאות הסריקה לאחר הסריקה, יוצג בפניך ניקוד שמציין את רמת האבטחה של הטלפון שלך. תו
 גם מגלות פריטים לא בטוחים, ותוכל לבחור האם למטב את הטלפון שלך.

 
 .הגדרות סריקת אבטחה2

 תוכל לבחור ליצור קיצור דרך במסך הבית, או לבחור פריטים למיטוב מרשימת המלצות.
 

 סריקת אבטחה
 .סריקת אבטחה1

אם יש בו וירוסים נסתרים סריקת אבטחה היא אפליקציה שסורקת את הטלפון שלך כדי לראות 
 או אפליקציות זדונית נסתרות.

היא משלבת סריקת וירוסים וסריקת אבטחת תשלומים, ומוודאת בצורה מקיפה את אבטחת 
 הטלפון שלך.
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 פריטים שנסרקו· 
שלומים, פרטיות ווירוסים. היא ת, Wi-Fi-סריקת אבטחה פותרת את הבעיות הקשורות ל

 ווירוסים בזיכרון הטלפון שלך מזוהים מוקדם ככל האפשר. מוודאת שאפליקציות מסוכנות
 אבטחת תשלומים· 

כשאפליקציות אם פונקצית תשלומים מופעלות, תכונות אבטחת התשלומים מופעלות כברירת 
 מחדל. תוכל להוסיף אפליקציות תשלומים שברצונך לנהל במסך התוצאות.

 
 .הגדרות סריקת אבטחה2

 כון של וירוסים זמינות בהגדרות.אפשרויות שונות להגדרה ועד
 וירוס-הגדרות אנטי· 

 זמינות. AVL-ו Avast, Tencentוירוס הניתנות על ידי -הגדרות אנטי
 מעקב אחר התקנה· 

הפעל את המתג 'סרוק לפני התקנה' כדי לבדוק את האפליקציות שמותקנות לאיתור וירוסים 
 ותוכנה זדונית.

 
 ניהול אפליקציות

 של אפליקציות.הסרת ההתקנה 1
 תוכל להסיר את ההתקנה של אפליקציות מרובות באמצעות תכונה זו.
 בחר את האפליקציות והקש על הלחצן למטה כדי להסיר את התקנתן.

 
 .בדיקת מצב אפליקציה2

 תוכל למיין את האפליקציות שלך באמצעות פרמטרים שונים.
 אלה הם הפרמטרים הזמינים כיום:

 מצב· 
 שם האפליקציה· 
 תדירות השימוש ·

 מקום אחסון בשימוש· 
 שעת ההתקנה· 

 
 אפליקציות ברירת מחדל

הקש על הלחצן 'עוד' בפינה התחתונה של המסך ובחר 'אפליקציות ברירת מחדל' כדי להקצות 
 אפליקציות מותאמות אישית לתכונות מערכת שונות.

 
 .הרשאות2

 הפעלה אוטומטית
 האוטומטית של אפליקציה כדי למנוע צריכת חשמל חריגה.תוכל לנהל את התנהגות ההפעלה 

 העבר את מתג בקרת האפליקציה למצב 'כבוי' כדי להגביל את ההפעלה האוטומטית.
הקש על הלחצן 'עוד' בחלקו העליון של המסך כדי לנהל הרשאות הפעלה אוטומטית עבור 

 אפליקציות המערכת.
 הרשאות אפליקציות

 לכל האפליקציות המותקנות במכשיר שלך. כאן תוכל לנהל את ההרשאות
 ניהול הרשאות לאפליקציות נפרדות

תוכל לבדוק את כל ההרשאות שיש לאפליקציה על ידי הקשה על האפליקציה. המתגים 
 הממוקמים ליד כל השראה מאפשרים לך לתת או להגביל גישה במהירות.
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 יות בעלות הרשאה ספציפית.תוכל גם למיין את ההרשאות לפי סוג או לבדוק את כל האפליקצ

 הרשאות
 .הפעלה אוטומטית1

 תוכל לנהל את התנהגות ההפעלה האוטומטית של אפליקציה כדי למנוע צריכת חשמל חריגה.
 העבר את מתג בקרת האפליקציה למצב 'כבוי' כדי להגביל את ההפעלה האוטומטית.

פעלה אוטומטית עבור הקש על הלחצן 'עוד' בחלקו העליון של המסך כדי לנהל הרשאות ה
 אפליקציות המערכת.

 .הרשאות אפליקציה2
 כאן תוכל לנהל את ההרשאות לכל האפליקציות המותקנות במכשיר שלך.

 .ניהול הרשאות עבור אפליקציות נפרדות3
תוכל לבדוק את כל ההרשאות שיש לאפליקציה על ידי הקשה על האפליקציה. המתגים 

 לך לתת או להגביל גישה במהירות. הממוקמים ליד כל השראה מאפשרים
 תוכל גם למיין את ההרשאות לפי סוג או לבדוק את כל האפליקציות בעלות הרשאה ספציפית.

 מאיץ מהירות משחקים
 .כיצד פועל מאיץ מהירות המשחקים1

 מיטוב: תכונה זו מנקה זיכרון השמור לתהליכי רקע כדי לתת שטח נוסף למשחק.· 
משחקים מגדיל את מהירות החיבור של המשחק על ידי הגבלת רוחב רשת: מאיץ מהירות ה· 

 הפס להורדות ברקע והפחתת העיכוב ברשת.
 ריכוז: התראות תהיינה נסתרות, לחצים יכובו. דבר לא יסית את תשומת ליבך!· 

תוכל גם ליצור קיצור דרך במסך הבית כך שמאיץ המהירות למשחקים יהיה תמיד במרחק 
 הקשה.

 משחקים.הוספת 2
 תוכל להוסיף משחקים שפועלים עם מאיץ מהירות המשחקים בדף ההתחלה.

 .הגדרות מאיץ המהירות3
הפעל אפליקציית משחקים שהוספה קודם לכן בדף ההתחלה כדי להפעיל את מאיץ מהירות 

 המשחקים באופן אוטומטי.
שלך אינו עובר בין תוכל גם להגביל את ההורדות ברקע, להגביל את הסנכרון, ולוודא שהמכשיר 

 רשתות בזמן שאתה משחק.

 ניקוי עמוק
 .כיצד להשתמש בניקוי עמוק1

פתח את אבטחה וגלול מטה עד שתראה 'ניקוי עמוק'. תכונה זו מעניקה לך תמונה ברורה יותר 
 של אופן הקצאת הזיכרון בטלפון שלך וכיצד האשפה מחולקת.

 תמונות· 
כפולות ותמונות באיכות גרועה בגלריה שלך. תוכל לבחור למחוק ניקוי עמוק יכול לזהות תמונות 

 פריטים מיותרים.
 אפליקציות· 

 למד אילו אפליקציות לא היו בשימוש במשך זמן רב, והסר את התקנתן.
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 פרטי אפליקציה· 
הבן כיצד כל אפליקציה בטלפון שלך משתמשת בשטח האחסון. בעזרת תכונה זו תוכל לשחרר 

 שטח אחסון.
 צים גדוליםקב· 

קבצים גדולים שאינך מודע להם מתחילים להצטבר לאחר שהטלפון נמצא בשימוש במשך זמן 
 מה. תכונה זו מדרגת אותם לפי גודל. תוכל גם לראות כאן אילו אפליקציות מייצרות קבצים אלה.

 סרטונים· 
שאינך כאן תוכל לראות את כל הסרטונים שנשמרו בטלפון שלך. תוכל למחוק את הסרטונים 

 זקוק להם כדי לשחרר שטח אחסון.
 
 . הגדרות ניקוי עמוק2

זמינות. בהגדרות תוכל להוסיף פריטים  Clean Masterושל  Tencentהגדרות סריקה של 
 לחריגים.

 
 שימוש בסוללה

בדוק את צריכת החשמל של המכשיר ומטב פריטים הקשורים לסוללה בהקשה יחידה כדי 
 לפון שלך.להאריך את חיי הסוללה של הט

 פתח את 'אבטחה' והקש על 'שימוש בסוללה' כדי להציג את צריכת החשמל של המכשיר שלך.· 
לאחר הסריקה, תוכל לבדוק את הרמה, הטמפרטורה והקיבולת של הסוללה. את כל הבעיות · 

 שתזהה ניתן לפתור פשוט על ידי הקשה על הלחצן בתחתית דף התוצאות.
 את בעיות צריכת החשמל שמחייבות מיטוב ידני. בדוק פריטים ממוטבים ובחר· 
 המיטוב הושלם.· 
הפעל את שומר הסוללה כדי לצמצם את הפעילות ברקע של אפליקציות, לעצור סנכרון ולמזער · 

 את ההנפשות של המערכת. תוכל גם לתזמן את הכיבוי וההפעלה של שומר הסוללה.
חשמל של אפליקציות שונות ומרכיבי השימוש בסוללה יאפשר לך לבדוק את מצב צריכת ה· 

 חומרה שונים.
 

 בדוק רשת
 .מצא ופתור בעיות הקשורות לרשת1

 בכל פעם שאתה נתקל בבעיות ברשת, תוכל להפעיל בדיקה של תנאי הרשת הנוכחיים.
 הבדיקה בודקת את הפריטים הבאים:· 
 Wi-Fiחיבור · 
 פרוטוקולי רשת· 
 חיבור רשת· 
 חיבורים מוגבלים· 
 חיבורים ברקע· 
 DNSהגדרות · 
 נתב· 

 לאחר שתצפה בתוצאות, תוכל לפתור את בעיות הרשת הנוכחיות שלב אחר שלב.
 
 מהירה Wi-Fi.בדיקת מהירות 2

. מהירות Wi-Fiהקש על הלחצן 'עוד' בחלקו העליון של המסך כדי לבצע בדיקת מהירות 
 .תיבדק Wi-Fi-ההורדה של נקודת הגישה הנוכחית שלך ב
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 גור אפליקציות מחוברות.ס3
כל האפליקציות המחוברות כרגע לאינטרנט מוצגות בתוצאות הבדיקה. פשוט הקש על 

 אפליקציה כדי לסגור אותה.
 

 רשימת חסימות
 .הודעות ושיחות חסומות1

רשימת חסימות מסננת עבורך באופן אוטומטי את כל סוגי הספאם, הדיוג ושיחות והודעות 
ההיסטוריה של הודעות המסרונים המסוננים והשיחות הנכנסות  השיווק. מסך זה מציג את

 המסוננות שלך.
 מסרונים· 

מספרי הטלפון מסומנים מציינים הודעות שלא נקראו. מספרי טלפון יעברו מאדום לשחור לאחר 
 שתקרא את ההודעות המתאימות.

ות שנשלחו הקש על הודעה כדי לקרוא אותה. תוכל לשחרר את החסימה ולשחזר את כל ההודע
 ממספר מסוים, או להשיב ישירות להודעה.

הקש על הלחצן 'עריכה' או לחץ לחיצה ארוכה על מסרון כלשהו כדי לשחרר את הנעילה של 
 הודעות מרובות או למחוק אותן.

 הקש על 'קרא הכל' כדי לסמן את כל ההודעות כהודעות שנקראו.
 

 שיחות נכנסות· 
כדי להציג את ההיסטוריה המלאה עבור מספר טלפון הקש על רשומת היסטוריית השיחות 

 מסוים. תוכל לבחור להסיר את החסימה של מספר זה, לצלצל בחזרה או לשלוח מסרון.
הקש על הלחצן 'עריכה' או לחץ לחיצה ארוכה על רשומה כלשהי כדי לשחרר את הנעילה של 

 פריטים מרובים או למחוק אותם.
 
 .הגדרות רשימת החסימות2

 רשימת החסימותמתג · 
הפעל או השבת מתג זה כדי להפעיל או להשבית את רשימת החסימות. לאחר שכובתה, היא 

 לא תסנן יותר באופן אוטומטי שיחות טלפון והודעות ספאם.
 מספרים חסומים וחריגים· 

תוכל להשתמש במספרי טלפון, בקידומות ובמיקומים כדי לקבוע אילו שיחות והודעות נכנסות 
 לחסום/לאפשר. אתה רוצה

 הקש על 'מספרים חסומים'/'חריגים' כדי להוסיף או לערוך פריטים.
 התראות של רשימת חסימות· 

 תוכל לבחור האם וילון ההתראות יציג את התוכן של שיחה או הודעה חסומה.
 עדכן באופן אוטומטי את מסנן המסרונים· 

 תוכל גם להקיש על 'עדכן' כדי לסנכרן באופן ידני.
 הגדרות רשימת חסימות של מסרונים· 

תוכל לבחור לחסום, לסנן או לאפשר הודעות מזרים ומשירותים. ישנן גם אפשרויות לאנשי 
 קשר.

הוסף מילות מפתח לרשימת החסימות ולחריגים כדי לחסום או לאפשר הודעות הכוללות מילים 
 מסוימות.

 הגדרות רשימת חסימות של שיחות· 
לאפשר שיחות מזרים, שיחות מועברות, שיחות מחו"ל ושיחות ממספרים תוכל לבחור לחסום או 

 מדווחים. ישנן גם אפשרויות לאנשי קשר.
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 SIM 2הגדרות · 
 , או להגדיר כללים שונים.SIM 2תוכל לקבוע האם אותם כללים יחולו על כרטיס 

 
 נעילת אפליקציה

 .קביעת סיסמה1
 אפליקציות נפרדות ועל פרטיותך.השתמש בנעילת אפליקציה כדי להגן אל נתוני 

פתח את אבטחה והקש על 'נעילת אפליקציה' כדי להגדיר את הסיסמה שלך. כברירת מחדל, 
 סוג הסיסמה נקבע לתבנית.

 
 שינוי סוג הסיסמה

כשאתה מגדיר את הסיסמה שלך, הקש על 'שינוי סיסמה' כדי להחליף לסוגים שונים של 
 וסיסמה משולבת. PINסיסמאות. כיום זמינים תבנית, 

 
 שלך Mi-הוספת חשבון ה

שלך. אם שכחת את סיסמת  Mi-לאחר הגדרת הסיסמה שלך, תוכל לבחור להוסיף את חשבון ה
 .Mi-הנעילה של האפליקציה שלך, תוכל לאפס אותה באמצעות חשבון ה

עילת אפליקציה. אלא שלך אם אתה משתמש בנ Mi-אנו ממליצים בחום להוסיף את חשבון ה
יף את החשבון שלך, תוכל לאפס את סיסמת נעילת האפליקציה שלך רק על ידי ביצוע אם תוס

 איפוס להגדרות יצרן.
 

 שימוש בטביעות אצבע
תוכל להשתמש בטביעות אצבע הרשומות במכשירך לאימות נעילת אפליקציה. תתבקש לאשר 

 את הסיסמה שלך שוב אם תוסיף טביעת אצבע חדשה.
 צבע לאימות נעילת אפליקציה.לא תוכל להשתמש בטביעות א

 
 .הגנה על אפליקציות בעזרת נעילת אפליקציה2

כשאתה משתמש בנעילת אפליקציה בפעם הראשונה, התכונה תבדוק אילו אפליקציות הותקנו 
 במכשירך ותמליץ על אלה שעשויות לחייב הגנה.

 אפליקציה. פשוט הפעל את המתג ליד שם האפליקציה כדי להוסיף או להסיר הגנה של נעילת
 הקש על תיבת 'חיפוש' בחלקו העליון של המסך כדי לחפש אפליקציות.

 
 .הגדרות נעילת אפליקציה3

 מתג נעילת אפליקציה
הפעל את המתג כדי להוסיף או להסיר הגנה של נעילת אפליקציה. כשהמתג מכובה, ההגנה 

 תוסר מכל האפליקציות יחד עם סיסמת נעילת האפליקציה.
 

 ציה פועלתכשנעילת אפליק
 אפשרויות זמינות. 3תוכל לבחור מתי בדיוק תופעל נעילת האפליקציה. כיום ישנן 

כשהמכשיר נעול: לאחר שאומתה, נעילת אפליקציה לא תופעל עד שתנעל את מכשירך · 
 ותפתח אפליקציה מוגנת לאחר שחרור הנעילה.

סיסמת נעילת האפליקציה כשהמכשיר נעול או לאחר יציאה מהאפליקציה: תתבקש לאמת את · 
 לאחר שחרור מכשירך מנעילה או יציאה מאפליקציה מוגנת.
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כשהמכשיר נעול או בתוך דקה אחת לאחר יציאה מאפליקציה: תתבקש לאמת את סיסמת · 
נעילת האפליקציה לאחר שחרור מכשירך מנעילה או כשלון בפתיחה מחודשת של אפליקציה 

 ה.מוגנת בתוך דקה אחת לאחר שעזבת אות
 שינוי סיסמה

 תוכל לשנות את סוג סיסמת נעילת האפליקציה ואת הסיסמה עצמה.
 ביטול נעילה באמצעות טביעת אצבע

אם אינך מעוניין להשתמש בטביעת האצבע שלך לנעילת אפליקציה, תוכל להשתמש במתג 
 המתאים. אם תחליט להפעיל שוב תכונה זו, תתבקש לאמת את טביעת האצבע שלך.

 הסתרת תוכן
נעילת אפליקציה מאפשרת לך להסתיר תוכן התראות במסך הנעילה ובווילון ההתראות לגבי 

אפליקציות נפרדות. כל האפליקציות התואמות יוצגו בפניך לאחר הקשה על 'הסתרת תוכן' 
 בהגדרות.

 כשתכונה זו מופעלת, במקום התוכן עצמו תראה 'יש לך הודעה חדשה'.
 אחת-תשחרור כל האפליקציות מנעילה בב

תכונה זו מאפשרת לך לשחרר את כל האפליקציות המוגנות מנעילה על ידי הזנת הסיסמה פעם 
 אחת בלבד.
 Miהוספת חשבון 

 שלך. שלך כדי שתוכל לאפס את סיסמת נעילת האפליקציה Mi-תוכל להוסיף את חשבון ה
 
 .אימות סיסמת נעילת האפליקציה שלך4

שיח המבקשת -אפליקציה מוגנת תופיע תיבת דו כשנעילת אפליקציה מופעלת, לאחר שתפתח
 להזין את הסיסמה.

תוכל להזין את הסיסמה או להשתמש בטביעת האצבע שלך כדי לשחרר את האפליקציה 
 מנעילה.

הקש על 'שכחתי סיסמה' כדי לאפס את סיסמת נעילת האפליקציה שלך. האפשרויות הזמינות 
שלך לפני הניסיון לאפס את  Mi-שבון העשויות להשתנות בהתאם לשאלה האם הוספת את ח

 הסיסמה.
אם אינך מעוניין לפתוח את האפליקציה, הקש על הלחצן 'חזרה' בפינה העליונה של המסך כדי 

 שיח האימות.-לסגור את דו
 

 אפליקציות כפולות
אפליקציות כפולות מאפשרות לך לשכפל אפליקציה קיימת במכשירך ולהשתמש בה באופן · 

 חשבון שונה.בלתי תלוי עם 
באפשרותך ליצור אפליקציות כפולות בתפריט ניהול אפליקציות > אפליקציות כפולות. שם · 

 תראה רשימה של אפליקציות תואמות המותקנות במכשירך.
בנוסף לאפליקציות המותקנות שתואמות לתכונה זו, תוכל גם לראות את האפליקציות שעליהן · 

 פליקציה כדי ליצור אפליקציה כפולה.אנו ממליצים. השתמש במתג ליד שם הא
השתמש בסרגל החיפוש בחלקו העליון של המסך כדי לחפש את האפליקציות המותקנות · 

 במכשירך.
לכל האפליקציות הכפולות יש קיצורי דרך משלהן במסך הבית. ישנו סמל של אפליקציה כפולה · 

 יה.בפינת קיצור הדרך שעשוי לסייע לך בהבחנת אפליקציה אחת מהשנ
בכל פעם שהמערכת נדרשת לפעולה מאפליקציה שלה יש אפליקציה כפולה, תתבקש לבחור · 

 באיזו אפליקציה להשתמש.
  

47



.גרסה זו נועדה לשימוש פרטי בלבד ואין להפיצה

 
 

 הסרת ההתקנה של אפליקציות כפולות
באפשרותך להסיר את ההתקנה של אפליקציות כפולות בדיוק כפי שאתה מסיר את ההתקנה 

את מתג האפליקציה המתאימה ב'אבטחה' כדי של אפליקציות רגילות. כמו כן, תוכל גם לשנות 
 להסיר את ההתקנה.

 כל נתוני האפליקציה של האפליקציה הכפולה שהסרת את התקנתה יימחקו.
 

 חשבונות של אפליקציה כפולה
, תוכל להוסיף ולסנכרן Googleאם אפליקציה כפולה עומדת בתקני ממשק החשבון הכפול של 

ולהתאים אישית את הגדרותיהן. ההגדרות של  חשבונות של אפליקציה כפולה בדף זה
 אפליקציות צד שלישי עשויות להשתנות.

 
 הערות

 .יצירת הערה1
פתח את האפליקציה והקש על סימן הפלוס להוספת הערה חדשה. 'הערות' תומכת בהוספת 

 טקסט, תמונות וקול.
 
 .תזכורות קוליות2

 אותה בהערה שלך.הקש על סמל גל הקול כדי ליצור הקלטת קול ולשמור 
 
 .תכונות3

ב'הערות' תוכל להשתמש בתבניות, להוסיף תמונות, רשימות תיוג ותזכורות קוליות ולעצב 
 טקסט.

 תוכל גם לשתף את ההערות שלך כטקסט או כתמונות במגוון פלטפורמות.
 לחץ לחיצה ארוכה על הערה כלשהי כדי להגדיר תזכורת, להסתירה או להוסיפה לתיקיה.

 
 ת הערות.מחיק4

פתח הערה והקש על הלחצן 'עוד' כדי למחוק אותה. תוכל גם להחליק מעלה בשתי אצבעות כדי 
 לבצע פעולה זו. לחץ לחיצה ארוכה על הערה כדי שתוכל למחוק הערות מרובות.

 
 .שחזור הערות מחוקות5

להצגת הערות מחוקות, הקש על 'הערות' בדף ההתחלה ובחר 'אשפה'. הקש על ההערה 
 ונך לשחזר.שברצ

 .i.mi.comאם אינך מוצא את ההערה שחיפשת, נסה לחפשה בכתובת 
 
 .תיקיות6

 הקש על 'הערות' בדף ההתחלה להצגת תפריט נפתח. כאן תוכל ליצור תיקיות.
 תוכל גם להעביר הערות לתיקיות חדשות.

 
 .חיפוש7

 הזן מילות מפתח בסרגל החיפוש בדף ההתחלה כדי למצוא הערות ספציפיות.
 
 .הערות נסתרות8

 החלק מטה, החל בחלק העליון של המסך ועצור באמצע, כדי להציג הערות נסתרות.
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 .הצגה9
 הקש על הלחצן 'עוד' בדף ההתחלה כדי להחליף בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת.

 
 מקליט

 .הקלטת שמע1
פתח את האפליקציה ופשוט הקש 'הקלט' להתחלת הקלטת שמע. תוכל להשהות ולחדש את 

 התהליך, ולסמן קטעים ספציפיים במהלך ההקלטה.
 
 .הצגת ההקלטות שלך2

 הקש על 'הקלטות' כדי להציג את כל ההקלטות שביצעת.
 
 .הגדרות (עשויות להשתנות במכשירים שונים)3

הקש על סמל ההגדרות בפינה העליונה כדי להציג את האפשרויות הזמינות. כאן תוכל להגדיר 
 את השימוש במקלט להשמעת שמע ועוד. את איכות ההקלטה, לאפשר

 
 מקליט מסך

 .מקליט מסך1
תוכל למצוא את מקליט המסך בתיקיית 'כלים' במסך הבית שלך. פתח את האפליקציה והקש 
על הלחצן האדום כדי להפעיל את המקליט. לחצן 'התחלה' יופיע בפינת המסך. התכונן והקש 

 על לחצן זה להתחלת ההקלטה.
 
 .סיום הקלטה2

 על הלחצן 'עצירה' במסך כדי לסיים את ההקלטה. הקש
 
 .ביטול הקלטה3

 ' בלחצן ה'התחלה' אם ברצונך לבטל את ההקלטה ולצאת ממקליט המסך.xהקש על '
 
 .ניהול סרטונים4

הסרטונים שאתה מקליט יופיעו בדף ההתחלה של מקליט המסך. כאן תוכל לצפות בהם ולערוך 
 אותם.

 
 .הגדרות5

תוכל להקליט סרטונים ברזולוציות שונות. סרטונים ברזולוציה גבוהה יותר ייראו רזולוציה: · 
 חדים יותר.

 איכות וידאו: איכות וידאו טובה יותר משמעותה תמונה חדה יותר וקובץ גדול יותר.· 
קצב פריימים: קצב פריימים גבוה יותר מפחית את טשטוש התנועה בסרטונים שלך, אך מחייב · 

בים יותר. המכשיר שלך עשוי להתחמם יתר על המידה כשאתה מקליט משאבי מערכת ר
 סרטונים ארוכים בקצבי פריימים גבוהים.

 כיוון: קבע את הכיוון לאורך או לרוחב, או בחר במצב 'אוטומטי'.· 
 מקור צליל: הקלט סרטונים שקטים או הוסף צלילי מיקרופון/מערכת.· 
 כדי לסיים את ההקלטה המבוצעת ולשמור אותה.נעילת מסך לסיום: נעל את המכשיר שלך · 
הצגת מחוות מגע: נקודות לבנות יופיעו לאורך ההקלטה כדי להציג את המקומות בהם נגעת · 

 במסך.
 הצג לחצני ניווט: מציג הודעות כשלוחצים על לחצני 'בית', 'תפריט' ו'חזרה'.· 
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 מחשבון
 .מחשבון בסיסי1

 אה כשתפתח את האפליקציה.מחשבון בסיסי הוא הדבר הראשון שתר

 .מחשבון מדעי2
פתח את 'מחשבון' והקש על המתג כדי להחליף למחשבון מדעי, שיכול לבצע פעולות עם 

 פונקציות טריגונומטריות, רדיאנים ושורשים.

 .ממיר3
 תכונה זו מאפשרת לך להמיר מטבעות ויחידות מידה מרובות.

 .מחשבון משכנתה4
ריבית הניתנים להתאמה, מחשבון המשכנתה הופך את תכנון הכספים עם שיטות החזר ושיעורי 
 שלך לפשוט הרבה יותר.

 מצפן
 .כיצד לכייל את המכשיר שלך1

המצפן יציע לך לכיין את המכשיר לאחר שזיהה הפרעה משמעותית. במקרה כזה פשוט פעל על 
 פי ההוראות המופיעות על המסך.

 .מצפן2
 כדי לראות את פני המצפן.הנח את המכשיר על משטח אופקי 

 החזק את הטלפון באופן אנכי כדי לראות את התמונה שמספקת המצלמה שלך.

 .פלס3
 החלק שמאלה מדף ההתחלה כדי להשתמש בטלפון שלך כפלס.

Mi Mover
 .פתיחת האפליקציה1

 לפתיחת האפליקציה. Mi Moverעבור אל הגדרות > הגדרות נוספות > 

 Mi Phone-ל iPhone-.מעבר מ2
תוכל להעביר אנשי קשר, תמונות וסרטונים, אירועי יומן והערות. חבר את שני המכשירים 

 Apple ID', הזן את iPhone-, והקש על 'אני המקבל'. בחר 'יבא מMi Mover, פתח את Wi-Fi-ל
 והסיסמה שלך, והקש על 'היכנס' כדי להתחיל בהעברה.

 ומעלה). iOS 10.3פעיל השלבי כדי ל-(שים לב: המכשיר מחייב אימות דו

 חדש Mi Phone-ישן ל Mi Phone-מעבר מ
 מכשיר חדש· 

 .QR', וייצר קוד Android, הקש על 'אני המקבל', בחר 'יבא מטלפון Mi Moverפתח את 
 מכשיר ישן· 

שיר החדש, בחר את במכ QR-, הקש על 'אני השולח', סרוק את קוד הMi Moverפתח את 
הפריטים שברצונך להעביר, והקש על 'שליחה'. לא תוכל להתחבר לאינטרנט במהלך ההעברה, 

 לשליחת פריטים. Wi-Fi-משתמש ב Mi Mover-מכיוון ש
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 Mi Phoneלטלפון  Android.מעבר מטלפון 3
 ·Mi Phone חדש 

 .QR', וייצר קוד Android, הקש על 'אני המקבל', בחר 'יבא מטלפון Mi Moverפתח את 
 ישן Androidטלפון · 

במכשיר  QR-ופתח את האפליקציה. הקש על 'התחלה', סרוק את קוד ה Mi Moverהתקן את 
 החדש, בחר את הפריטים שברצונך להעביר, והקש על 'שליחה'.

 סורק
 .פתיחת האפליקציה1

או באמצעות קיצורי דרך  תוכל לפתוח את האפליקציה 'סורק' על ידי הקשה על סמל מסך הבית
 .Mi Wallet-בדפדפן, חיפוש גלובלי ו

 .סריקת קודים2
, תוכל גם לזהות קודים בתמונות שנשמרו בגלריה שלך על QRבנוסף לסריקת ברקודים וקודי 

 ידי הקשה על הסמל בפינה הימנית העליונה של דף ההתחלה.

 .קניות3
 פלטפורמות המסחר האלקטרוני המקוונות.סרוק את המוצר שברצונך לרכוש כדי לחפש אותו ב

 .סריקת מסמכים4
תכונה זו מאפשרת לך לשמור מסמכים שנסרקו כתמונות או לזהות טקסט ולשמור אותו כהערה. 

 תוכל גם להעתיק את הטקסט שזוהה ללוח.

 Mi Drop-מדריך למשתמש ב
Mi Drop  הוא אפליקציה לשיתוף קבצים שפותחה על ידיXiaomiזו מאפשרת לך  . אפליקציה

. העברות קבצים Android-לשתף קבצים, מוזיקה, אפליקציות ופריטים אחרים לכל מכשירי ה
מהעברות באמצעות בלוטות'. מהירויות ההעברה מגיעות עד  200מהירות פי  Mi Drop-ב

50Mbps. 

 ?Mi Drop-.כיצד לשלוח קובץ ב1
 והקש על 'שליחה'. Mi Dropפתח את 

 על לחצן השליחה והמתן למקבל. בחר את הקבצים, הקש
 הקש על תמונת הפרופיל של האדם האחר והתחל בהעברה.

 ?Mi Drop-.כיצד לקבל קובץ ב2
 , הקש על האפשרות 'מקבל' והמתן לחיבור המכשיר השני.Mi Dropפתח את אפליקציית 

 ?QR.כיצד ליצור חיבור בין המכשיר דרך קוד 3
 של מכשיר המקבל. QR' כדי להתחבר לסריקת קוד QRבמכשיר השולח הקש על 'סריקת קוד 

 .QR' כדי להציג קוד QRבמכשיר המקבל הקש על 'מתחבר באמצעות קוד 

 עם חברים? Mi Drop.כיצד לשתף 4
' שתציג את האפשרות Mi Dropוהקש על האפשרות 'שיתוף  Mi Dropפתח את אפליקציית 

 'נקודה חמה ניידת ובלוטות''.
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