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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی  هنما کاربررا
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ی ویژگی -1 اساسیها

4
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

اساسی-1

ت سیم  هاکار

کردنشارژ 

ش و روشن  گوشیکردن خامو

ت سیم سینی استخراج ابزار از  ت سیم سینی تا کنید استفاده شده ارائه کار کنید.خارج خود گوشی کنار از را کار

ت از توانید می فقط شما  ت سیم یک در همراه تلفن مخابراتی شرکت یک خدما ی تلفن کنید. استفاده کار ت سیم دو ها تعداد به بسته کار

ت سیم  ی کار ی گزینه شده نصب ها ی ها هند.می ارائه را بیشتر د

ی گزینه  ت در ترجیحی شبکه انواع تغییر ها ت سیم  <تنظیما ی شبکه و کار است.موجود ترجیحی شبکه نوع  <همراه تلفن ها

شود.روشن گوشی تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه 

ت، سیم دادن قرار  .1 UIMو  ،USIMکار

ی نام توانید می  ت سیم ها ی که را کار ی شماره صفحه رو ی کنید. ویرایش شوند می داده نمایش گیر  networks mobileبه کار، این انجام برا

& cards SIM > Settings  ی و رفته ت سیم رو بزنید.ضربه خود کار

شدنروشن  .1

هر منو تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه  ی شود. ظا ش رو بزنید.ضربه کردن» «خامو

ت، سیم حذف  .2 UIMو  ،USIMکار

ی وقتی  که هنگامی کنید. وصل برق پریز به متصل آداپتور به را آن و کنید وصل تلفن به را  USBکابل است، اتمام به رو شما گوشی باتر

کنید.جدا را شارژر شد، شارژ کامل طور به شما گوشی 

ش  .2 شدنخامو

ت سیم  هید قرار سینی داخل را خود کار هید.قرار خود دستگاه در را آن و د د

ی راه  .3 مجددانداز

ت سیم  هید.قرار خود دستگاه در دوباره را سینی و کرده خارج سینی از را خود کار د

ی راه  مجددانداز

هد، نمی پاسخ شما دستگاه اگر  ش روشن/دکمه د ت به را خامو هید فشار ثانیه  15مد شویدمجبور تا د

ت سیم سینی استخراج ابزار از  ت سیم سینی تا کنید استفاده شده ارائه کار کنید.خارج خود گوشی کنار از را کار

ی کابل از فقط  ی و  USBها ها ی دستگاه از استفاده کنید. استفاده مجاز برق آداپتور ی غیرمجاز ها به است ممکن گوشی کردن شارژ برا

ی  ی آسیب باتر شود.انفجار به منجر و کند وارد جد

ت سیم توانید می کارته، سیم دو دستگاه یک در  ی کار ی را فرض پیش ها ی برا ی داده از استفاده و تماس برقرار ت در همراه تلفن ها ت سیم  <تنظیما کار

ی شبکه و ها  کنید.تنظیم همراه تلفن ها

هر منو تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه  ی شود. ظا ی "راه رو بزنید.ضربه مجدد" انداز

ت  .3 ت و  ،USIMسیم، تنظیما UIMکار
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
5

ی تماس  دریافتیها

ی  تماسبرقرار

ت-2 ارتباطا

ی فیزیکی دکمه هر  هید فشار را خود تلفن رو هنگ تا د ش زنگ آ شود.خامو

ی در را رنگ قرمز دکمه  هده را شناور اعالن اگر یا کنید، رد را تماس تا بکشید صفحه تمام گفتگو ی سادگی به کردید، مشا بزنید.ضربه دکمه رو

ی  ی تماس، به دادن پاسخ برا ی شماره هر رو بزنید.ضربه خود تماس سابقه در ا

هیدپاسخ پیامک با  .3 د

ی در را  SMSدکمه  هید. پاسخ متنی پیام یک با تا بکشید صفحه تمام گفتگو ی پاسخ از یکی توانید می د ب را سریع ها پیام یک یا کنید انتخا

بنویسید.سفارشی 

ی شماره  .4 سریعگیر

داریدنگه و داده فشار را تلفن شماره یک  .2

ی شماره دکمه تا دارید نگه و داده فشار را تلفن شماره یک  هر گیر ی شود. ظا ی برا ی تماس برقرار بزنید.ضربه دکمه رو

ی  ی کادر در را رنگ سبز دکمه تماس، به دادن پاسخ برا هده را شناور اعالن اگر یا بکشید صفحه تمام گفتگو ی سادگی به کردید، مشا ضربه دکمه رو

بزنید.

تماسرد  .2

تماستاریخچه از تماس شماره  .3

ی شماره صفحه در را تلفن شماره یک  ی و کنید وارد گیر ی شماره تا بزنید ضربه رنگ سبز دکمه رو ی مستقیماً اگر شود. گیر ضربه رنگ سبز دکمه رو

ی شماره آخرین بزنید،  هر اید گرفته که ا ی دوباره شود. می ظا بسازیدتا بزنید ضربه دکمه رو

ی یک طریق از است ممکن  ی تماس از شناور اعالن یک یا صفحه تمام گفتگو شوید.مطلع دریافتی ها

ی تلنگر  .5 ش برا زنگکردن خامو

هاتماس به پاسخگویی  .1

تماس.

ی شما تلفن وقتی  در را ویژگی این میتوانید شود. بیصدا زنگ تا برگردانید را آن است، باال به رو آن نمایش صفحه و دارد قرار افقی سطح یک رو

ت  ت  <تماس تنظیما ی تماس تنظیما کنید.فعال ورود

ی راه  ی مختلفی ها ی برا دارد.وجود  MIUIدر تماس برقرار

ی رقم یک  ی شماره صفحه رو هید.اختصاص آن به تلفن شماره یک تا دارید نگه و داده فشار را گیر د

یشماره صفحه از استفاده  .1 گیر

ش  .4 هنگ کردن خامو زنگآ

تلفن-1
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ی ویژگی  تماسدر ها

گیرندهتماس شماره 

ت از تلفن شماره  .1 زردصفحا

زدن.زنگ 

ی عالمت  · تلفنشماره گذار

ی است بلند تلفن وقتی  ی تماس زنگ صدا هش را دریافتی ها هید. کا ت در را ویژگی این میتوانید د ت  <تماس تنظیما ی تماس تنظیما فعال ورود

کنید.

ی تلفن شماره تصحیح  · ش ها شدهگزار

ی یک موارد، برخی در  ش را تلفن شماره میکند پیشنهاد شما به که خودکار گفتگو هید، گزار س د هر تماس پایان از پ میتوانید همچنین میشود. ظا

ی  ها ت» صفحه در فعال بهطور را تلفن شماره ش «جزئیا هیدگزار د

ی افزایش  .7 زنگصدا

هد می امکان شما به گیرنده تماس شناسه  کنید.شناسایی اند نشده ذخیره شما مخاطبین در که را هایی تلفن شماره د

شماست.دسترس در تماس هنگام در گزینه چندین 
Recorder: ·  در را صدا و کرده ضبط را ها تماس توانید میRecorder  کنید.ذخیره

ی تلفن شماره  .2 ی عالمت ها شدهگذار

ی شماره توانند می  MIUIکاربران  ی، عنوان به را ناشناس ها هبردار ی شرکت تلفنی، بازاریابی کال ی عالمت غیره و تاکسی ها این و کنند گذار

ت  ش  MIUIبه را اطالعا هند. گزار ی ثابتی بازخورد کاربران از توجهی قابل تعداد اگر د نظر یک همراه به را تلفن شماره این کنند، ارائه شماره یک برا

هید نظر یک دریافت هنگام در  دید.خوا

شدنبلند هنگام آرام زنگ  .6

ی یادداشت ها: یادداشت  · س که کنید بردار شود.می ذخیره ها یادداشت برنامه در تماس پایان از پ

ی توانید می  ی تماس مورد در را شما فلش که کنید کار ت در ویژگی این کند. مطلع دریافتی ها ت  <تماس تنظیما ی تماس تنظیما است.موجود ورود

ت  ی زرد صفحا ت و ها شرکت تلفن شماره حاو هده که اطالعاتی شوند. می ارائه ما مشاغل یا شرکا خود توسط آنها است. خدما هید مشا کرد خوا

ها شامل  ی و نام ها ت شرکت/آرم ت در است. خدما ی تلفن شماره تماس، دریافت صور شوندمی شناسایی همیشه  Pages Yellowها

ت که شدید متوجه اگر  ت" صفحه در را آن توانید می است، شده داده نسبت تلفن شماره یک به نادرستی اطالعا تصحیح تلفن شماره "جزئیا

کنید.

آنها.از 

هنگ حجم  ت در را ویژگی این میتوانید یابد. افزایش اید کرده تنظیم شما که سطحی به تدریج به تواند می زنگ آ ت  <تماس تنظیما تماس تنظیما

ی  کنید.فعال ورود

ت داده پایگاه آیند: می منبع دو از ها داده  ش و زرد صفحا ی گزار کاربر.ها

بزنیدفلش زدن زنگ هنگام  .8

عددیک از 

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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رسانیپیام  -2

ت  تماستنظیما

هاپیام به پاسخ و ارسال 

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
7

پیامارسال  .1

ی  ی پیام، نوشتن هنگام اسالید، نمایش یا ویدیو صدا، دلخواه، موارد از مورد تصویر، مخاطب، کردن پیوست برا پالس دکمه رو
بزنید.ضربه 

ب  .4 ت سیم انتخا ی کار ی پیام برا خروجیها

ها همه از را تماسها میتوانید  ی به را ضبط یا کنید، ضبط شماره ها ی سفارشی، شماره ها ی یا و/ناشناخته شماره ها فهرست شماره

کنید.محدود 

ی میتوانید همچنین  ی گزینها ی ارسال برا ها ی میان در زماندار پیام ها کنید.پیدا پیوست گزینه

ی تماس تمام توانید می  ت به را خود ها کنید.ضبط خودکار صور

ی شماره آیا که کند بررسی  MIUIتا کنید استفاده ویژگی این از  ت یا شرکت عنوان به ناشناس ها ی عالمت خدما خیر. یا اند شده گذار

ی  ی برا دارید.نگه و داده فشار را تلفن شماره یک تماس، برقرار

پیامیک به دادن پاسخ  .2

ت سیم دو اگر  ت سیم کدام از که شود می سؤال شما از پیام ارسال از قبل دارید، خود دستگاه در کار کنید.استفاده کار

کنیدشناسایی را مجهول اعداد  .2

ی و کنید باز را پیامرسانی برنامه  ب خود مخاطبین از را گیرنده توانید می شود. ایجاد خالی پیام یک تا بزنید ضربه پالس رو کنید انتخا

ت به را تلفن شماره یا  ی و کنید وارد را خود پیام کنید. اضافه دستی صور بزنید.ضربه "ارسال" رو

ت  .4 پیشرفتهتنظیما

شده.انجام 

هایی شماره مکان  MIUIمیشود باعث ویژگی این  ی که را تلفن ی تماسها ها از ورود هد. نمایش را میشود برقرار آن هایی د گزینه

ی  ی خودکار افزودن و پیشفرض کشور کد یک تنظیم برا ها است.موجود نیز کشور کد

کشورکد و مکان  .3

ی  ی رسیدید اینکه از بعد کنید. وارد زیر فیلد در را خود پاسخ و بزنید ضربه اید کرده دریافت که پیامی رو بزنیدضربه «ارسال» رو

تماسضبط  .1

ی  هده برا ی پاسخ لیست مشا بکشید.راست سمت به را خود انگشت سریع، ها

ت  ی هایی گزینه شامل تنظیما ی شبکه ها، تماس برا ت سیم و همراه تلفن ها ی است. کار ی شماره صفحه در  Menuدکمه رو ضربه گیر

ت تا بزنید  شود.باز تنظیما

ت میتوانید  ی صفحه لمسی تون تنظیما ی سایر و شمارهگیر ها ی گزینه کنید.پیدا اینجا در را شخصیساز

ی پیام و ها پیوست  .3 ی زمان ها شدهبند
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ی پیام است، روشن ویژگی این که هنگامی  ت لیست در شده مسدود متنی ها شود.می داده نشان مکالما

تحویلوضعیت 

س  ی عک هیداختصاص را مخاطب ها د

ی در جستجو نوار از  ی شروع صفحه باال ی برا ت از تلفن شماره جستجو ت و ها پیام زرد، صفحا کنید.استفاده مکالما

ی پیام تحویل هنگام تا کنید استفاده ویژگی این از  شوید.مطلع خود ها

ت  .4 ی پیام اضافی تنظیما ها

شدهحذف 

ی  تحویلصدا

س  ی عک ی نمایه ها س بدون مخاطبین به شخص اول حروف حاو شود.می داده اختصاص نمایه عک

ی ویژگی این از  ی گروه برا ی اعالن خودکار بند کنید.استفاده پیامکی ها

س نمایش  ی عک پروفایلها

ی  کنیدروشن را ویژگی این اعالن، در و قفل صفحه در ها پیام نمایش پیش نمایش برا
سایه.

ی  MIUIاست، روشن ویژگی این وقتی  ها س هد نمایش را افراد نمایه عک ها و مید س اختصاص مشاغل به خودکار بهطور را عک

هد. مید

هد اجازه  MIUIبه هوشمند پیامرسانی  ی مید ها ی را دریافتی پیام ی برا ها ی و کند بررسی مصرف یکبار عبور رمز ها ی منو هوشمند

ی  ی برا ها کند.ایجاد کسبوکار پیام

هااطالعیه  .3

هده  ی پیام مشا ی  Cloud Miدر شده ذخیره شده حذف ها ی همه برا است.دسترس در  Cloud Miاعضا

قفلصفحه در ها پیام نمایش 

هااعالن گروه 

Message Mi 1.  ها ی سایر به را پیام ها کنید.ارسال هزینه پرداخت بدون  MIUIدستگاه

ی پیامک نمایش  شدهمسدود ها

هوشمندپیام نمایش  .2

ی پیام تحویل هنگام  ی شما، ها کنید.پخش را تحویل صدا

کردنجستجو 

ت تنظیما

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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تماس-3

ها از مخاطبین کردن وارد  ب ی وقتی حسا ی میکنید، باز را برنامه بار اولین برا ها ی از مخاطبین کردن وارد گزینه ها ب هر شما حسا ظا

ت در همچنین آنها میشوند.  هستند.موجود تنظیما

ی  ی برا ی از پشتیبانگیر ی خود، پیامکها ی هایی گزینه کنید. روشن را  Cloud Miبا همگامساز ی دستگاه برا تسیم دو ها کار

مخاطبینکردن اضافه  .1

هستند.موجود نیز 

ت  اضافیتنظیما

ی و کنید باز را مخاطبین برنامه  ی مخاطب یک افزودن برا بزنید.ضربه مثبت عالمت رو

مخاطبینکردن وارد  .2

ت  ی تنظیما ت صفحه پایین در توان می را پیشرفته کاربران برا کرد.پیدا تنظیما

ی همگام   CloudMiاز ها پیام ساز

9
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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تصاویر-1

ت در را سوئیچ  هید تغییر عبور رمز و قفل صفحه  <تنظیما هش دکمه دادن فشار بار دو با بتوانید تا د ی راه را دوربین صدا، کا کنید.انداز

ی  شود.باز دوربین تا بزنید ضربه اصلی صفحه میانبر رو

پرتره .2

ی خود عبور رمز تأیید بدون را دوربین اگر (توجه:  ی راه قفل صفحه رو ی موارد توانید نمی کنید، انداز ببینید.)را خود گالر

قفلصفحه  .2

ی دستورالعمل و بروید پرتره حالت به  ی ها س تا کنید دنبال را صفحه رو س با هایی عک بسازید.تار زمینه پ

ی  شودباز دوربین تا بکشید چپ به را خود انگشت قفل صفحه رو

ی دستگاه عقب: دوربین  · ی دوربین دو هر از دوگانه دوربین ها س کردن محو و سوژه داشتن نگه واضح برا کنند.می استفاده زمینه پ

س .1 عک

هش دکمه  .3 هیدفشار دوبار را صدا کا د

س افزار نرم از استفاده با جلو: دوربین  · ی عک ت در ویژه دکمه دادن فشار با توانید می بگیرید. زیبایی پرتره ها با ها، دستگاه از برخی در  Photoحال

س جلو دوربین از استفاده  ی عک بگیرید.پرتره ها

اصلیصفحه میانبر  .1

س"  ت "عک ی است. فرض پیش حال ی بین جابهجایی برا تها جابجایی دکمه بکشید. راست و چپ به را خود انگشت میتوانید دوربین، مختلف حال

هید پیدا شروع صفحه در نیز را عقب و جلو دوربین بین  کرد.خوا

تصاویر-2

دوربین-1

دوربینسریع کردن باز نحوه 

ت  ی حال دوربینها

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
10
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شیبتغییر 

تایمر

س داشتن نگه صاف  عکاسیحین در ها عک

ی  ت در «بیشتر» دکمه رو س حال ب را -shift» «Tiltو بزنید ضربه عک ی دوباره است. دسترس در فرض پیش طور به متمرکز حلقه کنید. انتخا دکمه رو

بروید.افقی خطوط به تا بزنید ضربه 

ی  · هند.تغییر را خود مکان تار و متمرکز مناطق تا بزنید ضربه دوبار صفحه رو د

ترراحت بسیار 

پانوراما .4

س  ش شاتر، دکمه دادن فشار از پ هید را معکوس شمار ش طول در دید. خوا ی زاویه معکوس، شمار ی ترکیب و عکسبردار کنید.تنظیم را بند

ی  ت در «بیشتر» دکمه رو س حال ب را «تایمر» و بزنید ضربه عک س ثانیه  3با تا کنید انتخا بگیرید.عک

س چندین شما تلفن  ت در را عک س و گیرد می پانوراما حال س یک در را آنها سپ ی کند. می ترکیب درز بدون عک ی شروع برا بزنید، ضربه شاتر دکمه رو

س  ی تا را خود گوشی یا بزنید ضربه دوباره کنید. دنبال را ها دستورالعمل سپ ب منظره ناحیه انتها هید حرکت یا شود.تمام کار تا د

ی  ت در «بیشتر» دکمه رو س حال ب را «صاف» و بزنید ضربه عک کنید.انتخا

ی  ی برا ی بروید. ویدیو حالت به فیلمبردار ب برا ی انتخا ها س تایم گزینه هسته، حرکت و لپ ی آ ی در «بیشتر» دکمه رو بزنید.ضربه صفحه باال

ی  .7 کوتاهویدئو

کنید.حرکت اطراف به تا بکشید را شده متمرکز ناحیه  ·

ی را شده سفید ناحیه  · بکشید.اندازه تغییر برا

ش که نیستید مطمئن اگر  .3 ی تا بروید مربع حالت به میکند، کار بر ها س بنویسید.ساختن حین در را خود عک

ت این از  ی حال ی برا ها، از خاصی مجموعه کنید. استفاده ثانیه  10تا فیلمبردار ی فیلتر ی ویرایش و فیلمبردار ها اشتراک به از قبل را شما ویدیو

ی پلتفرم در آنها گذاشتن  ی رسانه مختلف ها هدمی انجام اجتماعی ها د

ت این از  ی حال کنید.استفاده  ISOو شاتر سرعت فوکوس، سفید، رنگ تعادل دستی تنظیم برا

ی  .2 یبا باز تار

ی که هنگامی  ها س ی شده سفید ناحیه یک میگیرید، شیبدار عک هید صفحهنمایش رو س وقتی دید. خوا شود.می تار قسمت این گیرید می عک

ویدئو .6

بمنظره کردن صاف  .1 یا

ی و ثابت سرعت کند. مختل را روند است ممکن تلفن سریع حد از بیش حرکت (توجه:  هد.)را نتیجه بهترین ثابت زوایا مید

س گرفتن  .1 ی عک دارشیب ها

هنما .5 را

س  ی زدن ضربه از پ ی دوباره تاخیر. شاتر دکمه رو ی تا بزنید ضربه تایمر دکمه رو شود.تنظیم ثانیه  5رو

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

11
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ی سلفی  هیها گرو

بزرگنمایی

کردنزیبا 

هد را امکان این شما به ویژگی این  ی میکنید، کج را خود گوشی چگونه اینکه به توجه بدون که مید ها س دارید. نگه صاف همیشه را خود عک

ب داخل از تصویر فقط  ی در قا شوند.می بریده ها حاشیه شود، می ذخیره شما گالر

ی  ت در «بیشتر» دکمه رو س حال هی» «سلفی و بزنید ضربه عک ب را گرو کنید.انتخا

ویژگیاین درباره  .2

ویژگیاین درباره  .1

کنیدروشن را ویژگی این  .1

س، گرفتن حین در است، روشن ویژگی این وقتی  س چندین عک س شود. می گرفته عک ت بهترین سپ س یک در فرد هر چهره حاال ترکیب عک

شود.می 

Beautify  ی هم ی هم و جلو دوربین برا است.دسترس در عقب دوربین برا

ی دوربین از استفاده  .2 مختلفها

ی  کنید.بزرگنمایی و بزرگنمایی توانید می جلوه بهترین به دستیابی برا

ویژگیاین درباره  .2

ی فقط ویژگی این (توجه:  شود.)می پشتیبانی پشتی دوربین برا

واقعی.زمان در 

ها از برخی در ویژگی این (توجه:  ی زدن ضربه با میتوانید نمیشود. پشتیبانی مدل ت در «بیشتر» دکمه رو س، حال در آیا که کنید بررسی عک

هتان  خیر.)یا است موجود دستگا

Beautify  ی گزینه ی ها ی را متعدد ی ویژگی بهبود و پوست رنگ کردن صاف برا ت ها هدمی ارائه صور د

12
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
13

هر بزرگنمایی مقیاس تا دارید نگه و داده فشار را  2Xمیانبر  شود.ظا

ت این رساندید، آن مقدار کمترین یا باالترین به را بزرگنمایی که هنگامی (توجه:  کنند.)نمی کار دیگر حرکا

زومدقیق مقادیر  .3

ی  کنید.بزرگنمایی تا بیاورید هم کنار را انگشتان کنید، دور یکدیگر از را خود انگشت دو بزرگنمایی، برا

ی در فقط ویژگی این (توجه:  ها میشود.)پشتیبانی دوگانه دوربین دستگاه

ژستزوم  .1

ی  ی بزرگنمایی برا ی بزنید. ضربه  2Xمیانبر رو بزنید.ضربه دوباره بزرگنمایی برا

ی در فقط ویژگی این (توجه:  ها میشود.)پشتیبانی دوگانه دوربین دستگاه

برابر 2زوم  .2
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شود.)نمی پشتیبانی ها دستگاه از برخی در خودکار  HDR(توجه: 

ی جابهجایی با میتوانید  ها ت در مربوطه سوئیچ ی دوربین، تنظیما ها ی را دوگانه دوربین واترمارک و زمانی مهر ی رو ها س اضافه خود عک

ی دوگانه دوربین واترمارک کنید.  ی مدل برا ت گوشی مختلف ها است.متفاو

ی را  HDRنماد است، روشن ویژگی این وقتی  هید خود نمایش صفحه رو س گرفتن دید. خوا گرفتن از تر طوالنی کمی  HDRدر عک

س  ی عک است.معمولی ها

شود.)نمی پشتیبانی ها دستگاه از برخی در دوگانه دوربین واترمارک (توجه: 

HDR  س چندین ویژگی این است. باال دینامیکی محدوده مخفف حد از بیش را تاریک نقاط و کند نور کم را روشن نواحی تا گیرد می عک

هی  ی موارد همه تا کند ترکیب هم با را آنها و کند نورد س رو هده قابل وضوح به شما عک باشند.مشا

HDR

واترمارکو زمان تمبر 

14
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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موزاییک .4

س  .1 کنیدبهینه را ها عک

ی غیر خطوط کند می کمک شما به همچنین ویژگی این  ی انگشت کشیدن با را ضرور کنید.حذف آنها رو

ب به  ی همگام و شوید وارد خود  Miحسا س داشتن نگه کنید. روشن را  Cloud Miبا ساز ی عک ی فایل ذخیره و خود دستگاه در شده بهینه ها ها

ی  Cloud Miدر اصلی  ی ذخیره فضا ی ساز کند.می آزاد را زیاد

ی شکل یا کنید درست ابله توانید می  س به را مختلفی ها ی عک کنید.اضافه خود ها

سهایتان چگونه که بیاموزید  ی عک ی فضا بگیرندکمتر

ی ویژگی این از اشیاء و خطوط کردن پاک  .1 ی آشفتگی حذف برا س از بصر ی عک کنید.استفاده خود ها

دودل .3

ت اغلب  ی فقط شما اوقا ت برا هی مد ت اسکرین به نیاز کوتا ی غیر موارد دارید. شا ی فضا تا کنید حذف را ضرور شود.ذخیره مفید موارد برا

س توانید می چگونه ببینید  ی و ها عک ها هیدتغییر را خود ویدیو د

ت اسکرین  .2 کنیدحذف را ها شا

ی تعداد با  ی برچسب زیاد ی سلفی دار خنده ها کنید!تر خنک را خود ها

هید اگر  ی کنید، پنهان را اشیایی میخوا ها ی به را مختلفی موزاییک الگو ها س کنید.اضافه خود عک

استیکر .2

ی-2 گالر

15
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی  ی ذخیره فضا کنیدآزاد را ساز

س  4تا  1کالژ  ی را عک ب کالژ یک ایجاد برا ی و سبکها کنید. انتخا ها ی هستند.دسترس در متعدد طرحبند

ویرایشگر
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ها"."آلبوم برگه در دلخواه موارد 

هده هنگام  س، یک مشا ی عک ب نماد رو کنیدپیدا توانید می شما کنید. اضافه دلخواه موارد به را آن تا بزنید ضربه قل

ی سایر با را آن میتوانید  بگذارید.اشتراک به خانواده اعضا

ی  س کنید. اضافه عبور رمز یک که شود می خواسته شما از بکشید. پایین به ها آلبوم برگه رو س تمام آن در که بینید می را خود مخفی آلبوم این، از پ که هایی عک

شوند.می ذخیره اید کرده پنهان 

ی  ت در را خودکار پشتیبانگیر ی تنظیما ها هرگز تا کنید روشن گالر س ی و عک ها هید. دست از را مهم ویدیو ب با میتوانید ند ی در خود  Miحسا ها (مثالً دیگر دستگاه

ها  ی و تلویزیون ها ی تا شوید وارد  Cloud Miبه سازگار) رایانه ها س کنید.مرور را خود عک

ها.آلبوم برگه در آلبوم 

کنیداستفاده خود مخفی آلبوم از چگونه 

ی همگام نحوه  ی ساز  CloudMiبا گالر

ی را نوپا کودک یک  س رو ی عالمت کودک عنوان به را او و کنید پیدا خود عک س کنید. گذار هید را خود کودک این، از پ دیدخوا

کودکآلبوم از استفاده نحوه 

کودکآلبوم 

مخفیآلبوم 

دلخواهموارد 

ی پشتیبان  خودکارگیر

16
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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17
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

س که را زمانی میتوانید  هتان آن از پ ب به دستگا ت در میرود، خوا ب  <عبور رمز و قفل صفحه  <تنظیما زمان کنید. تنظیم خوا

ی فرض پیش  ی شما دستگاه باشد، بیشتر زمان این هرچه است. شده تنظیم دقیقه  1رو ی انرژ کند.می مصرف بیشتر

ت  هید. تغییر را سوئیچ و کنید باز را زمینه تصویر فلک چرخ  <عبور رمز و قفل صفحه  <تنظیما ی د ها ی والپیپر به مرتب طور به را جدید

هید تحویل خود قفل صفحه  گرفت.خوا

ی پیشفرض زمینه طرح اگر  ی میشود، اعمال شما دستگاه رو ی بکشید، راست سمت به قفل صفحه رو ضربه  Carousel» «Wallpaperرو

ها و بزنید  کنید.دنبال را دستورالعمل

ت به  ب را انگشت» اثر «افزودن و بروید انگشت اثر مدیریت  <عبور رمز و قفل صفحه  <تنظیما کنید.انتخا

اصلیصفحه میانبر ایجاد نحوه  .2

ت به  ب را خود دلخواه صفحه قفل نوع بروید، صفحه قفل تنظیم  <عبور رمز و قفل صفحه  <تنظیما را ها دستورالعمل و کنید انتخا

کنید.دنبال 

ت در بسپارید. خاطر به را خود عبور رمز توجه:  ش صور ی کارخانه بازنشانی باید کنید. بازیابی را آن توانید نمی آن، کردن فرامو انجام ا

هید  س جمله (از ها داده تمام که د کند.می پاک شما دستگاه در را ها) برنامه و مخاطبین ها، عک

 CarouselWallpaperکردن روشن نحوه  .1

انگشتاثر کردن اضافه نحوه  .3

ب را تصویر یک بروید،  Wallpaper > Settingsبه  ی و کنید انتخا بزنید.ضربه  "Apply"رو

ی را قفل صفحه  .2 نکنیدبیدار ها اعالن برا

ب میتوانید  ی قفل صفحه که کنید انتخا ها برا ت در توانید می را مربوطه سوئیچ نشود. بیدار اعالن عبور رمز و قفل صفحه  <تنظیما

کنید.پیدا 

صفحهقفل تغییر تنظیم/نحوه  .2

ب زمان  .1 کنیدتنظیم را دستگاه خوا

قفلصفحه والپیپر تغییر نحوه  .1

Carousel Wallpaper  ی کند. نمی ایجاد اصلی صفحه میانبر فرض پیش طور به ی را خود انگشت کار، این انجام برا صفحه رو

ب را  Carousel" "Wallpaperبکشید، راست سمت به قفل  ی و کنید انتخا ی گزینه تا بزنید ضربه بیشتر" "دکمه رو را موجود ها

ببینید.

قفلصفحه -1

خانه-3

ی کاغذ  فلکچرخ دیوار

ی ویژگی  اساسیها

ی ویژگی  اضافیها

خانه-1
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ی ویژگی  اساسیها

ت  ویرایشحال

ی جابجایی  .4 ها برنامهنماد

داریدنگه و داده فشار را اصلی صفحه در خالی نقطه یک  ·

ب زمینه تصویر یک  کنید.انتخا

Carousel Wallpaper  توانید می همچنان کنید، می استفاده سفارشی زمینه طرح یک از اگر کند. می کار فرض پیش قفل صفحه نوع با فقط

هید.تغییر فرض پیش به  Themesبرنامه در را خود قفل صفحه نوع  د

ت در که هنگامی  ی طور به را موارد توانید می هستید، ویرایش حال کنید.مرتب دوباره مؤثرتر

هد می امکان شما به دکمه این والپیپر:  · ها د هید.تغییر سریعتر را والپیپر د

اصلیصفحه ویرایش حالت به ورود نحوه  .1

ی  · ب را اصلی" صفحه عنوان به "تنظیم و بزنید ضربه "اعمال" رو کنید.انتخا

هایی  .2 ت در توانید می که کار هیدانجام ویرایش حال د

یکاغذ تغییر  .2 دیوار

 Wallpaperبه  ·کنید: دنبال را مراحل این 

> Settings .بروید

ی  ی را برنامه یک پوشه، یک ایجاد برا س بکشید. دیگر برنامه یک رو کنیدویرایش را پوشه نام توانید می آن از پ
این.

تمبا زمینه تصویر فلک چرخ از استفاده نحوه  .3

ب را ها آلبوم از یکی  · کنید.انتخا

هابرنامه حذف  .1

ب را آن تا دارید نگه و داده فشار را برنامه یک  س کنید، انتخا بکشید.جدید مکان به را آن سپ

س  هر دکمه سه ویرایش حالت به ورود از پ شود.می ظا

کنیدخرج انگشت دو با را صفحه  ·

ی پوشه ایجاد  .5 جدیدها

ی  س دارید، نگه و داده فشار را آن نماد برنامه، یک نصب حذف برا ی را آن سپ ی در که زباله سطل رو هر صفحه باال بکشید.میشود، ظا

داریدنگه و داده فشار را  Menuدکمه  ·

ب به  market Appها برنامه نصب  .3 هر اصلی صفحه در نیز شما انتخا ی برنامه توانید می شود. می ظا جستجو آنجا در را خود نیاز مورد ها

کنید.

هر اصلی صفحه در کنید می نصب خود دستگاه در که هایی برنامه همه  هد.می ارائه که نیست ویژگی تنها این حال، این با شوند. می ظا د

ش سه  ی رو ت این به ورود برا دارد:وجود حال

18
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

اصلیصفحه -2
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ی اعالن  برنامهها

ی ویژگی  اساسیها

ت  .4 ث تنظیما ی بلوتو ی دستگاه مدیریت برا ی متصل، ها ث ضامن نام رو بزنید.ضربه بلوتو

ی برنامه: نماد نشان  · ی اعالن تعداد با هایی نشان به دادن اجازه برا ی رو ها کنید.روشن برنامه، نماد

ی صدا:  · ی پخش برا ها کنید.روشن اعالن صدا

ب را مورد چندین پوشه: ایجاد  · ی و کنید انتخا ی پوشه یک ایجاد برا بزنید.ضربه "گروه" رو

ت  .3 ی -Fi Wiتنظیما ی شبکه بین سرعت به بتوانید تا بزنید ضربه -Fi Wiکلید نام رو شوید.جا جابه -Fi Wiها

ی  · ها ی قفل: صفحه اعالن ی به دادن اجازه برا ها کنید.روشن قفل، صفحه در مهم اعالن

ب را مورد چندین حذف:  · ی و کنید انتخا شوند.نصب حذف آنها همه تا بزنید ضربه نصب" "حذف رو

ی مدیریت نحوه  .1 ها ت به برنامه اعالن ها نوار  <تنظیما ی  <وضعیت و اعالن ها ی و بروید برنامه اعالن چه ببینید تا بزنید ضربه برنامه هر رو

هایی  است.ارسال به مجاز اعالن

ش:  · ی لرز ش به دادن اجازه برا ی لرز ها برا کنید.روشن اعالن

ی اعالن: چراغ  · ی  LEDچراغ از استفاده برا کنیدروشن ها اعالن برا

هد می امکان شما به دکمه این ها: ابزارک  · کنید.اضافه را ها ویجت د

ی  ها ی تغییر کلید موجود  shade Notificationقسمت در پیشفرض طور به دیگر موارد و قوه چراغ -Fi، Wiهمراه، تلفن داده برا

ی هستند.  ی موارد، مجدد کردن مرتب برا بزنید.ضربه «بیشتر» دکمه رو

ی است. روشن فرض پیش طور به ها: اعالن نمایش  · ی همه کردن محدود برا ها ش را آن برنامه، این اعالن کنید.خامو

هاضامن مجدد تنظیم  .2

ی از  shade Notificationکردن باز  .1 شود.باز  shade Notificationتا بکشید پایین به صفحه باال

ی  .2 ها رسانیاطالع مجوز

ت در  ی ویرایش، حال ب برا ب را مورد چندین جابجایی:  ·بزنید: ضربه موارد انتخا ی و کنید انتخا بزنید ضربه زیر صفحه پیشنمایش رو

کنید.منتقل آنجا به را موارد تا 

ی ضامن: از استفاده  · ش یا روشن برا ی مربوطه، ویژگی کردن خامو بزنید.ضربه ضامن هر رو

ی  · ها ی شناور: اعالن ی به دادن اجازه برا ها کنید.روشن چیز، همه کنار در مهم اعالن

ت:  · ی، طرح فرض، پیش صفحه تنظیما ی گزینه و بند گذار.اثر ها

ی ویژگی اینجا در  ت در موجود ها ها: مجدد تنظیم  ·است: آمده ویرایش حال ی هر کلید هید فشار را مورد شود.مرتب تا دارید نگه و د

ی قوانین  · ی اطالعیه برا ی گروه ها ی یک کدام که نیستید مطمئن اگر هوشمند. رسانی اطالع فیلتر شده: بند مناسب خاص برنامه یک برا

ت از است، تر  کنید.استفاده شده" "توصیه حال

19
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

هااعالن وضعیت نوار -3
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جهانیبرنامه طاقچه -4

هااعالن پوشه 

ی ویژگی  دیگرها

20
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

کنیدویرایش را مخابراتی شرکت نام  .3

هاویژگی  .2

ها  هند می را امکان این شما به میانبر ی ویژگی از وقت اتالف بدون که د ی برنامه ها کنیداستفاده خود عالقه مورد ها

ت در را سوئیچ فقط  ها  <تنظیما هید.تغییر وضعیت نوار و اعالن د

وضعیتنوار 

ها .3 میانبر

ی  ی دریافت برا ها ی بهروزرسانی ت از میکنید، دنبال که شرکتهایی درباره فور کنید.استفاده برنامه صندوق در سهام کار

کنیممتوقف را ها اعالن کردن فیلتر چگونه  .2

ت به  ها نوار  <تنظیما ی  <وضعیت و اعالن ها ی بروید، برنامه اعالن ی «قوانین بزنید، ضربه برنامه رو ی برا ها یشده» اعالن ب را گروهبند س کنید، انتخا سپ

ی  بزنید.ضربه «مهم» رو

نام.

ی راه را آنها  ی رابط در خود نیاز مورد ویژگی دنبال به و کنید انداز باشید.کاربر

کوتاهیادداشت یک  .4

ی چگونه  .3 ها همیت بهعنوان که را خاصی اعالن ی بیا هر دوباره شدهاند عالمتگذار شوندظا

ت در را خود مخابراتی شرکت نام میتوانید  ها  <تنظیما کنید.سفارشی مخابراتی شرکت ویرایش  <وضعیت نوار و اعالن

ت در  ها  <تنظیما ی، نشانگر  <وضعیت نوار و اعالن ب را نظر مورد نشانگر باتر کنید.انتخا

 VaultAppدرباره  .1

سهام .5

ینشانگر  .1 باتر

ی تنها که زمانی  هید انجام باید که کار ت یک که است این د ی یادداشت کنید، پر شما مقابل در درست خالی کار است.تر راحت بسیار بردار

MIUI  ی با که میگیرد یاد ها ی اعالن ها هایی که میگیرد تصمیم و میکنید چه جداگانه برنامه همیت یا مهم میکنید دریافت که اعالن اعالن باشند. بیا

ی  گیرند.می قرار جداگانه پوشه یک در مهم غیر ها

ت در را سوئیچ  ها  <تنظیما هید تغییر وضعیت نوار و اعالن شودداده نمایش قسمت در اتصال سرعت تا د

vault App  ی مجموعه ت از ا ب با ها کار ی ویژگی ترین محبو است. MIUIها

شوند؟می فیلتر چگونه ها نوتیفیکیشن  .1

اتصالسرعت نمایش  .2

Vault App  ی تمام ها ی و مهم اعالن ها هد. قرار هم کنار در را برنامه ویژگی ی مید کافی دارید، نیاز آن به بیشتر که هایی ویژگی به دسترسی برا

ی را خود انگشت است  بکشید.راست سمت به اصلی صفحه رو
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شدهتقسیم نمایش صفحه -5

پ  -6 سریعتو

ی شوند، می باز تقسیم صفحه در ها برنامه که هنگامی ها برنامه مکان تغییر نحوه  .3 هند.تغییر را خود مکان ها برنامه تا بزنید ضربه دوبار جداکننده رو د

ب  .3 ترجیحیاشاره انتخا

ت  .5 صفحهتمام حال

ی برنامه توانید می اینجا در  ی ها ب حاضر حال در که کنید پیدا را جدید اند.شده محبو

ش  · بکشید.پایین یا باال به آخر تا را جداکننده  :2رو

پ کردن پنهان  .4 ب را هایی برنامه سریع تو پ که کنید انتخا ی سریع تو شود.می پنهان خودکار طور به آنها برا

ی برنامه  .8 یها پیشنهاد

 ScreenSplitدر ها برنامه کردن باز نحوه  .1

پ کردن روشن  .1 سریعتو

ت وارد شما دستگاه که هنگامی  ب توانید می شود، می صفحه تمام حال پ که کنید انتخا بگذارید.کنار را سریع تو

Vault App Messaging 6.  ت یک به رسانی پیام پلتفرم چندین از را ها پیام آورد.می واحد کار

ی بکشید. شده هایالیت قسمت به را آن و دارید نگه و داده فشار را برنامه اولین  · بزنید.ضربه دوم برنامه رو

ب  .2 هاانتخا میانبر

ی  · بزنید.ضربه  screen" "Splitرو

هایی  هید که را برنامه ی کنید: دنبال را زیر مراحل و کنید باز کنید استفاده میخوا ی  Recentsکردن باز برا بزنید.ضربه  Menuدکمه رو

پ میتوانید  ت در را سریع تو ت  <تنظیما پ  <اضافی تنظیما کنید.روشن سریع تو

ش  · ی و کنید باز را  :Recents 1رو ی در  "Exit"رو بزنید.ضربه صفحه باال

ت این در  ی تاریخ تمام کار ت، ها ت قرار مالقا هید را دوستانتان تولد تاریخ و اید گرفته که هایی مالقا دید.خوا

ی  پ با کار برا ب را یکی حرکت دو بین توانید می سریع تو هستند.دسترس در انگشت کشیدن و زدن ضربه کنید. انتخا

ی  .7 ها تقویمرویداد

 ScreenSplitاز خروج نحوه  .2

پ  ی سریع تو ت در میتوانید است. تنظیم قابل میانبر  5دارا ت  <تنظیما پ  <اضافی تنظیما ها  <سریع تو ب را میانبر کنید.انتخا

21
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ت به اگر  پ نکنید، استفاده آن از ثانیه  3مد بچسبد.شما نمایش صفحه لبه به تواند می سریع تو

پ اصلی، صفحه بر عالوه  شود.داده نشان شما قفل صفحه در تواند می نیز سریع تو

قفلصفحه  .7

تحرکعدم  .6
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ت -1 محتواخدما
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ابزار-4

مرورگر

ی همه پیشنمایش هنگام  ها هید. وضعیت تغییر ناشناس حالت به میتوانید شده، باز برگه ی و مرور سابقه د ت در شما جستجو حال

هد ذخیره ناشناس  هایی حال، این با شد. نخوا میشوند.ذخیره همچنان میکنید اضافه که نشانکهایی و میکنید دانلود که فایل

ی  ها بین جابهجایی برا ی بکشید. راست و چپ به را خود انگشت اخبار، فید در کانال ی اخبار، فید ترجیحی زبان تغییر برا کره نماد رو

ی انگلیسی، بزنید. ضربه زمین  هستند.دسترس در تامیل و هند

ی  ی تا بزنید ضربه «ابزار»  <«بیشتر» رو ها ببینید.را موجود گزینه

ت  .3 ناشناسحال

ت میتوانید  ب صفحا سبوک جمله از پلتفرم چندین به مرورگر از را و پ و فی سا بگذارید.اشتراک به وات

ابزار .1

ی جستجو از صفحه: در یافتن  · ت سریع کردن پیدا برا ی کلما ی صفحه در کلید کنید.استفاده هستید آن مرور حال در که ا

ی صفحه توانید می  ذخیره اصلی صفحه یا شروع صفحه در را آن توان می کنید. اضافه ها نشانک به کنید می مرور حاضر حال در که را ا

کرد.

هد می امکان شما به ویژگی این صفحه: ذخیره  · ت د ب صفحا ت به را و ت اسکرین صور ی فایل یا شا که زمانی و کنید ذخیره  HTMLها

بازگردید.آنها به هستید آفالین 

هانشانک  .4

هازبانه  .2

هده اخیراً که صفحاتی توانید می هستید، شروع صفحه در که هنگامی  ی  URLیا اید کرده مشا کنید.اضافه ها نشانک به را سفارشی ها

ی به  ی وا نیستندمتصل فا
هش  · ی شما که زمانی تا کنید روشن را ویژگی این داده: مصرف کا کنیدمحدود خودکار طور به را تصاویر بارگذار

شروعصفحه در ها نشانک  .5

حالت

ی اشتراک به  .7 ت گذار بصفحا و

ی  هده برا ی برگه تمام مشا ی باز ها ی برگه کردن باز یا بستن، نمایش، پیش توانید می شما بزنید. ضربه زیر نماد رو ایندر جدید ها

یخوراک  .6 خبر
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جستجو.نتایج 

هابرنامه نصب  .1

ی  ی تنها هستند. ایمن  ٪100و هستند رایگان ها برنامه همه ندارید، سیستم به ورود به نیاز هید انجام باید که کار و کنید باز را  "Apps"که است این د

ی  بزنید.ضربه خود عالقه مورد برنامه کنار در  "Install"رو

ی جستجو از  ی و ها برنامه سریع یافتن برا ی باز ی نتایج و کنید وارد جستجو نوار در را مورد نام کنید. استفاده خود نظر مورد ها می کنید. دریافت فور

کنیدنصب لیست از مستقیماً را ها برنامه توانید 

Apps Mi  ی تعداد توانید می آن در که است پلتفرمی ی برنامه زیاد ب اندروید ی را جال کنید.پیدا خود دستگاه برا

ی جستجو  .2 هابرنامه برا

AppsMi 

24
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی نام  ی در که را مورد کنید.وارد هستید آن جستجو

ی  ی نصب برا بزنید.ضربه جستجو نتیجه کنار دکمه رو
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی را  Apps Miکه هنگامی  ی برنامه از لیستی کنید، می باز بار اولین برا ی ها هده کنیم می توصیه که را ضرور هید مشا کرد. خوا

ها همه میتوانید  ی بار چندین اینکه بدون کنید، نصب ضربه یک با را آن کنید.جستجو جداگانه موارد برا

ی برنامه  .3 یها ضرور
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ها، میتوانید  Apps، Miدر  ها، برنامه ی ها، باز ت مجموعه ی و مقاال ها ی ویدیو میشود توصیه شما به که را زیاد
بیابید.

هاتوصیه  .4
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ی  ت مرور برا بروید.پایین و باال به ها کار
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی  .5 ی رتبهبند ها همه تا بزنید ضربه «رتبه» رو ها و برنامه ی ی باز بترین از شدهاند رتبهبند کمطرفترین.تا محبو
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ها  ی یا برنامه کدام بگیرید تصمیم میکنند کمک شما به دسته ی مشابه مورد چندین بین از باز نیاز که را آنچه همه دارد. را کار بهترین شما برا

ی  17در دارید  هید پیدا برنامه دسته  33و باز کرد.خوا

ی دسته  .6 هابند
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ت .7 تبلیغا

هایی توانید می اینجا در  هید انجام را کار ی تا د ی برا ها کنید.دریافت کوپن خود خرید

ی  Apps Miاز بخش این  ت، آخرین دارا ت پیشنهادا است.تخفیفها و تبلیغا
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منموسیقی  .1

هنگ تمام توانید می من" "موسیقی صفحه در  ی آ هده را خود دستگاه در شده ذخیره ها ی فقط کنید. مشا هنگی هر رو کنید.پخش را آن تا بزنید ضربه آ

ی کنترل  ی گزینه شامل کننده پخش ها هنگ مکث، پخش، است: زیر ها ی/آ ی عالقه به افزودن دانلود، زدن، حلقه، قبلی، بعد اشعار.و صف ها، مند

محلیبازیکن  .2

بازیکن .3

ی  شود.باز کننده پخش تا بزنید ضربه شروع صفحه در دکمه رو

هنگ، عنوان اساس بر را ها آیتم توانید می همچنین  ت تعداد و زمان کردن اضافه آ کنید.مرتب پخش دفعا

هنگها، میتوانید  ی و دلخواه موارد آ بیابید.من» «موسیقی در را پخششده اخیراً پخش فهرستها

ی راه  ی مختلفی ها هنگ، عنوان با دارد: وجود شما محلی موسیقی نمایش برا پوشه.یا آلبوم هنرمند، آ

ی  ی «بیشتر» منو ها ی اضافی گزینه ی، دارد: بیشتر ی و هدفون اشتراکگذار ها ب، تایمر صوتی، جلوه هنگ عنوان به تنظیم خوا دیگر.موارد و زنگ، آ

MusicMi 

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
32
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هاتم 

ی از استفاده با  ی منو ت به توانید می کنار ت میتوانید اینجا در کنید. پیدا دسترسی تنظیما ب، تنظیما ت و فایل فیلتر حسا کنید.پیدا را بهروزرسانی تنظیما

ت .5 تنظیما

هاتم  .1

ی  · هده برا ی تم مشا ی کنید. باز را برنامه موجود، ها هده برا ت، مشا ی جزئیا بزنید.ضربه تم هر رو

کنیدجستجو  .4

ت، صفحه در  · ی جزئیا هده برا ی بکشید. راست و چپ به را خود انگشت ها، نمایش پیش مشا ی تم دانلود برا بزنید.ضربه زیر در "دانلود" رو

هر ها تم  ی ظا هند.می شما گوشی به جدید د

س  · ی کامل، دانلود از پ بزنید.ضربه تم «اعمال» رو

ی  ت و بزنید ضربه جستجو نوار رو ی کلما ی را کلید ی برا هنگ جستجو ی لیست و ها آلبوم هنرمندان، ها، آ کنید.وارد پخش ها

Themes  ت ی شخصی فرم پل هر طراحان توسط که است باال کیفیت با تم هزاران با  MIUIرسمی ساز ی بر عالوه است. شده ایجاد ما ها آشنا، تم

ها،  ی ی کاغذدیوار هنگها تها، و زنگ آ ی میتوانید فون ها ی گزینه ی شخصیساز ی را زیاد کنید.پیدا خود اصلی صفحه و قفل صفحه برا

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
33
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34
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

یکاغذ  .2 دیوار

ی و کنید باز را برنامه  · س تصاویر تا بزنید ضربه زیر دکمه رو هده را موجود زمینه پ ی کنید. مشا هده برا ی زمینه، تصویر هر نمایش پیش مشا ضربه آن رو

بزنید.
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35
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی  · ی بکشید. راست یا چپ به را خود انگشت ها، نمایش پیش بین جابجایی برا ی زمینه تصویر اعمال برا بزنید.ضربه «اعمال» رو

ی نظر مورد محل  · ب را زمینه تصویر اعمال برا کنید.انتخا
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36
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

هنگ  .4 ی آ زنگها

ش  کنید.گو

ی نظر مورد محل  · هنگ اعمال برا ب را زنگ آ کنید.انتخا

ی و کنید باز را برنامه  · هنگ تا بزنید ضربه زیر دکمه رو ی آ هده را موجود زنگ ها ی کنید. مشا هنگ هر رو بزنیدضربه زنگ آ

ی  · هده برا ی گزینه مشا ی موجود، ها هنگ کنار در "بیشتر" دکمه رو بزنید.ضربه زنگ آ
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37
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ی و کنید باز را برنامه  · ی فونت تا بزنید ضربه زیر دکمه رو هده را موجود ها ی کنید. مشا هده برا ی مشا بزنیدضربه قلمی هر رو

ت  .5 هافون

ت. جزئیا

ی  · ی بکشید. راست یا چپ به را خود انگشت ها نمایش پیش دیدن برا ت دانلود برا ی فون بزنید.ضربه زیر در «دانلود» رو
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ی  .1 سریعجستجو

ی فایل  فرض پیش طور به و اند شده مرتب فایل نوع اساس بر همچنین آنها اند. شده مرتب ایجاد تاریخ اساس بر شروع صفحه در اخیر ها

هستند.ویرایش قابل 

کنندهپاک  .3

ببینید.را اصلی پوشه در موجود موارد همه و کنند می اشغال را شما دستگاه داخلی حافظه هایی فایل چه که بگیرید یاد نگاه یک با 

هد می امکان شما به  Drop Miداخلی عملکرد  ی دستگاه با را ها فایل اینترنت به اتصال بدون د بگذارید.اشتراک به اطراف ها

یذخیره آمار  .2 ساز

هافایل انتقال  .4

ی فایل  ی غیر ها ی و کنید حذف را ضرور ی ذخیره فضا کنید.آزاد ضربه دو با را ساز

منیجرفایل -2

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
38

فایلمدیر 
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سایر-3

بازخورد

ی پشتیبان  محلیگیر

39
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ش را اشکالی اگر  ی درصد میکنید، گزار بگویید.ما به را آن بارور

پشتیباننسخه یک ایجاد  .1

ی  ب دارد اشاره آن به شما بازخورد که را مورد کنیم.پیدا را مشکل بتوانیم تا کنید انتخا

ی  ی خود بازخورد ارسال برا بزنید.ضربه «ارسال» رو

ت به  ت  <تنظیما ی  <اضافی تنظیما ی  <مجدد تنظیم و پشتیبانگیر ی بروید، محلی پشتیبانگیر ی» رو ت بزنید، ضربه «پشتیبانگیر هایی و سیستم تنظیما که را برنامه

هید  ی میخوا ب کنید پشتیبانگیر ی دوباره و کنید انتخا ی» رو بکشد.طول دقیقه چند است ممکن پشتیبان ایجاد بزنید. ضربه «پشتیبانگیر

ش ما نویسان برنامه به شوید می مواجه آن با خود دستگاه از استفاده هنگام که را مشکالتی توانید می  هید. گزار ت د مورد در شما پیشنهادا

ش تمام همیشه ما شود. می استقبال نیز  MIUIبهبود چگونگی  ی را خود تال ی در که مشکالتی رفع برا ها ش آینده بهروزرسانی انجام میکنید گزار

هیم. مید

ی و کنید تنظیم را خود پشتیبان برنامه بروید،  Backups Auto > Reset & Backup > settings Additional > Settingsبه  می که را موارد

هید  ب بگیرید پشتیبان خوا ی کنید. انتخا ی فهرست در خودکار پشتیبانگیر ها ی هر شما محلی پشتیبانگیر میشود.ظا

ی پشتیبان  .4 خودکارگیر

هید. شرح اید شده مواجه آن با که را مشکلی  ی تصاویر، میتوانید د ها ها و صفحه ضبط ش کنیداضافه آن به را گزار

ش  شماگزار

بازخوردارسال  .2

ی  .3 ی نسخه رمزگذار پشتیبانها

ها از یکی خود، مشکل توضیح از قبل  ی «مسائل» از بزنید. عالمت را کادر ت برا ت» و اشکاال ی «پیشنهادا کنید.استفاده بهبود برا

هید می اگر  ی پشتیبان نسخه یک خوا ی کنید، ایجاد شده رمزگذار ی» «پشتیبان دکمه کنار قفل رو ی بزنید. ضربه گیر ی موارد به دسترسی برا رمزگذار

ب به باید شده،  شوید.وارد خود  Miحسا

بازخوردکردن باز نحوه  .1

مواردبازیابی  .2

ش دو از یکی از استفاده با میتوانید  ی کنید: پیدا دسترسی بازخورد برنامه به زیر رو ت به بزنید. ضربه اصلی صفحه در بازخورد برنامه نماد رو تنظیما

ی و بروید پایین به بروید،  بزنید.ضربه صفحه پایین در «بازخورد» رو

ت به  ت  <تنظیما ی  <اضافی تنظیما ی  <بازنشانی و پشتیبانگیر ت بروید، محلی پشتیبانگیر هایی و سیستم تنظیما هید که را برنامه بازیابی میخوا

ب کنید  ی و کنید انتخا بزنید.ضربه «بازیابی» رو
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تقویم

ساعت

ت مستقیماً میتوانید  ی تمام به مربوط اطالعا ها هده تقویم در را مهم تاریخ ت از کنید. مشا ی و تعطیال ها هید مطلع مهم رویداد خوا

شد.

ی  ی گوشه در من" "بازخورد رو ش که را مشکالتی تا بزنید ضربه شروع صفحه باال هده اید کرده گزار کنید.مشا

ت از استفاده با  ی کار ی گسترده طیف مورد در را ها توصیه و اخبار آخرین ما، ها ت از ا کنید.دریافت موضوعا
ت و تاریخ، در امروز اندام، تناسب و سالمت  .5 ی کار فوتبالها

ی و کنید باز را ساعت برنامه  ب شود. اضافه هشدار زنگ تا بزنید ضربه شروع صفحه در مثبت عالمت رو ی زنگ آیا که کنید انتخا تکرار

هنگ خیر، یا کنید می اضافه  ب را خود زنگ آ ی و کنید انتخا بزنید.ضربه شد» «انجام رو

ی  هده برا ی پیشرفت مشا بزنید.ضربه مشکلی هر رو

ت یک  ت با جداگانه کار ی دقیق اطالعا ی زدن ضربه با توانید می شود. می ایجاد ها جشنواره همه برا ت یا اعالن رو برنامه خزانه کار

کنید.باز را آن 

ت  است.دسترس در  Muhurtو  ،Samvat، Tithiجمله از  ،Panchangروزانه اطالعا

ب بسیار هند سنتی تقویم  ی تقویم با همراه امروزه است. محبو ت شود. می استفاده میالد یک در روز هر سنتی تقویم اطالعا

ت  شود.می داده نشان جداگانه کار

هده  .3 پیشرفتمشا

ی تاریخ  .1 مهمها

ت  .4 کریکتکار

ب بسیار هند در کریکت  ت از استفاده با توانید می شما است. محبو ت برنامه از ما ویژه کار ت و مسابقا ی امتیازا باشید.روز به باز

فال .3

ی بینی طالع  است.موجود انگلیسی زبان به زودیاک عالئم همه برا

روزانهاحوالپرسی  .2

هندگان توسعه اگر  هند، می نظر را شما بازخورد ما د ت صفحه از توانید می د هیدپاسخ آنها به جزئیا د

آالرمکردن اضافه  .1

ت یک  ی تبریک با کار س در توان می را روزانه ها پ، وات س ا گذاشت.اشتراک به ها عامل سیستم سایر و  ShareChatبوک، فی

موضوع.

40
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ابزار-4
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ی  ها محیطیصدا

ی ساعت کردن اضافه  سفارشیها

ت  .3 ب تنظیما هواو آ

ی دوباره  ی «ویرایش» دکمه از و بزنید ضربه پالس رو ها حذف برا کنید.استفاده شهر

ی  ت تا بزنید ضربه شروع صفحه پایین در «بیشتر» دکمه رو ی میتوانید شود. باز تنظیما ها ت درجه واحد را خود دلخواه باد سرعت و حرار

هید اجازه برنامه به همچنین کنید، تنظیم  ت تا کنید محدود یا د ب اطالعا کند.بهروزرسانی شب در را هوا و آ

ی و کنید باز را «ساعت» برگه «ساعت»، برنامه در  ی ساعت یک تا بزنید ضربه مثبت عالمت رو کنید.اضافه خود لیست به خاص مکان یک برا

ی توانید می  ت برا ی از یکی به مشخصی زمان مد ها ش محیط صدا هید. گو ب توانید می همچنین د نویز تایمر یک پایان در زنگ که کنید انتخا
ش محیطی  شود.خامو

ی  س بزنید، ضربه شروع صفحه پایین در "بیشتر" دکمه رو ی سپ ی" "اشتراک رو ت تا بزنید ضربه گذار ب اطالعا ی هوا و آ دوستان برا

شود.ارسال خود 

تایمرتنظیم 

تایمر .5

جهانیساعت  .2

ت با را هایی زمان توانید می  ی کنید. تنظیم ثانیه  59و دقیقه  59و ساعت  99تا ثانیه  1از زمان مد ی تایمر شروع برا بزنید.ضربه زیر دکمه رو

هامکان مدیریت  .2

ی  ی برا ها جستجو ی شهر بزنید.ضربه شروع صفحه پایین در مثبت عالمت رو

کرونومتر .4

ی  هده برا ت مشا ب اطالعا ی و آ کنید.باز را  Weatherبرنامه روزه،  5بینی پیش و فعلی هوا

شود.می داده نمایش شروع صفحه در نیز فشار و  UVشاخص واقعی، احساس باد، جهت و سرعت ساعته،  24بینی پیش 

ی سادگی به و کنید باز را کرونومتر تب  ی کنید. استفاده کرونومتر از تا بزنید ضربه شروع دکمه رو ی زمان ثبت برا بزنید. ضربه پرچم دکمه رو

ی بگیرید. سر از و کرده مکث را خود کرونومتر توانید می همچنین  هید.فشار را "توقف" دکمه کرونومتر، مجدد تنظیم برا د

ی اشتراک به  .4 ت گذار ب اطالعا هواو آ

جغرافیاییموقعیت بررسی  .3

هده  .1 ت مشا ب اطالعا هواو آ

ی  ی هر رو ی در ببینید تا بزنید ضربه خود لیست از شهر دارد.قرار نقشه کجا

ب  هواو آ

41
ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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ش  · ی رو ی مختلف ها کنندهپاک از استفاده برا

هید دریافت اعالنی است، رسیده مجاز حد به شما تلفن در زباله سطل مقدار  هد می هشدار شما به که کرد خوا کنید. استفاده  Cleanerاز د

س توانید می همچنین  کنید.سفارشی را هشدار فرکان

ی  ی و زباله سطل اندازه محدودیت تنظیم برا ها، زمانبند کهوقتی از کنید. روشن را  clean» to «Remindکلید هشدار

خودکارطور به  Cleanerداده پایگاه رسانی روز به  ·

ی  .1 زبالهپاکساز

ی که زمانی میتوانید  ،Cleanerاز پیشگیرانه استفاده بر عالوه  ها هتان زباله هایی رسید، تعیینشده حد به دستگا ضربه با کنید. دریافت اعالن

ی زدن  ی راه خودکار طور به  Cleanerاعالن، رو شود.می انداز

هابه موارد کردن اضافه  · استثنا

فضا.

ی توانید می  هید نمی که را موارد و دارید نگه و داده فشار را مورد یک شد، کامل اسکن که هنگامی کنید. اضافه استثنا موارد به شوند حذف خوا

ها" به "افزودن  ب را استثنا ی اسکن در مورد این کنید. انتخا شود.می گرفته نادیده آینده ها

 Master.Cleanو  Tencentبین 

ی · یادآور

اولیهاسکن  .1

ی و کنید باز را  Securityبرنامه  ی خودکار اسکن یک این بزنید. ضربه  «Cleaner»رو ی راه زباله سطل برا دسته  5این جمله از کند، می انداز

ی فایل اصلی:  ی فایل کش، ها ی بسته منسوخ، ها س پنهان. حافظه و ها باقیمانده نصب، ها ب توانید می اسکن، اتمام از پ کدام که کنید انتخا

ی موارد  شوند.پاکساز

ب  · اسکنتعاریف انتخا

هنده ارائه دو از اسکن تعاریف  ت د ب توانید می شما است. شما دسترس در خدما کنیدانتخا

س  ی، اتمام از پ هده را گزارشی میتوانید پاکساز ت که کنید مشا ی از استفاده جزئیا ی فضا هد شما به را شما ذخیرهساز ی و مید ها گزینه

ی  ی کردن آزاد در شما به است ممکن که میکند پیشنهاد را دیگر ی فضا کند.کمک بیشتر ذخیرهساز

ی ماژول یک اولیه اسکن  ت سرعت به تواند می که است کاربرد کند: می بررسی را اساسی تهدید  3این کند. شناسایی را شما دستگاه امنیتی خطرا

ت  ی سیستم، امنیتی خطرا ها ی غیر فرآیند ی شما تلفن آیا که بفهمید سریعاً کند کمک شما به تواند می همچنین بدافزار. و ضرور می که دارد موارد

ت کند می کمک شما به و خیر یا کرد بهینه را آنها توان  هید.تشخیص سریعتر را خود تلفن مشکال د

ت  .2 کنندهپاک تنظیما

Cleaner  که است هایی ویژگی از یکیSecurity  ی ی موارد میتوانید کند. می استفاده شما دستگاه از ها زباله حذف برا تلفنتان در که را بیفایدها

هتان شوید مطمئن تا کنید حذف شدهاند ذخیره  میکند.کار مؤثر و سریع دستگا

ی کنیم. روز به نامنظم زمانی فواصل در را  Cleanerموتور محدوده است ممکن  ها از که شوید مطمئن تا کنید روشن را خودکار بهروزرسانی

هتان و میکنید استفاده تعاریف جدیدترین  میکنید.تمیز مؤثرتر بهطور را دستگا

ها توانید می  ت در و کنید تنظیم را یادآور شوید.جابجا اسکن تعاریف بین تنظیما

کنیمپاک را ها زباله چگونه  ·

امنیت
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امنیتیاسکن 

هابرنامه مدیریت 

امنیتیاسکن  .1

ی را سیستم امنیت  ی اسب مجوز، به مربوط مسائل برا ت تروجان، ها به تواند می این کند. می بررسی سیستم رسانی روز به و نصب مشکال

کنید.مدیریت را آنها سرعت به و خیر، یا دارد خطراتی شما تلفن آیا که شوید متوجه تا کند کمک شما 

ویروسآنتی تعاریف  ·
ی گزینه  ت در رسانی روز به و ویروس تعریف مختلف ها است.موجود تنظیما

هستند.دسترس در  AVLو  ،Tencent Avastتوسط شده ارائه ویروس آنتی تعاریف 

ی راه دوم فرعی اسکن  ی انداز ی زنجیره ها ی غیر ا نیستمفید دیگر و کند می متوقف را ضرور

ی برنامه امنیتی اسکن  ب برنامه یا ویروس آیا ببیند تا کند می اسکن را شما گوشی که است ا خیر.یا دارد مخفی مخر

ی  هایی بررسی برا کنیدروشن را نصب» از قبل «اسکن سوئیچ هستند، نصب حال در که برنامه

ب توانید می  ی یا کنید ایجاد اصلی صفحه میانبر کنید انتخا ی را موارد ی بهینه برا ب ها توصیه لیست از ساز کنید.انتخا

ب را ها برنامه  ی و کنید انتخا کنید.نصب حذف را آنها تا بزنید ضربه زیر دکمه رو

هابرنامه حذف  .1

ت  .2 امنیتیاسکن تنظیما

شدهبررسی موارد  ·

هایی وقتی  ی پرداخت عملکرد با برنامه ی میشوند، راهانداز ها ی پیشفرض بهطور پرداخت امنیتی ویژگی ی میتوانید میشوند. راهانداز ها برنامه

هید که را پرداختی  کنید.اضافه نتایج صفحه در کنید مدیریت میخوا

ت  .2 امنیتیاسکن تنظیما

کنید.نصب حذف را برنامه چندین توانید می ویژگی این از استفاده با 

هاو ها ویروس  بدافزار

ت امنیتی اسکن  ویروس و ها برنامه که کند می تضمین این کند. می حل را ها ویروس و خصوصی حریم ها، پرداخت -Fi، Wiبه مربوط مشکال

ی  شوند.کشف وقت اسرع در شما گوشی حافظه در خطرناک ها

کنیداسکن را نتایج  ·

پرداختامنیت  ·

س  ی اسکن، از پ هده را امتیاز هید مشا هد. می نشان را شما گوشی امنیت سطح که کرد خوا هد می نشان را ناامن موارد همچنین اسکن نتایج د و د

ب توانید می شما  خیر.یا کنید بهینه را خود دستگاه آیا که کنید انتخا

کند.می تضمین را شما تلفن امنیت جامع طور به و کند می ترکیب را پرداخت امنیتی اسکن و ویروس اسکن این 

پنهانحافظه 

نصبمانیتور  ·

ی آیتم  · شدهاسکن ها

کند.بررسی را پرداخت محیط و کرده فیلتر را ها هرزنامه تواند می فرعی اسکن سومین 
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ها مجوز

ی رفتار میتوانید  ی مصرف از تا کنید مدیریت را برنامه خودکار راهانداز ی انرژ ی غیرعاد کنید.جلوگیر

ی اینجا در  ها دارد:وجود حاضر حال در موجود پارامتر

ی  ی را برنامه کنترل کلید خودکار، شروع کردن محدود برا ش" رو هید.قرار "خامو د

ها توانید می همچنین  کنید.بررسی دارند خاصی مجوز که هایی برنامه همه تا کنید مرتب نوع اساس بر را مجوز

ی راه  .1 خودکارانداز

وضعیت ·

ی  ی را برنامه کنترل کلید خودکار، شروع کردن محدود برا ش" رو هید.قرار "خامو د

ی زدن ضربه با  هایی تمام میتوانید برنامه رو شما به دارند قرار مجوز هر کنار در که هایی سوئیچ کنید. بررسی دارد برنامه یک که را مجوز

هند می امکان  هید را دسترسی سرعت به د کنید.محدود یا بد

ها .2 مجوز

ها توانید می همچنین  کنید.بررسی دارند خاصی مجوز که هایی برنامه همه تا کنید مرتب نوع اساس بر را مجوز

ی  .2 ها ی توانید می اینجا در برنامه مجوز ها ی برنامه همه مجوز ی شده نصب ها کنید.مدیریت را خود دستگاه رو

ی  ها ی پیشفرض برنامه ی گوشه در «بیشتر» دکمه رو ی و بزنید ضربه صفحه باال ها ب را پیشفرض» «برنامه ی تا کنید انتخا ها ی به را سفارشی برنامه ها ویژگی

هید.اختصاص سیستم مختلف  د

ی برنامه توانید می شما برنامه وضعیت بررسی  .2 ی از استفاده با را خود ها ها مختلف پارامتر

کنید.مرتب 

خودکارشروع 

ها مدیریت  ی مجوز ی برنامه برا یها فرد

ی زدن ضربه با  هایی تمام میتوانید برنامه رو شما به دارند قرار مجوز هر کنار در که هایی سوئیچ کنید. بررسی دارد برنامه یک که را مجوز

هند می امکان  هید را دسترسی سرعت به د کنید.محدود یا بد

ها مدیریت  .3 ی مجوز ی برنامه برا یها فرد

ی  ی مدیریت برا ها ی سیستم، خودکار شروع مجوز ی در «بیشتر» دکمه رو بزنیدضربه صفحه باال

ی ذخیره  · استفادهمورد ساز

ی  ها برنامهمجوز

ی توانید می اینجا در  ها ی برنامه همه مجوز ی شده نصب ها کنید.مدیریت را خود دستگاه رو

نصبزمان  ·

هابرنامه 

ی  ی مدیریت برا ها ی سیستم، خودکار شروع مجوز ی در «بیشتر» دکمه رو بزنیدضربه صفحه باال

برنامهنام  ·

ی رفتار میتوانید  ی مصرف از تا کنید مدیریت را برنامه خودکار راهانداز ی انرژ ی غیرعاد کنید.جلوگیر

هابرنامه 

س  · استفادهفرکان

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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ی برنامه یک  ی راه شروع صفحه در را شده اضافه قبالً که باز ی سرعت کننده تقویت تا کنید انداز شود.روشن خودکار طور به باز

ی سرعت کننده تقویت  .1 کندمی کار چگونه باز

ی هایی برنامه چه که بیاموزید  ت برا کنید.نصب حذف را آنها و اند نشده استفاده طوالنی مد

هابرنامه  ·

ت  · برنامهاطالعا

ی: بهینه  · ی شده ذخیره حافظه ویژگی این ساز ی برا ها س فرآیند ی تا کند می پاک را زمینه پ ی فضا ی به بیشتر هد.باز بد

سزمینه در دانلود سرعت میتوانید همچنین  ی کنید، محدود را پ هتان که شوید مطمئن و کنید، محدود را همگامساز ی حین در دستگا بین باز

ها  نمیشود.جابهجا شبکه

ویژگیاین 

هایی میتوانید  ی ی سرعت تقویتکننده با که را باز کنید.اضافه شروع صفحه در میکنند کار باز

ت  .2 عمیقتمیز تنظیما

یفیلم  · ها

یکردن اضافه  .2 باز

ت  .3 کنندهتقویت تنظیما

س تواند می عمیق کردن تمیز  ی عک ی ها ی در را کیفیت بی تصاویر و تکرار هد. تشخیص شما گالر توانیمی تو د

بهرا موارد توانید می همچنین شما هستند. دسترس در  Master Cleanو  Tencentاز اسکن تعاریف 

ب را اضافی موارد حذف  کنید.انتخا

هایی تمام توانید می اینجا در  هده را اند شده ذخیره شما گوشی در که ویدیو ی غیر موارد توانید می کنید. مشا ی تا کنید حذف را ضرور فضا

ی ذخیره  شود.آزاد ساز

ی فایل  · بزرگها

Security  تا بروید پایین به و کنید باز راclean» «Deep  توزیع نحوه و گوشی حافظه تخصیص نحوه از واضحی تصویر ویژگی این ببینید. را

هد.می شما به زباله  د

ی سرعت تقویتکننده تا کنید ایجاد اصلی صفحه میانبر یک میتوانید همچنین  بماندباقی ضربه یک با فقط همیشه باز

تدر استثنا  تنظیما

س · عک

دور.

س  ی تلفن، از استفاده مدتی از پ ها ها از که بزرگی فایل ی رتبه اندازه اساس بر را آنها ویژگی این میشوند. انباشته ندارید، اطالعی آن می بند

هایی چه ببینید میتوانید همچنین کند.  ها این برنامه کردهاند.تولید را فایل

ی از چگونه شما تلفن در برنامه هر که بدانید  ی ذخیره فضا ی توانید می آن از استفاده با کند. می استفاده ساز ی ذخیره فضا کنیدآزاد را ساز

ی سرعت کننده تقویت شبکه:  · ی کردن محدود با باز ی باند پهنا ها س دانلود ی اتصال سرعت زمینه، پ هد می افزایش را باز را شبکه تاخیر و د

هش  هد.می کا د

 cleanDeepاز استفاده نحوه  .1

ش ها دکمه شوند، می پنهان ها اعالن تمرکز:  · ت را شما حواس چیز هیچ شوند. می خامو کند!نمی پر

تمیزبسیار 

یسرعت کننده تقویت  باز

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
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ی تماس و ها پیام  .1 شدهمسدود ها

ت و کنید بررسی را شده بهینه موارد  · ی مصرف مشکال ی بهینه به نیاز که را انرژ ب دارند دستی ساز کنید.انتخا

گام.

کند:می آزمایش را زیر موارد  ·

پیامک ·

ی  · هش برا سزمینه فعالیت کا ها، پ ی توقف برنامه ی رساندن حداقل به و همگامساز ها ی سیستم، انیمیشن ی» «بهینهساز میتوانید همچنین کنید. روشن را باتر

ی  ش و روشن برا ی کردن خامو ی» «بهینهساز ی باتر کنید.برنامهریز

ی پروتکل  · شبکهها

ی  ی -Fi Wiسرعت تست انجام برا ی در «بیشتر» دکمه رو شود.می بررسی شما فعلی -Fi Wiدسترسی نقطه دانلود سرعت بزنید. ضربه صفحه باال

ت  · محدوداتصاال

هایی همه  ی فقط میشوند. داده نشان آزمایش نتایج در هستند متصل اینترنت به حاضر حال در که برنامه تابزنید ضربه برنامه یک رو

یسخت عناصر  افزار

ی مصرف  ی با مرتبط موارد و کنید تست را گوشی انرژ ی عمر تا کنید بهینه ضربه یک با را باتر هید.افزایش را خود گوشی باتر د

کنیدحل و پیدا را شبکه به مربوط مسائل  .1

ت  · DNSتنظیما

س  · ی، سطح توانید می اسکن، از پ کرد.حل نتایج صفحه پایین در دکمه زدن با توان می را کردید پیدا که مشکلی هر کنید. بررسی را ظرفیت و دما باتر

شبکهشرایط 

س  هده از پ ت گام به گام میتوانید نتایج، مشا کنیدحل را شبکه فعلی مشکال

Blocklist  ی پیام و ها تماس انواع خودکار طور به ی را بازاریابی و فیشینگ هرزنامه، ها ی پیامک تاریخچه صفحه این کند. می فیلتر شما برا فیلتر ها

ی تماس و شده  هد.می نمایش را شما دریافتی ها د

ی بهینه  · است.شده کامل ساز

-FiWiسرعت سریع تست  .2

ی اتصال  · یوا فا

ی پیام شده هایالیت تلفن شماره  هد. می نشان را نشده خوانده ها س د ی پیام خواندن از پ شود.می تبدیل سیاه به قرمز از تلفن شماره مربوطه، ها

ی از استفاده  · هد می امکان شما به باتر ی مصرف وضعیت تا د ی برنامه انرژ وکنید بررسی را مختلف ها

ی برنامه  .3 ببندیدرا متصل ها

شبکهاتصال  ·

ی و کنید باز را امنیت  · ی" "مصرف رو ی چگونه شما دستگاه ببینید تا بزنید ضربه باتر کند.می مصرف انرژ

روتر ·

ت  · س اتصاال زمینهپ

کنیدآزمایش را جریان توانید می شدید، مواجه شبکه در مشکلی با که زمان هر 

ش. ببند

شبکهتست 

شدهبالک لیست 

یاز استفاده  باتر
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برنامهقفل 

فرضپیش 

ی تماس  · دریافتیها

ی میتوانید  ی غریبه، افراد تماسها ی ارسالشده، تماسها ی و کشور از خارج تماسها ی تماسها ها ششده شماره گزینه کنید. مجاز یا مسدود را گزار

ی هایی  است.موجود نیز مخاطبین برا

ی اطالعیه  · مسدودلیست ها

ی کنید، می تنظیم را خود عبور رمز که هنگامی  ترکیبی عبور رمز و پین الگو، شوید. جابجا عبور رمز انواع بین تا بزنید ضربه عبور" رمز "تغییر رو

هستند.دسترس در اکنون 

ی  ی مورد، چندین حذف یا انسداد رفع برا ی هر یا بزنید ضربه «ویرایش» دکمه رو دارید.نگه و داده فشار را رکورد

SMSفیلتر خودکار رسانی روز به  ·

ی باید یکسانی قوانین آیا که کنید تعیین توانید می  ت سیم برا کنید.تنظیم را متفاوتی قوانین یا شود اعمال  2کار

ت  · اسام اس بالک لیست تنظیما

عبوررمز تنظیم  .1

مسدودلیست سوئیچ  ·

ی و کنید باز را امنیت  ی عبور رمز نوع کنید. تنظیم را خود عبور رمز تا بزنید ضربه برنامه" "قفل رو ی رو استشده تنظیم الگو

ی  هید فشار را پیامک هر یا بزنید ضربه «ویرایش» دکمه رو کنیدحذف یا انسداد رفع را پیام چندین تا دارید نگه و د

هاو شده مسدود اعداد  · استثنا

هستند.دسترس در نیز مخاطبین 

ی  ها همه تا بزنید ضربه همه» «خواندن رو ی خواندهشده بهعنوان پیام شوند.عالمتگذار

ی  ی موارد، ویرایش یا افزودن برا ی "شماره رو ها" مسدود ها بزنید.ضربه شده"/"استثنا

ت  · ی لیست تنظیما تماسمسدود

عبوررمز نوع تغییر 

ی  هده برا ی کامل تاریخچه مشا ی خاص، تلفن شماره یک برا ب میتوانید بزنید. ضربه تماس سابقه رو تماس شود، انسداد رفع شماره این که کنید انتخا

کنید.ارسال کوتاه پیام یک یا برگردانید را 

ت  · 2سیم تنظیما

ب میتوانید  هد.نمایش شده مسدود پیام یا تماس یک از را محتوا اعالن سایه که کنید انتخا د

هید تغییر را سوئیچ این  ش و روشن شده مسدود فهرست تا د س شود. خامو ش از پ ی و تماسها خودکار طور به دیگر شدن، خامو ها پیام

نمیکند.فیلتر را هرزنامه 

ت  .2 Blocklistتنظیما

ی  ی پیام، یک خواندن برا ی پیام تمام توانید می بزنید. ضربه آن رو ها پیام به مستقیماً یا کنید بازیابی و انسداد رفع را خاص شماره یک از شده ارسال ها

هید.پاسخ  د

ی میتوانید همچنین  ی برا ی دستی همگامساز بزنید.ضربه «بهروزرسانی» رو

ها.پیام 

ت  ی کلما هایی و کنید اضافه مسدود لیست به را کلید ی را استثنا ی پیام به دادن اجازه یا کردن مسدود برا ی ها ت حاو کنید.اضافه خاص کلما

ی میتوانید  ها ها و غریبه افراد پیام س یهایی گزینه کنید. مجاز یا فیلتر مسدود، را سروی برا

ی از میتوانید  ها ها تلفن، شماره ها و پیشوند ی مکان ی و تماسها تعیین برا ها ی پیام هید که ورود هید اجازه مسدود/میخوا کنید.استفاده د

ی برنامه قفل از  ی داده از محافظت برا ی برنامه ها ی ها کنید.استفاده خود خصوصی حریم و فرد

ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا
47
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ی فقط نسخه این  شود.توزیع نباید و است خصوصی استفاده برا

ت  .3 برنامهقفل تنظیما

س  ب توانید می عبور، رمز تنظیم از پ ب که کنید انتخا ش را خود برنامه قفل عبور رمز اگر کنید. اضافه را خود  Miحسا با توانید می کردید، فرامو

کنید.بازنشانی را آن  Account Miاز استفاده 

هید.تغییر را عبور رمز خود و برنامه قفل عبور رمز نوع توانید می  د

عبوررمز تغییر 

انگشتاثر با قفل کردن باز 

ب کنیم می توصیه اکیداً کنید، می استفاده برنامه قفل از اگر  ب اینکه مگر کنید. اضافه را خود  Miحسا بازنشانی انجام با فقط کنید، اضافه را خود حسا

ت به  کنید.بازنشانی را برنامه قفل ورود رمز میتوانید کارخانه تنظیما

برنامهقفل سوئیچ 

محتواکردن مخفی 

ی  هید.تغییر را برنامه نام کنار سوئیچ کافیست برنامه، قفل محافظ حذف یا افزودن برا د

هد می امکان شما به ویژگی این  ی برنامه تمام قفل عبور، رمز کردن وارد بار یک با تنها د کنید.باز را شده محافظت ها

ی به است، روشن ویژگی این وقتی  ی جا ی «پیام واقعی، محتوا هید را دارید» جدید دید.خوا

ی وقتی  هایی چه که میکند بررسی ویژگی این میکنید، استفاده برنامه قفل از بار اولین برا ی برنامه هایی و شدهاند نصب شما دستگاه رو را برنامه

میکند.توصیه را باشند داشته محافظت به نیاز است ممکن که 

ی  ی برا ی ها، برنامه جستجو ی در جستجو کادر رو بزنید.ضربه صفحه باال

ب افزودن  خود Miحسا

س یا است قفل دستگاه وقتی  · س برنامه: از خروج از پ برنامه قفل ورود رمز باید شده، محافظت برنامه یک از خروج یا دستگاه قفل کردن باز از پ

کنید.تأیید را خود 

س برنامه: از خروج از بعد دقیقه  1یا است قفل دستگاه وقتی  · دقیقه  1عرض در شده محافظت برنامه مجدد بازگشایی یا دستگاه قفل کردن باز از پ

س  کنید.تأیید را خود برنامه قفل عبور رمز باید برنامه، از خروج از پ

کنیدباز یکجا را ها برنامه همه قفل 

هد می امکان شما به برنامه قفل  ی د ی اعالن سایه در و قفل صفحه در را اعالن محتوا ی برنامه برا س کنید. پنهان جداگانه ها ی زدن ضربه از پ رو

ی برنامه همه قسمت، در محتوا" کردن "پنهان  هید را سازگار ها دیدخوا

ی انگشت اثر از نمیتوانید  کنید.استفاده برنامه قفل تأیید برا

ب میتوانید  است.موجود گزینه  3اکنون شود. اعمال برنامه قفل زمانی چه دقیقاً کنید انتخا

س است: قفل دستگاه وقتی  · هد اعمال برنامه قفل تأیید، از پ س و کنید قفل را خود دستگاه که زمانی تا شد نخوا برنامه یک قفل کردن باز از پ

کنید.باز را شده محافظت 

برنامهقفل با ها برنامه از محافظت  .2

ت. تنظیما

ی  هید. تغییر را سوئیچ برنامه، قفل محافظ حذف یا افزودن برا ش را کلید که هنگامی د رمز همراه به ها برنامه همه از حفاظت کنید، می خامو

شود.می حذف برنامه قفل عبور 

انگشتاثر از استفاده 

هید اگر  هید. تغییر را مربوطه سوئیچ میتوانید کنید، استفاده برنامه قفل با خود انگشت اثر از نمیخوا را ویژگی این دوباره دارید تصمیم اگر د

کنید.تأیید را خود انگشت اثر باید کنید، روشن 

شودمی اعمال برنامه قفل وقتی 

ی اثر از میتوانید  هتان در ضبطشده انگشتها ی دستگا ی انگشت اثر اگر کنید. استفاده برنامه قفل تأیید برا دیگر بار یک باید کنید، اضافه جدید

کنید.تأیید را خود عبور رمز 
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یادداشت

ی برنامه توانید می  · ی برنامه از لیستی آنجا در کنید. ایجاد  apps Dual > apps Manageدر را دوگانه ها ی بر شده نصب سازگار ها را خود دستگاه رو

هید  دید.خوا

ب توانید می  کنید.بازنشانی را خود برنامه قفل عبور رمز بتوانید تا کنید اضافه را خود  Miحسا

ی با دوگانه برنامه یک اگر  ها ی رابط استاندارد ب چند کاربر ی میتوانید دارد، مطابقت  Googleحسا ها ب و اضافه صفحه این در را دوگانه برنامه حسا

ی  ت همچنین و کنید همگامساز ها تنظیما ت کنید. سفارشی را آن ی برنامه تنظیما ت است ممکن ثالث شخص ها باشد.متفاو

ب  ی حسا دوگانهبرنامه ها

ی و کنید باز را برنامه  ی جدید، یادداشت یک کردن اضافه برا وتصاویر متن، افزودن از ها یادداشت بزنید. ضربه پالس رو

برنامهقفل عبور رمز تأیید  .4

ی بر عالوه  ها هایی میتوانید هستند، سازگار ویژگی این با که نصبشده برنامه ی برنامه نام کنار سوئیچ از ببینید. نیز میکنیم توصیه که را برنامه ایجاد برا

کنید.استفاده دوگانه برنامه یک 

ی برنامه  · هند می را امکان این شما به دوگانه ها ی شبیه را خود دستگاه در موجود برنامه یک که د کنیداستفاده آن از مستقل طور به و کرده ساز

ی  کنید.ذخیره خود یادداشت در را آن و کنید ضبط صدا یک تا بزنید ضربه صدا موج نماد رو

ی میتوانید  ها ی مانند را دوگانه برنامه ها ی  Securityدر را مربوطه برنامه سوئیچ میتوانید این، بر عالوه کنید. نصب حذف معمولی برنامه برا

کنید.نصب حذف 

ت  کنیداضافه را  Miاکان

ب یک  تحسا متفاو

ی داده همه  ی دوگانه برنامه برنامه ها شود.می حذف کنید می نصب حذف که ا

سمعی.

ی  ی برنامه، قفل عبور رمز بازنشانی برا ش را عبور «رمز رو ب آیا اینکه به بسته بزنید. ضربه کردهاید» فرامو ش از قبل را خود  Miحسا ی تال بازنشانی برا

ی گزینه اید، کرده اضافه عبور رمز  ی موجود ها ت است ممکن شما برا باشد.متفاو

ی برنامه از اقدامی به نیاز سیستم که زمان هر  · ی که باشد داشته ا می استفاده برنامه کدام از که شود می سؤال شما از است، دوگانه برنامه یک دارا

شود.

ی برنامه حذف  دوگانهها

هید اگر  ی کنید، باز را برنامه نمیخوا ی گوشه در «بازگشت» دکمه رو ی تا بزنید ضربه صفحه باال ببندید.تأیید گفتگو

ی یادداشت  .2 صوتیها

ی در جستجو نوار از  · ی صفحه باال ی برا ی برنامه جستجو کنید.استفاده خود دستگاه در شده نصب ها

س است، روشن برنامه قفل وقتی  هر دارد عبور رمز کردن وارد به نیاز که گفتگویی شده، محافظت برنامه یک کردن باز از پ شود.می ظا

یادداشتیک ایجاد  .1

ی برنامه همه  · ی دوتایی ها ها یک کند کمک شما به است ممکن که دارد وجود میانبر گوشه در دوگانه برنامه نماد یک دارند. را خود اصلی صفحه میانبر

ی از را برنامه  هید.تشخیص دیگر د

ی خود انگشت اثر از یا کنید وارد را عبور رمز توانید می  کنید.استفاده برنامه قفل کردن باز برا
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کنندهضبط 

کنید.جستجو  i.mi.comدر را آن نکردید، پیدا را خود نیاز مورد یادداشت اگر 

ها از توانید می  ی یادداشت و ها لیست چک تصاویر، کنید، استفاده الگو ب را متن همچنین و کنید اضافه را صوتی ها ی قال کنیدبند

هده  .9 کنیدمشا

ی  هده برا ی مشا ی قسمت از را خود انگشت مخفی، یادداشتها کنید.توقف وسط در و بکشید پایین به صفحه باال

ی  ی بین تا بزنید ضربه شروع صفحه در «بیشتر» دکمه رو شوید.جابجا شبکه و فهرست نما

هاپوشه  .6

یادداشت.

صداضبط  .1

ی  هده برا ی یادداشت مشا ی شده، حذف ها ب را زباله» «سطل و بزنید ضربه شروع صفحه در ها» «یادداشت رو ی کنید. انتخا هید می که یادداشتی رو بزنیدضربه خوا

ی  هده برا ی گزینه مشا ی موجود، ها ت نماد رو از استفاده به کنید، تنظیم را ضبط کیفیت توانید می اینجا در بزنید. ضربه باال گوشه در تنظیما

ی گیرنده  هید.اجازه دیگر موارد و صدا پخش برا د

ی  ها» رو ببینید.ساختهاید که را ضبطهایی همه تا بزنید ضربه «ضبط

ی یادداشت بازیابی  .5 شدهحذف ها

هاویژگی  .3

کنمبازیابی دارم دوست 

ی  ی یادداشت یافتن برا ت خاص، ها ی کلما کنید.وارد شروع صفحه در جستجو نوار در را کلید

ی یادداشت  .8 پنهانها

ت  .3 ی دستگاه در است (ممکن تنظیما ت مختلف ها باشد)متفاو

ی فقط و کنید باز را برنامه  ی همچنین و بگیرید، سر از و کرده مکث را فرآیند میتوانید شود. شروع صدا ضبط تا بزنید ضربه  "Record"رو خاصی بخشها

ی ضبط حین در را  کنید.عالمتگذار

هایادداشت حذف  .4

ی پوشه به را ها یادداشت توانید می همچنین  کنید.منتقل جدید ها

کنیدجستجو  .7

ی و کنید باز را یادداشت یک  ی کنید. حذف را آن تا بزنید ضربه "بیشتر" دکمه رو یک بکشید. باال سمت به انگشت دو با توانید می عمل این انجام برا

کنید.حذف را یادداشت چندین بتوانید تا دارید نگه و داده فشار را یادداشت 

هده  .2 ی ضبط مشا خودها

ی  ی تا بزنید ضربه شروع صفحه در «یادداشتها» رو هر کشویی منو کنیدایجاد پوشه توانید می شود. ظا

ی یادداشت توانید می همچنین  ت به را خود ها ی پلتفرم در تصویر یا متن صور بگذارید.اشتراک به مختلف ها

اینجا.

هید فشار را یادداشتی هر  ی تا دارید نگه و د کنید.اضافه پوشه یک به یا کنید پنهان را آن کنید، تنظیم یادآور
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ت .5 تنظیما

صفحهضبط  .1

ب ماشین  .2 علمیحسا

ی تجسم  · ها ی: دکمه ی دادن فشار هنگام ناوبر ها ها برگشت، و منو، اصلی، صفحه دکمه هید.نشان را اعالن د

ب ماشین  .1 اولیهحسا

ی و کنید باز را برنامه کنید. پیدا خود اصلی صفحه در  "Tools"پوشه در را  Recorder Screenتوانید می  تا بزنید ضربه رنگ قرمز دکمه رو

Recorder  هر شما نمایش صفحه گوشه در "شروع" دکمه شود. فعال ی و شوید آماده شود. می ظا شروع ضبط تا بزنید ضربه دکمه این رو

شود.

ت وضوح با هایی فیلم توانید می وضوح:  · ی کنید. ضبط متفاو ها رسند.می نظر به تر واضح باالتر وضوح با ویدیو

ش با  ی رو ی نرخ و تنظیم قابل بازپرداخت ها ب ماشین بهره، ها ی برنامه مسکن وام حسا می تر ساده بسیار را شما مالی ریز

کند.

هایی  هر  Recorder Screenشروع صفحه در کنید می ضبط که ویدیو هده توانید می اینجا در شوند. می ظا کنیدمشا

ها تبدیل امکان شما به ویژگی این  ی اندازه واحد چندین همچنین و ارز هد.می را گیر د

هافیلم مدیریت  .4

کنید.ویرایش را آنها و 

ی صفحه قفل  · شود.ذخیره و برسد پایان به انجام حال در ضبط تا کنید قفل را خود دستگاه پایان: برا

ت نمایش  · ی لمسی: حرکا ی که هایی مکان دادن نشان برا س صفحه رو هر ضبط طول در سفید نقاط اید، کرده لم شوند.می ظا

ب ماشین  .4 مسکنوام حسا

ب ماشین  ی و کنید باز را حسا ب ماشین به تا بزنید ضربه ضامن دکمه رو رادیان مثلثاتی، توابع با عملیاتی تواند می که بروید، علمی حسا

ی  ی زاویه ها هد.انجام ها ریشه و ا د

ی را جهت جهت:  · ی رو ب را «خودکار» حالت یا کنید، تنظیم افقی یا عمود کنید.انتخا

کنیدلغو را ضبط  .3

ی فیلم صدا: منبع  · ی یا کنید ضبط صدا بی ها ها کنید.اضافه را سیستم میکروفون/صدا

هید اگر  ی شوید، خارج  Recorder Screenاز و کنید لغو را ضبط میخوا ی  «×»رو بزنید.ضربه «شروع» دکمه رو

مبدل .3

ی به بهتر ویدیو کیفیت ویدیو: کیفیت  · است.بزرگتر فایل اندازه و تر واضح تصویر معنا

کنیدتمام را ضبط  .2

ب ماشین  ی اولین اولیه حسا هده برنامه کردن باز هنگام که است چیز کنید.می مشا

هش باعث باالتر فریم نرخ فریم: نرخ  · ی کا ی در حرکت تار ها ی سیستم منابع به اما شود، می شما ویدیو ضبط هنگام دارد. نیاز بیشتر

ی  ها شود.داغ حد از بیش شما دستگاه است ممکن باال، فریم نرخ با طوالنی ویدیو

ی  ی ضبط، پایان برا ی «توقف» دکمه رو بزنید.ضربه صفحه رو

صفحهکننده ضبط 

بماشین  حسا
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برنامهکردن باز  .1

کنیدکالیبره را خود دستگاه چگونه  .1

Mover Mi  ی کنید، باز را ی کنید، اسکن جدید دستگاه در را  QRکد بزنید، ضربه  sender" a "I'mرو هید می که را موارد کنید منتقل خوا

ب  ی و کنید انتخا ت این طول در بزنید. ضربه "ارسال" رو شویدمتصل اینترنت به توانید نمی مد

قدیمیدستگاه  ·

ی -Fi Wiاز  Mover Miزیرا انتقال،  کند.می استفاده اقالم ارسال برا

س که کند می پیشنهاد شما به نما قطب  کنید.کالیبره را خود دستگاه مهم، تداخل تشخیص از پ

ی  بروید. Mover >Mi settings Additional > Settingsبه برنامه کردن باز برا

جدید Miتلفن  ·

کنید.استفاده سطح عنوان به خود تلفن از تا بکشید چپ سمت به شروع صفحه از 

برنامهکردن باز  .1

Mover Mi  ی کنید. باز را برنامه و کنید نصب را ی کنید، اسکن جدید دستگاه در را  QRکد بزنید، ضربه «شروع» رو هید که را موارد میخوا

هید انتقال  ب د ی و کنید انتخا بزنید.ضربه «ارسال» رو

سطح .3

جدیددستگاه  ·

ی زدن ضربه با میتوانید  ها از استفاده یا اصلی صفحه نماد رو ی مرورگر، در میانبر کنید.باز را  Scanner Wallet Miو جهانی جستجو

Mover Mi  ی کنید، باز را ب را  Android» phone an from «Importبزنید، ضربه  recipient» a «I'mرو کد و کنید انتخا

QR  کنید.ایجاد

Mover Mi  ی کنید، باز را ب را  Android» phone an from «Importبزنید، ضربه  recipient» a «I'mرو کنید.ایجاد  QRکد و کنید انتخا

ی (توجه:  هی برا ی مرحله دو هویت احراز کند، می اجرا را باالتر یا  iOS 10.3که دستگا است).نیاز مورد ا

ی را خود دستگاه  هید قرار افقی سطح یک رو ی تا د ببینید.را نما قطب نما

جدید Phone Miیک به قدیمی  Phone Miیک از تغییر 

ت به را خود گوشی  ی صور ببینید.را خود دوربین توسط شده ارائه تصویر تا دارید نگه عمود

قدیمیاندروید گوشی  ·

 PhoneMiبه آیفون از تغییر  .2

ی چنین در  ی دستورالعمل فقط موارد ی ها کنید.دنبال را خود نمایش صفحه رو

ی گوشی از جابجایی  .3 Miگوشی به اندروید

س مخاطبین، توانید می  ی ها، فیلم و ها عک ها هید. انتقال را ها یادداشت و تقویم رویداد  Moverکنید، متصل -Fi Wiبه را دستگاه دو هر د

Mi  ی و کنید باز را ب را  iPhone" an from "Importبزنید. ضربه  recipient» a «I'mرو کنید وارد را خود عبور رمز و  ID Appleکنید، انتخا

ی و  شود.شروع انتقال تا بزنید ضربه  in" "Signرو

نماقطب  .2

اسکنر

نماقطب 

MoverMi 
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ب را ها فایل  ی و کنید انتخا باشید.گیرنده منتظر و بزنید ضربه ارسال دکمه رو

ها اسکن بر عالوه  ی و بارکد ها ی زدن ضربه با توانید می  ،QRکد ی راست سمت گوشه در نماد رو ی شروع، صفحه باال ها تصاویر در موجود کد

ی در شده ذخیره  هید.تشخیص نیز را خود گالر د

ی و کنید باز را  Drop Miبرنامه  هد.می نشان شما به را  Bluetoothو  hotspot Portableگزینه که بزنید ضربه  Drop Mi shareرو د

خرید .3

ی  س رو کنید.شروع را انتقال و بزنید ضربه دیگر شخص پروفایل عک

کنیم؟ارسال  Drop Miدر را فایل چگونه  .1

Drop Mi  ی اشتراک به برنامه یک هد می امکان شما به برنامه این است. یافته توسعه شیائومی توسط که است فایل گذار تصاویر، موسیقی، ها، فایل د

ی دستگاه تمام در را دیگر موارد و ها برنامه  ی ها ث انتقال از سریعتر برابر  Drop Mi 200در فایل انتقال بگذارید. اشتراک به اندروید سرعت است. بلوتو

رسد.می ثانیه بر مگابیت  50تا انتقال 

هااسکن  .2 کد

Drop Mi  ی و کنید باز را بزنید.ضربه «ارسال» رو

ی گیرنده دستگاه  ی  QRکد نمایش برا بزنید.ضربه  QRکد از استفاده با اتصال رو

بگذاریم؟اشتراک به دوستان با را  Drop Miچگونه  .4

هد می امکان شما به ویژگی این  هید تشخیص را متن یا کنید ذخیره تصویر عنوان به را شده اسکن اسناد د کنید. ذخیره یادداشت عنوان به را آن و د

کنید.کپی بورد کلیپ در را شده شناسایی متن توانید می همچنین 

کنیم؟برقرار ارتباط دستگاه بین  QRکد طریق از چگونه  .3

ی فرستنده دستگاه  شوید.متصل گیرنده دستگاه  QRکد اسکن به تا بزنید ضربه  QRکد اسکن رو

ی  هنما  DropMiکاربر را

کنیم؟دریافت  Drop Miدر را فایل چگونه  .2

هید که را محصولی  ی در را آن تا کنید اسکن بخرید میخوا ها ت پلتفرم کنید.جستجو آنالین الکترونیک تجار

App Drop Mi  ی و کنید باز را شود.متصل دیگر دستگاه تا بمانید منتظر و بزنید ضربه دریافت گزینه رو

اسناداسکن  .4


