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1-Pamatinformācija 

1-Pamatfunkcijas 
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 

1. Ieslēgšana 

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet nospiestu barošanas pogu. 

 

2. Izslēgšana 

Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu, līdz tiek atvērta izvēlne. Pieskarieties 

vienumam “Izslēgt”. 

Ja ierīce nereaģē, veiciet piespiedu atsāknēšanu, nospiežot barošanas pogu un turot to 

nospiestu 15 sekundes. 

 

3. Atsāknēšana 

Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu, līdz tiek atvērta izvēlne. Pieskarieties 

vienumam “Atsāknēt”. 

 

SIM kartes 
1. SIM, USIM un UIM karšu ievietošana 

Izmantojiet komplektācijā iekļauto SIM kartes paliktņa izvilkšanas instrumentu, lai izņemtu 

SIM kartes paliktni tālruņa sānā. Novietojiet SIM karti uz paliktņa un ievietojiet to ierīcē. 

 

2. SIM, USIM un UIM karšu izņemšana 

Izmantojiet komplektācijā iekļauto SIM kartes paliktņa izvilkšanas instrumentu, lai izņemtu SIM 

kartes paliktni tālruņa sānā. Izņemiet SIM karti no paliktņa un ievietojiet paliktni atpakaļ ierīcē. 

 

3. SIM, USIM un UIM kartes iestatījumi 

Viena mobilā operatora pakalpojumus varat izmantot tikai vienā SIM ierīcē. Tālruņos ar 

divām SIM kartēm ir vairāk iespēju atkarībā no ievietoto SIM karšu skaita. 

Ierīcē ar divām SIM kartēm varat iestatīt noklusējuma SIM kartes zvanu veikšanai un mobilo 

datu izmantošanai, atverot sadaļu Iestatījumi > SIM kartes un mobilie tīkli. 

Varat rediģēt numuru sastādīšanas tastatūrā redzamos SIM karšu nosaukumus. Lai to 

izdarītu, atveriet sadaļu Iestatījumi > SIM kartes un mobilie tīkli un pieskarieties SIM kartes 

nosaukumam. 

Vēlamā tīkla tipa maiņas opcijas ir pieejamas sadaļā Iestatījumi > SIM kartes un mobilie 

tīkli > Vēlamais tīkla tips. 

 

Uzlāde 
Kad tālruņa akumulatora uzlādes līmenis ir zems, pievienojiet tālrunim USB kabeli un 

iespraudiet to adapterī, kas pievienots strāvas kontaktligzdai. Kad tālrunis ir pilnībā 

uzlādēts, atvienojiet lādētāju. 

Izmantojiet tikai apstiprinātus USB kabeļus un barošanas adapterus. Tālruņa uzlāde, izmantojot 

neapstiprinātas ierīces, var radīt būtiskus akumulatora bojājumus un izraisīt sprādzienu. 
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2-Telesakari 
1-Tālrunis 
Zvanu veikšana 

Ir vairāki veidi, kā operētājsistēmā MIUI veikt zvanus. 

 

1. Izmantojot numuru sastādīšanas tastatūru 

Numuru sastādīšanas tastatūrā ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties zaļajai pogai, lai 

zvanītu. Ja uzreiz pieskarsities zaļajai pogai, tiks parādīts pēdējais sastādītais numurs. 

Pieskarieties pogai vēlreiz, lai zvanītu. 

 

2. Nospiežot tālruņa numuru un turot to nospiestu 

Nospiediet un turiet tālruņa numuru nospiestu, lai tiktu parādīta zvanīšanas poga. 

Pieskaries pogai, lai zvanītu. 

 

3. Izsaucot zvanus no zvanu vēstures 

Pieskarieties jebkuram numuram zvanu vēsturē, lai to vēlreiz izsauktu. 

 

4. Ātrā numura sastādīšana 

Nospiediet un turiet nospiestu kādu no numuru sastādīšanas tastatūras cipariem, lai tam 

piešķirtu tālruņa numuru. 

 

Ienākošie zvani 
Paziņojums par ienākošo zvanu tiks rādīts vai nu pilnekrāna dialoglodziņā, vai arī peldošajā 

paziņojumā. 

 

1. Atbildēšana uz zvanu 

Pabīdiet zaļo pogu pilnekrāna dialoglodziņā, lai atbildētu uz zvanu, vai vienkārši 

pieskarieties pogai, ja redzat peldošo paziņojumu. 

 

2. Zvana noraidīšana 

Pabīdiet sarkano pogu pilnekrāna dialoglodziņā, lai noraidītu zvanu, vai vienkārši 

pieskarieties pogai, ja redzat peldošo paziņojumu. 
 
3. Atbilde ar īsziņu 

Pabīdiet SMS pogu pilnekrāna dialoglodziņā, lai atbildētu ar īsziņu. Varat izvēlēties kādu no 

ātrajām atbildēm vai uzrakstīt pielāgotu ziņojumu. 
 
4. Zvana signāla izslēgšana 

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet jebkuru tālruņa fizisko pogu. 
 
5. Zvanītāja skaņas izslēgšana, apvēršot tālruni 

Ja tālrunis atrodas uz horizontālas virsmas ar ekrānu uz augšu, varat izslēgt zvanītāja skaņu, 

apvēršot to otrādi. Šo funkciju varat aktivizēt sadaļā Zvanīšanas iestatījumi > Ienākošo zvanu 

iestatījumi. 
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6. Zvanītāja skaņas samazināšana, paceļot tālruni 

Samaziniet ienākošā zvana zvanītāja skaļumu, paceļot tālruni. Šo funkciju varat aktivizēt 

sadaļā Zvanīšanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi. 

 

7. Zvana signāla skaļuma palielināšana 

Zvana signāla skaļums var pakāpeniski pieaugt līdz iestatītajam līmenim. Šo funkciju varat 

aktivizēt sadaļā Zvanīšanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi. 

 

8. Zibspuldze zvanīšanas laikā 

Varat izvēlēties, lai par ienākošajiem zvaniem tiktu paziņots ar zibspuldzi. Šī funkcija ir 

pieejama sadaļā Zvanīšanas iestatījumi > Ienākošo zvanu iestatījumi. 

 

Funkcijas zvana laikā 
Zvana laikā varat izmantot vairākas opcijas. 

· Ierakstītājs: varat ierakstīt zvanus un saglabāt audiofailus lietotnē Ierakstītājs. 

· Piezīmes: veiciet piezīmes, kas pēc zvana pabeigšanas tiks saglabātas lietotnē Piezīmes. 

 

Zvanītāja ID 
Izmantojot funkciju Zvanītāja ID, varat identificēt tālruņa numurus, kas nav saglabāti 

kontaktpersonu sarakstā. Dati tiek iegūti no diviem avotiem: dzelteno lapu datubāzes un 

lietotāju ziņojumiem. 

 

1. Tālruņa numuri no dzeltenajām lapām 

Dzeltenajās lapās ir norādīti uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju tālruņa numuri. Tos ir 

iesnieguši mūsu partneri vai paši uzņēmumi. Parādītā informācija ietver 

uzņēmuma/pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un logotipu. Tālruņa numuri no 

dzeltenajām lapām tiks identificēti ikreiz, kad no tiem saņemsit zvanus. 

 

2. Atzīmēti tālruņa numuri 

Operētājsistēmas MIUI lietotāji nezināmus numurus var atzīmēt kā krāpšanu, 

telemārketingu, taksometru uzņēmumus utt. un ziņot par šo informāciju uzņēmumam 

MIUI. Ja ievērojams lietotāju skaits par vienu un to pašu numuru sniedz līdzīgas 

atsauksmes, tad, saņemot zvanu no šī tālruņa numura, tas tiek rādīts kopā ar komentāru. 

 

· Tālruņa numura atzīmēšana 

Reizēm pēc zvana pabeigšanas automātiski tiek parādīts dialoglodziņš, kurā aicināts ziņot 

par tālruņa numuru. Varat arī izvēlēties ziņot par tālruņa numuru, atverot numura lapu 

“Informācija”. 

 

· Ziņoto tālruņa numuru labošana 

Ja konstatējat, ka par tālruņa numuru ir ievadīta nepareiza informācija, varat to labot 

tālruņa numura lapā “Informācija”. 
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Zvanīšanas iestatījumi 
Varat pielāgot zvanu, mobilo tīklu un SIM karšu iestatījumus. Lai atvērtu iestatījumu sadaļu, 

pieskarieties numura sastādīšanas tastatūras pogai Izvēlne. 

 

1. Zvana ierakstīšana 

Varat automātiski ierakstīt visus zvanus. 

Varat ierakstīt zvanus no visiem numuriem vai atlasīt konkrētus numurus, nezināmus 

numurus un/vai numurus no direktorija. 

 

2. Nezināmu numuru identificēšana 

Izmantojiet šo funkciju, lai operētājsistēma MIUI pārbaudītu, vai nezināmie numuri ir 

atzīmēti kā uzņēmumu vai pakalpojumu sniedzēju numuri. Nospiediet tālruņa numuru un 

turiet to nospiestu, lai zvanītu. 

 

3. Atrašanās vieta un valstu kodi 

Izmantojot šo funkciju, operētājsistēmā MIUI tiek rādīta to tālruņa numuru atrašanās vieta, 

no kuriem saņemat ienākošos zvanus. Varat izmantot arī valsts kodu noklusējuma 

iestatīšanas un valsts kodu automātiskas pievienošanas opcijas. 

 

4. Papildu iestatījumi 

Šajā sadaļā varat iestatīt numura sastādīšanas tastatūras toni un citas personalizēšanas 

opcijas. 

 

2-Ziņapmaiņa 

Ziņojumu sūtīšana un atbildēšana uz tiem 
1. Ziņojuma sūtīšana 

Atveriet ziņapmaiņas lietotni un pieskarieties pluszīmes pogai, lai izveidotu jaunu ziņojumu. 

Varat atlasīt saņēmēju no savu kontaktpersonu saraksta vai pievienot tālruņa numuru 

manuāli. Ievadiet ziņojumu un pieskarieties vienumam “Sūtīt”. 

 

2. Atbilde uz ziņojumu 

Pieskarieties saņemtajam ziņojumam un nākamajā laukā ievadiet atbildi. Kad esat 

pabeidzis, pieskarieties vienumam “Sūtīt”. 

 

3. Pielikumi un ziņojumi konkrētā laikā 

Pieskarieties pluszīmes pogai, kad rakstāt jaunu ziņojumu, lai pievienotu, kontaktpersonu, 

attēlu, objektu no izlases, audio, video failu vai slaidrādi. 

Pavelciet pa labi, lai skatītu ātro atbilžu sarakstu. 

Starp pielikumu iespējām ir atrodama arī iespēja nosūtīt ziņojumus konkrētā laikā. 

 

4. SIM kartes izvēle izejošajajiem ziņojumiem 

Ja jūsu ierīcē ir divas SIM kartes, pirms ziņojuma nosūtīšanas jums tiks jautāts, kuru SIM 

karti izmantot. 



8 
 

Meklēšana 
Izmantojiet meklēšanas joslu sākuma lapas augšdaļā, lai meklētu tālruņu numurus no 

dzeltenajām lapām, ziņojumiem un sarunām. 

 

Iestatījumi 
 

1. Mi ziņojums 

Nosūtiet ziņojumus uz citām MIUI ierīcēm bez maksas. 

 

2. Displejs 

Viedā ziņapmaiņa 

Viedā ziņapmaiņa ļauj MIUI pārbaudīt, vai saņemtie ziņojumi satur vienreiz izmantojamas 

paroles, un izveidot viedas izvēlnes ziņojumiem no uzņēmumiem. 

 

Paziņojumu grupa 

Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski grupētu īsziņu paziņojumus. 

 

Rādīt profila fotoattēlus 

Kad šī funkcija ir ieslēgta, MIUI parādīs cilvēku profila fotoattēlus un automātiski piešķirs 

fotoattēlus uzņēmumiem. 

 

Piešķirt kontaktpersonu fotoattēlus 

Kontaktpersonām bez profila fotoattēliem tiks piešķirti profila fotoattēli ar personas 

iniciāļiem. 

 

Rādīt bloķētās īsziņas 

Kad šī funkcija ir ieslēgta, bloķētās īsziņas tiks parādītas sarunu sarakstā. 

 

3. Paziņojumi 

Rādīt paziņojumus bloķēšanas ekrānā 

Ieslēdziet šo funkciju, lai rādītu ziņojumu priekšskatījumus bloķēšanas ekrānā un 

paziņojumu panelī. 

 

Piegādes statuss 

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu paziņojumu, kad jūsu ziņojumi ir piegādāti. 

 

Piegādes skaņa 

Atskaņot piegādes skaņu, kad jūsu ziņojums ir piegādāts. 

 

4. Papildu iestatījumi 

Dzēstie ziņojumi 

Visiem Mi Cloud reģistrētajiem lietotājiem ir iespējams apskatīt Mi Cloud saglabātos 

dzēstos ziņojumus. 
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Sinhronizēt ziņojumus ar Mi Cloud 

Ieslēdziet sinhronizāciju ar Mi Cloud, lai dublētu savas īsziņas. Ir pieejamas iespējas arī 

ierīcēm ar divām SIM kartēm. 

 

Papildu iestatījumi 

Iestatījumi pieredzējušiem lietotājiem ir pieejami iestatījumu lapas apakšā. 

 

3-Kontaktpersonas 

1. Kontaktpersonu pievienošana 

Atveriet kontaktpersonu lietotni un pieskarieties pluszīmes pogai, lai pievienotu 

kontaktpersonu. 

 

2. Kontaktpersonu importēšana 

Kontaktpersonu importēšana no kontiem 

Kad atverat lietotni pirmo reizi, tiks parādītas iespējas kontaktpersonu importēšanai no jūsu 

kontiem. Tās ir pieejami arī iestatījumos. 
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2-Attēli 

1-Attēli 
1-Kamera 
Kā ātri atvērt kameru 

1. Saīsne sākuma ekrānā 

Pieskaries saīsnei sākuma ekrānā, lai atvērtu kameru. 

 
 

2. Bloķēšanas ekrāns 

Lai atvērtu kameru, pavelciet pa kreisi bloķēšanas ekrānā 

 

3. Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas pogu. 

Pārslēdziet slēdzi sadaļā Iestatījumi > Bloķēšanas režīms un parole, lai varētu atvērt kameru, 

divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas pogu. 

 

(Piezīme: jūs nevarēsiet redzēt savā galerijā esošos vienumus, ja atverat kameru bloķēšanas 

ekrānā bez savas paroles apstiprināšanas.) 

 

Kameras režīmi 
1. Foto 

“Foto” ir noklusējuma režīms. Lai pārslēgtu dažādus kameras režīmus, pavelciet pa kreisi un 

pa labi. Poga, ar kuru pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru, atrodas arī 

sākuma lapā. 

 

2. Portrets 

Ieslēdziet portreta režīmu un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai izveidotu 

fotoattēlus ar izpludinātu fonu. 

· Aizmugurējā kamera: ierīces ar divām kamerām izmanto abas kameras, lai fotografējamais 

objekts būtu ass, bet fons izpludināts. 

· Priekšējā kamera: iegūstiet skaistus portreta fotoattēlus ar programmatūras palīdzību. Ar 

dažām ierīcēm varat uzņemt portreta attēlus ar priekšējo kameru, nospiežot īpašo pogu 

foto režīmā. 
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3. Kvadrāts 

Pārslēdzieties uz kvadrāta režīmu, lai izveidotu attēlu kompozīciju to uzņemšanas laikā, ja 

neesat pārliecināts, ka izdosies apgriešana. 

 

4. Panorāma 

Panorāmas režīmā tālrunis uzņem vairākus fotoattēlus un pēc tam apvieno tos 

nepārtrauktā attēlā. Pieskarieties aizvara pogai, lai sāktu, un tad ievērojiet norādījumus. 

Pieskarieties tai vēlreiz vai pārvietojiet tālruni līdz skatu meklētāja joslas beigām, lai 

pabeigtu. 

(Piezīme: kustinot tālruni pārāk ātri, process var tikt pārtraukts. Stabils ātrums un fiksēts 

leņķis sniedz vislabākos rezultātus.) 

 

5. Manuāli 

Izmantojiet šo režīmu, lai manuāli iestatītu baltās krāsas balansu, fokusu, aizvara ātrumu un 

ISO līmeni. 

 

6. Video 

Pārslēdzieties uz video režīmu, lai uzņemtu videoklipus. Ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai 

“Vairāk”, lai izvēlētos intervāla fotografēšanu un palēninātas kustības iespējas. 

 

7. Īss video 

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu videoklipus, kuru ilgums nepārsniedz 10 sekundes. Īpašs 

filtru komplekts padarīs jūsu videoklipu uzņemšanu un rediģēšanu (pirms to publicēšanas 

sociālajos tīklos) daudz ērtāku. 

 

Sasvēršana-nobīde 
1. Fotoattēlu uzņemšana ar sasvēršanas-nobīdes metodi 

Pieskarieties pogai “Vairāk” foto režīmā un izvēlieties “Sasvēršana-nobīde”. Pēc 

noklusējuma ir pieejams fokusa aplis. Vēlreiz pieskarieties pogai, lai pārslēgtos uz 

horizontālām līnijām. 

 

2. Spēlēšanās ar asumu 

Fotografējot fotoattēlus ar sasvēršanas-nobīdes metodi, ekrānā būs redzama gaišāka zona. 

Uzņemot fotoattēlu, šī zona būs izplūdusi. 

· Velciet fokusēto zonu, lai to pārvietotu. 

· Velciet gaišāko zonu, lai mainītu izmēru. 

· Divreiz pieskarieties ekrānam, lai samainītu fokusēto un izpludināto zonu vietām. 

 

Taimeris 
Foto režīmā pieskarieties pogai “Vairāk” un izvēlieties “Taimeris”, lai fotografētu ar 

3 sekunžu aizkavi pēc pieskaršanās aizvara pogai. Vēlreiz pieskarieties taimera pogai, lai to 

iestatītu uz 5 sekundēm. 

Pēc aizvara pogas nospiešanas būs redzama laika atskaite. Atskaites laikā noregulējiet 

fotoattēla uzņemšanas leņķi un kompozīciju. 
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Taisnu fotoattēlu uzņemšana 
1. Skatu meklētāja iztaisnošana 

Pieskarieties pogai “Vairāk” foto režīmā un izvēlieties “Iztaisnot”. 

 

2. Par šo funkciju 

Šī funkcija ļauj vienmēr saglabāt attēlus taisnus neatkarīgi no tā, kādā leņķī ir pavērsts jūsu 

tālrunis. Galerijā tiks saglabāts tikai kadrā ietilpstošais attēls, bet malas tiks apgrieztas. 

 

 

Grupas pašportreti 
1. Šīs funkcijas ieslēgšana 

Pieskarieties pogai “Vairāk” foto režīmā un izvēlieties “Grupas pašportrets”. 

(Piezīme: šī funkcija dažos modeļos netiek atbalstīta. Varat noskaidrot, vai tā ir pieejama 

jūsu ierīcē, foto režīmā pieskaroties pogai “Vairāk”.) 

 

2. Par šo funkciju 

Kad šī funkcija ir ieslēgta, fotografēšanas laikā tiek uzņemti vairāki fotoattēli. Visu cilvēku 

vislabāk izdevušās sejas izteiksmes tiek apvienotas vienā kadrā. 

 

Izdaiļošana 
1. Par šo funkciju 

Izdaiļošana piedāvā vairākas iespējas ādas toņu izlīdzināšanai un sejas vaibstu 

pilnveidošanai reālā laika režīmā. 

 

2. Dažādu kameru izmantošana 

Izdaiļošana ir pieejama gan priekšējai, gan aizmugurējai kamerai. 
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Tālummaiņa 
Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, varat pietuvināt un attālināt. 

(Piezīme: šī funkcija tiek atbalstīta tikai aizmugurējai kamerai.) 

 

1. Žestu tālummaiņa 

Bīdiet divus pirkstus vienu prom no otra, lai pietuvinātu, vai bīdiet tos tuvāk kopā, lai 

attālinātu kadru. 

(Piezīme: šie žesti pārstās darboties, sasniedzot tālummaiņas maksimālo vai minimālo 

robežu.) 

 

 

2. 2X tālummaiņa 

Lai pietuvinātu, pieskarieties 2X saīsnei. Lai attālinātu, pieskarieties tai vēlreiz. 

(Piezīme: šī funkcija tiek atbalstīta tikai ierīcēs ar divām kamerām.) 
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3. Precīzi tālummaiņas parametri 

Nospiediet un turiet nospiestu 2X saīsni, lai attēlotu tālummaiņas skalu. 

(Piezīme: šī funkcija tiek atbalstīta tikai ierīcēs ar divām kamerām.) 

 
 

Laika zīmogi un ūdenszīmes 
Varat pievienot saviem fotoattēliem laika zīmogus un dubultās kameras ūdenszīmes ar 

atbilstošajiem slēdžiem kameras iestatījumos. Divu kameru ūdenszīmes dažādiem tālruņu 

modeļiem atšķiras. 

(Piezīme: divu kameru ūdenszīmes dažās ierīcēs netiek atbalstītas.) 
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HDR 
HDR apzīmē plašu dinamisko diapazonu. Šī funkcija ļauj uzņemt vairākus attēlus ar 

samazinātu ekspozīciju gaišiem laukumiem un palielinātu ekspozīciju tumšām vietām un 

apvienot tos tā, ka visi fotoattēlā esošie priekšmeti ir skaidri saskatāmi. 

Kad šī funkcija ir ieslēgta, ekrānā ir redzama HDR ikona. Fotografēšana ar HDR aizņem 

nedaudz ilgāku laiku nekā vienkāršu fotoattēlu uzņemšana. 

(Piezīme: dažās ierīcēs automātiskā HDR funkcija netiek atbalstīta.) 

 
 

2-Galerija 
Redaktors 

Uzziniet, kā varat izmainīt savus fotoattēlus un videoklipus 

 

1. Izdzēsiet līnijas un objektus 

Izmantojiet šo funkciju, lai noņemtu no saviem fotoattēliem vizuālus traucējumus. 

Šī funkcija arī palīdz atbrīvoties no nevajadzīgām līnijām, vienkārši pārvelkot tām pāri. 

 

2. Uzlīmes 

Padariet savus pašportretus interesantākus ar daudzām jautrām uzlīmēm! 

 

3. Uzmetums 

Varat izveidot uzmetumus vai pievienot saviem fotoattēliem dažādas formas. 

 

4. Mozaīka 

Pievienojiet saviem fotoattēliem dažādus mozaīkas rakstus, ja vēlaties paslēpt kādus 

objektus. 

 

Atbrīvojiet vietu krātuvē 
Uzziniet, kā rīkoties, lai jūsu fotoattēli aizņemtu mazāk vietas 

 

1. Optimizējiet fotoattēlus 

Pierakstieties savā Mi kontā un ieslēdziet sinhronizāciju ar Mi Cloud. Paturot savā ierīcē 

optimizētus fotoattēlus, bet to oriģinālos failus saglabājot Mi Cloud, atbrīvosies daudz 

vietas jūsu ierīcē. 

 



16 
 

2. Izdzēsiet ekrānuzņēmumus 

Ekrānuzņēmumi bieži ir vajadzīgi tikai uz īsu brīdi. Izdzēsiet nevajadzīgos, lai atbrīvotu vietu 

noderīgām lietām. 

 

Kolāža 
Lai izveidotu kolāžu, izvēlieties 1–4 fotoattēlus. Ir pieejami vairāki stili un izkārtojumi. 

 

Izlase 
Kad aplūkojat fotoattēlu, pieskarieties sirds ikonai, lai pievienotu to izlasei. Izlase ir 

atrodama cilnē “Albumi”. 

 

Slēptais albums 
Kā lietot jūsu slēpto albumu 

Pavelciet uz leju cilni “Albumi”. Jums tiks lūgts iestatīt paroli. Pēc tam būs redzams jūsu 

slēptais albums, kurā tiks saglabāti visi fotoattēli, ko jūs paslēpjat. 

 

Mazuļa albums 
Kā lietot mazuļa albumu 

Atrodiet fotoattēlā zīdaini un atzīmējiet to kā mazuli. Pēc tam albumu cilnē būs redzams 

mazuļa albums. 

Jūs varēsiet to kopīgot ar pārējiem ģimenes locekļiem. 

 

Automātiskā dublēšana 
Kā sinhronizēt galeriju ar Mi Cloud 

Ieslēdziet automātisko dublēšanu galerijas iestatījumos, lai nekad nepazaudētu svarīgus 

fotoattēlus un videoklipus. Jūs varēsiet pierakstīties Mi Cloud ar savu Mi kontu no citām 

ierīcēm (piemēram, saderīgiem televizoriem un datoriem), lai pārlūkotu savus fotoattēlus. 
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3-Sākums 

1-Sākums 
1-Bloķēšanas ekrāns 
Pamatfunkcijas 

1. Kā mainīt bloķēšanas ekrāna fona tapeti 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Fona tapete, izvēlieties attēlu un pieskarieties “Lietot”. 

 

2. Kā iestatīt/mainīt bloķēšanas ekrānu 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Iestatīt bloķēšanas ekrānu, 

izvēlieties sev piemērotāko bloķēšanas ekrāna veidu un ievērojiet norādījumus. 

Piezīme: iegaumējiet savu paroli. Jūs to nevarēsiet atjaunot, ja aizmirsīsiet to. Būs jāveic 

rūpnīcas datu atiestatīšana, kas izdzēsīs visus datus no jūsu ierīces (tostarp fotoattēlus, 

kontaktpersonas un lietotnes). 
 
3. Kā pievienot pirkstu nospiedumus 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Pārvaldīt pirkstu nospiedumus 

un izvēlieties “Pievienot pirkstu nospiedumu”. 
 

Papildiespējas 
1. Noregulēt ierīces gaidstāves laiku 

Jūs varat iestatīt laiku, pēc kura jūsu ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā, sadaļā Iestatījumi > 

Bloķēšanas ekrāns un parole > Gaidstāve. Iestatītais noklusējuma laiks ir 1 minūte. Jo ilgāks 

ir šis laiks, jo vairāk enerģijas patērēs jūsu ierīce. 
 
2. Neatmodināt bloķēšanas ekrānu ar paziņojumiem 

Jūs varat izvēlēties iespēju neatmodināt bloķēšanas ekrānu ar paziņojumiem. Attiecīgais 

slēdzis ir atrodams sadaļā Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole. 
 

Fona tapešu karuselis 
1. Kā ieslēgt fona tapešu karuseli 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns un parole > Fona tapešu karuselis un 

pārslēdziet slēdzi. Bloķēšanas ekrānā regulāri parādīsies jaunas fona tapetes. 

Ja jūsu ierīcē tiek izmantots noklusējuma motīvs, pavelciet pa labi bloķēšanas ekrānā, 

pieskarieties vienumam “Fona tapešu karuselis” un ievērojiet norādījumus. 
 
2. Kā izveidot sākuma ekrāna saīsni 

Fona tapešu karuselis neizveido sākuma ekrāna saīsni pēc noklusējuma. Lai to izdarītu, 

pavelciet pa labi bloķēšanas ekrānā, izvēlieties “Fona tapešu karuselis” un pieskarieties 

pogai “Vairāk”, lai redzētu pieejamās iespējas. 
 
3. Kā lietot fona tapešu karuseli ar motīviem 

Fona tapešu karuselis darbojas tikai ar noklusējuma bloķēšanas ekrāna veidu. Ja izmantojat 

pielāgotu motīvu, jūs joprojām varat nomainīt bloķēšanas ekrāna veidu uz noklusējuma 

motīvu lietotnē. 
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2-Sākuma ekrāns 
Pamatfunkcijas 

Visas lietotnes, kuras instalējat savā ierīcē, parādās sākuma ekrānā. Tomēr tā nav sākuma 

ekrāna vienīgā funkcija. 
 
1. Lietotņu atinstalēšana 

Lai atinstalētu lietotni, nospiediet un turiet nospiestu tās ikonu, pēc tam pārvelciet to uz 

atkritumu tvertni, kas parādās ekrāna augšdaļā. 
 
2. Fona tapešu maiņa 

Veiciet tālāk norādītās darbības. 

· Dodieties uz Iestatījumi > Fona tapete. 

· Izvēlieties kādu no albumiem. 

· Izvēlieties fona tapeti. 

· Pieskarieties “Lietot” un izvēlieties “Iestatīt kā sākuma ekrānu”. 

 

3. Lietotņu instalēšana 

Jūsu izvēlētais lietotņu veikals arī būs redzams sākuma ekrānā. Tajā varat meklēt jums 

nepieciešamās lietotnes. 

 

4. Lietotņu ikonu pārvietošana 

Nospiediet un turiet uz lietotnes, lai paceltu to, un pēc tam pārvietojiet to uz jauno vietu. 
 
5. Jaunu mapju izveide 

Lai izveidotu mapi, uzvelciet vienu lietotni virsū citai. Pēc tam varēsiet mainīt mapes 

nosaukumu. 
 

Rediģēšanas režīms 

Vienumus var efektīvāk pārkārtot rediģēšanas režīmā. 
 
1. Kā atvērt sākuma ekrāna rediģēšanas režīmu 

Šo režīmu var atvērt trīs veidos 

· Nospiediet un turiet nospiestu tukšu vietu sākuma ekrānā 

· Samaziniet ekrānu ar diviem pirkstiem 

· Nospiediet un turiet nospiestu izvēlnes pogu 
 
2. Ko var darīt rediģēšanas režīmā 

Pēc rediģēšanas režīma atvēršanas parādīsies trīs pogas. 

· Fona tapete: šī poga ļauj ātrāk nomainīt fona tapetes. 

· Logrīki: šī poga ļauj jums pievienot logrīkus. 

· Iestatījumi: noklusējuma ekrāns, izkārtojums un pārejas efektu iespējas. 

Rediģēšanas režīmā pieskāriens darbojas vienumu atlasei: 

· Pārvietošana: atlasiet vairākus vienumus un pieskarieties tālāk esošajam ekrāna 

priekšskatījumam, lai pārvietotu vienumus turp. 

· Atinstalēšana: atlasiet vairākus vienumus un pieskarieties “Atinstalēt”, lai tos atinstalētu. 

· Mapju izveide: izvēlieties vairākus vienumus un pieskarieties “Grupēt”, lai izveidotu mapi. 
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3-Paziņojumu statusa josla 
Pamatfunkcijas 

1. Paziņojumu paneļa atvēršana 

Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai atvērtu paziņojumu paneli. 

 

2. Slēdžu pārkārtošana 

Paziņojumu panelī pēc noklusējuma ir pieejami mobilo datu, Wi-Fi, lukturīša un citu 

vienumu slēdži. Pieskarieties slēdzim “Vairāk”, lai pārkārtotu vienumus. 

Rediģēšanas režīmā ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas. 

· Slēdžu pārkārtošana 

Nospiediet un turiet jebkuru vienumu, lai pārkārtotu. 

· Slēdžu izmantošana 

Pieskarieties jebkuram slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu attiecīgo funkciju. 

 

3. Wi-Fi iestatījumi 

Pieskarieties Wi-Fi slēdža nosaukumam, lai ātri varētu pārslēgties starp Wi-Fi tīkliem. 

 

4. Bluetooth iestatījumi 

Pieskarieties Bluetooth slēdža nosaukumam, lai pārvaldītu pievienotās ierīces. 

 

Lietotņu paziņojumi 

1. Kā pārvaldīt lietotņu paziņojumus 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Lietotņu paziņojumi un 

pieskarieties jebkurai lietotnei, lai redzētu, kādus paziņojumus tai ir atļauts nosūtīt. 

2. Paziņojumu atļaujas 

· Rādīt paziņojumus: ieslēgts pēc noklusējuma. Izslēdziet to, lai ierobežotu visus paziņojumu 

no šīs lietotnes. 

· Noteikumi par grupētajiem paziņojumiem: viedais paziņojumu filtrs. Izmantojiet režīmu 

“Ieteicams”, ja nezināt, kurš no visiem ir vislabāk piemērots konkrētai lietotnei. 

· Lietotnes ikonas žetons: ieslēdziet, lai atļautu žetonus ar paziņojumu skaitu pie lietotņu 

ikonām. 

· Peldošie paziņojumi: ieslēdziet, lai atļautu rādīt svarīgus paziņojumus priekšplānā. 

· Paziņojumi bloķēšanas ekrānā: ieslēdziet, lai atļautu rādīt svarīgus paziņojumus 

bloķēšanas ekrānā. 

· Skaņa: ieslēdziet, lai atskaņotu paziņojumu skaņas. 

· Vibrācija: Iieslēdziet, lai atļautu paziņojumiem vibrāciju. 

· Paziņojuma gaisma: ieslēdziet, lai izmantotu paziņojumiem LED gaismu. 

  



20 
 

Paziņojumu mape 
1. Kā tiek filtrēti paziņojumi? 

MIUI seko līdzi tam, ko jūs darāt ar paziņojumiem no atsevišķām lietotnēm, un izlemj, vai 

saņemtie paziņojumi ir svarīgi vai nesvarīgi. Nesvarīgi paziņojumi tiek ievietoti atsevišķā mapē. 
 
2. Kā pārtraukt paziņojumu filtrēšanu 

Vienkārši pārslēdziet slēdzi sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla. 
 
3. Kā likt atkal parādīties konkrētiem paziņojumiem, kas atzīmēti kā nesvarīgi 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla > Lietotņu paziņojumi, pieskarieties 

lietotnei, izvēlieties “Noteikumi par grupētajiem paziņojumiem” un pieskarieties “Svarīgi”. 
 

Citas funkcijas 
1. Akumulatora indikators 

Izvēlieties, kādu indikatoru rādīt, sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa 

josla > Akumulatora indikators. 

2. Rādīt savienojuma ātrumu 

Pārslēdziet slēdzi sadaļā Iestatījumi > Paziņojumi un statusa josla, lai statusa joslā rādītu 

savienojuma ātrumu. 

3. Rediģēt operatora nosaukumu 

Varat pielāgot sava mobilo sakaru operatora nosaukumu sadaļā Iestatījum > Paziņojumi un 

statusa josla > Rediģēt operatora nosaukumu. 
 

4-Globālā lietotņu krātuve 

1. Profesionāla lietotņu krātuve 

Lietotņu krātuve apvieno visus svarīgos paziņojumus un lietotņu funkcijas. Vienkārši 

pavelciet pa labi sākuma ekrānā, lai piekļūtu visbiežāk nepieciešamajām funkcijām. 

 

2. Funkcijas 

Lietotņu krātuve ir kartīšu komplekts ar vispopulārākajām MIUI funkcijām. 

 

3. Saīsnes 

Saīsnes ļauj izmantot jūsu iecienītāko lietotņu funkcijas, lieki netērējot laiku to atvēršanai 

un nemeklējot nepieciešamo funkciju lietotāja saskarnē. 

 

4. Īsa piezīme 

Piezīmju izveide ir daudz ērtāka, ja jums ir tikai jāaizpilda tukša lapiņa, kas jums ir tieši 

priekšā. 

 

5. Akcijas 

Izmantojiet akciju kartīti lietotņu krātuvē, lai saņemtu tūlītēju jaunāko informāciju par 

uzņēmumiem, kuriem jūs sekojat. 

 

6. Ziņapmaiņa 

Lietotņu krātuve apvieno ziņojumus no vairākām ziņapmaiņas platformām vienā kartītē. 
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7. Kalendāra notikumi 

Šajā kartītē atradīsiet visus savus tikšanos datumus, veiktās rezervācijas un draugu 

dzimšanas dienas. 
 
8. Ieteicamās lietotnes 

Šeit varat atrast pilnīgi jaunas lietotnes, kas pašlaik kļūst populāras. 
 

5-Dalītais ekrāns 
1. Kā atvērt lietotnes dalītajā ekrānā 

Atveriet lietotnes, kuras vēlaties izmantot, un veiciet tālāk norādītās darbības. 

· Pieskarieties izvēlnes pogai, lai atvērtu nesenos vienumus. 

· Pieskarieties “Dalīts ekrāns”. 

· Nospiediet un turiet nospiestu pirmo lietotni un pārvelciet to uz izcelto laukumu. 

Pieskarieties otrajai lietotnei. 
 
2. Kā iziet no dalītā ekrāna 

· 1. metode: atveriet nesenos vienumus un pieskarieties “Iziet” ekrāna augšdaļā. 

· 2. metode: velciet atdalītāju līdz galam uz augšu vai uz leju. 
 
3. Kā samainīt lietotnes vietām 

Kad lietotnes ir atvērtas dalītajā ekrānā, divreiz pieskarieties atdalītājam, lai samainītu 

lietotnes vietām. 
 

6-Quick ball 

1. Quick ball ieslēgšana 

Quick ball varat ieslēgt sadaļā Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Quick ball 
 
2. Saīšņu izvēle 

Quick ball ir 5 pielāgojamas saīsnes. Jūs varat izvēlēties sev vēlamās sadaļā Iestatījumi > 

Papildu iestatījumi > Quick ball > Izvēlēties saīsnes. 

 

3. Vēlamā žesta izvēle 

Jūs varat izvēlēties vienu no diviem žestiem Quick ball lietošanai. Ir pieejams pieskāriens un 

pavilkšana. 

 

4. Quick ball paslēpšana 

Atlasiet lietotnes, kurām Quick ball tiek automātiski paslēpta. 

 

5. Pilnekrāna režīms 

Varat izvēlēties, lai Quick ball pavirzās malā, kad ierīce pārslēdzas pilnekrāna režīmā. 

 

6. Bezdarbība 

Quick ball var pielipt ekrāna malai, ja nelietojat to 3 sekundes. 

 

7. Bloķēšanas ekrāns 

Papildus sākuma ekrānam Quick ball var rādīt arī bloķēšanas ekrānā. 
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4-Rīki 

1-Satura pakalpojumi 

Pārlūks 

1. Rīki 

Pieskarieties sadaļai Vairāk > Rīki, lai redzētu pieejamās iespējas. 

· Saglabāt lapu: šī funkcija ļauj jums saglabāt tīmekļa lapas kā ekrānuzņēmumus vai HTML 

failus un atgriezties pie tām, kad esat bezsaistē. 

· Atrast lapā: izmantojiet meklēšanu, lai ātri atrastu pārlūkotajā lapā atslēgvārdus. 

· Samazināt datu lietojumu: ieslēdziet šo funkciju, lai automātiski ierobežotu attēlu ielādi, 

kad neesat pieslēdzies Wi-Fi. 

 

2. Cilnes 

Pieskarieties tālāk redzamajai ikonai, lai skatītu visas atvērtās cilnes. Šajā režīmā varat 

priekšskatīt, aizvērt vai atvērt jaunas cilnes. 

 

3. Inkognito režīms 

Varat pāriet uz inkognito režīmu, kad apskatāt visas atvērtās cilnes. Inkognito režīmā netiks 

saglabāta jūsu pārlūkošanas un meklēšanas vēsture. Tomēr faili, kurus lejupielādējat, un 

pievienotās grāmatzīmes tiks saglabātas. 

 

4. Grāmatzīmes 

Jūs varat pievienot pašlaik pārlūkojamo lapu grāmatzīmēm. To var saglabāt sākuma lapā vai 

sākuma ekrānā. 

 

5. Grāmatzīmes sākuma lapā 

Atrodoties sākuma lapā, varat pievienot nesen aplūkotās lapas vai ievadītās URL adreses 

grāmatzīmēm. 

 

6. Ziņu plūsma 

Pavelciet pa kreisi un pa labi, lai pārslēgtos starp kanāliem savā ziņu plūsmā. Pieskarieties 

globusa ikonai, lai mainītu vēlamo ziņu plūsmas valodu. Ir pieejama angļu, hindi un tamilu 

valoda. 

 

7. Tīmekļa lapu kopīgošana 

Jūs varat kopīgot tīmekļa lapas no pārlūka vairākās platformās, tostarp Facebook un 

WhatsApp. 
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Mi Apps 

1. Lietotņu instalēšana 

Mi Apps ir platforma, kurā varat atrast daudz noderīgu Android lietotņu savai ierīcei. 

Jums nav nepieciešams pierakstīties, visas lietotnes ir lejupielādējamas bez maksas un ir 

100% drošas. Jums ir vienkārši jāatver vienums “Lietotnes” un jāpieskaras pie vienuma 

“Instalēt” pie lietotnes, kas jums iepatikusies.  
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2. Lietotņu meklēšana 

Izmantojiet meklēšanu, lai ātri atrastu interesējošās lietotnes un spēles. Ievadiet vienuma 

nosaukumu meklēšanas joslā un saņemiet tūlītējus rezultātus. Jūs varat instalēt lietotnes 

tieši no meklēšanas rezultātu saraksta.  

 
 

Ievadiet meklēšanas kritērijus. 

 
 

Lai instalētu, nospiediet uz pogas blakus meklēšanas rezultātam. 
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3. Ieteicamās lietotnes 

Atverot Mi Apps pirmo reizi, jūs redzēsiet sarakstu ar ieteicamajām lietotnēm. Tās visas jūs 

varat vienlaicīgi instalēt ar viena pieskāriena palīdzību, nemeklējot katru lietotni atsevišķi.  
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4. Ieteikumi 

Platformā Mi Apps varēsiet atrast daudz jums ieteikto lietotņu, spēļu, kolekciju, rakstu un 

videoklipu.  
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Ritiniet uz augšu un uz leju, lai pārlūkotu kartītes. 
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5. Novērtējumi  

Nospiediet uz “Novērtējumi”, lai skatītu visas lietotnes un spēles no vispopulārākajām līdz 

mazāk populārajām.  
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6. Kategorijas  

Kategorijas palīdzēs jums izlemt, kuras lietotnes vai spēles starp citām līdzīgām atbilst 

vislabāk jūsu vajadzībām. Visu, kas jums nepieciešams, atradīsiet 17 spēļu un 33 lietotņu 

kategorijās. 
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7. Akcijas  

Šajā platformas Mi Apps daļā ir pieejami visi jaunākie piedāvājumi, akcijas un atlaides.  

Šeit jūs varat veikt darbības, lai saņemtu kuponus saviem pirkumiem.  
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Mi mūzika 

1. Mana mūzika 

Nesen atskaņotās dziesmas, izlases un atskaņošanas sarakstus varat atrast sadaļā “Mana 

mūzika”. 
 
2. Saglabātās mūzikas atskaņotājs 

Lapā “Mana mūzika” varat apskatīt visas jūsu ierīcē saglabātās dziesmas. Vienkārši 

nospiediet uz jebkuras dziesmas, lai to atskaņotu. 
 

Saglabātā mūzika ir apskatāma vairākos veidos: pēc dziesmas nosaukuma, izpildītāja, 

albuma vai mapes. Varat arī kārtot vienumus pēc dziesmas nosaukuma, laika pievienošanas 

un atskaņoto reižu skaita. 
 
3. Atskaņotājs 

Lai atvērtu atskaņotāju, nospiediet uz sākuma lapas pogas.  
 

Atskaņotāja izvēlne ietver šādas iespējas: atskaņot, apstādināt, nākamā/iepriekšējā 

dziesma, atkārtot, sajaukt, lejupielādēt, pievienot izlasē, pievienot kā nākamo rindā un 

skatīt dziesmas vārdus. 
 

Izvēlnei “Vairāk” ir vēl papildu opcijas: dalīšanās, austiņas un audio efekti, miega taimeris, 

zvana signāls un vēl. 
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4. Meklēt 

Nospiediet uz meklētāja joslas un ievadiet atslēgvārdus, lai meklētu dziesmas, izpildītājus, 

albumus un atskaņošanas sarakstus. 
 
5. Iestatījumi 

Jūs varat piekļūt iestatījumiem, izmantojot sānu izvēlni. Šeit varat atrast konta iestatījumus, 

failu filtru, kā arī atjaunināt iestatījumus. 
 

Motīvi 

Motīvi piešķirs jūsu tālrunim jaunu izskatu. 

Motīvi ir “MIUI” oficiālā personalizācijas platforma ar tūkstošiem augstas kvalitātes motīvu, 

ko izveidojuši talantīgi dizaineri. Bez pazīstamiem motīviem, fona tapetēm, zvana signāliem 

un fontiem, jūs varēsiet atrast daudz citas personalizēšanas iespējas jūsu sākuma ekrānam 

un bloķēšanas ekrānam. 

 

1. Motīvi 

· Atveriet lietotni, lai apskatītu pieejamos motīvus. Nospiediet uz jebkura motīva, lai skatītu 

papildus informāciju. 

· Informācijas lapā pavelciet pa kreisi un pa labi, lai priekšskatītu motīvus. Tālāk nospiediet 

“Lejupielādēt”, lai lejupielādētu motīvu. 

· Kad lejupielāde ir pabeigta, nospiediet “Piemērot” motīvu. 
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2. Fona tapete 

· Atveriet lietotni un nospiediet uz tālāk redzamās pogas, lai apskatītu pieejamās fona 

tapetes. Nospiediet uz jebkuras fona tapetes, lai to priekšskatītu. 

 
  



34 
 

· Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp priekšskatījumiem. Nospiediet uz 

“Piemērot”, lai piemērotu fona tapeti. 

· Atlasiet, kur vēlaties izmantot fona tapeti. 
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4. Zvana signāli 

· Atveriet lietotni un nospiediet uz tālāk redzamās pogas, lai apskatītu pieejamos zvana 

signālus. Nospiediet uz jebkura zvana signāla, lai to klausītos. 

· Nospiediet uz “Vairāk” pogas, kas atrodas blakus zvana signālam, lai apskatītu pieejamās 

opcijas. 

· Atlasiet, kur vēlaties izmantot zvana signālu. 
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5. Fonti 

· Atveriet lietotni un nospiediet uz tālāk redzamās pogas, lai apskatītu pieejamos fontus. 

Nospiediet uz jebkura fonta, lai skatītu papildu informāciju. 

· Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu priekšskatījumus. Nospiediet uz “Lejupielādēt”, 

lai lejupielādētu fontu. 
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2-Failu pārvaldnieks 

Failu pārvaldnieks 

1. Ātrā meklēšana 

Pēdējie lietotie faili sākuma ekrānā tiek sakārtoti pēc izveidošanas datuma. Tāpat tie ir 

sakārtoti pēc faila veida un tos var rediģēt pēc noklusējuma. 

 

2. Atmiņa 

Uzziniet īsumā, kādi faili aizņem jūsu ierīces iekšējo atmiņu un apskatiet visus vienumus, 

kas atrodas ierīces pamata mapē. 

 

3. Tīrītājs 

Izdzēsiet nevajadzīgos failus un atbrīvojiet atmiņu divās vienkāršās darbības. 

 

4. Failu pārsūtīšana 

Iebūvētā funkcija “Mi Drop” ļauj jums kopīgot failus ar tuvumā esošām ierīcēm bez 

interneta savienojuma. 
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Ierīces dublējumi 

1. Dublējuma izveide 

Dodieties uz Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Ierīces dublējumi, 

nospiediet uz “Dublēt”, atlasiet sistēmas iestatījumus un lietotnes, kuras vēlaties dublēt, un 

vēlreiz nospiediet uz “Dublēt”. Dublējumu izveidošana var aizņemt vairākas minūtes. 

 

2. Vienumu atjaunošana 

Atveriet sadaļu Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Ierīces dublējumi, 

atlasiet sistēmas iestatījumus un lietotnes, kuras vēlaties atjaunot, un nospiediet uz 

“Atjaunot”. 

 

3. Dublējumu šifrēšana 

Ja vēlaties izveidot šifrētu dublējumu, nospiediet uz slēdzenes ikonas blakus pogai “Dublēt”. 

Lai piekļūtu šifrētajiem vienumiem, jums būs jāpierakstās savā Mi kontā. 
 
4. Automātiskie dublējumi 

Dodieties uz Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Dublēt un atiestatīt > Automātiskie 

dublējumi, iestatiet dublējumu biežumu un atlasiet vienumus, kurus vēlaties dublēt. 

Automātiskie dublējumi parādīsies ierīces dublējumu sarakstā. 
 

3-Citi 

Atsauksmes 

Mūsu izstrādātājiem varat ziņot par problēmām, ar kurām saskaraties ierīces lietošanas 

laikā. Tāpat arī novērtēsim jūsu ieteikumus MIUI uzlabošanai. Mēs vienmēr darām visu 

iespējamo, lai gaidāmajos atjauninājumos novērstu jūsu ziņotās problēmas. 

 

1. Kā atvērt lietotni Atsauksmes 

Lietotnei Atsauksmes varat piekļūt, izmantojot vienu no divām metodēm: sākuma ekrānā 

nospiediet uz atsauksmju lietotnes ikonas. Atveriet sadaļu Iestatījumi, paritiniet uz leju un 

nospiediet uz “Atsauksmes”, kas atrodas tālāk. 
 
2. Atsauksmju iesniegšana 

Pirms savas problēmas aprakstīšanas, atzīmējiet vienu no izvēlnes lodziņiem. Izvēlieties 

“Problēmas”, ja vēlaties ziņot par kļūdām, un “Ieteikumi”, ja vēlaties sniegt ieteikumus 

uzlabojumiem.  
 

Aprakstiet problēmu, ar kuru saskārāties. Jūs savā ziņojumā varat pievienot attēlus, ekrāna 

ierakstus un žurnālus, kuros fiksētas veiktās darbības.  

Atlasiet vienumu, par kuru sniedzat atsauksmi, lai mēs vieglāk varētu identificēt problēmu.  
 

Ja ziņojat par kļūdu, informējiet mūs par kļūdas atkārtošanās biežumu.  
 
Lai iesniegtu atsauksmi, nospiediet uz “Iesniegt”. 
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3. Atsauksmju progresa skatīšana 

Lai apskatītu ziņotās problēmas, nospiediet uz “Manas atsauksmes” sākuma lapas augšējā 

stūrī. Lai skatītu progresu, nospiediet uz jebkuras ziņotās problēmas.  

 

Ja mūsu izstrādātāji sniedz komentārus pie jūsu atsauksmes, jūs varat sniegt atbildes 

konkrētās problēmas lapā, papildu informācijas sadaļā. 

 

4-Rīki 

Kalendārs 

Tradicionālais Indijas kalendārs ir ļoti populārs. To šodien izmanto vienlaikus ar Gregora 

kalendāru. Informācija no tradicionālā kalendāra katru dienu tiek rādīta atsevišķā kartītē. 

Ikdienas Panchang informācija, ieskaitot Tithi, Samvat un Muhurt, ir pieejama. 

 

1. Svarīgi datumi 

Jūs varat skatīt informāciju par visiem svarīgajiem datumiem kalendārā. Jūs saņemsiet 

paziņojumus par brīvdienām un svarīgiem notikumiem. 

Visām svētku dienām ir izveidota atsevišķa kartīte ar detalizētu informāciju. To varat atvērt, 

nospiežot uz paziņojuma vai lietotnes glabātuves. 

 

2. Ikdienas sveicieni 

Kartītes ar ikdienas sveicieniem var kopīgot WhatsApp, Facebook, ShareChat un citās 

platformās. 

 

3. Horoskopi 

Visu zodiaka zīmju horoskopi ir pieejami angļu valodā. 

 

4. Kriketa kartīte 

Krikets ir ļoti populārs Indijā. Izmantojot mūsu īpašo kartīti, varat atjaunināt spēļu grafiku 

un spēļu rezultātus. 

 

5. Veselība un fitness, Šodien vēsturē un Futbola kartītes 

Saņemiet jaunākās ziņas un ieteikumus par plaša spektra tēmām, izmantojot mūsu kartītes. 

 

Pulkstenis 

1. Signālu pievienošana 

Lai pievienotu signālu, atveriet lietotni Pulkstenis un sākuma lapā pieskarieties pluszīmes 

pogai. Izvēlieties, vai pievienot atkārtotu signālu, atlasiet zvana signālu un pieskarieties pie 

“Gatavs”. 
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2. Pasaules pulkstenis 

Pielāgotu pulksteņu pievienošana 

Lietotnē Pulkstenis atveriet cilni “Pulkstenis” un pieskarieties pluszīmes pogai, lai 

pievienotu sarakstam noteiktas atrašanās vietas pulksteni. 

 

3. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pārbaude 

Pieskarieties jebkurai pilsētai sarakstā, lai redzētu, kur tā atrodas kartē. 

 

4. Hronometrs 

Atveriet cilni Hronometrs un vienkārši pieskarieties pogai Sākums, lai izmantotu 

hronometru. Pieskarieties pogai Karogs, lai ierakstītu laiku. Varat arī pārtraukt un atsākt 

hronometra darbību. Lai atiestatītu hronometru, nospiediet “Apturēt”. 

 

5. Taimeris 

Taimera iestatīšana 

Varat iestatīt laikus ar ilgumu no 1 sekundes līdz 99 stundām, 59 minūtēm un 59 sekundēm. 

Lai sāktu taimeri, pieskarieties tālāk redzamajai pogai. 

Atmosfēras skaņas 

Varat klausīties kādu no atmosfēras skaņām noteiktu laiku. Varat arī izslēgt signālu 

atmosfēras skaņas taimera laika beigās. 

 

Laika ziņas 

1. Laikapstākļu informācijas apskatīšana 

Atveriet lietotni Laika ziņas, lai skatītu pašreizējo laikapstākļu informāciju un 5 dienu laika 

prognozi. 

Sākuma lapā redzama arī 24 stundu prognoze, vēja ātrums un virziens, temperatūras 

sajūta, UV indekss un atmosfēras spiediens. 

 

2. Atrašanās vietu pārvaldīšana 

Lai meklētu pilsētas, pieskarieties sākuma lapas apakšdaļā esošajai pluszīmes pogai. 

Pieskarieties plusa zīmei vēlreiz un izmantojiet pogu “Rediģēt”, lai dzēstu pilsētas. 

 

3. Laika ziņu iestatījumi 

Lai atvērtu iestatījumus, pieskarieties sākuma lapas apakšdaļā esošajai pogai “Vairāk”. Varat 

iestatīt vēlamās temperatūras un vēja ātruma vienības, kā arī atļaut vai ierobežot lietotnes 

spēju atjaunināt laikapstākļu informāciju nakts laikā. 

 

4. Laikapstākļu informācijas kopīgošana 

Sākuma lapas apakšdaļā pieskaries pogai “Vairāk”, pēc tam pieskarieties vienumam 

“Kopīgot”, lai nosūtītu laikapstākļu informāciju draugiem. 
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Drošība 

Tīrītājs 
1. Atkritnes iztukšošana 

Tīrītājs ir viena no funkcijām, ko izmanto lietotne Drošība, lai iztīrītu atkritnes saturu no 

ierīces. Nevajadzīgos vienumus, kas tiek uzglabāti jūsu tālrunī, var dzēst, lai nodrošinātu, ka 

ierīce darbojas ātri un produktīvi. 
 
· Atkritnes tīrīšana 

Atveriet lietotni Drošība un pieskarieties vienumam “Tīrītājs”. Tādējādi tiks palaista 

automātiska atkritnes skenēšana, iekļaujot šīs 5 galvenās kategorijas: kešatmiņas faili, 

novecojuši faili, instalācijas pakotnes, atlikumi un atmiņas kešatmiņa. Kad skenēšana ir 

pabeigta, varat izvēlēties, kurus vienumus notīrīt. 

Pabeidzot tīrīšanu būs redzams pārskats, kurā sniegta detalizēta informācija par krātuves 

lietojumu un ieteikumi, kas var palīdzēt atbrīvot vairāk vietas. 

· Vienumu pievienošana izņēmumiem 

Vienumus, kurus nevēlaties dzēst, var pievienot izņēmumiem. Kad skenēšana ir pabeigta, 

nospiediet un turiet vienumu un atlasiet “Pievienot izņēmumiem”. Šis vienums tiks ignorēts 

nākamajās skenēšanas reizēs. 

· Dažādi Tīrītāja lietošanas veidi 

Turklāt, lietojot Tīrītāju proaktīvi, varat arī saņemt paziņojumus, kad ierīces atkritnē ir 

sasniegts noteiktais ierobežojums. Pieskaroties paziņojumam, Tīrītājs tiks palaists 

automātiski. 
 
2. Tīrītāja iestatījumi 

Sadaļā Iestatījumi varat iestatīt atgādinājumus un pārslēgt skenēšanas definīcijas. 

· Skenēšanas definīciju izvēle 

Ir pieejamas divu pakalpojumu sniedzēju skenēšanas definīcijas. Varat izvēlēties Tencent vai 

Clean Master. 

· Atgādinājumi 

Ieslēdziet slēdzi “Tīrīšanas atgādinājums”, lai iestatītu atkritnes izmēra ierobežojumu un 

ieplānotu brīdinājumus. Tiklīdz atkritnes saturs tālrunī sasniedz noteikto ierobežojumu, jūs 

saņemsiet paziņojumu ar brīdinājumu izmantot Tīrītāju. Varat arī pielāgot brīdinājumu 

biežumu. 

· Tīrītāja datubāzes automātiska atjaunināšana 

Tīrītāja dzinēja darbības joma var tikt neregulāri atjaunināta. Ieslēdziet automātiskos 

atjauninājumus, lai nodrošinātu visjaunāko definīciju izmantošanu un efektīvāku ierīces tīrīšanu. 
 

Pamata skenēšana 
1. Pamata skenēšana 

Pamata skenēšana ir funkcionāls modulis, kas ierīcē var nekavējoties noteikt drošības 

riskus. Tas pārbauda 3 pamata apdraudējumu esamību: sistēmas drošības riskus, 

nevajadzīgus procesus un ļaunprātīgu programmatūru. Tas arī var palīdzēt nekavējoties 

noskaidrot, vai tālrunī ir kādi vienumi, kurus var optimizēt, un palīdz ātrāk noteikt tālruņa 

problēmas. 
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· Pārbaudītie vienumi 

Sistēmas drošības apakšskenēšanas procesā tiek pārbaudīti ar atļaujām saistīti jautājumi, 

Trojas zirgu esamība, instalēšanas problēmas un sistēmas atjauninājumi. Tas var palīdzēt 

noteikt, vai tālrunim ir kādi riski, un nekavējoties rīkoties, lai tos novērstu. 

Otrajā apakšskenēšanas procesā tiek pārtrauktas nevajadzīgas ķēdē apvienotas palaišanas 

un tiek notīrīts vairs nenoderīgs kešatmiņas saturs. 

Trešajā apakšskenēšanas procesā var filtrēt mēstules un pārbaudīt maksājumu vidi. 

 

· Skenēšanas rezultāti 

Pēc skenēšanas tiek parādīti rezultāti, kas norāda tālruņa drošības līmeni. Skenēšanas 

rezultātos tiks uzrādīti arī nedroši vienumi, un varēsiet izvēlēties, vai ierīci optimizēt. 

 

2. Drošības skenēšanas iestatījumi 

Varat izvēlēties izveidot saīsni Sākuma ekrānā vai atlasīt optimizējamos vienumus no 

ieteikumu saraksta. 

 

Drošības skenēšana 
1. Drošības skenēšana 

Drošības skenēšana ir lietotne, kas skenē jūsu tālruni, lai pārbaudītu, vai tajā nav kādu 

slēptu vīrusu vai ļaunprātīgu lietotņu. 

Tajā ir ietverta gan vīrusu skenēšana, gan maksājumu drošības skenēšana, visaptveroši 

nodrošinot tālruņa drošību. 

 

· Skenētie vienumi 

Drošības skenēšana atrisina ar Wi-Fi, maksājumiem, privātumu un vīrusiem saistītus 

jautājumu. Šis process nodrošina, ka bīstamas lietotnes un vīrusi tālruņa atmiņā tiek atklāti 

iespējami drīz. 

· Maksājumu drošība 

Palaižot lietotnes ar maksājumu funkciju, pēc noklusējuma tiek aktivizētas maksājumu 

drošības funkcijas. Rezultātu ekrānā varat pievienot maksājumu lietotnes, kuras vēlaties 

pārvaldīt. 

 

2. Drošības skenēšanas iestatījumi 

Iestatījumos ir pieejamas dažādas vīrusu definīcijas un atjaunināšanas opcijas. 

· Antivīrusa definīcijas 

Ir pieejamas Avast, Tencent un AVL nodrošinātās antivīrusa definīcijas. 

· Instalēšanas pārraugs 

Ieslēdziet slēdzi “Skenēt pirms instalēšanas”, lai instalētajās lietotnēs pārbaudītu vīrusu un 

ļaunprogrammatūru esamību. 

 

Lietotņu pārvaldība 
1. Lietotņu atinstalēšana 

Izmantojot šo funkciju, varat atinstalēt vairākas lietotnes. 

Atlasiet lietotnes un pieskarieties tālāk esošajai pogai, lai tās atinstalētu. 
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2. Lietotņu statusa pārbaude 

Lietotnes var kārtot, izmantojot dažādus parametrus. 

Šobrīd ir pieejami šādi parametri: 

· statuss 

· lietotnes nosaukums 

· lietošanas biežums 

· izmantotā krātuve 

· instalēšanas laiks 

 

Noklusējuma lietotnes 

Ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pogai “Vairāk” un atlasiet “Noklusējuma lietotnes”, lai 

piešķirtu pielāgotas lietotnes dažādām sistēmas funkcijām. 

 

2. Atļaujas 

Automātiskā startēšana 

Varat pārvaldīt lietotnes automātiskās startēšanas darbību, novēršot anormālu enerģijas 

patēriņu. 

Lai ierobežotu automātisko startēšanu, iestatiet lietotnes vadības slēdzi pozīcijā “izslēgts”. 

Ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai “Vairāk”, lai pārvaldītu sistēmas lietotņu automātiskās 

startēšanas atļaujas. 

Lietotņu atļaujas 

Šeit varat pārvaldīt visas ierīcē instalēto lietotņu atļaujas. 

Atsevišķu lietotņu atļauju pārvaldīšana 

Varat pārbaudīt visas lietotnes atļaujas, pieskaroties lietotnei. Blakus katrai atļaujai esošie 

slēdži ļauj ātri piešķirt vai ierobežot piekļuvi. 

Varat arī kārtot atļaujas pēc veida, lai pārbaudītu visas lietotnes, kurām ir konkrēta atļauja. 

 

Atļaujas 
1. Automātiskā startēšana 

Varat pārvaldīt lietotnes automātiskās startēšanas darbību, novēršot anormālu enerģijas 

patēriņu. 

Lai ierobežotu automātisko startēšanu, iestatiet lietotnes vadības slēdzi pozīcijā “izslēgts”. 

Ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai “Vairāk”, lai pārvaldītu sistēmas lietotņu automātiskās 

startēšanas atļaujas. 

 

2. Lietotņu atļaujas 

Šeit varat pārvaldīt visas ierīcē instalēto lietotņu atļaujas. 

 

3. Atsevišķu lietotņu atļauju pārvaldīšana 

Varat pārbaudīt visas lietotnes atļaujas, pieskaroties lietotnei. Blakus katrai atļaujai esošie 

slēdži ļauj ātri piešķirt vai ierobežot piekļuvi. 

Varat arī kārtot atļaujas pēc veida, lai pārbaudītu visas lietotnes, kurām ir konkrēta atļauja. 
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Spēļu ātruma palielinātājs 
1. Spēļu ātruma palielinātāja darbība 

· Optimizācija: šī funkcija atbrīvo atmiņu, kas rezervēta fona procesiem, lai piešķirtu vairāk 

vietas spēlei. 

· Tīkls: spēļu ātruma palielinātājs palielina spēles savienojuma ātrumu, ierobežojot fona 

lejupielāžu joslas platumu, tādējādi samazinot tīkla aizkavi. 

· Koncentrācija: paziņojumi tiks paslēpti, pogas tiks izslēgtas. Nekas jūs nekavēs! 

Varat arī izveidot Sākuma ekrāna īsceļu, lai spēļu ātruma palielinātājs vienmēr būtu 

pieskāriena attālumā. 

 

2. Spēļu pievienošana 

Sākumlapā varat pievienot spēles, kas darbosies ar spēļu ātruma palielinātāju. 

 

3. Spēļu ātruma palielinātāja iestatījumi 

Lai automātiski ieslēgtu spēļu ātruma palielinātāju, sākumlapā palaidiet iepriekš pievienoto 

spēļu lietotni. 

Varat arī ierobežot fona lejupielāžu ātrumu, ierobežot sinhronizāciju un pārliecināties, ka 

ierīce nepārslēdz tīklus spēļu atskaņošanas laikā. 

 

Dziļā tīrīšana 
1. Dziļās tīrīšanas lietojums 

Atveriet sadaļu Drošība un ritiniet uz leju, līdz parādās vienums “Dziļā tīrīšana”. Šī funkcija 

sniedz skaidru priekšstatu par tālruņa atmiņas sadalījumu un atkritnes satura izkliedi. 

· Fotoattēli 

Dziļās tīrīšanas procesā sadaļā Galerija var tikt atklāti dublēti fotoattēli un sliktas kvalitātes 

attēli. Varat izvēlēties dzēst liekus vienumus. 

· Lietotnes 

Uzziniet, kuras lietotnes nav izmantotas ilgu laiku, un atinstalējiet tās. 

· Lietotņu dati 

Izprotiet, kā katra tālrunī esošā lietotne izmanto krātuvi. Izmantojot šo funkciju, var atbrīvot 

vietu krātuvē. 

· Lielizmēra faili 

Kādu laiku izmantojot tālruni, tajā sāk uzkrāties lielizmēra faili, par kuriem jūs nenojaušat. Šī 

funkcija sarindo failus pēc lieluma. Varat arī skatīt, kuras lietotnes radīja šos failus. 

· Videoklipi 

Šeit varat redzēt visus tālrunī saglabātos videoklipus. Varat izdzēst nevajadzīgos videoklipus, 

lai atbrīvotu vietu krātuvē. 

 

2. Dziļās tīrīšanas iestatījumi 

Ir pieejamas Tencent un Clean Master nodrošinātās skenēšanas definīcijas. Iestatījumos 

varat arī pievienot izņēmuma vienumus. 
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Akumulatora lietojums 
Lai paildzinātu tālruņa akumulatora darbības laiku, pārbaudiet tālruņa enerģijas patēriņu 

un optimizējiet ar akumulatoru saistītos vienumus ar viena skāriena palīdzību. 

· Lai redzētu, kā ierīce patērē enerģiju, atveriet sadaļu Drošība un pieskarieties vienumam 

“Akumulatora lietojums”. 

· Pēc skenēšanas varēsiet pārbaudīt akumulatora līmeni, temperatūru un noslodzi. Visas 

konstatētās problēmas var novērst, vienkārši pieskaroties pogai rezultātu lapas apakšdaļā. 

· Pārbaudiet optimizētos vienumus un atlasiet enerģijas patēriņa problēmas, kurām 

nepieciešama manuāla optimizācija. 

· Optimizācija ir pabeigta. 

· Ieslēdziet akumulatora taupītāju, lai samazinātu lietotņu fona aktivitāti, pārtrauktu 

sinhronizāciju un minimizētu sistēmas animācijas. Varat arī ieplānot akumulatora 

taupīšanas ieslēgšanu un izslēgšanu. 

· Akumulatora lietojuma funkcija ļauj pārbaudīt dažādu lietotņu un aparatūras elementu 

enerģijas patēriņa statusu. 

 

Tīkla pārbaude 
1. Ar tīklu saistītu problēmu konstatēšana un novēršana 

Ikreiz, kad rodas problēmas ar tīklu varat veikt pašreizējā tīkla stāvokļa pārbaudi. 

· Tajā tiek pārbaudīti šādi elementi: 

· Wi-Fi savienojums 

· tīkla protokoli 

· tīkla savienojums 

· ierobežoti savienojumi 

· fona savienojumi 

· DNS iestatījumi 

· maršrutētājs 

Redzot rezultātus, esošās tīkla problēmas varēs pakāpeniski novērst. 

 

2. Ātra Wi-Fi ātruma pārbaude 

Lai veiktu Wi-Fi ātruma pārbaudi, ekrāna augšdaļā pieskarieties pogai “Vairāk”. Tiks 

pārbaudīts pašreizējā Wi-Fi piekļuves punkta lejupielādes ātrums. 

 

3. Savienoto lietotņu slēgšana 

Pārbaudes rezultātos tiek parādītas visas tobrīd ar internetu savienotās lietotnes. Vienkārši 

pieskarieties lietotnei, lai to aizvērtu. 

 

Bloķēšanas saraksts 
1. Bloķētie ziņojumi un zvani 

Bloķēšanas sarakstā tiek automātiski filtrēts visu veidu surogātpasts, pikšķerēšana, kā arī 

mārketinga zvani un ziņojumi. Šajā ekrānā tiek parādīta jūsu filtrēto īsziņu un ienākošo 

zvanu vēsture. 
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· ĪSZIŅAS 

Iezīmētie tālruņa numuri norāda nelasītos ziņojumus. Pēc atbilstošo ziņojumu izlasīšanas 

tālruņa numuru krāsa tiks mainīta no sarkanas uz melnu. 

Pieskarieties ziņojumam, lai to izlasītu. Varat atbloķēt un atjaunot visus ziņojumus, kas 

sūtīti no konkrēta numura, vai atbildēt uz ziņojumiem tieši. 

Lai atbloķētu vai dzēstu vairākus ziņojumus, pieskarieties pogai “Rediģēt” vai nospiediet un 

turiet kādu īsziņu. 

Lai atzīmētu visas ziņas kā lasītas, pieskarieties vienumam “Lasīt visu”. 

 

· Ienākošie zvani 

Lai skatītu kāda konkrēta tālruņa numura pilnīgu vēsturi, pieskarieties zvanu vēstures 

ierakstam. Varat izvēlēties atbloķēt šo numuru, atzvanīt vai nosūtīt īsziņu. 

Lai atbloķētu vai dzēstu vairākus vienumus, pieskarieties pogai “Rediģēt” vai nospiediet un 

turiet kādu ierakstu. 

 

2. Bloķēšanas saraksta iestatījumi 

· Bloķēšanas saraksta slēdzis 

Pārslēdziet šo slēdzi, lai ieslēgtu un izslēgtu bloķēšanas sarakstu. Kad tas ir izslēgts, vairs 

automātiski netiks filtrēti surogātzvani un ziņojumi. 

· Bloķētie numuri un izņēmumi 

Varat izmantot tālruņa numurus, prefiksus un atrašanās vietas, lai noteiktu, kurus ienākošos 

zvanus un ziņojumus vēlaties bloķēt/atļaut. 

Lai pievienotu vai rediģētu vienumus, pieskarieties pie “Bloķētie numuri” / “Izņēmumi”. 

· Bloķēšanas saraksta paziņojumi 

Varat izvēlēties, vai paziņojuma ēnā jāatspoguļo bloķētā zvana vai ziņojuma saturs. 

· Īsziņu filtra automātiska atjaunināšana 

Varat arī pieskarties vienumam “Atjaunināt”, lai sinhronizētu manuāli. 

· Īsziņu bloķēšanas saraksta iestatījumi 

Varat izvēlēties bloķēt, filtrēt vai atļaut ziņojumus no nepazīstamām personām un 

pakalpojumiem. Ir pieejamas arī kontaktpersonu opcijas. 

Pievienojiet atslēgvārdus bloķēšanas sarakstam un izņēmumus, lai bloķētu vai atļautu 

ziņojumus, kas ietver konkrētus vārdus. 

· Zvanu bloķēšanas saraksta iestatījumi 

Varat izvēlēties bloķēt vai atļaut zvanus no nezināmiem numuriem, pārsūtītus zvanus, 

zvanus no ārvalstīm un zvanus no numuriem, par kuriem ir ziņots. Ir pieejamas arī 

kontaktpersonu opcijas. 

· 2. SIM kartes iestatījumi 

Varat noteikt, vai 2. SIM kartei jāpiemēro tādi paši noteikumi vai jāiestata citādi noteikumi. 

 

Lietotņu slēgs 
1. Paroles iestatīšana 

Izmantojiet lietotņu slēgu, lai aizsargātu atsevišķu lietotņu datus un savu privātumu. 

Lai iestatītu paroli, atveriet sadaļu Drošība un pieskarieties vienumam “Lietotņu slēgs”. Pēc 

noklusējuma paroles veids ir iestatīts kā zīmējums. 
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Paroles veida maiņa 

Iestatot paroli, pieskarieties vienumam “Mainīt paroli”, lai pārslēgtu dažādus paroļu veidus. 

Ir pieejama zīmējuma, PIN koda un kombinētā parole. 
 

Mi konta pievienošana 

Pēc paroles iestatīšanas varat izvēlēties pievienot savu Mi kontu. Lietotņu slēga paroles 

aizmiršanas gadījumā jūs to varēsiet atiestatīt, izmantojot Mi kontu. 

Mēs stingri iesakām pievienot Mi kontu, ja izmantojat lietotņu slēgu. Nepievienojot kontu, 

lietotņu slēga paroli varēsiet atiestatīt, tikai veicot rūpnīcas atiestatīšanu. 
 

Pirkstu nospiedumu izmantošana 

Lietotņu slēga verifikācijai varat izmantot ierīcē ierakstītos pirkstu nospiedumus. 

Pievienojot jaunu pirkstu nospiedumu, būs vēlreiz jāapstiprina parole. 

Lietotņu slēga verifikācijai nevarēs izmantot pirkstu nospiedumus. 

 

2. Lietotņu aizsargāšana ar Lietotņu slēga palīdzību 

Pirmo reizi izmantojot lietotņu slēga funkciju, tiek pārbaudīts, kādas lietotnes ir instalētas 

ierīcē, un tiek ieteiktas lietotnes, kurām varētu būt nepieciešama aizsardzība. 

Lai pievienotu vai noņemtu lietotņu slēga aizsardzību, vienkārši pārslēdziet slēdzi blakus 

lietotnes nosaukumam. 

Lai meklētu lietotnes, pieskarieties meklēšanas lodziņam ekrāna augšdaļā. 
 
3. Lietotņu slēga iestatījumi 

Lietotņu slēga slēdzis 

Pārslēdziet slēdzi, lai pievienotu vai noņemtu lietotņu slēga aizsardzību. Pārslēdzot slēdzi 

izslēgtā pozīcijā, aizsardzība tiks noņemta no visām lietotnēm līdz ar lietotņu slēga paroli. 

 

Lietotņu slēga piemērošana 

Varat izvēlēties, kad tieši lietotņu slēgs tiek piemērots. Šobrīd ir pieejamas 3 opcijas. 

· Kad ierīce ir bloķēta: pēc verificēšanas lietotņu slēgs netiks piemērots, līdz bloķēsiet ierīci 

un atvērsiet aizsargātu lietotni pēc atbloķēšanas. 

· Kad ierīce ir bloķēta vai pēc iziešanas no lietotnes: Lietotņu slēga parole būs jāverificē pēc 

ierīces atbloķēšanas vai izejot no aizsargātas lietotnes. 

· Kad ierīce ir bloķēta vai 1 minūtes laikā pēc iziešanas no lietotnes: Lietotnes slēga parole 

jāverificē pēc ierīces atbloķēšanas vai ja 1 minūtes laikā pēc aizsargātas lietotnes 

aizvēršanas tā netiek atkārtoti atvērta. 

Paroles maiņa 

Varat mainīt lietotņu slēga paroles veidu un pašu paroli. 

Atbloķēšana ar pirkstu nospiedumu 

Ja nevēlaties izmantot pirkstu nospiedumu lietotņu slēgam, varat pārslēgt attiecīgo slēdzi. 

Ja vēlaties šo funkciju atkal ieslēgt, būs jāverificē pirkstu nospiedums. 

Satura slēpšana 

Lietotņu slēgs ļauj paslēpt paziņojumu saturu bloķēšanas ekrānā un atsevišķu lietotņu 

paziņojumu ēnā. Sadaļā Iestatījumi pieskaroties vienumam “Slēpt saturu”, būs redzamas 

visas saderīgās lietotnes. 
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Kad šī funkcija ir ieslēgta, faktiskā satura vietā būs redzams vienums “Jums ir jauns 

ziņojums”. 

Visu lietotņu vienlaicīga atbloķēšana 

Šī funkcija ļauj atbloķēt visas aizsargātās lietotnes, ievadot paroli tikai vienu reizi. 

Mi konta pievienošana 

Varat pievienot savu Mi kontu, lai varētu atiestatīt lietotņu slēga paroli. 

 

4. Lietotņu slēga paroles verificēšana 

Kad lietotņu slēgs ir aktivizēts, atverot aizsargātu lietotni, parādīsies dialoglodziņš, kurā 

jāievada parole. 

Lai atbloķētu lietotni, varat ievadīt paroli vai izmantot pirkstu nospiedumu. 

Lai atiestatītu lietotņu slēga paroli, pieskarieties vienumam “Aizmirsta parole”. Pieejamie 

varianti var atšķirties atkarībā no tā, vai pievienojāt savu Mi kontu pirms paroles 

atiestatīšanas mēģinājuma. 

Ja nevēlaties atvērt lietotni, ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pogai “Atpakaļ”, lai aizvērtu 

verifikācijas dialoglodziņu. 

 

Duālās lietotnes 
· Duālās lietotnes ļauj klonēt savā ierīcē esošu lietotni un to neatkarīgi izmantot ar citu 

kontu. 

· Duālās lietotnes var izveidot sadaļā Lietotņu pārvaldība > Duālās lietotnes. Tur būs 

redzams jūsu ierīcē instalēto saderīgo lietotņu saraksts. 

· Papildus instalētajām lietotnēm, kas ir saderīgas ar šo funkciju, būs redzamas arī 

ieteicamās lietotnes. Lai izveidotu duālo lietotni, izmantojiet slēdzi blakus lietotnes 

nosaukumam. 

· Lai meklētu ierīcē instalētās lietotnes, izmantojiet meklēšanas joslu ekrāna augšdaļā. 

· Visām duālajām lietotnēm ir saīsnes sākuma ekrānā. Saīsnes stūrī ir duālo lietotņu ikona, 

kas var palīdzēt atšķirt lietotnes. 

· Ikreiz, kad sistēmai būs nepieciešama duālas lietotnes darbība, tiks jautāts, kuru lietotni 

izmantot. 

 

Duālo lietotņu atinstalēšana 

Duālās lietotnes var atinstalēt tāpat kā parastās lietotnes. Turklāt, lai atinstalētu, var arī 

pārslēgt attiecīgās lietotnes slēdzi sadaļā Drošība. 

Visi atinstalējamās duālās lietotnes dati tiks dzēsti. 

 

Duālo lietotņu konti 

Ja duālā lietotne atbilst Google vairāku kontu saskarnes standartiem, šajā lapā varat 

pievienot un sinhronizēt duālo lietotņu kontus, kā arī pielāgot to iestatījumus. Trešo pušu 

lietotņu iestatījumi var atšķirties. 
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Piezīmes 

1. Piezīmes izveidošana 

Lai pievienotu jaunu piezīmi, atveriet lietotni un pieskarieties pluszīmes pogai. Piezīmēs tiek 

atbalstīta teksta, attēlu un audio failu pievienošana. 

 

2. Balss atgādinājumi 

Pieskarieties skaņas viļņu ikonai, lai izveidotu audio ierakstu un saglabātu to piezīmē. 

 

3. Funkcijas 

Piezīmēs var izmantot veidnes, pievienot attēlus, kontrolsarakstus un balss atgādinājumus, 

kā arī formatēt tekstu. 

Varat arī kopīgot savas piezīmes kā tekstu vai attēlus dažādās platformās. 

Nospiediet un turiet jebkuru piezīmi, lai iestatītu atgādinājumu, to paslēptu vai pievienotu 

mapei. 

 

4. Piezīmju dzēšana 

Lai piezīmi dzēstu, atveriet to un pieskarieties pogai “Vairāk”. Šīs darbības veikšanai var arī 

vilkt augšup ar diviem pirkstiem. Lai varētu izdzēst vairākas piezīmes, nospiediet un turiet 

piezīmi. 

 

5. Izdzēstu piezīmju atjaunošana 

Lai apskatītu dzēstās piezīmes, sākuma lapā pieskarieties vienumam “Piezīmes” un atlasiet 

vienumu “Atkritne”. Pieskarieties piezīmei, kuru vēlaties atjaunot. 

Ja nevarat atrast vajadzīgo piezīmi, meklējiet to vietnē i.mi.com. 

6. Mapes 

Sākuma lapā pieskarieties vienumam “Piezīmes”, lai parādītos nolaižamā izvēlne. Šeit varat 

izveidot mapes. 

Varat arī pārvietot piezīmes uz jaunām mapēm. 

 

7. Meklēšana 

Lai atrastu konkrētas piezīmes, ievadiet atslēgvārdus sākumlapas meklēšanas joslā. 

 

8. Slēptās piezīmes 

Lai skatītu slēptās piezīmes, velciet lejup no ekrāna augšējās daļas un apstājieties vidū. 

 

9. Skatīšana 

Lai pārslēgtos no saraksta uz režģa skatu, sākuma lapā pieskarieties pogai “Vairāk”. 
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Ierakstītājs 

1. Audio ierakstīšana 

Atveriet lietotni un vienkārši pieskarieties vienumam “Ierakstīt”, lai sāktu audio 

ierakstīšanu. Varat pārtraukt un atsākt procesu, kā arī atzīmēt konkrētus segmentus 

ierakstīšanas laikā. 

 

2. Ierakstu skatīšana 

Lai skatītu visus savus ierakstus, pieskarieties vienumam “Ieraksti”. 

 

3. Iestatījumi (var atšķirties dažādās ierīcēs) 

Lai skatītu pieejamās opcijas, augšējā stūrī pieskarieties ikonai Iestatījumi. Šeit varat iestatīt 

ierakstu kvalitāti, atļaut izmantot uztvērēju, lai atskaņotu audio failus, un vēl. 

 

Ekrāna ierakstītājs 

1. Ekrāna ierakstītājs 

Ekrāna ierakstītāja ir atrodams sākuma ekrāna mapē “Rīki”. Lai aktivizētu ierakstītāju, 

atveriet lietotni un pieskarieties sarkanajai pogai. Ekrāna stūrī parādīsies poga “Sākt”. Kad 

esat gatavs, pieskarieties šai pogai, lai sāktu ierakstīšanu. 

 

2. Ieraksta pabeigšana 

Lai pabeigtu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pogai “Apturēt”. 

 

3. Ieraksta atcelšana 

Ja vēlaties atcelt ierakstīšanu un aizvērt ekrāna ierakstītāju, pieskarieties vienumam “×” uz 

pogas “Sākt”. 

 

4. Videoklipu pārvaldīšana 

Ierakstītie videoklipi būs redzami ekrāna rakstītāja sākumlapā. Šeit varat tos skatīt un 

rediģēt. 

 

5. Iestatījumi 

· Izšķirtspēja: Varat ierakstīt dažādas izšķirtspējas videoklipus. Augstākas izšķirtspējas 

videoklipi izskatās skaidrāki. 

· Videoklipu kvalitāte: labāka videoklipu kvalitāte nozīmē skaidrāku attēlu un lielāku faila 

izmēru. 

· Kadru ātrums: Lielāks kadru ātrums samazina kustību izplūšanu videoklipos, taču tiem ir 

nepieciešams vairāk sistēmas resursu. Ierakstot garus videoklipus ar augstu kadru ātrumu, 

ierīce var pārkarst. 

· Orientācija: iestatiet orientāciju portreta vai ainavas režīmā vai izvēlieties režīmu 

“Automātiski”. 

· Skaņas avots: ierakstiet videoklipus bez skaņas vai pievienojiet mikrofona/sistēmas skaņas. 
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· Ekrāna bloķēšana, lai pabeigtu ierakstu: bloķējiet ierīci, lai pabeigtu un saglabātu procesā 

esošu ierakstu. 

· Skārienu žestu parādīšana: ierakstīšanas laikā tiks parādīti balti punkti, norādot vietas, 

kurās pieskārāties ekrānam. 

· Navigācijas pogu vizualizēšana: nospiežot pogas Sākums, Izvēlne un Atpakaļ, tiek parādītas 

uzvednes. 

 

Kalkulators 

1. Standarta kalkulators 

Atverot lietotni, vispirms ir redzams standarta kalkulators. 

 

2. Zinātniskais kalkulators 

Atveriet kalkulatoru un pieskarieties slēdzim, lai pārslēgtos uz zinātnisko kalkulatoru, kas 

var veikt darbības ar trigonometriskajām funkcijām, leņķiskajiem radiāniem un saknēm. 

 

3. Konvertētājs 

Šī funkcija ļauj konvertēt valūtu, kā arī vairākas mērvienības. 

 

4. Hipotēkas kalkulators 

Hipotēku kalkulators padara finanšu plānošanu daudz vienkāršāku ar pielāgojamu atmaksas 

metožu un procentu likmju palīdzību. 

 

Kompass 

1. Ierīces kalibrēšana 

Konstatējot būtiskus traucējumus, kompasa funkcija iesaka kalibrēt ierīci. Šādos gadījumos 

vienkārši sekojiet norādēm ekrānā. 

 

2. Kompass 

Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai redzētu kompasa virsmu. 

Turiet tālruni vertikāli, lai skatītu kameras parādīto attēlu. 

 

3. Līmeņošana 

Lai izmantotu tālruni kā līmeņošanas latu, sākumlapā velciet pa kreisi. 

 

Lietotne Mi Mover 

1. Lietotnes atvēršana 

Lai atvērtu lietotni, atveriet sadaļu Iestatījumi > Papildu iestatījumi > Mi Mover. 

 

2. Pārslēgšanās no iPhone tālruņa uz Mi Phone tālruni 

Varat pārsūtīt kontaktpersonas, fotoattēlus un videoklipus, kalendāra notikumus un 

piezīmes. Abām ierīcēm izveidojiet savienojiet ar Wi-Fi, atveriet lietotni Mi Mover un 
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pieskarieties vienumam “Es esmu saņēmējs”. Atlasiet vienumu “Importēt no iPhone 

tālruņa”, ievadiet savu Apple ID un paroli un pieskarieties pie “Pierakstīties”, lai sāktu 

pārsūtīšanu. 

(Piezīme: divpakāpju autentifikācija ir nepieciešama ierīcei, kurā darbojas operētājsistēma 

iOS 10.3 vai jaunāka versija). 

 

Pārslēgšanās uz jaunu Mi Phone tālruni no vecā Mi Phone tālruņa 

· Jaunā ierīce 

Atveriet lietotni Mi Mover, pieskarieties vienumam “Es esmu saņēmējs”, atlasiet “Importēt 

no Android tālruņa” un ģenerējiet QR kodu. 

· Vecā ierīce 

Atveriet lietotni Mi Mover, pieskarieties vienumam “Es esmu sūtītājs”, skenējiet QR kodu 

jaunajā ierīcē, atlasiet vienumus, kurus vēlaties pārsūtīt, un pieskarieties vienumam “Sūtīt”. 

Pārsūtīšanas laikā nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, jo lietotnē Mi Mover vienību 

sūtīšanai tiek izmantots Wi-Fi. 

 

3. Pārslēgšanās no Android tālruņa uz Mi Phone tālruni 

· Jaunais Mi Phone tālrunis 

Atveriet lietotni Mi Mover, pieskarieties vienumam “Es esmu saņēmējs”, atlasiet “Importēt 

no Android tālruņa” un ģenerējiet QR kodu. 

· Vecais Android tālrunis 

Instalējiet lietotni Mi Mover un atveriet to. Pieskarieties vienumam “Sākt”, skenējiet QR 

kodu jaunajā ierīcē, atlasiet vienumus, kurus vēlaties pārsūtīt, un pieskarieties vienumam 

“Sūtīt”. 

 

Skeneris 

1. Lietotnes atvēršana 

Skeneri var atvērt, pieskaroties ikonai Sākuma ekrāns vai izmantojot īsceļus 

pārlūkprogrammā, globālajā meklēšanā un lietotnē Mi Wallet. 

 

2. Skenēšanas kodi 

Pieskaroties ikonai sākumlapas augšējā labajā stūrī, papildus svītrkodu un QR kodu 

skenēšanai var arī atpazīt kodus sadaļā Galerijā saglabātajos attēlos. 

 

3. Iepirkšanās 

Skenējiet preci, kuru vēlaties iegādāties, lai to meklētu tiešsaistes tirdzniecības platformās. 

 

4. Dokumentu skenēšana 

Šī funkcija ļauj saglabāt skenētos dokumentus kā attēlus vai atpazīt tekstu un saglabāt to kā 

piezīmi. Varat arī kopēt atpazīto tekstu starpliktuvē. 
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Mi Drop lietotāja rokasgrāmata 

Mi Drop ir Xiaomi izstrādāta failu kopīgošanas lietotne. Šī lietotne ļauj kopīgot failus, 

mūziku, attēlus, lietotnes un citus vienumus ar visām Android ierīcēm. Failu pārsūtīšana 

lietotnē Mi Drop ir 200 reizes ātrāka nekā Bluetooth pārsūtīšana. Pārsūtīšanas ātrums 

sasniedz 50 Mb/s. 

 

1. Faila nosūtīšana lietotnē Mi Drop 

Atveriet lietotni Mi Drop un pieskarieties vienumam “Sūtīt”. 

Izvēlieties failus, pieskarieties sūtīšanas pogai un gaidiet saņēmēju. 

Pieskarieties otras personas profila attēlam un sāciet pārsūtīšanu. 

 

2. Faila saņemšana lietotnē Mi Drop 

Atveriet lietotni Mi Drop, pieskarieties saņemšanas opcijai un gaidiet, kamēr otra ierīce 

izveido savienojumu. 

 

3. Savienojuma izveide starp ierīcēm, izmantojot QR kodu 

Sūtītāja ierīcē jāpieskaras vienumam “Skenēt QR kodu”, lai izveidotu savienojumu un 

skenētu saņēmēja ierīces QR kodu. 

Saņēmēja ierīcē jāpieskaras vienumam “Savienoties, izmantojot QR kodu”, lai parādītu 

QR kodu. 

 

4. Kā kopīgot lietotni Mi Drop ar draugiem? 

Atveriet lietotni Mi Drop un pieskarieties vienumam “Kopīgot Mi Drop” — tiks parādīta 

portatīvā tīklāja un Bluetooth opcija. 
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