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1-พืน้ฐาน 

1-คณุสมบัตพิืน้ฐาน 
การเปิดและปิดโทรศัพท ์

1. การเปิดเครือ่ง 
กดปุ่ มเปิดปิดเครือ่งคา้งไวเ้พือ่เปิดโทรศัพทข์องคณุ 

 
2. การปิดเครือ่ง 

กดปุ่ มเปิดปิดเครือ่งคา้งไวจ้นกวา่เมนูจะปรากฏ แตะ "ปิดเครือ่ง" 
หากอปุกรณ์ไมต่อบสนอง กดปุ่ มเปิดปิดเครือ่งคา้งไวเ้ป็นเวลา 15 วนิาทเีพือ่บงัคับรบีตู 

 
3. การรบีตู 

กดปุ่ มเปิดปิดเครือ่งคา้งไวจ้นกวา่เมนูจะปรากฏ แตะ “รบีตู” 
 

ซมิการด์ 
1. การใสซ่มิการด์ USIM และ UIM การด์ 

ใชเ้ครือ่งมอืดงึถาดซมิทีม่ใีหเ้พือ่ดงึถาดซมิออกจากดา้นขา้งของโทรศัพทข์องคณุ วางซมิ
การด์ของคณุลงในถาดแลว้ใสถ่าดเขา้ไปในอปุกรณ์ของคณุ 

 
2. การถอดซมิการด์ USIM และ UIM การด์ 

ใชเ้ครือ่งมอืดงึถาดซมิทีม่ใีหเ้พือ่ดงึถาดซมิออกจากดา้นขา้งของโทรศัพทข์องคณุ ถอดซมิ
การด์ของคณุออกจากถาดแลว้ใสถ่าดกลับเขา้ไปในอปุกรณ์ของคณุ 

 
3. การตัง้คา่ซมิการด์ USIM และ UIM การด์ 

คณุสามารถใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดเ้พยีงหนึง่เครอืขา่ยบน
อปุกรณ์ทีใ่ชซ้มิเดีย่ว โทรศัพทซ์มิคูจ่ะใหตั้วเลอืกเพิม่เตมิโดยขึน้อยูก่บัจํานวนของซมิการด์ที่
ตดิตัง้ภายในเครือ่ง 
บนอปุกรณ์ทีใ่ชซ้มิคู ่คณุสามารถตัง้คา่เริม่ตน้ของซมิการด์สําหรับการโทรออกและการใช ้
ขอ้มลูโทรศัพทเ์คลือ่นทีไ่ดใ้นการตัง้คา่ > ซมิการด์และเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลือ่นที ่
คณุสามารถแกไ้ขชือ่ซมิการด์ทีแ่สดงอยูบ่นแป้นกดหมายเลข สําหรับการแกไ้ขดังกลา่ว ใหไ้ป
ทีก่ารตัง้คา่ > ซมิการด์และเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลือ่นที ่แลว้แตะซมิการด์ของคณุ 
ตัวเลอืกสําหรับการเปลีย่นชนดิของเครอืขา่ยทีต่อ้งการจะมใีหใ้ชง้านในการตัง้คา่ > ซมิการด์
และเครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลือ่นที ่> ชนดิของเครอืขา่ยทีต่อ้งการ 

 
กําลังชารจ์ 

เมือ่แบตเตอรีโ่ทรศัพทข์องคณุเหลอืนอ้ย ใหเ้ชือ่มตอ่สาย USB เขา้กบัโทรศัพทแ์ลว้เสยีบสาย
เขา้กบัอะแดปเตอรท์ีเ่ชือ่มอยูก่บัเตา้รับไฟ ถอดสายชารจ์เมือ่โทรศัพทข์องคณุชารจ์เต็มแลว้ 
ใชเ้ฉพาะสาย USB และอะแดปเตอรแ์ปลงไฟทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ การใชอ้ปุกรณ์ทีไ่มไ่ดรั้บ
อนุญาตในการชารจ์โทรศัพทข์องคณุอาจสรา้งความเสยีหายรา้ยแรงใหก้บัแบตเตอรีซ่ ึง่นําไปสู่
การระเบดิได ้
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2-โทรคมนาคม 
1-โทรศัพท ์
การโทรออก 

การโทรออกใน MIUI มหีลายวธิ ี
 
1. การใชแ้ป้นกดหมายเลข 

ป้อนหมายเลขโทรศัพทล์งบนแป้นกดหมายเลขแลว้แตะปุ่ มสเีขยีวเพือ่ตอ่สาย หากคณุแตะที่
ปุ่ มสเีขยีวโดยตรง หมายเลขลา่สดุทีค่ณุไดต้อ่สายจะปรากฏ แตะปุ่ มอกีครัง้เพือ่โทรออก 

 
2. กดหมายเลขโทรศัพทค์า้งไว ้

กดหมายเลขโทรศัพทค์า้งไวเ้พือ่ทําใหปุ้่ มตอ่สายปรากฏขึน้ แตะปุ่ มเพือ่โทรออก 
 
3. โทรหาหมายเลขจากประวตักิารโทร 

แตะหมายเลขใดๆ ในประวตักิารโทรของคณุเพือ่โทรกลับ 
 
4. ตอ่สายดว่น 

กดปุ่ มตัวเลขบนแป้นกดหมายเลขคา้งไวเ้พือ่กําหนดหมายเลขโทรศัพท ์
 

สายเรยีกเขา้ 
คณุอาจไดรั้บการแจง้เตอืนเกีย่วกบัสายเรยีกเขา้ทัง้จากการโตต้อบแบบเต็มหนา้จอหรอืการ
แจง้เตอืนแบบลอย 

 
1. การรับสาย 

เลือ่นปุ่ มสเีขยีวในการโตต้อบแบบเต็มหนา้จอเพือ่รับสาย หรอืเพยีงแคแ่ตะปุ่ มถา้คณุเห็นการ
แจง้เตอืนแบบลอย 

 
2. การปฏเิสธสาย 

เลือ่นปุ่ มสแีดงในการโตต้อบแบบเต็มหนา้จอเพือ่ปฏเิสธสาย หรอืเพยีงแคแ่ตะปุ่ มถา้คณุเห็น
การแจง้เตอืนแบบลอย 

 
3. ตอบกลับดว้ย SMS 

เลือ่นปุ่ ม SMS ในการโตต้อบแบบเต็มหนา้จอเพือ่ตอบกลับดว้ยขอ้ความตัวอกัษร คณุสามารถ
เลอืกหนึง่ในขอ้ความตอบกลับดว่นหรอืเขยีนขอ้ความทีกํ่าหนดเองได ้

 
4. การปิดเสยีงรงิโทน 

กดปุ่ มแบบกายภาพปุ่ มใดก็ตามบนโทรศัพทข์องคณุเพือ่ปิดเสยีงรงิโทน 
 
5. พลกิเพือ่ปิดเสยีงสัน่ 

เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นลักษณะแนวนอนโดยหนา้จอหงายขึน้ ใหพ้ลกิเพือ่ปิดเสยีงสัน่ คณุ
สามารถเปิดคณุสมบตันิี้ในการตัง้คา่การโทร > การตัง้คา่สายเรยีกเขา้ 
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6. ปิดเสยีงสัน่เมือ่ยกโทรศัพทข์ึน้ 
โทรศัพทจ์ะลดระดับเสยีงสัน่ของสายเรยีกเขา้เมือ่ถกูยก คณุสามารถเปิดคณุสมบตันิี้ในการตัง้
คา่การโทร > การตัง้คา่สายเรยีกเขา้ 

 
7. การเพิม่ระดับเสยีงรงิโทน 

ระดับเสยีงรงิโทนจะคอ่ยๆ เพิม่ขึน้ตามระดับทีค่ณุตัง้ไว ้คณุสามารถเปิดคณุสมบตันิี้ในการตัง้
คา่การโทร > การตัง้คา่สายเรยีกเขา้ 

 
8. เปิดแสงแฟลชเมือ่มกีารสัน่ 

คณุสามารถตัง้แจง้เตอืนแสงแฟลชใหแ้จง้เตอืนเกีย่วกบัสายเรยีกเขา้ได ้คณุสมบตันิี้พรอ้มให ้
ใชง้านไดใ้นการตัง้คา่การโทร > การตัง้คา่สายเรยีกเขา้ 

 
คณุสมบตัริะหวา่งการโทร 

มคีณุสมบตัทิีห่ลากหลายพรอ้มใหค้ณุใชง้านระหวา่งการโทร 
· เครือ่งบนัทกึ: คณุสามารถบนัทกึการโทรและบนัทกึเสยีงไปยังเครือ่งบนัทกึได ้
· บนัทกึ: สรา้งบนัทกึซึง่จะถกูบนัทกึไวใ้นแอปบนัทกึหลังการโทรเสร็จสิน้ 

 
ID ผูโ้ทร 

ID ผูโ้ทรจะชว่ยคณุระบหุมายเลขโทรศัพทซ์ึง่ไมไ่ดบ้นัทกึไวใ้นรายชือ่ของคณุ ขอ้มลูจะมา
จากสองแหลง่: ฐานขอ้มลูสมดุหนา้เหลอืงและรายงานของผูใ้ช ้

 
1. หมายเลขโทรศัพทจ์ากสมดุหนา้เหลอืง 

สมดุหนา้เหลอืงจะมหีมายเลขโทรศัพทข์องบรษัิทและบรกิารตา่งๆ ซึง่คูค่า้หรอืภาคธรุกจิได ้
มอบไวใ้หด้ว้ยตนเอง ขอ้มลูทีค่ณุเห็นจะประกอบดว้ยชือ่บรษัิท/บรกิารและโลโก ้หมายเลข
โทรศัพทซ์ึง่อยูใ่นสมดุหนา้เหลอืงจะถกูระบไุวเ้สมอหากคณุรับสายจากหมายเลขเหลา่นัน้ 

 
2. ระบหุมายเลขโทรศัพท ์

ผูใ้ช ้MIUI สามารถระบหุมายเลขทีไ่มรู่จั้กใหเ้ป็นมจิฉาชพี การตลาดทางโทรศัพท ์บรษัิท
แท็กซี ่และอืน่ๆ และรายงานขอ้มลูดังกลา่วใหก้บั MIUI หากผูใ้ชห้ลายรายใหข้อ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัหมายเลขเดยีวกนัอยา่งสอดคลอ้ง คณุจะเห็นหมายเลขโทรศัพทน์ีค้วบคูก่บัความ
คดิเห็นเมือ่คณุไดรั้บสาย 

 
· การระบหุมายเลขโทรศัพท ์

ในบางกรณีการโตต้อบอตัโนมัตซิ ึง่แนะนําใหค้ณุรายงานหมายเลขโทรศัพทจ์ะปรากฏขึน้
หลังจากการโทรเสร็จสิน้ คณุยังสามารถรายงานหมายเลขโทรศัพทใ์นเชงิรกุไดบ้นหนา้ 
“รายละเอยีด” ของหมายเลข 

 
· การแกไ้ขหมายเลขโทรศัพทท์ีร่ายงาน 

หากคณุพบวา่ขอ้มลูทีป่ระกอบมากบัหมายเลขโทรศัพทนั์น้เป็นขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง คณุสามารถ
แกไ้ขขอ้มลูนัน้ไดบ้นหนา้ “รายละเอยีด” ของหมายเลขโทรศัพท ์
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การตัง้คา่การโทร 
การตัง้คา่จะประกอบดว้ยตัวเลอืกสําหรับการโทร เครอืขา่ยโทรศัพทเ์คลือ่นที ่และซมิการด์ 
แตะปุ่ มเมนูบนแป้นกดหมายเลขเพือ่เปิดการตัง้คา่ 

 
1. การบนัทกึการโทร 

คณุสามารถบนัทกึการโทรทัง้หมดของคณุไดโ้ดยอตัโนมัต ิ
คณุสามารถบนัทกึการโทรจากทกุหมายเลข หรอืจํากดัการบนัทกึไวแ้คเ่พยีงหมายเลขที่
กําหนด หมายเลขทีไ่มรู่จั้ก และ/หรอืหมายเลขจากไดเรกทอรี ่

 
2. ระบหุมายเลขทีไ่มรู่จั้ก 

ใชค้ณุสมบตันิี้เพือ่ให ้MIUI ตรวจสอบวา่หมายเลขทีไ่มรู่จั้กไดถ้กูระบวุา่เป็นบรษัิทหรอืบรกิาร 
กดหมายเลขโทรศัพทค์า้งไวเ้พือ่โทรออก 

 
3. ตําแหน่งทีตั่ง้และรหัสประเทศ 

คณุสมบตันิีทํ้าให ้MIUI แสดงตําแหน่งของหมายเลขโทรศัพทท์ีโ่ทรเขา้มา ตัวเลอืกสําหรับ
การตัง้คา่รหสัประเทศเริม่ตน้และการเพิม่รหัสประเทศโดยอตัโนมัตก็ิพรอ้มใชง้านเชน่เดยีวกนั 

 
4. การตัง้คา่ขัน้สงู 

คณุสามารถคน้หาการตัง้คา่เสยีงแป้นกดหมายเลขแบบสมัผัสและตัวเลอืกสว่นบคุคลอืน่ๆ ไดท้ีน่ี ่
 

2-การสง่ขอ้ความ 

การสง่และการตอบขอ้ความ 
1. การสง่ขอ้ความ 

เปิดแอปสง่ขอ้ความแลว้แตะเครือ่งหมายบวกเพือ่สรา้งขอ้ความเปลา่ คณุสามารถเลอืกผูรั้บได ้
จากรายชือ่ของคณุหรอืเพิม่หมายเลขโทรศัพทไ์ดด้ว้ยตนเอง ป้อนขอ้ความแลว้แตะ "สง่" 

 
2. การตอบขอ้ความ 

แตะขอ้ความทีค่ณุไดรั้บและป้อนขอ้ความตอบกลับในชอ่งดา้นลา่ง แตะ "สง่" หลังจากทีค่ณุ
พมิพข์อ้ความเสร็จแลว้ 

 
3. เอกสารแนบและขอ้ความทีกํ่าหนดเวลา 

แตะปุ่ มบวกขณะทีค่ณุกําลังพมิพข์อ้ความเพือ่แนบรายชือ่ รปูภาพ วตัถจุากรายการโปรด เสยีง 
วดิโีอ หรอืสไลดโ์ชว ์
ปัดขวาเพือ่ดรูายการตอบกลับดว่น 
คณุยังสามารถคน้หาตัวเลอืกการสง่ขอ้ความทีกํ่าหนดเวลาในตัวเลอืกเอกสารแนบ 

 
4. การเลอืกซมิการด์สําหรับขอ้ความทีส่ง่ออกไป 

หากคณุมสีองซมิการด์ในอปุกรณ์ ระบบจะถามถงึซมิการด์ทีต่อ้งการใชก้อ่นการสง่ขอ้ความ 
 

คน้หา 
ใชแ้ถบคน้หาตรงดา้นบนสดุของหนา้เริม่ตน้เพือ่ทําการคน้หาหมายเลขโทรศัพทจ์ากสมดุหนา้
เหลอืง ขอ้ความ และการสนทนา 
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การตัง้คา่ 
 
1. ขอ้ความ Mi 

สง่ขอ้ความไปยังอปุกรณ์ MIUI อืน่ๆ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ 
 
2. Display 
การสง่ขอ้ความอจัฉรยิะ 

การสง่ขอ้ความอจัฉรยิะชว่ยให ้MIUI ตรวจสอบขอ้ความเขา้ดว้ยรหัสผา่นทีส่ามารถใชไ้ดเ้พยีง
ครัง้เดยีวและสรา้งเมนูอจัฉรยิะสําหรับขอ้ความจากภาคธรุกจิ 

 
กลุม่การแจง้เตอืน 

ใชค้ณุสมบตันิีเ้พือ่จัดกลุม่การแจง้เตอืน SMS โดยอตัโนมตั ิ
 
แสดงรปูโปรไฟล ์

เมือ่คณุสมบตันิี้เปิดอยู ่MIUI จะแสดงรปูโปรไฟลสํ์าหรับผูค้นและกําหนดรปูภาพใหก้บัภาค
ธรุกจิโดยอตัโนมัต ิ

 
กําหนดรปูภาพสําหรับรายชือ่ 

รปูโปรไฟลท์ีม่ชี ือ่ยอ่ของบคุคลนัน้จะถกูกําหนดใหก้บัรายชือ่ทีไ่มม่รีปูโปรไฟล ์
 
แสดง SMS ทีถ่กูบล็อค 

เมือ่คณุสมบตันิี้เปิดอยู ่ขอ้ความตัวอกัษรทีถ่กูบล็อคจะแสดงในรายการสนทนา 
 
3. Notifications 
แสดงขอ้ความบนหนา้จอเมือ่ล็อก 

เปิดคณุสมบตันิี้เพือ่แสดงการแสดงตัวอยา่งขอ้ความบนหนา้จอเมือ่ล็อกและในแผงการแจง้เตอืน 
 
สถานะการสง่ 

ใชค้ณุสมบตันิี้เพือ่แจง้เตอืนเมือ่ขอ้ความถกูสง่ 
 
เสยีงการสง่ 

เลน่เสยีงการสง่เมือ่ขอ้ความถกูสง่ 
 
4. การตัง้คา่เพิม่เตมิ 
ขอ้ความทีถ่กูลบ 

สมาชกิระบบคลาวดข์อง Mi สามารถดขูอ้ความทีถ่กูลบซึง่จัดเก็บอยูใ่นระบบคลาวดข์อง Mi ได ้
 
ซงิคข์อ้ความจากระบบคลาวดข์อง Mi 

เปิดการซงิคก์บัระบบคลาวดข์อง Mi เพือ่สํารองขอ้ความ SMS ของคณุ ตัวเลอืกสําหรับอปุกรณ์
ซมิคูก็่พรอ้มใหใ้ชง้านเชน่เดยีวกนั 

 
การตัง้คา่เพิม่เตมิ 

การตัง้คา่สําหรับผูใ้ชข้ัน้สงูสามารถดไูดท้ีด่า้นลา่งของหนา้การตัง้คา่ 
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รายชือ่ 

1. การเพิม่รายชือ่ 
เปิดแอปรายชือ่แลว้แตะเครือ่งหมายบวกเพือ่เพิม่รายชือ่ 

 
2. การนําเขา้รายชือ่ 

การนําเขา้รายชือ่จากบญัช ี
ตัวเลอืกการนําเขา้รายชือ่จากบญัชขีองคณุจะปรากฏเมือ่คณุเปิดแอปเป็นครัง้แรก ซึง่มใีหใ้ช ้
งานในการตัง้คา่เชน่เดยีวกนั 
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2-รปูภาพ 

1-รปูภาพ 
1-กลอ้ง 
วธิเีปิดกลอ้งอยา่งรวดเร็ว 

1. ทางลัดหนา้โฮม 
แตะทางลัดหนา้โฮมเพือ่เปิดกลอ้ง 

 
 
2. หนา้จอเมือ่ล็อก 

ปัดซา้ยบนหนา้จอเมือ่ล็อกเพือ่เปิดกลอ้ง 
 
3. กดปุ่ มลดระดับเสยีงสองครัง้ 

สลับสวติชใ์นการตัง้คา่ > หนา้จอเมือ่ล็อกและรหัสผา่นเพือ่เรยีกใชก้ลอ้งโดยการกดปุ่ มลด
ระดับเสยีงสองครัง้ 

 
(หมายเหต:ุ คณุไมส่ามารถดรูายการในแกลเลอรีไ่ดห้ากคณุเรยีกใชก้ลอ้งบนหนา้จอเมือ่ล็อก 

โดยไมย่นืยนัรหัสผา่นของคณุ) 
 

โหมดกลอ้ง 
1. รปูภาพ 

"รปูภาพ" คอืโหมดเริม่ตน้ คณุสามารถปัดซา้ยและขวาเพือ่สลับระหวา่งโหมดกลอ้งตา่งๆ คณุ
จะพบปุ่ มสําหรับการสลับระหวา่งกลอ้งหนา้และกลอ้งบนหนา้เริม่ตน้เชน่เดยีวกนั 

 
2. Portrait 

สลับไปยังโหมดภาพถา่ยบคุคลแลว้ทําตามคําแนะนําบนหนา้จอเพือ่ทําเบลอพืน้หลังของ
รปูภาพ 
· กลอ้งหลัง: อปุกรณ์กลอ้งคูจ่ะใชก้ลอ้งทัง้สองตัวเพือ่ทําใหว้ัตถคุมชดัและพืน้หลังเบลอ 
· กลอ้งหนา้: ถา่ยภาพบคุคลทีส่วยงามโดยใชซ้อฟตแ์วร ์คณุสามารถถา่ยภาพบคุคลโดยใช ้
กลอ้งหนา้ดว้ยการกดปุ่ มพเิศษในโหมดรปูภาพบนอปุกรณ์บางชนดิ 
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3. Square 
สลับไปยังโหมด Square เพือ่จัดองคป์ระกอบภาพในขณะทีทํ่าการถา่ยหากคณุไมม่ั่นใจวา่การ
ตัดสว่นภาพจะใชง้านได ้

 
4. Panorama 

โทรศัพทข์องคณุสามารถถา่ยภาพไดห้ลายรปูภาพในโหมด Panorama แลว้ผสมใหเ้ป็น
ภาพถา่ยทีไ่รข้อบ แตะปุ่ มชตัเตอรเ์พือ่เริม่ตน้ จากนัน้ใหทํ้าตามคําแนะนํา แตะอกีครัง้หรอื
เคลือ่นกลอ้งจนสดุพืน้ทีช่อ่งมองภาพเพือ่สิน้สดุการถา่ย 
(หมายเหต:ุ การเคลือ่นกลอ้งเร็วเกนิไปอาจขัดจังหวะการประมวลผลได ้ความเร็วการเคลือ่น
กลอ้งทีเ่หมาะสมและมมุทีค่งทีจ่ะใหผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ) 

 
5. Manual 

ใชโ้หมดนี้เพือ่ตัง้คา่สมดลุแสงสขีาว โฟกสั ความเร็วชตัเตอร ์และ ISO ไดด้ว้ยตนเอง 
 
6. Video 

สลับไปยังโหมด Video เพือ่ถา่ยวดิโีอ แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงดา้นบนของหนา้จอเพือ่เลอืก
ตัวเลอืกไทมแ์ลปสแ์ละสโลวโ์มชนั 

 
7. วดิโีอสัน้ 

ใชโ้หมดนี้เพือ่ถา่ยวดิโีอทีม่คีวามยาว 10 วนิาท ีชดุฟิลเตอรพ์เิศษจะทําใหก้ารถา่ยและตัดตอ่
วดิโีอของคณุกอ่นทําการแชรล์งในแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีตา่งๆ สะดวกมากยิง่ขึน้ 

 
Tilt-shift 

1. การถา่ยภาพแบบ Tilt-shift 
แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ในโหมดรปูภาพแลว้เลอืก "Tilt-shift" วงกลมสําหรับการโฟกสัจะพรอ้มใช ้
งานเป็นคา่เริม่ตน้ แตะปุ่ มอกีครัง้เพือ่สลับไปยังเสน้แนวนอน 

 
2. การเลน่กบัความเบลอของรปูภาพ 

คณุจะเห็นพืน้ทีส่ขีาวบนหนา้จอของคณุในขณะทีค่ณุกําลังถา่ยภาพ Tilt-shift พืน้ทีน่ีจ้ะเบลอ
เมือ่คณุถา่ยภาพ 
· ลากพืน้ทีโ่ฟกสัเพือ่เคลือ่นไปยังจดุทีต่อ้งการ 
· ลากพืน้ทีส่ขีาวเพือ่ลดขนาดของการเบลอ 
· แตะหนา้จอสองครัง้เพือ่สลับพืน้ทีโ่ฟกสัและพืน้ทีเ่บลอ 

 
ตัวจับเวลา 

แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ในโหมดรปูภาพแลว้เลอืก “ตัวจับเวลา” เพือ่ทําใหร้ปูภาพมกีารหน่วงเวลา 3 
วนิาทหีลังจากทีค่ณุแตะปุ่ มชตัเตอร ์แตะปุ่ มตัวจับเวลาอกีครัง้เพือ่ตัง้เป็น 5 วนิาท ี
คณุจะเห็นการนับถอยหลังภายหลังทีค่ณุกดปุ่ มชตัเตอร ์ปรับแตง่มมุและองคป์ระกอบของการ
ถา่ยภาพระหวา่งการนับถอยหลัง 
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การทําใหภ้าพตัง้ตรงขณะถา่ยภาพ 
1. ตัง้ชอ่งมองภาพใหต้รง 

แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ในโหมดรปูภาพแลว้เลอืก "ตัง้ตรง" 
 

2. เกีย่วกบัคณุสมบตันิี ้
คณุสมบตันิีช้ว่ยคณุในการรักษาระดับของการถา่ยภาพไมว่า่โทรศัพทข์องคณุจะเอยีงมาก
เพยีงใด เฉพาะรปูทีอ่ยูภ่ายในกรอบจะถกูบนัทกึลงในแกลเลอรีข่องคณุ โดยระยะขอบจะถกู
ครอบตัดออก 

 

 
การเซลฟ่ีแบบกลุม่ 

1. การเปิดคณุสมบตันิี ้
แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ในโหมดรปูภาพแลว้เลอืก “การเซลฟ่ีแบบกลุม่” 
(หมายเหต:ุ อปุกรณ์บางรุน่อาจไมร่องรับคณุสมบตันิี้ คณุสามารถตรวจสอบวา่อปุกรณ์ของคณุ
รองรับคณุสมบตันิี้หรอืไมไ่ดโ้ดยการแตะทีปุ่่ ม “เพิม่เตมิ” ในโหมดรปูภาพ) 

 
2. เกีย่วกบัคณุสมบตันิี ้

เมือ่คณุสมบตันิี้เปิดอยู ่เมือ่คณุทําการถา่ยภาพจะเป็นการถา่ยแบบหลายภาพ การแสดงออก
ทางสหีนา้ทีด่ทีีส่ดุของแตล่ะบคุคลจะถกูผสมรวมเป็นภาพเดยีว 

 
Beautify 

1. เกีย่วกบัคณุสมบตันิี ้
Beautify จะใหตั้วเลอืกหลายรปูแบบสําหรับการปรับโทนผวิใหส้มํา่เสมอและเสรมิคณุสมบตัิ
ของใบหนา้ในแบบเรยีลไทม ์

 
2. การใชก้ลอ้งทีแ่ตกตา่งกนั 

Beautify สามารถใชไ้ดก้บัทัง้กลอ้งหนา้และกลอ้งหลัง 
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ซมู 

คณุสามารถซมูเขา้และซมูออกเพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ 
(หมายเหต:ุ คณุสมบตันิี้รองรับเฉพาะกลอ้งหลัง) 
 

1. การซมูดว้ยทา่ทาง 
เลือ่นนิว้สองนิว้ออกจากกนัเพือ่ซมูเขา้ เลือ่นนิว้สองนิว้เขา้หากนัเพือ่ซมูออก 
(หมายเหต:ุ ทา่ทางการซมูดังกลา่วจะหยดุทํางานเมือ่คณุซมูจนถงึคา่สงูสดุหรอืตํา่สดุ) 

 

 
2. การซมู 2X 

แตะทางลัด 2X เพือ่ซมูเขา้ แตะอกีครัง้เพือ่ซมูออก 
(หมายเหต:ุ คณุสมบตันิี้จะรองรับเฉพาะอปุกรณ์ทีม่กีลอ้งคู)่ 
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3. คา่การซมูทีแ่มน่ยํา 
กดทางลัด 2X คา้งไวเ้พือ่ทําใหม้าตราสว่นการซมูปรากฏขึน้ 
(หมายเหต:ุ คณุสมบตันิี้จะรองรับเฉพาะอปุกรณ์ทีม่กีลอ้งคู)่ 

 
 

การประทับเวลาและลายน้ํา 
คณุสามารถเพิม่การประทับเวลาและลายน้ํากลอ้งคูบ่นรปูภาพของคณุดว้ยการสลับสวติชท์ี่
เกีย่วขอ้งกนัในการตัง้คา่กลอ้ง ลายน้ํากลอ้งคูจ่ะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรุน่โทรศัพท ์
(หมายเหต:ุ อปุกรณ์บางรุน่อาจไมร่องรับลายน้ํากลอ้งคู)่ 
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HDR 
HDR คอืการถา่ยภาพเมือ่อยูใ่นชว่งไดนามกิสงู คณุสมบตันิีจ้ะเป็นการถา่ยแบบหลายภาพใน
พืน้ทีแ่สงนอ้ยเกนิไปและจดุทีม่ดืเกนิไปและผสมภาพเหลา่นัน้เขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหส้ามารถ
มองเห็นวัตถทุกุอยา่งในรปูไดอ้ยา่งชดัเจน 
คณุจะเห็นไอคอน HDR บนหนา้จอของคณุเมือ่คณุสมบตันิีเ้ปิดอยู ่การถา่ยภาพดว้ย HDR จะใช ้
เวลานานกวา่การถา่ยภาพปกตเิล็กนอ้ย 
(หมายเหต:ุ อปุกรณ์บางรุน่อาจไมร่องรับ HDR อตัโนมัต)ิ 

 
 

2-แกลเลอรี ่
ตัวแกไ้ข 

ดวูธิทีีค่ณุสามารถเปลีย่นแปลงรปูภาพและวดิโีอของคณุ 
 
1. ลบเสน้และวัตถ ุ

ใชค้ณุสมบตันิี้เพือ่ลบความยุง่เหยงิของรปูภาพในรปูภาพของคณุ 
คณุสมบตันิีย้ังชว่ยลบเสน้ทีไ่มจํ่าเป็นเพยีงแคปั่ดไปมาบนเสน้เหลา่นัน้ 

 
2. Stickers 

ทําใหร้ปูเซลฟ่ีของคณุโดดเดน่ยิง่ขึน้ดว้ยสารพัดสตกิเกอรส์ดุกวน! 
 
3. Doodle 

คณุสามารถสรา้ง Doodle หรอืเพิม่รปูรา่งตา่งๆ ไปยังรปูภาพของคณุได ้
 
4. Mosaic 

เพิม่รปูแบบ Mosaic ตา่งๆ ไปยังรปูภาพของคณุหากคณุตอ้งการซอ่นวัตถใุดๆ ก็ตาม 
 

เพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บ 
เรยีนรูว้ธิทํีาใหร้ปูภาพของคณุใชพ้ืน้ทีน่อ้ยลง 

 
1. ปรับปรงุรปูภาพ 

ลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัช ีMi ของคณุและเปิดการซงิคก์บัระบบคลาวดข์อง Mi การเก็บรปูภาพที่
ปรับแตง่แลว้บนอปุกรณ์ของคณุและจัดเก็บไฟลต์น้ฉบบัไวใ้นระบบคลาวดข์อง Mi จะเพิม่พืน้ที่
จัดเก็บไดอ้ยา่งมาก 
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2. ลบภาพหนา้จอ 
บอ่ยครัง้ทีค่ณุตอ้งการภาพหนา้จอเพยีงชว่งเวลาสัน้ๆ ลบภาพหนา้จอทีไ่มจํ่าเป็นเพือ่เก็บพืน้ที่
ไวใ้หร้ายการทีม่ปีระโยชน ์

 
ภาพตดัแปะ 

เลอืกรปูภาพ 1 - 4 รปูเพือ่สรา้งภาพตัดแปะ มสีไตลแ์ละเคา้โครงหลายประเภทพรอ้มใหใ้ชง้าน 
 
รายการโปรด 

แตะไอคอนรปูหัวใจในขณะทีค่ณุกําลังดรูปูภาพและเพิม่ไปยังรายการโปรด คณุสามารถคน้หา
รายการโปรดไดใ้นแถบ “อลับัม้” 

 
อลับัม้ทีซ่อ่นอยู ่

วธิใีชอ้ลับัม้ทีซ่อ่นอยูข่องคณุ 
ปัดลงบนแถบอลับัม้ ระบบจะขอใหค้ณุเพิม่รหัสผา่น หลังการเพิม่ คณุจะเห็นอลับัม้ทีซ่อ่นอยูซ่ ึง่

รปูภาพทัง้หมดทีค่ณุซอ่นไวจ้ะถกูบนัทกึไวท้ีน่ี ่
 

อลับัม้ลกู 
วธิใีชอ้ลับัม้ลกู 

คน้หารปูภาพทารกในรปูภาพของคณุและทําเครือ่งหมายรปูภาพเหลา่นัน้ใหเ้ป็นรปูลกูของคณุ 
หลังการระบรุปูภาพ คณุจะเห็นอลับัม้ลกูของคณุในแถบอลับัม้ 
คณุจะสามารถแชรร์ปูภาพดังกลา่วกบัสมาชกิครอบครัวคนอืน่ของคณุได ้

 
สํารองขอ้มลูอตัโนมตั ิ

วธิซีงิคแ์กลเลอรีก่บัระบบคลาวดข์อง Mi 
เปิดการสํารองขอ้มลูอตัโนมัตใินการตัง้คา่แกลเลอรีเ่พือ่ไมใ่หร้ปูภาพและวดิโีอทีสํ่าคัญของ
คณุหายไป คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชใ้นระบบคลาวดข์อง Mi ดว้ยบญัช ีMi บนอปุกรณ์อืน่ (ทวีี
และคอมพวิเตอรท์ีทํ่างานเขา้กนัได)้ เพือ่เรยีกดรูปูภาพของคณุ 
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3-บา้น 

1-บา้น 
1-หนา้จอเมือ่ล็อก 
คณุสมบตัพิืน้ฐาน 

1. วธิเีปลีย่นวอลเปเปอรห์นา้จอเมือ่ล็อก 
ไปทีก่ารตัง้คา่ > วอลเปเปอร ์เลอืกรปูภาพ แลว้แตะ “นําไปใช”้ 

 
2. วธิตัีง้คา่/เปลีย่นการล็อกหนา้จอของคณุ 

ไปทีก่ารตัง้คา่ > หนา้จอเมือ่ล็อกและรหัสผา่น > ตัง้คา่การล็อกหนา้จอ เลอืกชนดิของการล็อก
หนา้จอทีต่อ้งการของคณุ แลว้ทําตามขัน้ตอน 
หมายเหต:ุ โปรดจํารหัสผา่นของคณุ คณุจะไมส่ามารถคนืคา่รหัสผา่นไดห้ากคณุลมื คณุ
จะตอ้งดําเนนิการรเีซ็ตเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงานซึง่จะลบขอ้มลูทัง้หมด (ซึง่รวมถงึรปูภาพ 
รายชือ่ และแอป) บนอปุกรณ์ของคณุ 

 
3. วธิเีพิม่ลายนิว้มอื 

ไปทีก่ารตัง้คา่ > หนา้จอเมือ่ล็อกและรหัสผา่น > จัดการลายนิว้มอื แลว้เลอืก “เพิม่ลายนิว้มอื” 
 

คณุสมบตัเิพิม่เตมิ 
1. ปรับแตง่เวลาเมือ่อปุกรณ์พักเครือ่ง 

คณุสามารถตัง้คา่เวลาหลังจากทีอ่ปุกรณ์ของคณุพักเครือ่งในการตัง้คา่ > หนา้จอเมือ่ล็อกและ
รหัสผา่น > พักเครือ่ง เวลาเริม่ตน้ทีตั่ง้ไวค้อื 1 นาท ียิง่ตัง้เวลาไวน้านเพยีงใด อปุกรณ์ของคณุ
ก็ยิง่ใชพ้ลังงานมากขึน้ 

 
2. ไมป่ลกุหนา้จอเมือ่ล็อกเมือ่มกีารแจง้เตอืน 

คณุสามารถเลอืกวา่จะไมป่ลกุหนา้จอเมือ่ล็อกเมือ่มกีารแจง้เตอืน สวติชท์ีเ่กีย่วขอ้งจะปรากฏ
ในการตัง้คา่ > หนา้จอเมือ่ล็อกและรหัสผา่น 

 
วอลเปเปอรแ์บบหมนุ 

1. วธิเีปิดวอลเปเปอรแ์บบหมนุ 
เปิดการตัง้คา่ > หนา้จอเมือ่ล็อกและรหัสผา่น > วอลเปเปอรแ์บบหมนุและสลับสวติช ์คณุจะ
ไดรั้บวอลเปเปอรแ์บบใหมส่ง่ตรงไปยังหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุเป็นประจํา 
หากมกีารปรับใชธ้มีเริม่ตน้บนอปุกรณ์ของคณุ ใหปั้ดขวาบนหนา้จอเมือ่ล็อก แตะ “วอลเปเปอร์
แบบหมนุ” แลว้ทําตามคําแนะนํา 

 
2. วธิสีรา้งทางลัดหนา้โฮม 

วอลเปเปอรแ์บบหมนุจะไมส่รา้งทางลัดหนา้โฮมโดยคา่เริม่ตน้ หากตอ้งการสรา้งทางลัดนัน้ ให ้
ปัดขวาบนหนา้จอเมือ่ล็อก เลอืก “วอลเปเปอรแ์บบหมนุ” แลว้แตะ “ปุ่ มเพิม่เตมิ” เพือ่ดตัูวเลอืก
ทีม่ใีหค้ณุใชง้าน 
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3. วธิใีชว้อลเปเปอรแ์บบหมนุกบัธมี 
วอลเปเปอรแ์บบหมนุสามารถทํางานไดเ้ฉพาะกบัชนดิหนา้จอเมือ่ล็อกแบบคา่เริม่ตน้ หากคณุ
ใชธ้มีแบบกําหนดเอง คณุยังสามารถเปลีย่นชนดิหนา้จอเมือ่ล็อกใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้ในแอปธมี 

 
2-หนา้โฮม 
คณุสมบัตพิืน้ฐาน 

แอปทัง้หมดทีค่ณุตดิตัง้จะปรากฏบนหนา้โฮมของคณุ อยา่งไรก็ตาม นี่ไมใ่ชค่ณุสมบตัเิดยีวที่
หนา้โฮมมอบให ้

 
1. การถอนการตดิตัง้แอป 

สําหรับการถอนการตดิตัง้แอป ใหก้ดไอคอนทีต่อ้งการถอนการตดิตัง้คา้งไว ้จากนัน้ลากไปไว ้
เหนือถังขยะทีป่รากฏบนหนา้จอ 

 
2. การเปลีย่นวอลเปเปอร ์

ใหดํ้าเนนิการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้: 
· ไปทีก่ารตัง้คา่ > วอลเปเปอร ์
· เลอืกหนึง่รปูจากอลับัม้ 
· เลอืกวอลเปเปอร ์
· แตะ "นําไปใช"้ แลว้เลอืก "ตัง้เป็นหนา้โฮม" 

 
3. การตดิตัง้แอป 

ตลาดแอปทีค่ณุตอ้งการจะปรากฏขึน้บนหนา้โฮมดว้ยเชน่กนั คณุสามารถคน้หาแอปทีค่ณุ
ตอ้งการไดท้ีน่ี ่

 
4. การเคลือ่นยา้ยไอคอนแอป 

กดแอปคา้งไวเ้พือ่หยบิขึน้มา จากนัน้ลากไปยังตําแหน่งใหม ่
 
5. การสรา้งโฟลเดอรใ์หม ่

ลากแอปไวเ้หนือแอปอืน่ๆ เพือ่สรา้งโฟลเดอร ์คณุสามารถแกไ้ขชือ่ของโฟลเดอรไ์ดใ้น
ภายหลัง 

 
โหมดการแกไ้ข 

คณุสามารถจัดเรยีงรายการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เมือ่คณุอยูใ่นโหมดการแกไ้ข 
 
1. วธิเีขา้สูโ่หมดการแกไ้ขของหนา้จอโฮม 

ในการเขา้สูโ่หมดนี้สามารถทําไดโ้ดยสามวธิดีว้ยกนั: 
· กดจดุทีว่า่งบนหนา้จอคา้งไว ้
· บบีหนา้จอดว้ยสองนิว้ 
· กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้

 
2. สิง่ทีค่ณุสามารถทําไดใ้นโหมดการแกไ้ข 

เมือ่คณุเขา้สูโ่หมดการแกไ้ขจะมปีุ่ มสามปุ่ มปรากฏขึน้ 
· วอลเปเปอร:์ ปุ่ มนี้จะชว่ยใหค้ณุเปลีย่นวอลเปเปอรไ์ดเ้ร็วยิง่ขึน้ 
· วดิเจ็ต: ปุ่ มนี้จะชว่ยคณุในการเพิม่วดิเจ็ต 
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· การตัง้คา่: ตัวเลอืกหนา้จอเริม่ตน้ เคา้โครง และการเปลีย่นเอฟเฟกต ์
ในโหมดการแกไ้ข แตะงานสําหรับการเลอืกรายการ: 
· การเคลือ่นยา้ย: เลอืกหลายรายการแลว้แตะตัวอยา่งหนา้ดา้นลา่งเพือ่เคลือ่นยา้ยรายการตรง
จดุนัน้ 
· การถอนการตดิตัง้: เลอืกหลายรายการแลว้แตะ “ถอนการตดิตัง้” เพือ่ถอนการตดิตัง้รายการ
ทัง้หมด 
· การสรา้งโฟลเดอร:์ เลอืกหลายรายการแลว้แตะ “กลุม่” เพือ่สรา้งโฟลเดอร ์

 
3-แถบสถานะการแจง้เตอืน 
คณุสมบัตพิืน้ฐาน 

1. การเปิดแผงการแจง้เตอืน 
ปัดลงจากบนสดุของหนา้จอเพือ่เปิดแผงการแจง้เตอืน 

 
2. การจัดเรยีงการสลับ 

การสลับสําหรับขอ้มลูโทรศัพทเ์คลือ่นที ่Wi-Fi ไฟฉาย และรายการอืน่ๆ สามารถใชง้านไดใ้น
แผงการแจง้เตอืนตามคา่เริม่ตน้ แตะการสลับ “เพิม่เตมิ” เพือ่จัดเรยีงรายการใหม ่
คณุสมบตัเิหลา่นี้สามารถใชง้านไดใ้นโหมดการแกไ้ข: 
· การจัดเรยีงการสลับ: 
กดรายการใดๆ ก็ตามคา้งไวเ้พือ่จัดเรยีงรายการใหม ่
· การใชง้านการสลับ: 
แตะการสลับใดๆ ก็ตามเพือ่เปิดหรอืปิดคณุสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 
3. การตัง้คา่ Wi-Fi 

แตะชือ่ของการสลับ Wi-Fi เพือ่ใหส้ามารถสลับระหวา่งเครอืขา่ย Wi-Fi ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
4. การตัง้คา่ Bluetooth 

แตะชือ่ของการสลับ Bluetooth เพือ่จัดการอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยู ่
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การแจง้เตอืนแอป 

1. วธิจัีดการกบัการแจง้เตอืนแอป 
ไปทีก่ารตัง้คา่ > แถบสถานะและการแจง้เตอืน > การแจง้เตอืนแอป แลว้แตะทีแ่อปใดๆ ก็ตาม
เพือ่ดวูา่แอปไดรั้บอนุญาตใหส้ง่การแจง้เตอืนแบบใดบา้ง 

2. สทิธิก์ารแจง้เตอืน 
· การแสดงการแจง้เตอืน: เปิดอยูโ่ดยคา่เริม่ตน้ ปิดเพือ่จํากดัการแจง้เตอืนทัง้หมดจากแอปนี ้
· กฎสําหรับการแจง้เตอืนทีถ่กูจัดกลุม่: ฟิลเตอรก์ารแจง้เตอืนอจัฉรยิะ ใชโ้หมด “ทีแ่นะนํา” 
หากคณุไมม่ั่นใจวา่ฟิลเตอรแ์บบใดทีเ่หมาะสมกบับางแอปมากทีส่ดุ 
· ตราไอคอนแอป: เปิดเพือ่อนุญาตใหม้ตีราสญัลักษณ์ซึง่มกีารนับจํานวนการแจง้เตอืนบน
ไอคอนแอป 
· การแจง้เตอืนแบบลอย: เปิดฟิลเตอรน์ี้เพือ่ทําใหก้ารแจง้เตอืนทีสํ่าคัญขึน้มาอยูด่า้นบนสดุ
เหนือสิง่อืน่ๆ 
· การแจง้เตอืนหนา้จอเมือ่ล็อก: เปิดฟิลเตอรน์ี้เพือ่ทําใหก้ารแจง้เตอืนทีสํ่าคัญปรากฏบน
หนา้จอเมือ่ล็อก 
· เสยีง: เปิดเพือ่เลน่เสยีงการแจง้เตอืน 
· ระบบสัน่: เปิดเพือ่อนุญาตระบบสัน่สําหรับการแจง้เตอืน 
· แสงการแจง้เตอืน: เปิดเพือ่ใชไ้ฟ LED สําหรับการแจง้เตอืน 

 
โฟลเดอรก์ารแจง้เตอืน 

1. การแจง้เตอืนจะถกูกรองอยา่งไร 
MIUI เรยีนรูถ้งึสิง่ทีค่ณุทํากบัการแจง้เตอืนของแตล่ะแอพและตัดสนิใจวา่การแจง้เตอืนทีค่ณุ
ไดรั้บนัน้สําคัญหรอืไมสํ่าคัญ การแจง้เตอืนทีไ่มสํ่าคัญจะถกูจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอรท์ีแ่ยก
ออกมา 

 
2. วธิหียดุการกรองการแจง้เตอืน 

เพยีงแคส่ลับสวติชใ์นการตัง้คา่ > แถบสถานะและการแจง้เตอืน 
 
3. วธิทํีาใหก้ารแจง้เตอืนบางรายการซึง่ถกูระบวุา่ไมสํ่าคัญปรากฏขึน้อกีครัง้ 

ไปทีก่ารตัง้คา่ > แถบสถานะและการแจง้เตอืน > การแจง้เตอืนแอป แตะแอป แลว้เลอืก “กฎ
สําหรับการแจง้เตอืนทีถ่กูจัดกลุม่” จากนัน้แตะ “สําคัญ” 

 
คณุสมบัตอิืน่ๆ  

1. ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี ่
เลอืกวา่ตอ้งการแสดงตัวแสดงสถานะแบบใดในการตัง้คา่ > แถบสถานะและการแจง้เตอืน > 
ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี ่

2. แสดงความเร็วการเชือ่มตอ่ 
สลับสวติชใ์นการตัง้คา่ > แถบสถานะและการแจง้เตอืนเพือ่แสดงความเร็วการเชือ่มตอ่ในแถบ
สถานะ 

3. แกไ้ขชือ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 
คณุสามารถกําหนดชือ่ของผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยในการตัง้คา่ > แถบสถานะและการแจง้เตอืน > 
แกไ้ขชือ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 
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App vault สากล 
1. เกีย่วกบั App vault 

App vault จะนําการแจง้เตอืนทีสํ่าคัญทัง้หมดและคณุสมบตัขิองแอปมารวมกนั เพยีงแคปั่ด
ขวาบนหนา้โฮมเพือ่เขา้ถงึคณุสมบตัทิีค่ณุตอ้งการมากทีส่ดุ 

 
2. Features 

App vault คอืชดุของการด์ทีม่คีณุสมบตัยิอดนยิมของ MIUI 
 
3. Shortcuts 

Shortcuts ชว่ยใหค้ณุใชค้ณุสมบตัขิองแอปโปรดไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีเวลาเรยีกใชแ้อปเหลา่นัน้
และมองหาคณุสมบตัทิีค่ณุตอ้งการใน UI 

 
4. บนัทกึยอ่ 

การจดบนัทกึจะสะดวกยิง่ขึน้เมือ่ทัง้หมดทีค่ณุตอ้งทําคอืการเตมิสิง่ทีค่ณุตอ้งการบนัทกึลงใน
การด์เปลา่ทีอ่ยูต่รงหนา้คณุ 

 
5. Stocks 

ใชก้ารด์ Stocks ใน App vault เพือ่รับการอปัเดตของบรษัิททีค่ณุตดิตามอยา่งฉับไว  
 

6. Messaging 
App vault จะนําขอ้ความจากหลายแพลตฟอรม์การสง่ขอ้ความมารวมเป็นการด์ใบเดยีว 
 

7. กจิกรรมในปฏทินิ 
ในการด์ใบนี้คณุสามารถคน้หาวนัประชมุทัง้หมด การนัดหมายทีจั่ดการ และวันเกดิเพือ่นๆ ของ
คณุได ้

 
8. แอปทีแ่นะนํา 

คณุสามารถคน้หาแอปใหมล่า่สดุทีกํ่าลังเป็นทีน่ยิมในขณะนี้ไดท้ีน่ี่  
 

หนา้จอแยก 
1. วธิเีปิดแอปในหนา้จอแยก 

เปิดแอปทีค่ณุตอ้งการใชแ้ลว้ทําตามขัน้ตอนดา้นลา่ง: 
· แตะปุ่ มเมนูเพือ่เปิดลา่สดุ 
· แตะ "หนา้จอแยก" 
· แตะแอปแรกคา้งไวแ้ลว้ลากไปยังพืน้ทีท่ีไ่ฮไลต ์แตะแอปทีส่อง 

 
2. วธิอีอกจากหนา้จอแยก 

· วธิทีี ่1: เปิดลา่สดุแลว้แตะ “ออก” ทีบ่นสดุของหนา้จอ 
· วธิทีี ่2: ลากตัวแบง่หนา้จอขึน้หรอืลงใหส้ดุ 

 
3. วธิทํีาใหแ้อปสลับที ่

เมือ่เปิดแอปในหนา้จอแยก ใหแ้ตะทีตั่วแบง่หนา้จอสองครัง้เพือ่ทําใหแ้อปสลับทีก่นั 
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Quick ball 

1. การเปิด Quick ball 
คณุสามารถเปิด Quick ball ไดใ้นการตัง้คา่ > การตัง้คา่เพิม่เตมิ > Quick ball 
 

2. การเลอืกทางลัด 
Quick ball ม ี5 ทางลัดทีส่ามารถปรับแตง่เองได ้คณุสามารถเลอืกทางลัดของคณุไดใ้นการตัง้
คา่ > การตัง้คา่เพิม่เตมิ > Quick ball > เลอืกทางลัด 

 
3. การเลอืกทา่ทางทีต่อ้งการ 

คณุสามารถเลอืกทา่ทางไดส้องทา่ในการดําเนนิการ Quick ball โดยคณุสามารถใชง้านการ
แตะและปัดได ้

 
4. การซอ่น Quick ball 

เลอืกแอปทีจ่ะทําให ้Quick ball ซอ่นตัวโดยอตัโนมัต ิ
 
5. โหมดเต็มหนา้จอ 

คณุสามารถเลอืกทีจ่ะยา้ย Quick ball ไปดา้นขา้งไดเ้มือ่อปุกรณ์ของคณุเขา้สูโ่หมดเต็ม
หนา้จอ 

 
6. ไมใ่ชง้าน 

Quick ball สามารถตดิอยูท่ีข่อบหนา้จอของคณุไดห้ากคณุไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลา 3 วนิาท ี
 

7. หนา้จอเมือ่ล็อก 
นอกเหนือจากหนา้โฮมแลว้นัน้ Quick ball ยังสามารถแสดงอยูบ่นหนา้จอเมือ่ล็อกของคณุได ้
อกีดว้ย 
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4-เครือ่งมอื 

1-บรกิารดา้นเนือ้หา 

เบราวเ์ซอร ์

1. เครือ่งมอื 
แตะ "เพิม่เตมิ" > “เครือ่งมอื” เพือ่ดตัูวเลอืกทีพ่รอ้มใหค้ณุใชง้าน 
· บนัทกึหนา้: คณุสมบตันิี้จะชว่ยใหค้ณุบนัทกึหนา้เว็บเป็นภาพหนา้จอหรอืไฟล ์HTML และจะ
กลับมาทีห่นา้เหลา่นัน้เมือ่คณุออฟไลนไ์ด ้
· คน้หาบนหนา้: ใชก้ารคน้หาเพือ่คน้หาคําสําคัญบนหนา้ทีค่ณุกําลังคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
· ลดการใชข้อ้มลู: เปิดคณุสมบตันิี้เพือ่จํากดัการโหลดรปูภาพโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ด ้
เชือ่มตอ่กบั Wi-Fi 

 
2. แถบ 

แตะไอคอนดา้นลา่งเพือ่ดแูถบทีเ่ปิดอยูทั่ง้หมด คณุสามารถแสดงตัวอยา่ง ปิด หรอืเปิดแถบ
ใหมไ่ดใ้นโหมดนี ้

 
3. โหมดไมร่ะบตัุวตน 

คณุสามารถสลับไปยังโหมดไมร่ะบตัุวตนไดใ้นขณะทีค่ณุกําลังแสดงตัวอยา่งแถบทีเ่ปิดอยู่
ทัง้หมด การคน้หาและประวัตกิารคน้หาของคณุจะไมถ่กูบนัทกึในโหมดไมร่ะบตัุวตน อยา่งไรก็
ตาม ไฟลท์ีค่ณุดาวนโ์หลดและบุค๊มารค์ทีค่ณุเพิม่จะยังคงบนัทกึไวอ้ยู ่

 
4. บุค๊มารค์ 

คณุสามารถเพิม่หนา้ทีค่ณุกําลังคน้หาอยูใ่นขณะนี้ไปยังบุค๊มารค์ได ้โดยหนา้นัน้จะถกูบนัทกึ
ไปยังหนา้เริม่ตน้หรอืหนา้โฮมของคณุ 

 
5. บุค๊มารค์บนหนา้เริม่ตน้ 

ขณะทีอ่ยูบ่นหนา้เริม่ตน้ คณุสามารถเพิม่หนา้ทีด่ลูา่สดุหรอืกําหนด URL ไปยังบุค๊มารค์ได ้
 
6. ฟีดขา่ว 

ปัดซา้ยและขวาเพือ่สลับระหวา่งชอ่งตา่งๆ ในฟีดขา่วของคณุ แตะไอคอนรปูโลกเพือ่เปลีย่น
ภาษาทีต่อ้งการสําหรับฟีดขา่วของคณุ โดยมภีาษาองักฤษ ภาษาฮนิด ีและภาษาทมฬิพรอ้ม
ใหใ้ชง้าน 

 
7. การแชรเ์ว็บเพจ 

คณุสามารถแชรเ์ว็บเพจจากเบราวเ์ซอรไ์ปยังแพลตฟอรม์ตา่งๆ ซึง่ประกอบดว้ย Facebook 
และ WhatsApp 
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แอป Mi 

1. การตดิตัง้แอป 
แอป Mi คอืแพลตฟอรม์ทีค่ณุสามารถคน้หาแอป Android ทีโ่ดดเดน่สําหรับอปุกรณ์ของคณุได ้
แอปทัง้หมดสามารถดาวนโ์หลดไดฟ้รแีละยังปลอดภัย 100% โดยทีค่ณุไมจํ่าเป็นตอ้งลงชือ่
เขา้ใชใ้ดๆ ทีค่ณุตอ้งทําก็แคเ่พยีงเปิด "แอป" แลว้แตะ "ตดิตัง้" ซึง่อยูข่า้งกบัแอปทีค่ณุชืน่
ชอบ  
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2. การคน้หาแอป 
ใชก้ารคน้หาเพือ่คน้หาแอปและเกมทีค่ณุกําลังมองหาอยา่งรวดเร็ว ป้อนชือ่รายการลงในแถบ
คน้หาและรับผลลัพธอ์ยา่งฉับไว คณุสามารถตดิตัง้แอปไดจ้ากรายการผลลัพธก์ารคน้หาได ้
โดยตรง  

 
 
ป้อนชือ่ของรายการทีค่ณุกําลังคน้หา 

 
 

แตะปุ่ มทีอ่ยูถั่ดจากผลลัพธก์ารคน้หาเพือ่ตดิตัง้ 
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3. แอปทีต่อ้งม ี
เมือ่คณุเปิดแอป Mi เป็นครัง้แรก คณุจะเห็นรายการแอปทีต่อ้งมทีีเ่ราไดทํ้าการแนะนําไวใ้ห ้
คณุสามารถตดิตัง้แอปทัง้หมดไดด้ว้ยการแตะครัง้เดยีวโดยไมต่อ้งคน้หาแตล่ะแอปหลายครัง้  
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4. คําแนะนํา 
ในแอป Mi คณุสามารถคน้หาแอป เกม คอลเลกชนั บทความ และวดิโีอตา่งๆ ทีเ่ราแนะนําให ้
คณุ  
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เลือ่นขึน้และลงเพือ่เรยีกดกูารด์ 
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5. การจัดอนัดับ  
แตะ "อนัดับ" เพือ่ดแูอปและเกมทัง้หมดทีถ่กูจัดอนัดับจากความนยิมมากทีส่ดุไปนอ้ยทีส่ดุ  
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6. หมวดหมู ่ 
หมวดหมูจ่ะชว่ยใหค้ณุตัดสนิใจวา่แอปและเกมทัง้หลายทีค่ลา้ยคลงึกนัแบบใดทีเ่หมาะกบัคณุ
มากทีส่ดุ คณุจะพบกบัสิง่ทีค่ณุตอ้งการในหมวดหมูเ่กม 17 หมวด และแอปอกี 33 หมวด 
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7. โปรโมชัน่  
สว่นนีข้องแอป Mi จะมขีอ้เสนอ โปรโมชัน่ และสว่นลดลา่สดุ  
คณุสามารถดําเนนิงานใหเ้สร็จสิน้เพือ่รับคปูองสําหรับการซือ้ของคณุไดท้ีน่ี่  
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Mi Music 

1. เพลงของฉัน 
คณุสามารถคน้หาเพลงทีเ่ลน่ลา่สดุ รายการโปรด และเพลยล์สิตไ์ดใ้น "เพลงของฉัน" 

 
2. เครือ่งเลน่ภายในเครือ่ง 

คณุสามารถดเูพลงทัง้หมดทีบ่นัทกึลงในอปุกรณ์ของคณุบนหนา้ “เพลงของฉัน” ได ้เพยีงแค่
แตะเพลงใดๆ ก็ตามเพือ่เลน่เพลงนัน้ 

 
โดยสามารถแสดงเพลงภายในเครือ่งไดห้ลายวธิ:ี ตามชือ่เพลง ศลิปิน อลับัม้ หรอืโฟลเดอร ์
ทัง้นี้คณุยังสามารถเรยีงลําดับรายการตามชือ่เพลง เวลาทีเ่พิม่เพลง และจํานวนครัง้ทีเ่ลน่
เพลง 

 
3. เครือ่งเลน่ 

แตะปุ่ มเมนูบนแป้นกดหมายเลขเพือ่เปิดเครือ่งเลน่  
 

การควบคมุเครือ่งเลน่จะประกอบดว้ยตัวเลอืกตอ่ไปนี้: เลน่ หยดุชัว่คราว เพลงตอ่ไป/กอ่นหนา้ 
เลน่วน สบัเปลีย่น ดาวนโ์หลด เพิม่ไปยังรายการโปรด ควิ และเนื้อเพลง 

 
เมนู “เพิม่เตมิ” จะมตัีวเลอืกเพิม่เตมิ: แชร ์เอฟเฟกตเ์สยีงและหฟัูง ตัวตัง้เวลาพักเครือ่ง ตัง้เป็น
รงิโทน และอืน่ๆ 
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4. คน้หา 
แตะแถบคน้หาแลว้ป้อนคําสําคัญเพือ่คน้หาเพลง ศลิปิน อลับัม้ และเพลยล์สิต ์

 
5. การตัง้คา่ 

คณุสามารถเขา้ถงึการตัง้คา่ไดโ้ดยใชเ้มนูดา้นขา้ง คณุสามารถคน้หาการตัง้คา่บญัช ีฟิลเตอร์
ไฟล ์และการตัง้คา่อปัเดตไดท้ีน่ี ่

 

ธมี 

ธมีจะทําใหโ้ทรศัพทข์องคณุมรีปูลักษณ์ทีแ่ปลกใหม ่
ธมีคอืแพลตฟอรม์สว่นบคุคลอยา่งเป็นทางการของ MIUI ซึง่มธีมีคณุภาพสงูกวา่พันรายการที่
สรา้งโดยนักออกแบบเป่ียมทักษะ นอกเหนือจากธมี วอลเปเปอร ์รงิโทน และแบบอกัษรที่
คุน้เคย คณุยังสามารถคน้หาตัวเลอืกสว่นบคุคลอืน่ๆ สําหรับหนา้จอเมือ่ล็อกและหนา้โฮมของ
คณุไดอ้กีดว้ย 

 
1. ธมี 

· เปิดแอปเพือ่ดธูมีทีพ่รอ้มใชง้าน แตะธมีใดๆ ก็ตามเพือ่ดรูายละเอยีด 
· บนหนา้รายละเอยีด ปัดซา้ยและขวาเพือ่ดกูารแสดงตัวอยา่ง แตะ "ดาวนโ์หลด" ดา้นลา่งเพือ่
ดาวนโ์หลดธมี 
· หลังการดาวนโ์หลดเสร็จสิน้ ใหแ้ตะ “นําไปใช”้ ทีธ่มีดังกลา่ว 
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2. วอลเปเปอร ์
· เปิดแอปแลว้แตะปุ่ มดา้นลา่งเพือ่ดวูอลเปเปอรท์ีพ่รอ้มใชง้าน แตะวอลเปเปอรใ์ดๆ ก็ตามเพือ่
ดกูารแสดงตัวอยา่ง 
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· ปัดขวาเพือ่สลับระหวา่งการแสดงตัวอยา่ง แตะ "นําไปใช"้ เพือ่นําวอลเปเปอรนั์น้ไปใช ้
· เลอืกวา่คณุจะนําวอลเปเปอรไ์ปใชท้ีใ่ด 

 
 

  

35



เวอรช์นันีม้ไีวเ้พือ่การใชง้านสว่นบคุคลเทา่นัน้และไมค่วรแจกจา่ย

4. รงิโทน 
· เปิดแอปแลว้แตะปุ่ มดา้นลา่งเพือ่ดรูงิโทนทีพ่รอ้มใชง้าน แตะรงิโทนใดๆ ก็ตามเพือ่ฟัง 
· แตะปุ่ ม "เพิม่เตมิ" ถัดจากรงิโทนเพือ่ดตัูวเลอืกทีพ่รอ้มใชง้าน 
 ·เลอืกวา่คณุจะนํารงิโทนไปใชท้ีใ่ด 
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5. แบบอกัษร 
· เปิดแอปแลว้แตะปุ่ มดา้นลา่งเพือ่ดแูบบอกัษรทีพ่รอ้มใชง้าน แตะแบบอกัษรใดๆ ก็ตามเพือ่ดู
รายละเอยีด 
· ปัดซา้ยหรอืขวาเพือ่ดกูารแสดงตัวอยา่ง แตะ "ดาวนโ์หลด" ดา้นลา่งเพือ่ดาวนโ์หลดแบบ
อกัษร 
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2-ตัวจัดการไฟล ์

ตวัจัดการไฟล ์

1. คน้หาอยา่งรวดเร็ว 
ไฟลล์า่สดุบนหนา้จอเริม่ตน้จะถกูจัดเรยีงตามวันทีส่รา้ง ทัง้นี้ไฟลเ์หลา่นัน้ยังสามารถจัดเรยีง
ตามชนดิของไฟลแ์ละสามารถแกไ้ขไดโ้ดยคา่เริม่ตน้ 

 
2. สถติกิารจัดเก็บ 

เรยีนรูว้า่ไฟลใ์ดใชพ้ืน้ทีเ่ก็บขอ้มลูภายในอปุกรณ์ของคณุไดอ้ยา่งรวดเร็วและดรูายการทัง้หมด
ในโฟลเดอรร์ทู 

 
3. ตัวทําความสะอาด 

ลบไฟลท์ีไ่มจํ่าเป็นและเพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บดว้ยการแตะสองครัง้ 
 
4. การถา่ยโอนไฟล ์

ฟังกช์ัน่การทํางานของ Mi Drop ในตัวเครือ่งชว่ยใหค้ณุสามารถแชรไ์ฟลก์บัอปุกรณ์ใกลเ้คยีง
โดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 
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การสํารองขอ้มลูภายในเครือ่ง 

1.การสรา้งการสํารองขอ้มลู 
ไปทีก่ารตัง้คา่ > การตัง้คา่เพิม่เตมิ > สํารองขอ้มลูและรเีซต็ > การสํารองขอ้มลูภายในเครือ่ง 
แตะ "สํารองขอ้มลู" เลอืกการตัง้คา่ระบบและแอปทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู แลว้แตะ "สํารอง
ขอ้มลู" อกีครัง้ การสรา้งการสํารองขอ้มลูอาจใชเ้วลาหลายนาท ี

 
2. การคนืคา่รายการ 

ไปทีก่ารตัง้คา่ > การตัง้คา่เพิม่เตมิ > สํารองขอ้มลูและรเีซต็ > การสํารองขอ้มลูภายในเครือ่ง 
เลอืกการตัง้คา่ระบบและแอปทีค่ณุตอ้งการคนืคา่ แลว้แตะ "คนืคา่" 

 
3. การเขา้รหัสการสํารองขอ้มลู 

หากคณุตอ้งการสรา้งการสํารองขอ้มลูแบบเขา้รหัส แตะล็อกถัดจากปุ่ ม “สํารองขอ้มลู” คณุ
จะตอ้งลงชือ่เขา้ใชบ้ญัช ีMi เพือ่เขา้ถงึรายการทีเ่ขา้รหัส 

 
4. การสํารองขอ้มลูอตัโนมัต ิ

ไปทีก่ารตัง้คา่ > การตัง้คา่เพิม่เตมิ > สํารองขอ้มลูและรเีซต็ > สํารองขอ้มลูอตัโนมตั ิตัง้คา่
ตารางเวลาการสํารองขอ้มลู แลว้เลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู การสํารองขอ้มลู
อตัโนมัตจิะปรากฏในรายการสํารองขอ้มลูภายในเครือ่งของคณุ 

 

3-อืน่ๆ 

คําตชิม 

คณุสามารถรายงานปัญหาทีค่ณุพบขณะใชอ้ปุกรณ์ใหก้บันักพัฒนาได ้เรายนิดรัีบคําแนะนํา
สําหรับการพัฒนา MIUI ของคณุ เชน่กนั เราทําเต็มทีเ่สมอเพือ่แกปั้ญหาทีค่ณุรายงานใน
การอปัเดตครัง้ตอ่ไป 

 
1. วธิเีปิดคําตชิม 

คณุสามารถเขา้ถงึแอปคําตชิมไดโ้ดยใชห้นึง่ในสองวธิกีารตอ่ไปนี้: แตะไอคอนแอปคําตชิมบน
หนา้โฮมของคณุ ไปทีก่ารตัง้คา่ เลือ่นลง แลว้แตะ “คําตชิม” ทีด่า้นลา่งสดุ 

 
2. การสง่คําตชิม 

เลอืกหนึง่ในกลอ่งระบปัุญหากอ่นอธบิายปัญหาของคณุ โดยใชก้ลอ่ง “ปัญหา” สําหรับ
ขอ้บกพรอ่งและ “คําแนะนํา” สําหรับการพัฒนา  

 
อธบิายปัญหาทีค่ณุพบ คณุสามารถเพิม่รปูภาพ การบนัทกึหนา้จอ และการบนัทกึไปยังรายงาน
ของคณุได ้ 
เลอืกรายการทีคํ่าตชิมของคณุอา้งองิถงึเพือ่ใหเ้ราสามารถคน้หาปัญหาได ้ 

 
หากคณุกําลังรายงานขอ้บกพรอ่ง โปรดบอกถงึเปอรเ์ซ็นตข์องการเกดิขึน้ซํ้าใหแ้กเ่รา  
 
แตะ "สง่" เพือ่สง่คําตชิมของคณุ 
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3. การดคูวามคบืหนา้ 
แตะ “คําตชิมของฉัน” ในมมุขวาบนของหนา้เริม่ตน้เพือ่ดปัูญหาทีค่ณุรายงาน แตะปัญหาใดๆ ก็
ตามเพือ่ดคูวามคบืหนา้  
 
หากนักพัฒนาของเราแสดงความคดิเห็นตอ่คําตชิมของคณุ คณุสามารถตอบกลับไดจ้ากหนา้
รายละเอยีดของปัญหา 

 

4-เครือ่งมอื 

ปฏทินิ 

ปฏทินิอนิเดยีโบราณไดรั้บความนยิมอยา่งสงู โดยทกุวันนีป้ฏทินิดังกลา่วถกูใชค้วบคูก่บัปฏทินิ
เกรกอเรยีน ขอ้มลูจากปฏทินิโบราณจะแสดงอยูใ่นการด์แยกตา่งหากในแตล่ะวนั 
ขอ้มลู Panchang ประจําวันซึง่ประกอบดว้ย Tithi, Samvat, และ Muhurt พรอ้มใชง้านแลว้ 

 
1. วันสําคัญ 

คณุสามารถดขูอ้มลูวันสําคัญทัง้หมดในปฏทินิไดโ้ดยตรง คณุจะไดรั้บการแจง้เตอืนเกีย่วกบั
วันหยดุและกจิกรรมสําคัญ 
การด์แยกซึง่มขีอ้มลูโดยละเอยีดจะถกูสรา้งสําหรับทกุเทศกาล คณุสามารถเปิดไดโ้ดยการ
แตะการแจง้เตอืนสําหรับการด์ App vault 

 
2. การทักทายรายวัน 

การด์ซึง่มกีารทักทายรายวันสามารถแชรล์งบน WhatsApp, Facebook, ShareChat และ
แพลตฟอรม์อืน่ๆ ได ้

 
3. ดวงชะตา 

ดวงชะตาสําหรับทกุจักรราศพีรอ้มใชง้านเป็นภาษาองักฤษแลว้ 
 
4. การด์ครกิเก็ต 

ครกิเก็ตเป็นกฬีาทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งสงูในอนิเดยี คณุสามารถตดิตามตารางการแขง่ขัน
และผลคะแนนของแตล่ะเกมไดโ้ดยใชก้ารด์พเิศษของเรา 

 
5. การด์สขุภาพและการออกกําลังกาย วันนีใ้นอดตี และฟตุบอล 

รับขา่วลา่สดุและคําแนะนําเกีย่วกบัหวัขอ้ทีห่ลากหลายโดยใชก้ารด์ของเรา 
 

นาฬกิา 

1. การเพิม่เสยีงเตอืน 
เปิดแอปนาฬกิาแลว้แตะเครือ่งหมายบวกเพือ่เพิม่เสยีงเตอืน เลอืกวา่คณุตอ้งการเพิม่เสยีง
เตอืนแบบซํา้หรอืไม ่เลอืกรงิโทนของคณุ แลว้แตะ “เสร็จสิน้” 
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2. นาฬกิาโลก 
การเพิม่นาฬกิาทีกํ่าหนดเอง 

ในแอปนาฬกิา เปิดแถบ “นาฬกิา” แลว้แตะเครือ่งหมายบวกเพือ่เพิม่นาฬกิาสําหรับตําแหน่ง
ทีตั่ง้เฉพาะในรายการของคณุ 

 
3. การตรวจสอบตําแหน่งทีตั่ง้ทางภมูศิาสตร ์

แตะเมอืงใดๆ ก็ตามจากรายการของคณุเพือ่ดตํูาแหน่งทีเ่มอืงนัน้ตัง้อยูบ่นแผนที ่
 

4. นาฬกิาจับเวลา 
เปิดแถบนาฬกิาจับเวลาแลว้จากนัน้เพยีงแคแ่ตะปุ่ มเริม่ตน้เพือ่ใชน้าฬกิาจับเวลา แตะปุ่ มธง
เพือ่บนัทกึเวลา คณุสามารถหยดุชัว่คราวและทําใหน้าฬกิาจับเวลากลับมาทํางานไดเ้ชน่กนั กด 
“หยดุ” เพือ่รเีซต็นาฬกิาจับเวลาของคณุ 

 
5. ตัวจับเวลา 
การตัง้คา่ตัวจับเวลา 

คณุสามารถตัง้เวลาไดตั้ง้แต ่1 วนิาทไีปจนถงึ 99 ชัว่โมง 59 นาท ีและ 59 วนิาท ีแตะปุ่ ม
ดา้นลา่งเพือ่เริม่ตัวจับเวลาของคณุ 

เสยีงลอ้มรอบ 
คณุสามารถฟังหนึง่ในเสยีงลอ้มรอบในชว่งเวลาทีตั่ง้ไวไ้ด ้คณุยังสามารถเลอืกปิดเสยีงเตอืน
เมือ่สิน้สดุการจับเวลาเสยีงลอ้มรอบไดอ้กีดว้ย 

 

สภาพอากาศ 

1. การดขูอ้มลูสภาพอากาศ 
เปิดแอปสภาพอากาศเพือ่ดสูภาพอากาศปัจจบุนัและพยากรณ์อากาศลว่งหนา้ 5 วัน 
พยากรณ์อากาศลว่งหนา้ 24 ชัว่โมง ทศิทางและความเร็วลม อณุหภมูทิีรู่ส้กึ ดัชน ีUV และ
ความกดอากาศจะแสดงอยูบ่นหนา้เริม่ตน้ดว้ยเชน่กนั 

 
2. การจัดการตําแหน่งทีตั่ง้ 

แตะเครือ่งหมายบวกตรงดา้นลา่งของหนา้เริม่ตน้เพือ่คน้หาเมอืง 
แตะเครือ่งหมายบวกอกีครัง้และใชปุ้่ ม “แกไ้ข” เพือ่ลบเมอืง 

 
3. การตัง้คา่สภาพอากาศ 

แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงดา้นลา่งของหนา้เริม่ตน้เพือ่เปิดการตัง้คา่ คณุสามารถตัง้คา่หน่วย
อณุหภมูแิละความเร็วลมทีต่อ้งการได ้เชน่เดยีวกบัการอนุญาตหรอืจํากดัแอปเพือ่อปัเดตขอ้มลู
สภาพอากาศในตอนกลางคนื 

 
4. การแชรข์อ้มลูสภาพอากาศ 

แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงดา้นลา่งของหนา้เริม่ตน้ จากนัน้แตะ “แชร”์ เพือ่สง่ขอ้มลูสภาพอากาศ
ไปใหเ้พือ่นของคณุ 
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ความปลอดภยั 

ตัวทําความสะอาด 
1. การกําจัดขยะ 

ทําความสะอาดคอืหนึง่ในคณุสมบตัทิีค่วามปลอดภยัใชเ้พือ่นําขยะออกจากอปุกรณ์ของคณุ 
คณุสามารถลบรายการทีไ่รป้ระโยชนซ์ ึง่จัดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุเพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่
อปุกรณ์ทํางานอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 
· วธิกํีาจัดขยะ 

เปิดแอปความปลอดภัยแลว้แตะ "ตัวทําความสะอาด" นีจ่ะเป็นการเรยีกใชก้ารสแกนขยะ
อตัโนมัต ิซึง่ประกอบดว้ย 5 หมวดหมูสํ่าคัญ: ไฟลแ์คช ไฟลท์ีล่า้สมยั แพ็คเกจการตดิตัง้ สว่น
ทีค่งเหลอื และแคชหน่วยความจํา เมือ่การสแกนเสร็จสมบรูณ์ คณุสามารถเลอืกรายการทีจ่ะ
ทําความสะอาดได ้
หลังการทําความสะอาดเสร็จสิน้ คณุจะสามารถดรูายงานซึง่ใหร้ายละเอยีดของการใชพ้ืน้ที่
จัดเก็บและคําแนะนําตัวเลอืกอืน่ๆ ซึง่อาจชว่ยคณุเพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บได ้

· การเพิม่รายการไปยังขอ้ยกเวน้ 
คณุสามารถเพิม่รายการทีค่ณุไมต่อ้งการใหล้บไปยังขอ้ยกเวน้ได ้เมือ่การสแกนเสร็จสมบรูณ์ 
ใหก้ดรายการคา้งไวแ้ลว้เลอืก “เพิม่ไปยังขอ้ยกเวน้” รายการนีจ้ะถกูเพกิเฉยระหวา่งการสแกน
ในอนาคต 

· วธิตีา่งๆ ในการใชตั้วทําความสะอาด 
นอกเหนือไปจากการใชตั้วทําความสะอาดในเชงิรกุ คณุยงัสามารถรับการแจง้เตอืนเมือ่ขยะใน
อปุกรณ์ถงึขดีจํากดัทีตั่ง้ไว ้การแตะการแจง้เตอืนจะเป็นการเรยีกใชตั้วทําความสะอาดโดย
อตัโนมัต ิ

 
2. การตัง้คา่ตัวทําความสะอาด 

คณุสามารถตัง้การเตอืนความจําและสลับระหวา่งการกําหนดการสแกนไดใ้นการตัง้คา่ 
· การเลอืกการสแกนแบบจํากดัวง 

การสแกนแบบจํากดัวงจากผูใ้หบ้รกิารสองรายพรอ้มใหค้ณุใชง้านแลว้ คณุสามารถเลอืกได ้
ระหวา่ง Tencent และ Clean Master 

· การเตอืนความจํา 
เปิดสวติช ์“แจง้เตอืนเพือ่ทําความสะอาด” เพือ่ตัง้คา่ขดีจํากดัขนาดถังขยะและตัง้เวลาเตอืน 
เมือ่จํานวนขยะในโทรศัพทข์องคณุถงึขดีจํากดั คณุจะไดรั้บการแจง้เตอืนเพือ่เตอืนใหค้ณุใช ้
ตัวทําความสะอาด คณุยังสามารถกําหนดความถีใ่นการเตอืนไดอ้กีดว้ย 

· อปัเดตฐานขอ้มลูของตัวทําความสะอาดโดยอตัโนมัต ิ
เราอาจอปัเดตขอบเขตของกลไกตัวทําความสะอาดเมือ่อยูใ่นชว่งเวลาทีผ่ดิปกต ิเปิดการอปั
เดตอตัโนมัตเิพือ่ทําใหแ้น่ใจวา่คณุใชก้ารกําหนดลา่สดุและทําความสะอาดอปุกรณ์ของคณุ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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การสแกนพืน้ฐาน 
1. การสแกนพืน้ฐาน 

การสแกนพืน้ฐานคอืโมดลูฟังกช์นัการทํางานซึง่สามารถตรวจจับความเสีย่งดา้นความ
ปลอดภัยบนอปุกรณ์ของคณุไดท้ันท ีโดยจะตรวจสอบภยัคกุคามพืน้ฐาน 3 ชนดิ: ความเสีย่ง
ดา้นความปลอดภัยของระบบ การประมวลผลทีไ่มจํ่าเป็น และมัลแวร ์ทัง้ยังสามารถคน้หาได ้
ทันทหีากโทรศัพทข์องคณุมรีายการใดๆ ก็ตามทีส่ามารถปรับแตง่ได ้และชว่ยตรวจจับปัญหา
ของโทรศัพทข์องคณุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
· รายการทีต่รวจสอบ 

การสแกนความปลอดภัยแบบยอ่ยจะตรวจสอบปัญหาซึง่เกีย่วขอ้งกบัสทิธิ ์มา้โทรจัน ปัญหา
ดา้นการตดิตัง้ และการอปัเดตระบบ โดยสามารถชว่ยใหค้ณุเขา้ใจวา่โทรศัพทข์องคณุมคีวาม
เสีย่งใดๆ หรอืไม ่และชว่ยจัดการความเสีย่งนัน้ไดท้ันท ี
การสแกนยอ่ยครัง้ทีส่องจะหยดุการเรยีกใชท้ีไ่มจํ่าเป็นซึง่ถกูผกูมัดไวแ้ละทําความสะอาดแคช
ทีไ่มม่ปีระโยชนอ์กีตอ่ไป 
การสแกนยอ่ยครัง้ทีส่ามสามารถกรองสแปมและตรวจสอบสภาพแวดลอ้มการชําระเงนิได ้

 
· ผลลัพธก์ารสแกน 

ภายหลังการสแกน คณุจะเห็นคะแนนซึง่ระบรุะดับความปลอดภัยของโทรศัพทข์องคณุ 
ผลลัพธก์ารสแกนจะเปิดเผยรายการทีไ่มป่ลอดภัย และคณุยังสามารถเลอืกไดว้า่จะเสรมิ
ประสทิธภิาพอปุกรณ์ของคณุหรอืไม ่

 
2. การตัง้คา่การสแกนความปลอดภัย 

คณุสามารถเลอืกวา่จะสรา้งทางลัดหนา้โฮม หรอืเลอืกรายการเพือ่ทําการเสรมิประสทิธภิาพ
จากรายการทีแ่นะนําได ้

 
การสแกนความปลอดภัย 

1. การสแกนความปลอดภยั 
การสแกนความปลอดภัยคอืแอปทีส่แกนโทรศัพทข์องคณุเพือ่ดวูา่มไีวรัสหรอืแอปทีเ่ป็น
อนัตรายใดๆ ซอ่นอยูห่รอืไม ่
โดยจะผสมผสานระหวา่งการสแกนไวรัสและการสแกนความปลอดภยัของการชําระเงนิ เพือ่
รับประกนัความปลอดภยัของโทรศัพทข์องคณุอยา่งครอบคลมุ 

 
· รายการทีส่แกน 

การสแกนความปลอดภัยจะแกปั้ญหาซึง่เกีย่วขอ้งกบั Wi-Fi การชําระเงนิ ความเป็นสว่นตัว และ
ไวรัส ซึง่สามารถรับประกนัไดว้า่จะตรวจพบแอปทีเ่ป็นอนัตรายและไวรัสในหน่วยความจํา
โทรศัพทข์องคณุโดยเร็วทีส่ดุ 

· ความปลอดภยัของการชําระเงนิ 
เมือ่เรยีกใชแ้อปทีม่ฟัีงกช์ัน่การชําระเงนิ คณุสมบตัคิวามปลอดภัยของการชําระเงนิจะถกู
เรยีกใชโ้ดยคา่เริม่ตน้ คณุสามารถเพิม่แอปการชําระเงนิทีค่ณุตอ้งการจัดการไดใ้นหนา้ผลลัพธ ์
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2. การตัง้คา่การสแกนความปลอดภัย 
การกําหนดไวรัสและตัวเลอืกอปัเดตหลายรปูแบบพรอ้มใหใ้ชง้านแลว้ในการตัง้คา่ 

· การป้อนกนัไวรัสแบบจํากดัวง 
การป้อนกนัไวรัสแบบจํากดัวงของ Avast, Tencent, และ AVL พรอ้มใชง้านแลว้ 

· ตัวตรวจสอบการตดิตัง้ 
เปิดสวติช ์"สแกนกอ่นทําการตดิตัง้" เพือ่ตรวจสอบไวรัสหรอืมัลแวรใ์นแอปทีกํ่าลังตดิตัง้ 

 
จัดการแอป 

1. การถอนการตดิตัง้แอป 
คณุสามารถถอนการตดิตัง้แอปตา่งๆ ไดโ้ดยใชค้ณุสมบตันิี ้
เลอืกแอปแลว้แตะปุ่ มดา้นลา่งเพือ่ถอนการตดิตัง้ 

 
2. การตรวจสอบสถานะแอป 

คณุสามารถเรยีงลําดับแอปไดโ้ดยใชพ้ารามเิตอรท์ีแ่ตกตา่งกนั 
โดยทัง้หมดนี้คอืพารามเิตอรท์ีพ่รอ้มใชง้านไดต้อนนี้: 
· สถานะ 
· ชือ่แอป 
· ความถีก่ารใชง้าน 
· พืน้ทีจั่ดเก็บขอ้มลูทีใ่ช ้
· เวลาในการตดิตัง้ 

 
แอปเริม่ตน้ 

แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงมมุบนของหนา้จอแลว้เลอืก “แอปเริม่ตน้” เพือ่กําหนดแอปแบบกําหนด
เองไปยังคณุสมบตัติา่งๆ ของระบบ 

 
2. สทิธิ ์

เริม่ตน้โดยอตัโนมัต ิ
คณุสามารถจัดการพฤตกิรรมการเริม่ตน้โดยอตัโนมัตขิองแอปเพือ่ป้องกนัการใชพ้ลังงานที่
ผดิปกต ิ
ตัง้สวติชก์ารควบคมุของแอปไปที ่“ปิด” เพือ่จํากดัการเริม่ตน้โดยอตัโนมัต ิ
แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงดา้นบนของหนา้จอเพือ่จัดการสทิธิก์ารเริม่ตน้โดยอตัโนมัตสํิาหรับแอ
ประบบ 

สทิธิข์องแอป 
คณุสามารถจัดการสทิธิข์องแอปทัง้หมดทีต่ดิตัง้บนอปุกรณ์ของคณุได ้

การจัดการสทิธิเ์ป็นรายแอป 
คณุสามารถตรวจสอบสทิธิท์ัง้หมดทีแ่อปนัน้มไีดโ้ดยการแตะทีแ่อปดังกลา่ว สวติชท์ีอ่ยูถั่ดจาก
ทกุๆ สทิธิจ์ะชว่ยคณุในการใหห้รอืจํากดัการเขา้ถงึอยา่งรวดเร็ว 
ทัง้นี้คณุสามารถจัดเรยีงสทิธิต์ามประเภทเพือ่ตรวจสอบวา่แอปทัง้หมดมสีทิธิเ์ฉพาะหรอืไม ่
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สทิธิ ์
1. Autostart 

คณุสามารถจัดการพฤตกิรรมการเริม่ตน้โดยอตัโนมัตขิองแอปเพือ่ป้องกนัการใชพ้ลังงานที่
ผดิปกต ิ
ตัง้สวติชก์ารควบคมุของแอปไปที ่“ปิด” เพือ่จํากดัการเริม่ตน้โดยอตัโนมัต ิ
แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงดา้นบนของหนา้จอเพือ่จัดการสทิธิก์ารเริม่ตน้โดยอตัโนมัตสํิาหรับแอ
ประบบ 

 
2. สทิธิข์องแอป 

คณุสามารถจัดการสทิธิข์องแอปทัง้หมดทีต่ดิตัง้บนอปุกรณ์ของคณุได ้
 
3. การจัดการสทิธิเ์ป็นรายแอป 

คณุสามารถตรวจสอบสทิธิท์ัง้หมดทีแ่อปนัน้มไีดโ้ดยการแตะทีแ่อปดังกลา่ว สวติชท์ีอ่ยูถั่ดจาก
ทกุๆ สทิธิจ์ะชว่ยคณุในการใหห้รอืจํากดัการเขา้ถงึอยา่งรวดเร็ว 
ทัง้นี้คณุสามารถจัดเรยีงสทิธิต์ามประเภทเพือ่ตรวจสอบวา่แอปทัง้หมดมสีทิธิเ์ฉพาะหรอืไม ่

 
ตัวเรง่ความเร็วเกม 

1. ตัวเรง่ความเร็วเกมทํางานอยา่งไร 
· การเพิม่ประสทิธภิาพ: คณุสมบตันิี้จะลา้งหน่วยความจําทีส่งวนไวสํ้าหรับการประมวลผลพืน้
หลังเพือ่ใหพ้ืน้ทีสํ่าหรับเกมเพิม่มากขึน้ 
· เครอืขา่ย: ตัวเรง่ความเร็วเกมจะเพิม่ความเร็วในการเชือ่มตอ่ของเกมโดยการจํากดัแบนดว์ธิ
ของการดาวนโ์หลดพืน้หลัง ลดการหน่วงเวลาของเครอืขา่ย 
· สมาธ:ิ การแจง้เตอืนจะถกูซอ่น ปุ่ มจะถกูปิด ไมม่อีะไรกวนใจคณุได!้ 
คณุยังสามารถสรา้งทางลัดหนา้โฮมเพือ่ใหตั้วเรง่ความเร็วเกมสามารถใชง้านไดเ้พยีงแคแ่ตะ
ครัง้เดยีว 

 
2. การเพิม่เกม 

คณุสามารถเพิม่เกมซึง่สามารถใชง้านรว่มกบัตัวเรง่ความเร็วเกมไดบ้นหนา้เริม่ตน้ 
 

3. การตัง้คา่ตัวเรง่ 
เรยีกใชแ้อปเกมทีเ่พิม่ไวก้อ่นหนา้นี้บนหนา้เริม่ตน้เพือ่เปิดตัวเรง่ความเร็วเกมโดยอตัโนมัต ิ
คณุยังสามารถจํากดัความเร็วของการดาวนโ์หลดพืน้หลัง จํากดัการซงิค ์และทําใหแ้น่ใจวา่
อปุกรณ์ไมส่ลับเครอืขา่ยขณะทีค่ณุเลน่เกมอยู ่

 
ทําความสะอาดอยา่งละเอยีด 

1. วธิใีชก้ารทําความสะอาดอยา่งละเอยีด 
เปิดความปลอดภัยและเลือ่นลงจนกวา่จะเห็น “ทําความสะอาดอยา่งละเอยีด” คณุสมบตันิี้ชว่ย
ใหค้ณุเห็นภาพอยา่งชดัเจนวา่หน่วยความจําโทรศัพทข์องคณุถกูจัดสรรอยา่งไรและมกีาร
กระจายขยะอยา่งไร 

· รปูภาพ 
การทําความสะอาดอยา่งละเอยีดสามารถตรวจจับภาพทีซ่ํา้กนัและรปูภาพคณุภาพตํา่ในแกล
เลอรีข่องคณุ คณุสามารถเลอืกลบรายการทีซ่ํา้กนัได ้

· แอป 
เรยีนรูว้า่แอปใดไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน และถอนการตดิตัง้แอปเหลา่นัน้ 
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· ขอ้มลูแอป 
ทําความเขา้ใจวา่แอปในโทรศัพทข์องคณุใชพ้ืน้ทีจั่ดเก็บอยา่งไร คณุสามารถเพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บ
ไดโ้ดยใชค้ณุสมบตันิี ้

· ไฟลข์นาดใหญ ่
ไฟลข์นาดใหญท่ีค่ณุไมท่ันสงัเกตจะเริม่เพิม่พนูขึน้หลังการใชง้านโทรศัพทไ์ปไดส้กัพักหนึง่ 
คณุสมบตันิีจ้ะจัดอนัดับไฟลต์ามขนาด คณุยังสามารถดวูา่แอปใดสรา้งไฟลเ์หลา่นี้ไดท้ีน่ี ่

· วดิโีอ 
คณุสามารถดวูดิโีอทัง้หมดทีถ่กูบนัทกึลงในโทรศัพทข์องคณุไดท้ีน่ี่ คณุสามารถลบวดิโีอทีไ่ม่
จําเป็นเพือ่เพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บได ้

 
2. การตัง้คา่การทําความสะอาดอยา่งละเอยีด 

การสแกนแบบจํากดัวงของ Tencent และ Clean Master พรอ้มใชง้านแลว้ ทัง้นีค้ณุยังสามารถ
เพิม่รายการไปยังขอ้ยกเวน้ในการตัง้คา่ไดอ้กีดว้ย 

 
การใชง้านแบตเตอรี ่

ทดสอบการใชพ้ลังงานของโทรศัพทแ์ละเสรมิประสทิธภิาพของรายการซึง่เกีย่วขอ้งกบั
แบตเตอรีไ่ดด้ว้ยการแตะเพยีงครัง้เดยีวเพือ่ยดือายกุารใชง้านแบตเตอรีข่องโทรศัพทค์ณุ 
· เปิดความปลอดภยัแลว้แตะ “การใชง้านแบตเตอรี”่ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์ของคณุใชพ้ลังงาน
อยา่งไร 
· หลังการสแกน คณุจะสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี ่อณุหภมู ิและความจไุด ้ปัญหาใดๆ ก็
ตามทีค่ณุพบสามารถแกไ้ขไดเ้พยีงแคแ่ตะปุ่ มตรงดา้นลา่งของหนา้ผลลัพธ ์
· ตรวจสอบรายการทีไ่ดรั้บการปรับแตง่และเลอืกปัญหาการใชพ้ลังงานทีต่อ้งใชก้ารเพิม่
ประสทิธภิาพดว้ยตนเอง 
· การเพิม่ประสทิธภิาพเสร็จสมบรูณ์ 
· เปิดตัวประหยัดแบตเตอรีเ่พือ่ลดกจิกรรมพืน้หลังของแอป หยดุการซงิค ์และลดการ
เคลือ่นไหวของระบบ คณุยังสามารถตัง้เวลาตัวประหยัดแบตเตอรีใ่หเ้ปิดและปิดไดอ้กีดว้ย 
· การใชแ้บตเตอรีช่ว่ยคณุตรวจสอบสถานะการใชพ้ลังงานของแอปและองคป์ระกอบฮารด์แวร์
ตา่งๆ ได ้

 
การทดสอบเครอืขา่ย 

1. คน้หาและแกไ้ขปัญหาซึง่เกีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ย 
เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุพบปัญหาเกีย่วกบัเครอืขา่ย คณุสามารถเรยีกใชก้ารทดสอบสภาวะปัจจบุนั
ของเครอืขา่ย 
· ซึง่จะทดสอบรายการตอ่ไปนี้: 
· การเชือ่มตอ่ Wi-Fi 
· โปรโตคอลเครอืขา่ย 
· การเชือ่มตอ่เครอืขา่ย 
· การเชือ่มตอ่ทีถ่กูจํากดั 
· การเชือ่มตอ่พืน้หลัง 
· การตัง้คา่ DNS 
· เราเตอร ์
หลังจากทีค่ณุเห็นผลลัพธ ์คณุจะสามารถแกไ้ขปัญหาเครอืขา่ยปัจจบุนัไดท้ลีะขัน้ตอน 

2. การทดสอบความเร็ว Wi-Fi อยา่งรวดเร็ว 
แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” ตรงดา้นบนของหนา้จอเพือ่ดําเนนิการทดสอบความเร็ว Wi-Fi ความเร็วการ
ดาวนโ์หลดของจดุเชือ่มตอ่ Wi-Fi ปัจจบุนัของคณุจะถกูตรวจสอบ 
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3. ปิดแอปทีเ่ชือ่มตอ่ 

แอปทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัอนิเทอรเ์น็ตจะแสดงอยูใ่นผลลัพธข์องการทดสอบ เพยีงแคแ่ตะ
แอปเพือ่ปิด 

 
รายการทีบ่ล็อค 

1. ขอ้ความและการโทรทีถ่กูบล็อค 
รายการทีบ่ล็อคจะกรองสแปม ฟิชชิง่ และการโทรและขอ้ความทางการตลาดใหค้ณุโดย
อตัโนมัต ิหนา้จอนี้จะแสดงประวัตกิารกรองขอ้ความ SMS และสายเรยีกเขา้ของคณุ 

 
· SMS 

หมายเลขโทรศัพทท์ีไ่ฮไลตจ์ะระบถุงึขอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่น หมายเลขโทรศัพทจ์ะเปลีย่นจาก
สแีดงเป็นสดํีาหลังจากทีค่ณุอา่นขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้ง 
แตะขอ้ความเพือ่อา่น คณุสามารถปลดบล็อคและคนืคา่ขอ้ความทัง้หมดทีส่ง่จากหมายเลข
เฉพาะ หรอืตอบกลับขอ้ความไดโ้ดยตรง 
แตะปุ่ ม “แกไ้ข” หรอืกดขอ้ความ SMS คา้งไวเ้พือ่ปลดบล็อคหรอืลบหลายขอ้ความ 
แตะ “อา่นทัง้หมด” เพือ่ทําเครือ่งหมายขอ้ความทัง้หมดวา่อา่นแลว้ 

 
· สายเรยีกเขา้ 

แตะบนัทกึประวตักิารโทรเพือ่ดปูระวัตทิีส่มบรูณ์สําหรับหมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะ คณุสามารถ
เลอืกปลดบล็อคหมายเลขนี้ โทรกลับ หรอืสง่ขอ้ความ SMS 
แตะปุ่ ม “แกไ้ข” หรอืกดการบนัทกึใดๆ ก็ตามคา้งไวเ้พือ่ปลดบล็อคหรอืลบหลายรายการ 

 
2. การตัง้คา่รายการทีบ่ล็อค 
· สวติชร์ายการทีบ่ล็อค 

สลับสวติชน์ี้เพือ่เปิดและปิดรายการทีบ่ล็อค เมือ่ปิดรายการทีบ่ล็อค จะไมส่ามารถกรองการ
โทรและขอ้ความทีเ่ป็นสแปมโดยอตัโนมตัไิดอ้กีตอ่ไป 

· หมายเลขทีบ่ล็อคและขอ้ยกเวน้ 
คณุสามารถใชห้มายเลขโทรศัพท ์คํานําหนา้ และตําแหน่งทีตั่ง้เพือ่สรา้งสายเรยีกเขา้และ
ขอ้ความทีค่ณุตอ้งการบล็อค/อนุญาต 
แตะ “หมายเลขทีบ่ล็อค”/”ขอ้ยกเวน้” เพือ่เพิม่หรอืแกไ้ขรายการ 

· การแจง้เตอืนรายการทีบ่ล็อค 
คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใหแ้ผงการแจง้เตอืนแสดงเนือ้หาจากสายการโทรหรอืขอ้ความที่
บล็อคหรอืไม ่

· อปัเดตฟิลเตอร ์SMS โดยอตัโนมัต ิ
คณุยังสามารถแตะ “อปัเดต” เพือ่ซงิคไ์ดด้ว้ยตนเอง 

· การตัง้คา่รายการทีบ่ล็อคของ SMS 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะบล็อค กรอง หรอือนุญาตขอ้ความจากคนแปลกหนา้และบรกิารได ้
ตัวเลอืกสําหรับรายชือ่ก็พรอ้มใชง้านเชน่เดยีวกนั 
เพิม่คําสําคัญไปยังรายการทีบ่ล็อคและขอ้ยกเวน้เพือ่บล็อคหรอือนุญาตขอ้ความทีม่คํีาเฉพาะอยู ่

· การตัง้คา่รายการทีบ่ล็อคของการโทร 
คณุสามารถเลอืกทีจ่ะบล็อคหรอือนุญาตการโทรจากคนแปลกหนา้ การโอนสาย การโทรจาก
ตา่งประเทศ และการโทรจากหมายเลขทีร่ายงานไวไ้ด ้ตัวเลอืกสําหรับรายชือ่ก็พรอ้มใชง้าน
เชน่เดยีวกนั 
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· การตัง้คา่ซมิอนัที ่2 
คณุสามารถกําหนดไดว้า่ควรใชก้ฎเดยีวกนักบัซมิการด์อนัที ่2 หรอืตัง้กฎทีแ่ตกตา่งกนั 

 
การล็อกแอป 

1. การตัง้คา่รหัสผา่น 
ใชก้ารล็อกแอปเพือ่ปกป้องขอ้มลูของแตล่ะแอปและความเป็นสว่นตัวของคณุ 
เปิดความปลอดภัยแลว้แตะ “การล็อกแอป” เพือ่ตัง้รหัสผา่นของคณุ ชนดิของรหัสผา่นจะถกูตัง้
คา่เป็นรปูแบบโดยคา่เริม่ตน้ 

 
การเปลีย่นชนดิของรหัสผา่น 

เมือ่คณุตัง้รหสัผา่นของคณุ แตะ “เปลีย่นรหัสผา่น” เพือ่สลับระหวา่งชนดิของรหัสผา่นที่
แตกตา่งกนั รปูแบบ, PIN และรหัสผา่นแบบผสมผสานสามารถใชง้านไดแ้ลว้ตอนนี ้

 
การเพิม่บญัช ีMi ของคณุ 

หลังการตัง้คา่รหัสผา่น คณุสามารถเลอืกเพิม่บญัช ีMi ของคณุได ้หากคณุลมืรหัสผา่นการล็อก
แอปของคณุ คณุสามารถรเีซต็รหัสผา่นไดโ้ดยใชบ้ญัช ีMi 
เราขอแนะนําอยา่งยิง่ใหค้ณุเพิม่บญัช ีMi ของคณุหากคณุใชก้ารล็อกแอป หากคณุไมเ่พิม่
บญัช ีคณุจะสามารถรเีซต็รหสัผา่นการล็อกแอปโดยรเีซ็ตใหเ้ป็นคา่จากโรงงานเทา่นัน้ 

 
การใชล้ายนิว้มอื 

คณุสามารถใชล้ายนิว้มอืซึง่บนัทกึอยูใ่นอปุกรณ์ของคณุสําหรับยนืยันการล็อกแอปได ้คณุตอ้ง
ยนืยนัรหัสผา่นของคณุอกีครัง้หากคณุเพิม่ลายนิว้มอืใหม ่
คณุจะไมส่ามารถใชล้ายนิว้มอืเพือ่ยนืยนัการล็อกแอป 

 
2. การปกป้องแอปดว้ยการล็อกแอป 

เมือ่คณุใชก้ารล็อกแอปเป็นครัง้แรก คณุสมบตัจิะตรวจวา่มแีอปใดบา้งทีต่ดิตัง้อยูใ่นอปุกรณ์
ของคณุและแนะนําวา่แอปไหนทีอ่าจตอ้งการการปกป้อง 
เพยีงแคส่ลับสวติชท์ีอ่ยูถั่ดจากชือ่ของแอปเพือ่เพิม่หรอืนําการปกป้องการล็อกแอปออก 
แตะกลอ่งคน้หาตรงดา้นบนของหนา้จอเพือ่คน้หาแอป 

 
3. การตัง้คา่การล็อกแอป 
สลับการล็อกแอป 

เพยีงแคส่ลับสวติชเ์พือ่เพิม่หรอืนําการป้องกนัการล็อกแอปออก เมือ่คณุสลับสวติชไ์ปทีปิ่ด 
การป้องกนัจะถกูนําออกจากแอปทัง้หมดพรอ้มกบัรหัสผา่นการล็อกแอป 

 
เมือ่ใชก้ารล็อกแอป 

คณุสามารถเลอืกไดว้า่จะใชก้ารล็อกแอปเมือ่ใด โดยม ี3 ตัวเลอืกใหใ้ชง้านไดใ้นขณะนี ้
· เมือ่อปุกรณ์ล็อกอยู ่เมือ่ทําการยนืยนัแลว้ การล็อกแอปจะไมถ่กูนําไปใชจ้นกวา่คณุจะล็อก
อปุกรณ์และเปิดแอปทีม่กีารป้องกนัหลังการปลดล็อก 
· เมือ่อปุกรณ์ล็อกหรอืหลังออกจากแอป: คณุจะตอ้งยนืยนัรหัสผา่นการล็อกแอปของคณุ
หลังจากทีค่ณุปลดล็อกอปุกรณ์หรอืออกจากแอปทีม่กีารป้องกนั 
· เมือ่อปุกรณ์ล็อกหรอื 1 นาทหีลังออกจากแอป: คณุจะตอ้งยนืยนัรหัสผา่นการล็อกแอปของ
คณุหลังจากทีค่ณุปลดล็อกอปุกรณ์หรอืไมส่ามารถเปิดแอปทีม่กีารป้องกนัไดอ้กีครัง้ภายใน 1 
นาทหีลังออกจากแอปนัน้ 
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การเปลีย่นรหัสผา่น 
คณุสามารถเปลีย่นชนดิของรหัสผา่นและรหัสผา่นของการล็อกแอปได ้

ปลดล็อกดว้ยลายนิว้มอื 
หากคณุไมต่อ้งการใชล้ายนิว้มอืของคณุกบัการล็อกแอป คณุสามารถสลับสวติชท์ีเ่กีย่วขอ้งได ้
คณุตอ้งยนืยันลายนิว้มอืของคณุหากคณุตัดสนิใจเปิดคณุสมบตันิี้อกีครัง้ 

ซอ่นเนื้อหา 
การล็อกแอปชว่ยใหค้ณุซอ่นเนื้อหาการแจง้เตอืนบนหนา้จอเมือ่ล็อกและในแผงการแจง้เตอืน
สําหรับแตล่ะแอป คณุจะเห็นแอปทีทํ่างานเขา้กนัไดห้ลังจากทีค่ณุแตะ “ซอ่นเนื้อหา” ในการ
ตัง้คา่ 
คณุจะเห็นขอ้ความวา่ “คณุไดรั้บขอ้ความใหม”่ แทนเนื้อหาจรงิเมือ่คณุสมบตันิี้เปิดอยู ่

ปลดล็อกแอปทัง้หมดในครัง้เดยีว 
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุปลดล็อกแอปทีม่กีารป้องกนัโดยการป้อนรหัสผา่นในครัง้เดยีว 

เพิม่บญัช ีMi 
คณุสามารถเพิม่บญัช ีMi ของคณุเพือ่รเีซ็ตรหัสผา่นการล็อกแอปของคณุ 

 
4. การยนืยนัรหัสผา่นการล็อกแอปของคณุ 

เมือ่เปิดการล็อกแอป การโตต้อบซึง่จําเป็นตอ้งป้อนรหัสผา่นจะปรากฏหลังจากทีค่ณุเปิดแอป
ทีม่กีารป้องกนั 
คณุสามารถป้อนรหัสผา่นหรอืใชล้ายนิว้มอืเพือ่ปลดล็อกแอปได ้
แตะ “ลมืรหัสผา่น” เพือ่รเีซ็ตรหัสผา่นการล็อกแอป ตัวเลอืกทีค่ณุสามารถใชไ้ดอ้าจแตกตา่ง
กนัโดยขึน้อยูก่บัวา่คณุเพิม่บญัช ีMi ของคณุกอ่นทีจ่ะพยายามรเีซ็ตรหัสผา่นหรอืไม ่
หากคณุไมต่อ้งการเปิดแอป แตะปุ่ ม “กลับ” ตรงมมุบนของหนา้เพือ่ปิดการโตต้อบยนืยนั 

 
แอปคู ่

· แอปคูช่ว่ยใหค้ณุโคลนแอปทีม่อียูใ่นอปุกรณ์ของคณุและใชแ้อปนัน้ไดอ้ยา่งอสิระกบับญัชอีืน่ 
· คณุสามารถสรา้งแอปคูใ่นการจัดการแอป > แอปคู ่โดยคณุจะเห็นรายการแอปทีทํ่างาน
รว่มกนัไดบ้นอปุกรณ์ของคณุไดท้ีน่ี ่
· นอกเหนือจากแอปทีต่ดิตัง้ซ ึง่ทํางานรว่มกนัไดก้บัคณุสมบตันิี ้คณุยังเห็นแอปทีเ่ราแนะนําอกี
ดว้ย ใชส้วติชถั์ดจากชือ่ของแอปเพือ่สรา้งแอปคู ่
· ใชแ้ถบคน้หาตรงดา้นบนของหนา้จอเพือ่คน้หาแอปทีต่ดิตัง้อยูใ่นอปุกรณ์ของคณุ 
· แอปคูทั่ง้หมดจะมทีางลัดหนา้โฮมเป็นของตัวเอง โดยจะมไีอคอนแอปคูต่รงมมุของทางลัด
เพือ่ใหค้ณุสามารถแยกแอปหนึง่ออกจากอกีแอปหนึง่ได ้
· เมือ่ใดก็ตามทีร่ะบบตอ้งการการกระทําจากแอปทีม่แีอปคู ่ระบบจะถามคณุวา่ตอ้งการใชแ้อปใด 

 
การถอนการตดิตัง้แอปคู ่

คณุสามารถถอนการตดิตัง้แอปคูไ่ดเ้หมอืนกบัการถอนการตดิตัง้แอปทั่วไป นอกจากนี้ คณุยัง
สามารถสลับสวติชข์องแอปทีเ่กีย่วขอ้งในความปลอดภยัเพือ่ถอนการตดิตัง้ไดอ้กีดว้ย 
ขอ้มลูทัง้หมดของแอปคูท่ีค่ณุถอนการตดิตัง้จะถกูลบ 

 
บญัชแีอปคู ่

หากแอปคูส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานอนิเทอรเ์ฟสแบบหลายบญัชขีอง Google คณุสามารถเพิม่
และซงิคบ์ญัชแีอปคูใ่นหนา้นี ้รวมถงึกําหนดการตัง้คา่ของบญัชแีอปคูไ่ดอ้กีดว้ย การตัง้คา่
สําหรับแอปของบรษัิทอืน่อาจตา่งออกไป 
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บนัทกึ 

1. การสรา้งบนัทกึ 
เปิดแอปแลว้แตะเครือ่งหมายบวกเพือ่เพิม่บนัทกึใหม ่บนัทกึจะรองรับการเพิม่ตัวอกัษร รปูภาพ 
และเสยีง 

 
2. การบนัทกึเสยีง 

แตะไอคอนคลืน่เสยีงเพือ่บนัทกึเสยีงและจัดเก็บไวใ้นบนัทกึของคณุ 
 
3. คณุสมบตั ิ

คณุสามารถใชเ้ทมเพลต เพิม่รปูภาพ รายการตรวจสอบ และบนัทกึเสยีง รวมถงึการจัดรปูแบบ
ตัวอกัษรในบนัทกึ 
ทัง้นี้คณุยังสามารถแชรบ์นัทกึของคณุเป็นขอ้ความหรอืรปูภาพในแพลตฟอรม์ตา่งๆ 
กดบนัทกึใดๆ ก็ตามคา้งไวเ้พือ่ตัง้เตอืนความจํา ซอ่น หรอืเพิม่ไปยังโฟลเดอร ์

 
4. การลบบนัทกึ 

เปิดบนัทกึแลว้แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” เพือ่ลบ คณุสามารถปัดขึน้ดว้ยสองนิว้เพือ่ดําเนนิการดังกลา่ว 
กดบนัทกึคา้งไวเ้พือ่ใหส้ามารถลบบนัทกึไดห้ลายรายการ 

 
5. การคนืคา่บนัทกึทีล่บไปแลว้ 

หากตอ้งการดบูนัทกึทีล่บไปแลว้ ใหแ้ตะ “บนัทกึ” บนหนา้เริม่ตน้และเลอืก “ขยะ” แตะบนัทกึที่
คณุตอ้งการคนืคา่ 
หากคณุไมพ่บบนัทกึทีต่อ้งการ ใหล้องมองหาใน i.mi.com 
 

6. โฟลเดอร ์
แตะ “บนัทกึ” บนหนา้เริม่ตน้เพือ่ใหเ้มนูแบบเลือ่นลงปรากฏขึน้ คณุสามารถสรา้งโฟลเดอรไ์ดท้ีน่ี ่
โดยคณุยังสามารถยา้ยบนัทกึไปยังโฟลเดอรใ์หมไ่ดอ้กีดว้ย 

 
7. คน้หา 

ป้อนคําสําคัญในชอ่งแถบคน้หาบนหนา้เริม่ตน้เพือ่คน้หาบนัทกึจําเพาะ 
 
8. บนัทกึทีซ่อ่นอยู ่

ปัดลงโดยเริม่จากสว่นบนของหนา้และหยดุทีส่ว่นกลางเพือ่ดบูนัทกึทีซ่อ่นอยู ่
 
9. มมุมอง 

แตะปุ่ ม “เพิม่เตมิ” บนหนา้เริม่ตน้เพือ่สลับระหวา่งมมุมองแบบรายการและมมุมองแบบตาราง 
 

ตวับนัทกึ 

1. การบนัทกึเสยีง 
เปิดแอปและเพยีงแคแ่ตะ “บนัทกึ” เพือ่เริม่บนัทกึเสยีง คณุสามารถหยดุการประมวลผล
ชัว่คราวและทําใหก้ารประมวลผลกลับมาทํางาน เชน่เดยีวกบัการทําเครือ่งหมายเฉพาะสว่นใน
ขณะทีค่ณุกําลังบนัทกึอยู ่
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2. ดกูารบนัทกึของคณุ 
แตะ “การบนัทกึ” เพือ่ดกูารบนัทกึทัง้หมดทีค่ณุทํา 

 
3. การตัง้คา่ (อาจแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์ทีแ่ตกตา่งกนั) 

แตะไอคอนการตัง้คา่ตรงมมุบนเพือ่ดตัูวเลอืกทีพ่รอ้มใชง้าน คณุสามารถตัง้คา่คณุภาพของการ
บนัทกึ อนุญาตใหใ้ชตั้วรับเพือ่เลน่เสยีง และอืน่ๆ ไดท้ีน่ี ่

ตวับนัทกึหนา้จอ 

1. ตัวบนัทกึหนา้จอ 
คณุสามารถคน้หาตัวบนัทกึหนา้จอไดใ้นโฟลเดอร ์“เครือ่งมอื” บนหนา้จอโฮมของคณุ เปิด
แอปแลว้แตะปุ่ มสแีดงเพือ่เปิดใชง้านตัวบนัทกึ ปุ่ ม “เริม่ตน้” จะปรากฏตรงมมุของหนา้จอ 
เตรยีมพรอ้มแลว้แตะปุ่ มนี้เพือ่เริม่การบนัทกึ 

 
2. สิน้สดุการบนัทกึ 

แตะปุ่ ม “หยดุ” บนหนา้จอของคณุเพือ่สิน้สดุการบนัทกึ 
 
3. ยกเลกิการบนัทกึ 

แตะ “×” บนปุ่ ม “เริม่ตน้” หากคณุตอ้งการยกเลกิการบนัทกึและออกจากตัวบนัทกึหนา้จอ 
 
4. การจัดการวดิโีอ 

วดิโีอทีค่ณุบนัทกึจะปรากฏบนหนา้เริม่ตน้ของตัวบนัทกึหนา้จอ คณุสามารถดแูละแกไ้ขวดิโีอ
ไดท้ีน่ี ่
 

5. การตัง้คา่ 
· ความละเอยีด: คณุสามารถบนัทกึวดิโีอดว้ยความละเอยีดทีต่า่งกนัได ้วดิโีอทีม่คีวามละเอยีด
สงูจะมคีวามคมชดัยิง่ขึน้ 
· คณุภาพวดิโีอ: คณุภาพวดิโีอทีด่ขี ึน้หมายถงึภาพทีค่มชดัขึน้และขนาดไฟลท์ีใ่หญย่ิง่ขึน้ 
· อตัราเฟรม: อตัราเฟรมสงูจะลดอาการเบลอเมือ่วัตถเุคลือ่นไหวในวดิโีอของคณุ แตต่อ้งใช ้
ทรัพยากรของระบบเพิม่ขึน้ อปุกรณ์ของคณุอาจเกดิความรอ้นสงูเมือ่บนัทกึวดิโีอขนาดยาวซึง่
มอีตัราเฟรมสงู 
· การหมนุ: ตัง้คา่การหมนุใหเ้ป็นภาพถา่ยบคุคลหรอืภมูทัิศน ์หรอืเลอืกโหมด “อตัโนมตั”ิ 
· แหลง่กําเนดิเสยีง: บนัทกึวดิโีอเงยีบหรอืเพิม่เสยีงไมโครโฟน/ระบบ 
· ล็อกหนา้จอเพือ่สิน้สดุ: ล็อกอปุกรณ์ของคณุเพือ่สิน้สดุและบนัทกึการบนัทกึตอ่เนื่อง 
· แสดงทา่ทางการสมัผัส: จดุสขีาวจะปรากฏขึน้ตลอดการบนัทกึเพือ่แสดงจดุทีค่ณุสมัผัสบน
หนา้จอ 
· ปุ่ มนําทางแบบเห็นภาพ: แสดงพรอ้มทเ์มือ่กดปุ่ มโฮม เมนู และกลับ 

 

เครือ่งคดิเลข 

1. เครือ่งคดิเลขพืน้ฐาน 
เครือ่งคดิเลขพืน้ฐานคอืสิง่แรกทีค่ณุเห็นเมือ่เปิดแอป 

 
2. เครือ่งคดิเลขวทิยาศาสตร ์

เปิดเครือ่งคดิเลขแลว้แตะสลับสวติชเ์พือ่เปลีย่นเป็นเครือ่งคดิเลขวทิยาศาสตร ์ซึง่สามารถ
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ดําเนนิการกบัฟังกช์นัตรโีกณมติ ิเรเดยีนเชงิมมุ และรากได ้
 
3. ตัวแปลง 

คณุสมบตันิีช้ว่ยคณุในการแปลงสกลุเงนิและหน่วยวัดตา่งๆ ได ้
 
4. เครือ่งคํานวณสนิเชือ่ 

เครือ่งคํานวณสนิเชือ่ทําใหก้ารวางแผนทางการเงนิของคณุงา่ยยิง่ขึน้ ดว้ยวธิกีารชําระคนืเงนิ
และอตัราดอกเบีย้ทีป่รับเปลีย่นได ้

 

เข็มทศิ 

1. วธิปีรับเทยีบอปุกรณ์ของคณุ 
เข็มทศิจะแนะนําใหค้ณุปรับเทยีบอปุกรณ์ของคณุหลังตรวจจับการรบกวนทีสํ่าคัญ ในกรณีนี้ให ้
ทําตามขัน้ตอนบนหนา้จอของคณุ 

 
2. เข็มทศิ 

วางอปุกรณ์ของคณุบนพืน้ผวิแนวนอนเพือ่ดหูนา้เข็มทศิ 
ถอืโทรศัพทใ์นแนวตัง้เพือ่ดภูาพจากกลอ้งของคณุ 

 
3. เครือ่งวดัระดับ 

ปัดซา้ยจากหนา้เริม่ตน้เพือ่ใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นเครือ่งวดัระดับ 
 

Mi Mover 

1. การเปิดแอป 
ไปทีก่ารตัง้คา่ > การตัง้คา่เพิม่เตมิ >Mi Mover เพือ่เปิดแอป 
 

2. การสลับจาก iPhone เป็นโทรศัพท ์Mi 
คณุสามารถถา่ยโอนรายชือ่ รปูภาพและวดิโีอ ปฏทินิกจิกรรม และบนัทกึได ้เชือ่มตอ่อปุกรณ์
ทัง้สองแบบเขา้กบั Wi-Fi เปิด Mi Mover แลว้แตะ "ฉันคอืผูรั้บ" เลอืก “นําเขา้จาก iPhone” 
ป้อน Apple ID และรหัสผา่นของคณุ แลว้แตะ “ลงชือ่เขา้ใช”้ เพือ่เริม่การถา่ยโอน 
(หมายเหต:ุ จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบสทิธิแ์บบสองขัน้ตอนสําหรับอปุกรณ์ทีใ่ช ้iOS 10.3 
หรอืใหมก่วา่) 

 
การสลับจากโทรศัพท ์Mi รุน่เกา่เป็นโทรศัพท ์Mi รุน่ใหม ่
· อปุกรณ์ใหม ่
เปิด Mi Mover แตะ “ฉันคอืผูรั้บ” เลอืก “นําเขา้จากโทรศัพท ์Android” และสรา้ง QR โคด้ 
· อปุกรณ์เกา่ 
เปิด Mi Mover แตะ “ฉันคอืผูส้ง่” สแกน QR โคด้บนอปุกรณ์ใหม ่เลอืกรายการทีค่ณุตอ้งการ
ถา่ยโอน แลว้แตะ “สง่” คณุจะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตระหวา่งการถา่ยโอนได ้
เนื่องจาก Mi Mover ใช ้Wi-Fi ในการสง่รายการ 

 
3. การสลับจาก โทรศัพท ์Android เป็นโทรศัพท ์Mi 

· โทรศัพท ์Mi ใหม ่
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เปิด Mi Mover แตะ “ฉันคอืผูรั้บ” เลอืก “นําเขา้จากโทรศัพท ์Android” และสรา้ง QR โคด้
· โทรศัพท ์Android เกา่
ตดิตัง้ Mi Mover แลว้เปิดแอป แตะ “เริม่ตน้” สแกน QR โคด้บนอปุกรณ์ใหม ่เลอืกรายการที่
คณุตอ้งการถา่ยโอน แลว้แตะ “สง่”

ตวัสแกน 

1. การเปิดแอป
คณุสามารถเปิดตัวสแกนไดโ้ดยการแตะไอคอนหนา้จอโฮมหรอืใชท้างลัดในเบราวเ์ซอร ์คน้หา
ท่ัวโลก และ Mi Wallet

2. การสแกนรหัส
นอกเหนือจากการสแกนบารโ์คด้และ QR โคด้ คณุสามารถจดจําโคด้บนรปูภาพทีค่ณุบนัทกึใน
แกลเลอรีด่ว้ยการแตะไอคอนตรงมมุบนขวาของหนา้เริม่ตน้ไดอ้กีดว้ย

3. ชอปป้ิง
สแกนผลติภัณฑท์ีค่ณุตอ้งการซือ้เพือ่คน้หาในแพลตฟอรม์พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์

4. การสแกนเอกสาร
คณุสมบตันิีช้ว่ยใหค้ณุบนัทกึเอกสารทีส่แกนเป็นรปูภาพหรอืจดจําขอ้ความแลว้ทําเป็นบนัทกึ
ทัง้นี้คณุยังสามารถคัดลอกขอ้ความทีถ่กูจดจําไปยังคลปิบอรด์ได ้

คูม่อืผูใ้ช ้Mi Drop 
Mi Drop คอืแอปแชรไ์ฟลซ์ ึง่พัฒนาโดย Xiaomi แอปนี้ชว่ยคณุในการแชรไ์ฟล ์เพลง รปูภาพ 
แอป และรายการอืน่ๆ ไปยังอปุกรณ์ Android การถา่ยโอนไฟลใ์น Mi Drop จะเร็วกวา่การถา่ย
โอนดว้ย Bluetooth 200 เทา่ ความเร็วการถา่ยโอนจะสงูถงึ 50Mbps 

1. จะสง่ไฟลใ์น Mi Drop ไดอ้ยา่งไร
เปิด Mi Drop แลว้แตะ “สง่”
เลอืกไฟลแ์ลว้แตะปุ่ มสง่และรอผูรั้บ
แตะรปูโปรไฟลข์องบคุคลผูนั้น้แลว้เริม่ถา่ยโอน

2. จะรับไฟลใ์น Mi Drop ไดอ้ยา่งไร
เปิดแอป Mi Drop แลว้แตะตัวเลอืกการรับแลว้รอใหอ้ปุกรณ์อืน่เชือ่มตอ่

3. จะสรา้งการเชือ่มตอ่ระหวา่งอปุกรณ์ผา่น QR โคด้ไดอ้ยา่งไร
ฝ่ายอปุกรณ์ผูส้ง่ใหแ้ตะสแกน QR โคด้เพือ่เชือ่มตอ่และสแกน QR โคด้ของอปุกรณ์ผูรั้บ
ฝ่ายอปุกรณ์ผูรั้บแตะการเชือ่มตอ่โดยใช ้QR โคด้เพือ่แสดง QR โคด้

4. จะแชร ์Mi Drop กบัเพือ่นไดอ้ยา่งไร
เปิดแอป Mi Drop แลว้แตะแชร ์Mi Drop ซึง่จะแสดงฮอตสปอตแบบพกพาและตัวเลอืก
Bluetooth
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