
شدنشروع 

ت سیم   موبایلشبکه و کار

ی راه را خود گوشی باید ابتدا خود، تلفن از استفاده از قبل  ی تعداد میان در کنید. انداز ی ویژگی از زیاد شما ویژه توجه به نیاز آنها از برخی تلفن، ها

شوند.تنظیم دقت با باید و دارند 

ی  ی العاده فوق سفر یک بیایید  10S. Note Redmiگوشی خرید از تشکر با گرامی، مشتر کنیم.شروع تلفن این از استفاده برا

قفلصفحه  

ش و روشن را گوشی   کنیدخامو

نمایشگر 

هی بیایید شروع، از قبل  س طراحی به نگا بیندازیم.گوشی این نفی

ی راه را خود دستگاه  کنیدانداز



ش و روشن را گوشی  کنیدخامو

ت سیم  موبایلشبکه و کار

ش  .2 شدنخامو

ت سیم سینی استخراج ابزار از  ی شده ارائه کار کنیداستفاده خود چپ سمت از سیم سینی کردن خارج برا

هر منو تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه  ی شود. ظا بزنید .ضربه  Rebootرو

ت، سیم حذف  .2 UIMو  ،USIMکار

ش یا روشن را خود گوشی گوشی، راست سمت در پاور دکمه داشتن نگه و دادن فشار با توانید می  کنید.خامو

ت سیم سینی استخراج ابزار از  ی شده ارائه کار کنیداستفاده خود چپ سمت از سیم سینی کردن خارج برا

ی راه  مجددانداز

ی  ها ت ت بهعنوان را یکی میتوانید شده، وارد کار ی و همراه تلفن داده پیشفرض سیمکار کنیدتنظیم پیشفرض بهعنوان را دیگر

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

ی راه  .3 مجددانداز

ت، سیم تماس  ت سیم دو بین تماس انتقال یا کار کنید.تنظیم را کار

ت  .3 ت و  ،USIMسیم، تنظیما UIMکار

هر منو تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه  ی شود. ظا بزنید .ضربه  off Powerرو

تلفن.

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

ت سیم  هید قرار سینی داخل را خود کار هید. قرار خود دستگاه در را آن و د ت سیم دو شما گوشی اگر د استکار

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

شدنروشن  .1

ت از قبل  ت در گذار و گشت از بردن لذ ت سیم یک باید خود، گوشی با اینترن ت سیم یا کار هید.قرار خود گوشی در را ها کار د

تلفن.

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

ت، سیم دادن قرار  .1 UIMو  ،USIMکار

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

ت سیم تعداد به بسته  ی کار ی گزینه شده نصب ها ی ها هید.ارائه را بیشتر د



کند.می تنظیم محیط نور شرایط به توجه با را صفحه روشنایی خودکار طور به شما تلفن 

متخصصو اعتماد قابل 

ت  ب،  <قفل صفحه و روشن همیشه نمایش صفحه  <تنظیما ب یک و خوا ب را خوا کنیدانتخا

ی هایی گزینه  هستنددسترس در ترجیحی شبکه انواع تغییر برا

ی شبکه و  ت  <همراه تلفن ها ت سیم تنظیما ترجیحی.شبکه نوع  <کار

ی راست سمت از  • بکشیدشود. باز اعالن پانل تا بکشید پایین به وضعیت نوار باال

ب را رنگی طرح و رنگ، طرح  <نمایش  کنیدانتخا

ت و رنگ طرح نمایش، صفحه روشنایی توانید می شما  ت به توجه با را تاریک حال کنید.تنظیم خود ترجیحا

متخصصو اعتماد قابل  •

ت کردن فعال  .3 تاریکحال

ت  ت سیم  <تنظیما ی شبکه و کار همراه.تلفن ها

متخصصو اعتماد قابل 

شودتنظیم تا بکشید را لغزنده روشنایی. سطح  <نمایش صفحه 

ت  تسیم  <تنظیما کار

ش از یکی از استفاده با  ی رو ت به را صفحه روشنایی توانید می زیر ها کنید:تنظیم دستی صور

کنید .فعال را خودکار روشنایی و روشنایی سطح  <نمایش 

ت  ت سیم  <تنظیما ی شبکه و ها کار ی و همراه تلفن ها ت سیم رو بزنید.ضربه خود کار

ی لغزنده نوار  نمایش.صفحه روشنایی تنظیم برا

هید. ترجیح شما  ی خودکار حالت مید هد تر آسان شما چشمان برا شود.می توصیه بنابراین و بود خوا

رنگطرح یک تنظیم  .2

متخصصو اعتماد قابل 

ت  <تنظیما

ت  ت این در اگر زنانه. عاد شود.می قفل خودکار طور به شما تلفن نشود، انجام عملیاتی هیچ مد

ت  <تنظیما

ی را تاریک حالت میتوانید شب، در یا نور کم شرایط در  ی به که کنید، فعال تیرهتر رنگ طرح اعمال برا صفحه حد از بیش نور تحریک از جلوگیر

میکند.کمک شما چشمان به 

روشناییتنظیم  .1

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

ت  <تنظیما

نمایشصفحه روشنایی 

ی ویژگی از  ی خود دستگاه صفحه قفل ها ی ایمن برا زمان شدن تمام با خودکار بهطور دستگاه پیشفرض، بهطور کنید. استفاده خود دستگاه ساز

میشود.قفل نمایشگر 

دادننمایش 

قفلصفحه 



ی راه ویزارد از  کنیداستفاده انداز

ی داده  • ی همگام را خود ها کنید.ساز

ی راه را خود تلفن  کنیدانداز

کردنشارژ 

شمادستگاه از استفاده به شروع 

اندرویدآیفون/گوشی از جابجایی 

ی راه  شماگوشی انداز

کنید.شارژ را گوشی دو هر  •

کنیدجدا را شارژر است روشن شما گوشی که هنگامی برق. پریز به متصل آداپتور به 

شدهشارژ کامال 

کنید.باز عبور رمز یا الگو پین، یک با را قدیمی تلفن قفل توانید می که شوید مطمئن  •

میکنند.کار باالتر و  11R Androidدر فقط مراحل این از برخی مهم: 

ی وقتی  کنیدوصل را آن و کرده وصل گوشی به را  USBکابل است، اتمام به رو شما گوشی باتر

کنیشروع اینکه از قبل 

ب،  کنید.ایجاد حسا

ی  ب برا ب پیشفرض، زبان یک انتخا ت  iWFi-به شدن وصل منطقه، یا کشور یک انتخا کنیددنبال را دستورا

ی میتوانید  ها ی نوع از را خود داده ی تلفن یک به دیگر کنیدشروع نو از یا کنید منتقل جدید اندروید

ب یک از استفاده با  ،Fiشبکه  ب یا  Googleحسا شوید.وارد غیره و  Miحسا

شماجدید اندروید گوشی با 

ی کابل از فقط  ی و  USBها ها ی دستگاه از استفاده کنید. استفاده مجاز برق آداپتور ی غیرمجاز ها شارژبرا

خود:قدیمی تلفن در  •

ی اولین  هنمایی فرآیند این طریق از را شما  Wizard Setupکنید، می روشن را خود گوشی که بار کندمی را

ت به است ممکن شما تلفن  ی به شد شود.انفجار به منجر و برساند آسیب باتر

ب با  • ندارید Miیا گوگل اگر شوید. وارد خود  Miیا  Googleحسا



دارید. iWFi-اتصال که کنید بررسی  •

یگوشی از جابجایی  اندروید

آیفوناز جابجایی 

ب خود قدیمی تلفن از را ها داده و ها برنامه کپی شد، خواسته شما از که هنگامی  .3 کنید.انتخا

ی  .2 بزنید.ضربه  Startرو

ی  (2 ی تلفن از پشتیبان نسخه یک رو بزنید.ضربه اندروید

•

ی  (3 ی داده کردن کپی برا ی دستورالعمل خود، ها ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

•

ندارید:کابل اگر  .5

ی داده  شماها

ی  (1 باشه <ندارد؟ وجود کابل رو

ندارید:کابل اگر 

ی  .4 ی داده کردن کپی برا ی دستورالعمل خود، ها ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی کابلی اگر  .4 ی تلفن اتصال برا ی دستورالعمل دارید، خود ها ی ها کنیدکپی را خود گوشی تا کنید دنبال را صفحه رو

ب خود قدیمی تلفن از را ها داده و ها برنامه کپی شد، خواسته شما از که هنگامی  .3 کنید.انتخا

ی  .5 ی همگام برا ب و آیفون از خود، جدید گوشی با ساز بگیرید.پشتیبان  Drive Googleدر خود  iCloudحسا

ها.داده 

ی کابلی اگر  ی تلفن اتصال برا ی دستورالعمل دارید، خود ها ی ها ی را صفحه رو کنیددنبال کپی برا

کنید.روشن را خود جدید گوشی  .1

ی  (1 باشه <ندارد؟ وجود کابل رو

ی  .2 ی میتوانید نمیبینید ، را  Startاگر بزنید. ضربه  Startرو ها ت به را خود داده کنید.کپی دستی صور

کنید.روشن را خود جدید گوشی  .1

ی  (2 بزنید.ضربه  device iPhone Anرو



ت بازیابی  ابراز اطالعا

ی شما مخاطبین اگر  ت سیم رو ت سیم از را مخاطبین هستند، کار کنید.وارد کار

ت به را ها داده  کنیدکپی دستی صور

ی  .2 بزنید.ضربه  Startرو

س شما گوشی  سیستمبه ورود از پ

ی  ت کنید سعی کند، می کار شما برا کنید.کپی خودتان را خود اطالعا

ب باید ندارید، را خود قدیمی تلفن اگر مهم:  بشناسیدرا خود  Miیا  Googleحسا

ی همگام را خود مخاطبین  • کنید:ساز

کنید:کپی را خود موسیقی  •

س  هاعک

ی گزینه مهم:  دیگرمراحل از یک هیچ اگر کنید. بازیابی را ها داده بیشترین تا کنند می کمک شما به باال ها

هایی  • ی  Music YTیا  Store Playاز که موسیقی میشوندداده نشان آن در خودکار بهطور میکنید خریدار

به

ها هستید، متصل اینترنت به اگر  کنیدآپلود آن در را فایل

ی  .3 ی راه برا ت قدیمی، تلفن بدون خود تلفن انداز کنید.دنبال را دستورا

پ بک آنها از و راندن  بگیریدآ

ب با شد، خواسته شما از وقتی  .4 ب یا  Googleحسا شوید.وارد خود  Miحسا

ب  ی عبور رمز و حسا ها.داده از برخی بازیابی برا

ب در مخاطبین از قبالً اگر  کنندمی استفاده خودکار طور به آنها کنید، می استفاده خود  Miیا  Googleحسا

ی کروم مرورگر  هنگ کشیدن برا شما. Store Playکتابخانه به ها آ

کنید.روشن را خود جدید گوشی  .1

س  شود.داده نمایش شما  Androidتلفن در سیستم به ورود از پ

س کپی  • ها:پوشه و ها فایل ها، فیلم ها، عک

س، کنید. تهیه پشتیبان نسخه خود رایانه در خود فعلی تلفن از خود موسیقی از  • کنیداستفاده خود از سپ

•

•

•

https://support.google.com/contacts/answer/6118725#sim
https://support.google.com/drive/answer/2424368
https://support.google.com/drive/answer/2424368
https://support.google.com/photos/answer/6193313?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1


•

•

ب یک  ی حسا کنیداضافه گوگل کاربر

کنیدتنظیم را خود پین 

کنیدمی استفاده قبال اگر 

وخود رایانه بین را ها فایل شوید، وصل اینترنت به توانید نمی اگر 

ی پین یک تنظیم با میتوانید  ی از و کنید ایمن را خود دستگاه صفحه، قفل برا ها کنید.محافظت خود داده

ی رشته یک  .2 ی کاراکتر کنید.وارد رقم  16تا  4حاو

تلفن.

ی ویژگی از  ی خود دستگاه صفحه قفل ها ی ایمن برا شودمی قفل دستگاه فرض، پیش طور به کنید. استفاده خود دستگاه ساز

ی  .3 بزنید.ضربه  Continueرو

کنباز 

ت  <تنظیما

تقویمبرنامه 

هر پیامی  ی شما به که شود می ظا بسپارید.خاطر به را خود عبور رمز کند می یادآور

ی  ی به دسترسی برا ی فضا ی و  Cloud Googleذخیرهساز ها ب وارد آن، از نصبشده برنامه شویدخود  Googleحسا

ب توانید می  ی حسا ی راه را خود ها کنید.مدیریت و انداز

ی تقویم،  ها هید که زمانی در را خود تقویم رویداد هده بخوا هید مشا کردخوا

ی  ت به پین یک ایجاد برا کنید:عمل زیر صور

ها است ممکن نکته:  ب ها سایر و مخاطبین تقویم، ایمیل، از حسا کنیدمراجعه خود مخابراتی شرکت به کنند. پشتیبانی ویژگی

ی امنیت و عبور رمز  ی و بزنید ضربه صفحه قفل رو بزنید .ضربه پین رو

ت  بیشتر.اطالعا

شود.می تمام نمایش صفحه زمان که هنگامی خودکار طور به 

بهبرو  .1

ی کپی  • ها تقویم:رویداد

کنیدباز یا قفل را خود دستگاه 

ب  هاحسا



بهبرو  .1

بهبرو  .1

ی از استفاده با را خود دستگاه میتوانید  ها ت یا پیمایش دکمه کنید.هدایت صفحه تمام حرکا

ی  ی به دسترسی برا ی محتوا ی برنامه از کامل استفاده و  Miانحصار ب وارد  ،Miها شوید.خود  Miحسا

ب با  .2 ب اگر شوید. وارد خود  Miحسا بسازید.یکی ندارید،  Miحسا

ب  ی حسا ی ویژگی از و باشید داشته خود کاربر کنید.استفاده کامل طور به خود گوشی اندروید ها

ت  ب  <تنظیما .Miحسا

ب با  .3 ب اگر شوید. وارد خود  Googleحسا بسازید.یکی ندارید، گوگل حسا

ت  ها  <تنظیما ب ی.و حسا همگامساز

ی  .2 ب افزودن رو س و حسا ی سپ بزنید.ضربه  Googleرو

ب یک  کنیداضافه  Miحسا

ینوار  ناوبر



ت  صفحهتمام حرکا

ی دکمه  یها ناوبر

•

ی اصلی: صفحه  ی راه  Googleتا دارید نگه و بزنید ضربه بزنید. ضربه اصلی صفحه به بازگشت برا شودانداز

بهبرو  .1

•

اصلی.صفحه 

هر صفحه پایین در زیر پیمایش دکمه سه  شوند:می ظا

داریدنگه را صفحه و بکشید باال به صفحه پایین از توانید می اخیر: موارد کردن باز  •

ت برنامه  س متفاو بازگردیداصلی صفحه به توانید نمی دیگر اصلی، صفحه به بازگشت از پ

ت توانید می  DEMOS ، GESTRUEقسمت در  .3 بگیرید:یاد را زیر صفحه تمام حرکا

ها: بین جابهجایی  • ی برنامه ها، بین جابهجایی برا ت از میتوانید برنامه بکشیدراست یا چپ به کامل حال

شماسابقه 

ی اصلی: صفحه به رفتن  • بکشیدباال به صفحه پایین از سرعت به توانید می صفحه، به رفتن برا

نمایشصفحه پایین یا صفحه نشانگر 

ی صفحه  کردیدمی کار آن در که ا

دستیاربرنامه 

ت  سیستم.پیمایش  <اصلی صفحه  <تنظیما

ی از توانید می اجرا، حال در برنامه یک صفحه در فعال: برنامه عملکرد  • بکشیدراست یا چپ به صفحه رو

ی برگشت:  باشدصفحه یک در اگر حتی بزنید، ضربه کردید، می کار آن در که قبلی صفحه کردن باز برا

ی  .2 بزنید .ضربه  NAVIGATION SYSTEMقسمت در  Gesturesرو

ی منو:  ی کردن باز برا ها ی به مربوط گزینه بزنید.ضربه هستید، آن در که صفحها

ی برنامه  کنیدباز را خود اخیر ها

باالناحیه در صفحه لبه 

•

ت، مختلف انواع کردن فعال با توانید می  ت حرکا کنید.سفارشی را خود صفحه تمام حرکا

ی توانید می عقب: به بازگشت  • بکشیدداخل به صفحه طرف دو از را خود انگشت قبلی، صفحه به بازگشت برا



کنیدبرقرار تلفنی تماس 

کنیدارسال را خود پیام 

ی توانید می معموالً بینید، می را تلفنی شماره جا هر  ی شماره برا ی گیر بزنید.ضربه آن رو

ی  ی شماره، کردن وارد برا بزنیدضربه رو

ی مخاطبین است ممکن مخاطب.  ی پیشنهاد هیمنشان شما به را تماس برا د

زدن.زنگ 

ی تماس توانید می شما  ازتلفنی ها

یشماره صفحه  گیر

بزنیدضربه  .3

کنید .باز را  Messagesبرنامه  .1

ی  .2 بزنید.ضربه  chat Startرو

ی آدرس یا ها تلفن شماره ها، نام  ، Toقسمت در  .3 هید می که را ایمیلی ها کنیدوارد خوا

تلفن .برنامه 

ی  • ب برا ی شماره در شده ذخیره مخاطبین میان از انتخا ی سریع، گیر بزنیدضربه رو

ها.پیام 

ب  .2 بگیرید:تماس کسی چه با کنید انتخا

دلخواه.موارد 

ب را خود مخاطبین لیست کل یا برتر مخاطبین میان از توانید می همچنین پیام  کنید.انتخا

نمایش.صفحه پایین راست سمت در 

ی مهم:  بپذیرید.خود فرض پیش عنوان به را آن تنظیم درخواست باید تلفن، برنامه از استفاده برا

ی  • ب برا ی اید، گرفته تماس آنها با اخیراً که هایی شماره بین از انتخا بزنیدضربه رو

کنیدباز را خود گوشی  .1

اخیر.

هندمی نشان را شما که هایی ویجت یا ها برنامه سایر و تلفن برنامه  د

ی  ب برا ی شده، ذخیره مخاطب انتخا بزنیدضربه رو

س  .4 ی تماس، اتمام از پ بزنیدضربه رو

مخاطب.

شماتماس سابقه اساس بر 

ب است، رسیده حداقل به شما تماس اگر تماس پایان  بکشیدرا تماس حبا

ی پیام توانید می  کنیددریافت و ارسال مخاطبین و دوستان با را متنی ها

کنیدشروع را مکالمه یک 



پیامیک ارسال 

هیدتغییر را خود زمینه تصویر  د

ی شد، تمام کارتان وقتی  .3 بزنیدضربه رو

خانوادهیا دوستان مانند هایی برچسب 

ی چپ، سمت باال در  .2 بزنید.ضربه  Menuرو

ی راست، سمت باال در  ها همه از مخاطبین رو ب بزنید.ضربه حسا

ها برنامه  س و پیام ی سپ بزنید.ضربه چت شروع رو

ی  ت به خود مخاطبین یافتن برا کنید:عمل زیر صور

ت با مخاطب چندین اگر نکته:  ت دارید، یکسان اطالعا ی گروه اطالعا شودمی بند

کنیداستفاده توانید می 

ب یک و راست، سمت باال  ب را دیگر حسا کنید.انتخا

ی  ت به والپیپر تغییر برا کنید:عمل زیر صور

ی مخاطبین برنامه  ت کردن پیدا برا هی یا افراد تماس اطالعا مخاطبینسازماند

هده  • ی مخاطبین مشا ب همه برا ی حسا ی خود: ها ب کوچک تصویر رو بزنیدضربه فعلی حسا

پیامک.

هده  • ب لیست از برچسب یک برچسب: اساس بر مخاطبین مشا کنید.انتخا

ب با  هر عالقه، مورد یا ویدیو، تصویر، یک انتخا هیدتغییر را قفل و اصلی صفحه ظا د

هده  • ی مخاطبین مشا ب یک برا ی دیگر: حسا ب کوچک تصویر رو ی حسا بزنیدضربه در جار

ی پیش از زمینه تصویر  شدهبارگذار

ی  .1 بزنیدضربه رو

کنیدباز را خود، تلفن در  .1

مخاطبیک در 

هید می اگر کنید. وارد را خود پیام  .2 س پیش عنوان به را آن خوا ی برگردید، عقب به و کنید ذخیره نوی بزنید.ضربه برگشت رو

مخاطبیناپلیکیشن 

هیدتغییر را راهانداز سبک و تم زمینه، تصویر  د

کنیدپیدا را خود مخاطبین 



ب را زمینه تصویر  .3 کنید.انتخا

بهبرو  .1

ی که کنید تنظیم را موضوعی  س تصاویر قفل، صفحه و اصلی صفحه رو ی و زمینه پ ها شود.اعمال برنامه نماد

س  .4 ی دانلود، اتمام از پ شود.اعمال تم تا بزنید ضربه  APPLYرو

ب را ها آلبوم از یکی  .2 کنید.انتخا

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

ی.کاغذ  دیوار

ی  .3 ی تم دانلود برا بزنید.ضربه زیر  Downloadرو

ت  <تنظیما

ت، صفحه در  .2 ی جزئیا هده برا بکشید.راست و چپ به را خود انگشت ها، نمایش پیش مشا

ی  .4 ب را دو هر  Setیا  screen Home as Set screen، Lock as Setو بزنید ضربه  Applyرو کنید.انتخا

ی را  Themesبرنامه  .1 هده برا ی تم مشا ی کنید. باز موجود ها هده برا ت مشا ی جزئیا بزنید.ضربه تم هر رو

هیدتغییر را خود تم  د



درکه 

اصلیصفحه از  .1

ی با یا کالسیک  • ب را برنامه کشو کنید.انتخا

بزنیدضربه 

دوربین.

ت  متخصصو اعتماد قابل  •اصلی.صفحه  <اصلی صفحه  <تنظیما

ی و تصاویر میتوانید  Cameraاپلیکیشن با  ها کنیدذخیره را آنها و بگیرید باکیفیت ویدیو

شودباز تا بکشید چپ به را قفل صفحه 

کنید.سفارشی راهانداز سبک تعیین با را خود اندروید النچر 

قفلصفحه از  .2

ی،  هده را آنها توانید می که جایی گالر کنید.ویرایش و مشا

ی اصلی صفحه در دوربین برنامه  شما.دوربین کردن باز برا

دوربین

یو دوربین  گالر

هیدتغییر را خود النچر سبک  د

دوربینسریع کردن باز نحوه 

ش را خود گوشی  کنیدکاو



ی راه را  Lock the on Cameraاگر (توجه:  ی موارد توانید نمی کنید، انداز ببینیدرا خود گالر

هید پیدا پایین در را عقب و جلو دوربین بین جابجایی دکمه ها. حالت  کردخوا

باز  جان

هش دکمه  .3 هیدفشار دوبار را صدا کا د

ت  ی راه قفل. صفحه و روشن همیشه نمایش صفحه  <تنظیما س،کنید. فعال را دوربین انداز سپ

ی میتوانید دوربین،  ی تغییر برا تها بکشید.چپ و راست به را صفحه عکاسی، حال

ی دوربین چهار از  10S Note Redmiعقب: دوربین  • کندمی استفاده آن کردن محو و سوژه داشتن نگه واضح برا

زمینه.

ی  تها هند امکان شما به دوربین حال ت مید ی را ایدهآل حال ی برا ها س ب را یکی یا کنید تعیین خود عک کنیدانتخا

ی و بروید پرتره حالت به  ها ی دستورالعمل ی تا کنید دنبال را صفحه رو ها س کنیدایجاد تار عک

ت چندین  یحال عکسبردار

زمینه.

•

عبور.)رمز تأیید بدون نمایش صفحه 

نیزنمایش صفحه راست سمت گوشه 

پرتره .2

هش دکمه دادن فشار بار دو با توانید می  کنید.باز را خود دوربین صدا، کا

س .1 عک

س افزار نرم از استفاده با جلو: دوربین  ی عک س توانید می بگیرید. زیبایی پرتره ها ی عک بگیریدپرتره ها

متخصصو اعتماد قابل 

س  ت عک ی است. فرض پیش حال ی بین جابهجایی برا ها بکشیدراست و چپ به را خود انگشت میتوانید مختلف، دوربین

ت در ویژه دکمه دادن فشار با جلو دوربین از استفاده  س حال ها.دستگاه از برخی در عک

ت  ی حال دوربینها



ی تا را خود گوشی  ب منظره ناحیه انتها برساند.پایان به یا

ی باال فریم نرخ با را ها فیلم  هده برا هسته حرکت در مشا کنید.ضبط آ

یحرفه  .4 ا

تصاویر.

هد.)را نتیجه بهترین  بد

ت مگاپیکسلی  64دوربین  ی و جزئیا ی به میکند، ثبت را واقعی رنگها وشوید نزدیک آن به میتوانید شما که طور

ی حالت سایر  ی ها ب را موجود عکسبردار ی کنید. انتخا ی ها، حالت سینی از خارج یا داخل به ها حالت کشیدن برا بزنیدضربه  Editرو

ی این از  ی ثانیه  15ویدیویی کلیپ یک گرفتن برا ی طریق از  1080Pیا P027 کیفیت با ا ها مختلف انواع اعمال با یا زیباساز یا فیلتر
پ  کنید.استفاده زنده کالیدوسکو

اسناد •

ب منظره در را متنی ناحیه یک خودکار طور به  ت از را تصویر و کند می شناسایی یا کند.می خارج حال

ویدئو .3

پانوراما •

•

ی، هنگام  هی، مقدار  ،ISOحساسیت عکسبردار ت به را رنگ تن و سفید رنگ تعادل نورد کنیدتنظیم دستی صور

ی و ثابت سرعت کند. مختل را روند است ممکن تلفن سریع حد از بیش حرکت (توجه:  ثابتزوایا

 P02760FPS، 1080P 30FPS، 1080P 30FPS،  30یاFPS.4K 

س  ی درز بدون عک ی شروع برا س بزنید، ضربه شاتر دکمه رو هیدحرکت یا بزنید ضربه دوباره کنید. دنبال را ها دستورالعمل سپ د

بیشتر: .5

ی  • کوتاهویدئو

هستهحرکت  • ا

س حتی  ی عک ی ها هد.می نشان داخل در را بیشتر د

64M• 

شب

ی این از  س گرفتن برا ت در کنید. استفاده سند یک از مستقیم کامالً عک دوربیناسناد، حال

دوربینصفحه پایین در 

ی  ی برا ی بروید. ویدیو حالت به فیلمبردار ب برا ی انتخا ی در  Moreنماد رو بزنیدضربه صفحه باال

س چندین شما تلفن  ت در را عک س و گیرد می پانوراما حال س یک در را آنها سپ کندمی ترکیب عک

ی این از  س گرفتن برا ش از استفاده بدون و نور کم شرایط در عک کنید.استفاده فال

•



ی  • ی تار و شده فوکوس نواحی تا بزنید سریع ضربه دو صفحه رو کنند.عوض را خود جا

ی که هنگامی  ها س ی شده سفید ناحیه یک میگیرید، شیبدار عک هید صفحهنمایش رو منطقهاین دید. خوا

زمانمرور  •

ی اینکه از بعد  ی دوباره زدید ضربه شاتر دکمه رو ی تا بزنید ضربه  5Sرو ش شود. تنظیم ثانیه  5رو هید را معکوس شمار دیدخوا

س  ت از سپ س تایم حال ی لپ هسته گرفتن برا کنیداستفاده ساعت چند حتی یا دقیقه چند طی در تصاویر آ

س وقتی  شود.می تار گیرید می عک

ی اینکه از بعد  ی زاویه تنظیم زدید ضربه شاتر دکمه رو ی ترکیب و عکسبردار طولدر بند

ویژگیاین درباره  •

بزنیدضربه فرض پیش 

س  بزنیدضربه سپ

ی  .2 یبا باز تار

ت در  س حال ی عک ب را S3 و بزنید ضربه  Moreنماد رو س تاخیر ثانیه  3با تا کنید انتخا بگیریدعک

کنصاف 

بمنظره کردن صاف  یا

س گرفتن  .1 ی عک دارشیب ها

استدسترس در متمرکز دایره شیب. تغییر 

•

ت در  س حال ی عک ب و بزنید ضربه  Moreنماد رو کنیدانتخا

افقی.خطوط به تغییر دکمه 

ی یک در را آنها  هد می امکان شما به این کنید. متراکم کوتاه ویدیو -بکشید تصویر به را تغییر زیبایی د

کنید.جا جابه را آن تا بکشید را شده متمرکز ناحیه  •

ش  معکوسشمار

ی گل  ی شکوفه، ها ها دیگر.موارد و متحرک ابر

ی را شده سفید ناحیه  • بکشید.اندازه تغییر برا

ی  ت در  Moreنماد رو س حال ی بزنید، ضربه عک بزنیدضربه و شبکه خطوط نمایش پایین راست سمت گوشه رو

شیبتغییر 

س داشتن نگه صاف  عکاسیحین در ها عک

تایمر



Beautify  ی گزینه ی ها ی را متعدد ی ویژگی بهبود و پوست رنگ کردن یکنواخت برا ت ها هدمی قرار شما اختیار در صور د

بزنیدضربه 

کنیدروشن را ویژگی این  .1

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

ت در را  Beautifyدکمه  ی و پرتره حال هیدحرکت را لغزنده نوار آن، تنظیم برا د

ژستزوم  .1

موقع.به 

ی سطح  ی هم  Beautifyویژگی زیباساز ی هم و جلو دوربین برا است.موجود عقب دوربین برا

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

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

ت این رساندید، خود مقدار کمترین یا باالترین به را بزرگنمایی که هنگامی (توجه:  کنندنمی کار دیگر حرکا

ویژگیاین درباره  .2

ش  ی.)ارز ها

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

کردنزیبا 

بزرگنمایی



برابر 2زوم  .2

ی  ی بزرگنمایی برا ی دوباره بزنید. ضربه  2Xمیانبر رو هر بزرگنمایی مقیاس تا بزنید ضربه آن رو شود.ظا



کنیدتنظیم را بزرگنمایی مقدار 

زومدقیق مقادیر  .3

ی  هر بزرگنمایی مقیاس تا بزنید ضربه بزرگنمایی میانبر رو هیدحرکت آن به بزرگنمایی مقیاس در را لغزنده نوار شود. ظا د



HDR

واترمارکو زمان تمبر 

ت.  ت در تنظیما ی دوربین، تنظیما بزنیدضربه و واترمارک رو

ی سوئیچ  ت در مربوطه ها ت گوشی مدل با دستگاه واترمارک دوربین تنظیما است.متفاو

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

HDR  س چندین ویژگی این است. باال دینامیکی محدوده مخفف هدمی انجام منظور به را عک د

ت در  س حال ی عک بزنیدضربه و بزنید ضربه  Moreرو

هی کم را روشن نواحی  هید قرار دید معرض در حد از بیش را تاریک نقاط و کنید نورد کنیدترکیب هم با را آنها و د

س  کنید.فعال را  watermark Deviceو  photos on stamp time Addسپ

ی جابهجایی با میتوانید  سهایتان، رو کنیداضافه دستگاه واترمارک و زمان مهر عک



هاو تصاویر مدیریت و ویرایش  ویدیو

س گرفتن از تر طوالنی  ی عک معمولیها

ی مورد  س رو هده قابل وضوح به شما عک است.مشا

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

کنباز 

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

ی برنامه  ی گالر هده برا ی رسانه تمام مشا ی ها هده توانید می شما. دستگاه در شده ذخیره بصر کنید،مشا

ی گالر



هده  تصاویرمشا

تصاویرویرایش 

هید.تغییر جدید نام به را تصویر نام نام: تغییر  • د

س آسمان:  س به را آسمان زمینه پ س کنید. اضافه عک ب توان می را آسمان زمینه پ کردانتخا

•

ی،  ی گالر س رو بزنید .ضربه ها عک

ی ریختگی هم به کردن: پاک  س از را بصر کنید.حذف خود عک

ی  ی عالمت برا ی عالقه، مورد عنوان به تصویر گذار بزنیدضربه رو

از .1

یویرایش ابزار  گالر

ی  ی ویژگی به دسترسی برا ی زیر، ها •بزنید:ضربه  Moreرو

از .1

Doodle:  ی شکل یا بسازید ابله س به را مختلف ها ی عک کنید.اضافه خود ها

ی  .2 هده برا س یک مشا س و بزنید ضربه عک ی سپ بزنیدضربه آن رو

•

ی را پیشرفته و سفید و سیاه افکت تنظیم:  س رو کنید.اعمال عک

•

ت:  هده جزئیا ت ویرایش و مشا تصویر.به مربوط اطالعا

ی  .2 هده برا ی مشا س یک رو ی بزنید. ضربه عک هده برا ها یا تصاویر سایر مشا بکشید.راست یا چپ به را خود انگشت ویدیو

یاپلیکیشن  گالر

بگذارید.نمایش به اسالید نمایش یک در را تصویر اسالید: نمایش شروع 

•عالقه.مورد 

•

ی،  ی گالر س رو بزنید .ضربه ها عک

•

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

ازاستفاده با را خود تصاویر 

ی دسته  پویا .و شب، عصر، آفتابی، ها

•

ی  ی گزینه برا کنید:ویرایش زیر ها

س  .3 ی اتمام از پ بزنید.ضربه  Saveرو

کنید.منتقل آلبوم به را تصویر  : •

•

•

هده قابل قسمت در شما دستگاه در شده ذخیره تصاویر  هستندمشا

کنید.تنظیم زمینه تصویر عنوان به را تصویر زمینه: تصویر عنوان به تنظیم 

•

ی افکت فیلتر:  کنید.اضافه را رنگی ها



ویدئوپخش 

ویدیوویرایش 

س  بگذاریداشتراک به را ها فیلم و ها عک

•

ی،  ی گالر س رو بزنید .ضربه ها عک

س:  ی به را متن زیرنوی ها کنید.اضافه خود ویدیو

ی  .2 هده برا ی ویدیو، یک مشا ی بزنید. ضربه آن رو هده برا ها یا تصاویر سایر مشا بکشید.راست یا چپ به را خود انگشت ویدیو

ی  .4 س و بزنید ضربه  Saveرو کنید.تایید شد خواسته شما از که زمانی سپ

هاآلبوم برگه 

هید.تغییر جدید نام به را ویدیو نام نام: تغییر  • د

از .1

شودمی اضافه دلخواه موارد به زیر در ویدیو عالقه. مورد 

•

ش را ویدیو از هایی بخش ویرایشگر:  هید.بر د

بزنیدضربه  .3

یاپلیکیشن  گالر

ی  ی ویژگی به دسترسی برا ی زیر، ها بزنید:ضربه  Moreرو

بزنیدضربه  .3

•

ی  ی عالمت برا ی عالقه، مورد عنوان به ویدیو گذار بزنیدضربه رو

ی،  ی گالر س رو بزنید .ضربه ها عک

•

از .1

ت:  هده جزئیا ت ویرایش و مشا ویدیو.به مربوط اطالعا

کنید.تنظیم دو هر یا اصلی صفحه یا قفل صفحه در زمینه تصویر عنوان به را ویدیو ویدیویی: زمینه تصویر تنظیم 

ی  ها کنید.ویرایش را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو

ی  ی از استفاده برا ها کنید:ویرایش زیر ابزار

•

ی  .2 هده برا ی ویدیو، یک مشا بزنید.ضربه آن رو

س موسیقی و کنید تنظیم را صدا سطح  : • کنید.اضافه ویدیو به را زمینه پ

ی ویدیو پخش  ویدیو.پخش برا

ها:  ی جلوه فیلتر ی ها کنید.اضافه ویدیو به را بصر

ی اشتراک به  س گذار ازها فیلم و ها عک

•

ی  ها هده را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو ها توانید می کنید. مشا ت و کنید ذخیره دلخواه موارد عنوان به را ویدیو هده را ویدیو جزئیا کنید.مشا

کنید.اضافه جدید یا خصوصی آلبوم یک به را ویدیو آلبوم: به افزودن  •

•



ی،  ی گالر س رو بزنید .ضربه ها عک

از .1

س و بگذارید، اشتراک به  ی را اتصال یا برنامه یک سپ ی اشتراک برا ب گذار ب خود انتخا کنید.انتخا

ی  .2 س  20تا  3رو کنید.اضافه کلیپ به را آنها تا بزنید ضربه عک

ی  .2 هده برا س یک مشا بزنید.ضربه ویدیو یا عک

ی.فیلم  ها

ی  .3 ی گزینه بزنید. ضربه  OKرو هستند:دسترس در ذیل ها

سهایتان چگونه که بیاموزید  ی عک ی فضا بگیرند.کمتر

س  .1 کنیدبهینه را ها عک

ی،  ی گالر س رو بزنید .ضربه ها عک

موسیقیو ها جلوه 

بزنیدضربه  .4

ی  .2 هده برا س یک مشا ی یا بزنید، ضربه ویدیو یا عک س و دارید نگه و بزنید ضربه مورد یک رو س چند سپ ب یا عک کنیدانتخا

ی، از  .1 ی گالر ی گزینه رو بزنید .ضربه کلیپ  <بیشتر ها

جویی.صرفه 

هد می امکان شما به ویرایش:  س د ی عک ی ها س از برخی یا کنید اضافه کلیپ به را بیشتر کنیدحذف آن از را ها عک

ی اشتراک به  س گذار ازها عک

•

س  ی و ها عک ها کنید.حذف را خود دستگاه در شده ذخیره ویدیو

ی برنامه  ی از اسالید نمایش یک ایجاد با گالر ویدیوبا خود محتوا

از .1

ت در و کنید حذف  کنید.تایید را حذف درخواست، صور

هد می امکان شما به الگو:  • ی الگو یک د ب خود کلیپ برا کنید.انتخا

بزنیدضربه  .3

بزنیدضربه  .3

هد می امکان شما به صدا:  س موسیقی د ی را صدایی یا زمینه پ ب خود کلیپ برا کنید.انتخا

•

کلیپایجاد 

ی  ی ذخیره فضا کنیدآزاد را ساز

س حذف  هافیلم و ها عک



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

ی پنجره  ی چندوظیفه حل راه یک جهانی شناور ها ی عالی ا ی دستگاه برا کنیداستفاده توانید می شما است. همراه تلفن ها

ی  ی فضا در جویی صرفه برا مفیدموارد برا

 ScreenSplitدر ها برنامه کردن باز نحوه  .1

ی فایل ذخیره و دستگاه  ی  Cloud Miدر اصلی ها ی ذخیره فضا ی ساز کند.می آزاد را زیاد

ی پنجره  کنیدبسته یا حداکثر حداقل، به را آنها از استفاده با همچنین و سناریو، چندین در شناور ها

ی  • بزنید.ضربه دوم برنامه رو

 ScreenSplitاز خروج نحوه  .2

صفحه.تقسیم  ی و دارید نگه و داده فشار را برنامه اولین  •بزنیدضربه رو

هید می که را هایی برنامه  کنید:دنبال را زیر مراحل و کنید باز کنید استفاده خوا

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

ی  • شود .باز  Recentsتا بزنید ضربه  Menuدکمه رو

ت  سادهحرکا

ت اسکرین  .2 کنیدحذف را ها شا

ش  • ی و کنید باز را  :Recents 1رو ی در  Exitرو بزنید.ضربه صفحه باال

ت اغلب  ی فقط شما اوقا ت برا هی مد ت اسکرین به نیاز کوتا ی غیر موارد دارید. شا کنیدحذف را ضرور

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

کالژ

صفحهتقسیم 

ی پنجره  اسپلیتصفحه و شناور ها

ی پنجره  شناورها



ی در جویی صرفه  العادهفوق باتر

کنترلمرکز 

قالب

ت  تاریکحال

ی راست سمت در ها اعالن  کنترل.مرکز کردن باز برا

جدید.نسخه 

هایی  ی بهبود کندمی ایجاد را  Darkجدید، خطی غیر رنگ وارونگی طرح یک تاریک حالت برا

ی ذخیره  س است.  MIUIداخلی جدید ویژگی یک العاده فوق باتر هد فعال شما گوشی شدن، فعال از پ شدخوا

MIUI  ی کند. می معرفی را مستقل کنترل مرکز یک ی رابط و بیشتر فضا ی متحرک کاربر کندمی ایجاد بصر

ی  هش برا ی ویژگی اکثر برق، مصرف کا ی مصرف ها تماس،فقط کنید. محدود را انرژ

Cast  هد می امکان شما به مانندخارجی نمایش صفحه یک به خود تلفن صفحه از را موارد د

ی  بهجدید، سبک کنترل مرکز به دسترسی برا

ی شرایط هر در  برسید.نظر به راحت و انگیز شگفت نور

ی در جویی صرفه  العادهفوق باتر

ها صفحه در مرکز  ی کنترل ، مرکز و اعالن س و بزنید ضربه کنترل مرکز سبک رو بزنیدضربه سپ

ت،  س و تنظیما بزنیدضربه سپ

ت  <تنظیما

ی برنامه از چیز، همه با سازگار حالت  س تصاویر تا گرفته ثالث شخص ها ت زمینه. پ نیزتاریک حال

ی. باتر

کنترلو ها اعالن 

ت به  سازدمی را شما نمایش صفحه و کند می تنظیم فعلی نمایش صفحه روشنایی اساس بر را کنتراست پویا صور

ت انجام  ی دستگاه کنترل و سریع اقداما کنترلمرکز جدید سبک است. تر آسان شما برا

ت  هد می را امکان این شما به تاریک حال داریدنگه تر راحت را خود چشمان تا بروید تر تیره تم یک به که د

هستند.دسترس در شبکه اتصال و رسانی پیام 

ی را چپ سمت وضعیت نوار توانید می آن در که است شده ارائه گوشی این در  هده برا بکشیدپایین مشا

ها. و روشن یا سفید صفحهنمایش شدن تاریک شب،  ی موارد  MIUIاعالن کندمی معرفی را زیاد

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

کنیدفعال  .2



ی و اتصال   <.Castاشتراکگذار

ی  .3 ی افزودن برا ی  Turbo Gameبه خود عالقه مورد باز کنید.کلیک  +رو

ی  ی باز ی  Turbo Gameبه عالقه مورد ها ی لیست کردن سفارشی برا ها.باز

شماخارجی که شوید مطمئن  ، Castویژگی از استفاده از قبل سیم. بی پروژکتور طریق از تلویزیون، 

کند.می پشتیبانی  Miracastاز نمایش صفحه 

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

ویدئویی.ابزار جعبه به 

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

ی برنامه توانید می همچنین غیرمجاز. دسترسی  ی و پرداخت ها کنیدمنتقل  space Secondبه را خود باز

داریدنگه دور خود فرزند از را آنها 

Turbo Game  ی تجربه ب طریق از را شما باز ی شتا ی از برخی بخشد. می بهبود باز درها باز

ها ویدئویی ابزار جعبه  ی و جلوه ها ی و صوتی ویژگی ی بصر ی را ویژها ی ویدئو پخش برا میکنداعمال شما رو

است.دسترسی قابل عبور رمز یا انگشت اثر شناسه از استفاده با که 

ی لیست  ی باز کنیداضافه را خود توانید می همچنین شما شوند. می تقویت خودکار طور به کنید می باز را آنها که زمانی شده تعیین پیش از ها

ی کننده پخش ویدئو. پخش دستگاه  ی برنامه سایر توانید می است.  Video Miفقط فرض پیش ویدیو کنیداضافه را ویدیو کننده پخش ها

ی میتوانید  ها س ی و خصوصی عک ها ی فایل ی دومین به را محرمانه تجار ی آن از تا کنید منتقل خود فضا کنیدجلوگیر

کنید.فعال را ویدئو ابزار جعبه  .2

ی ویژگی  ی  <ویژه ها دوم.فضا

Cast 2.  کنید.فعال را

ی ویژگی   < Turbo.Gameویژه ها

ی  ی از مستقل کامالً دوم فضا ی اول فضا است.شما گوشی اصلی) (فضا

ت،  س و تنظیما بهسپ

ت،  س و تنظیما بهسپ

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

ت،  س و تنظیما بهسپ

ی  .2 ت رو کنید .فعال را  Turbo Gameو بزنید ضربه تنظیما

ی ویژگی  ویدیویی.ابزار جعبه  <ویژه ها

ت،  س و تنظیما بهسپ

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

ی  دومفضا

ی  توربوباز

ویدیوییابزار جعبه 



ی  .2 بزنید.ضربه  space Second on Turnرو

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

هر شما گوشی اصلی صفحه در  Switchبرنامه  شودمی ظا

ش حالت  کنید.فعال را  DNDیا خامو

ی را خود انگشت اثر و عبور رمز  .3 ی برا کنید.تنظیم خود دوم فضا

ی  .2 بزنید.ضربه  mode Lite on Turnرو

به DNDیا صدا بی 

ی  ی تنظیم، یک افزودن برا بزنیدضربه رو ی  ی در آن نماد رو ها س و  Availableضامن ی سپ بزنید.ضربه  Doneرو

ی راست، سمت در  .2 ت رو بزنید.ضربه تنظیما

ی تر. ساده استفاده قابلیت و بهتر درک  استشده طراحی افراد و مسن افراد برا

ی  .4 ی تنظیم، یک جابجایی یا حذف افزودن، برا بزنیدضربه رو

ی ویژگی از فقط دارند دوست که کسانی  ی ها ی گوشی ضرور کنند.استفاده خود هوشمند ها

هید می که جایی به را صدا سطوح  .3 بزنیدضربه توانید می همچنین بکشید. خوا

کنید.ویرایش باال راست سمت گوشه در 

ی  ت، برخی دیدن برا ی از را خود انگشت تنظیما بکشید.پایین به صفحه باال

ی  .2 ت همه نمایش برا بکشید.پایین به را خود انگشت دوباره سریع، تنظیما

ی تر مختصر طرح یک  Liteحالت  ت و ها آیکون و کند می اتخاذ آسان پیمایش برا کندمی بزرگ را ها فون

هید.فشار را صدا دکمه خود، گوشی در  .1 د

س  ی کردن فعال از پ دوم ،فضا

ت،  س و تنظیما بهسپ

ی  .3 ش یا روشن برا ی تنظیم، یک کردن خامو بزنید.ضربه آن نماد رو

ی میتوانید تلفن.  بروید.فاصله اولین به تا بزنید ضربه آن رو

ی ویژگی  ت  <ویژه ها .Liteحال

ت با  .1 ت توانید می سریع تنظیما هده خود گوشی صفحه هر از را خود تنظیما هید .تغییر و مشا د

•

ت  Liteحال

ت  هیدتغییر را صدا تنظیما د

ت  هیدتغییر سرعت به را رایج تنظیما د

ت تنظیما



ت،  س و تنظیما بهسپ

ی  ی تنظیم، یک حذف برا بزنیدضربه رو

ی  ت به سریع دسترسی برا کنید.اضافه خود اصلی صفحه به را ها ویجت ها، برنامه یا اطالعا

اینچ 4.0

ی  ی در آن نماد رو ها س و  Addedضامن ی سپ بزنید.ضربه  Doneرو

ی میتوانید  هید تغییر را صفحهنمایش طرحبند کرد.کار را خود دستگاه دست یک با بتوان تا د

•

دسترسی.

ت در  .2 کنید.فعال را مربوطه ویژگی نیاز صور

ت  <اضافی تنظیما

بزنیدضربه  .2

اینچ 4.5

ی  ترراحت همه برا

س را ویجت یک  .3 هید می که جایی به را ویجت دارید. نگه و کرده لم بردارید.را خود انگشت و بکشید خوا

•

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

ی یک اصلی، صفحه در  .1 س را خالی فضا دارید.نگه و کرده لم

ت  یک <اضافی تنظیما

ت  ی دسترسی تنظیما ی برا ی که افراد داردوجود دارند نیاز کمک به دیگر موارد یا شنیدن دیدن، برا

هاابزارک 

ت  .2 ی گزینه از یکی و کرده فعال را -handed Oneحال ب را زیر ها کنید:انتخا

•

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

اینچ 3.5

ت کنند می کار را خود تلفن  ی خدما ی دسترسپذیر ها میکنندایجاد را تلفن از استفاده که هستند خاصی ویژگی

ت  دستیحال

•

ت،  س و تنظیما بهسپ

ت  دستیک حال

کنیداضافه را ها ویجت 

دسترسی



ی  .2 ی و بزنید ضربه چپ سمت باال گوشه در  version MIUIرو بزنید.ضربه  updates for Checkرو

ی فایده بی موارد تواند می  کندمی کار سریع شما دستگاه شود مطمئن تا کند حذف است شده ذخیره شما تلفن در که را ا

س کش حافظه و  ی هر توانید می اسکن، اتمام از پ ی را مورد ی برا ب پاکساز کنید.انتخا

ی رسانی روز به  ی موجود افزار نرم ها کنید.نصب و بررسی را خود گوشی برا

س  ی، اتمام از پ ت که ببینید را گزارشی میتوانید پاکساز هدشما به را خود به مربوط جزئیا مید

ی و کنید باز را  Securityبرنامه  ی خودکار اسکن یک این بزنید. ضربه  Cleanerرو ی راه زباله سطل برا کند،می انداز

ی فایل اصلی: دسته  5این جمله از  ی فایل کش، ها ی بسته منسوخ، ها ها،باقیمانده نصب، ها

ی توانید می  هید نمی که را موارد ها به کنید حذف خوا ی شد، کامل اسکن وقتی کنید. اضافه استثنا بزنیدضربه رو

ی آپدیت هر اگر  .3 شماسیستم اگر شود. روز به خود گوشی تا کنید نصب و دانلود را آن است، دسترس در جدید

مولد.و 

ها به افزودن و دارید نگه را مورد یک و  ب را استثنا هد گرفته نادیده آینده در مورد این کنید. انتخا شدخوا

کنیمپاک را ها زباله چگونه  •

هده را سیستم بودن روز به بر مبنی پیامی است، روز به  هید مشا کرد.خوا

ی  .1 زبالهپاکساز

ی اصلی، صفحه در  .1 بزنیدضربه رو

ی از استفاده  ی ذخیره فضا ی گزینه و ساز ی ها ی در شما به است ممکن که کند می پیشنهاد را دیگر ی آزادساز ی ذخیره فضا کند.کمک بیشتر ساز

ت،  س و تنظیما ی سپ بزنید.ضربه تلفن درباره رو

Cleaner  که است هایی ویژگی از یکیSecurity  ی شماکند. می استفاده شما دستگاه از ها زباله حذف برا

هابه موارد افزودن  • استثنا

کند.می اسکن 

کنندهپاک 

ی برنامه  Miها

امنیت

کنیدآپدیت را خود گوشی 

ی برنامه از  کنیداستفاده خود ها



ها  ی بهروزرسانی میکنیدتمیز را خود دستگاه و میکنید استفاده تعاریف جدیدترین از اینکه از اطمینان برا

ت امنیتی اسکن  کندمی تضمین را آن کند. می حل را ها ویروس و خصوصی حریم ها، پرداخت  ،iWFi-به مربوط مشکال

ی زدن ضربه با رسد. می شده تعیین پیش از مجاز حد به دستگاه  ی راه خودکار طور به  Cleanerاعالن، رو شود.می انداز

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

پرداختامنیت  •

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

ی برنامه امنیتی اسکن  خیریا دارد وجود آن در مخربی یا مخفی ویروس آیا ببیند تا کند می اسکن را شما گوشی که است ا

ت به  ی میتوانید فرض. پیش صور ها هید که را پرداختی برنامه کنید.اضافه نتایج صفحه در کنید مدیریت میخوا

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

ش  ی رو Cleanerاز استفاده مختلف ها

س توانید می همچنین کنید استفاده کننده پاک از  کنید.سفارشی را هشدار فرکان

هدمی اطمینان شما گوشی از جامع طور به و کند می ترکیب را پرداخت امنیتی اسکن و ویروس اسکن این  د

ت  .2 کنندهپاک تنظیما

موثرتر.

کنیددریافت زباله هنگام در را هایی اعالن توانید می همچنین شما  ، Cleanerاز پیشگیرانه استفاده بر عالوه 

کنیدروشن را خودکار کنیم. روز به نامنظم زمانی فواصل در را  Cleanerموتور محدوده است ممکن 

ی • یادآور

امنیتیاسکن  .1

شدهاسکن موارد  •

هایی وقتی  ی پرداخت عملکرد با برنامه ی میشوند، راهانداز ها ی پرداخت امنیتی ویژگی میشوندراهانداز

•

ی ویروس و ها برنامه  شوند.می کشف وقت اسرع در شما گوشی حافظه در خطرناک ها

هابرنامه 

ت  .2 امنیتیاسکن تنظیما

هید دریافت اعالنی است، رسیده مجاز حد به شما تلفن در زباله سطل مقدار  هدمی هشدار شما به که کرد خوا د

•

کنیدروز به خودکار طور به را  Cleanerداده پایگاه  •

امنیت.

ویروسآنتی تعاریف 

امنیتیاسکن 



وضعیت

ی برنامه  ی ویژگی به را سفارشی ها هید.اختصاص سیستم مختلف ها د

کنیدبررسی ویروس نظر از را هستند نصب حال در که هایی برنامه تا کنید روشن را  Scanسوئیچ نصب، از قبل 

افزارنرم نام  •

خودکارشروع 

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

ی ذخیره  • شدهاستفاده ساز

ی  ش را برنامه کنترل کلید خودکار، شروع کردن محدود برا کنید.خامو

هابرنامه 

هستند.دسترس در  AVLو  Avastتوسط شده ارائه ویروس آنتی تعاریف 

برنامهوضعیت بررسی  .2

•

بدافزارو 

•

•

ی اینجا در  ها هستند:دسترس در پارامتر

هابرنامه حذف  .1

س  • استفادهفرکان

ی  ی راست سمت گوشه در  Moreنماد رو ب را  to apps Defaultو بزنید ضربه صفحه باال کنیدانتخا

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

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

ها .3 مجوز

نصبزمان 

ی  ی مدیریت برا ها ی سیستم، خودکار شروع مجوز ی در  Moreنماد رو بزنیدضربه صفحه باال

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

نصبمانیتور 

ی برنامه توانید می  ی از استفاده با را خود ها ها کنید.مرتب مختلف پارامتر

ی برنامه  فرضپیش ها

ها مجوز

هابرنامه مدیریت 



ها مدیریت  ی مجوز ی برنامه برا یها فرد

ی  ی باند پهنا ها س دانلود هش زمینه، پ شبکه.تاخیر کا

•

ی برنامه یک  ی راه شروع صفحه در را شده اضافه قبالً که باز شودروشن  Turbo Gameتا کنید انداز

ی زدن ضربه با  ی تمام میتوانید برنامه، رو ها ی سوئیچ کنید. بررسی را برنامه یک مجوز کناردر واقع ها

ها تمرکز:  ها میشوند، پنهان اعالن ش دکمه شودنمی چیز هیچ میشوند. خامو

خودکار.بطور 

س • عک

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

ی  ی فضا ی بیشتر یبرا باز

هایی میتوانید  ی کنید.اضافه شروع صفحه در میکنند کار  Turbo Gameبا که را باز

Security  تا بروید پایین به و کنید باز راclean Deep  هدمی واضح شما به ویژگی این ببینید. را د

ی اتصال سرعت کردن محدود با  Turbo Gameشبکه:  • هدمی افزایش را باز د

ت  ی تنظیما Turboباز

ی  زباله.توزیع نحوه و شما تلفن حافظه تخصیص نحوه از تصویر

3.

 TurboGameعملکرد نحوه  .1

باشد.داشته فاصله ضربه یک با فقط همیشه  Turbo Gameتا کنید ایجاد اصلی صفحه میانبر توانید می همچنین 

ی: بهینه  ی شده ذخیره حافظه ویژگی این ساز ش برا ی پرداز س ها کندمی پاک را زمینه پ

یکردن اضافه  .2 باز

ی هر به  هد می امکان شما به مجوز هید را دسترسی سرعت به د کنید.محدود یا بد

ت را شما حواس  کندمی پر

ی سرعت میتوانید همچنین  ها سزمینه دانلود ی کنید، محدود را پ کهشوید مطمئن و کنید محدود را همگامساز

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

•

ی حین در دستگاه  شود.نمی جا جابه ها شبکه بین باز

 cleanDeepاز استفاده نحوه  .1

ی  توربوباز

تمیزبسیار 



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 کنیدحذف را ضرور

ی فایل  بزرگها

ی زدن ضربه با سادگی به توانند می کنید می پیدا که مشکالتی  شوندحل نتایج پایین در دکمه رو

هابرنامه  •

ی  ی کردن آزاد برا یذخیره فضا ساز

صفحه

ی رتبه اندازه اساس بر را آنها ویژگی  هایی چه ببینید میتوانید همچنین کند. می بند ها این برنامه کردهاند.تولید را فایل

Security 1.  ی و کنید باز را ی رو ی چگونه شما دستگاه ببینید تا بزنید ضربه باتر کند.می مصرف انرژ

یفیلم  • ها

س  .2 ی، سطح توانید می اسکن، از پ هرکنید. بررسی را ظرفیت و دما باتر

کنیدحل و پیدا را شبکه به مربوط مسائل  .1

ی انیمیشن  ی میتوانید همچنین سیستمی ها ش و روشن برا ی  »کردن خامو ی» بهینهساز ی باتر کنید.برنامهریز

•

ی مصرف  ی با مرتبط موارد آن به ضربه یک با و کنید تست را گوشی انرژ کنیدبهینه را باتر

ی  هد می امکان شما به باتر ی مصرف وضعیت د ی سخت و ها برنامه انرژ ها کنیدبررسی را مختلف افزار

س  ی تلفن، از استفاده مدتی از پ ها ها از که بزرگی فایل اینمیشوند. انباشته ندارید، اطالعی آن

ی عمر  هیدافزایش را خود گوشی باتر د

ت  .2 عمیقتمیز تنظیما

ی برنامه تعداد مورد در  ت آنها اندازه و شده نصب ها ی حذف امکان شما به و کنید کسب اطالعا ت به که موارد هدمی را شود می استفاده ندر د

ب شوند حل باید که را برق مصرف مسائل و کنید بررسی را شده بهینه موارد  .3 کنید.انتخا

هابرنامه 

ها از را موارد توانید می  ت در استثنا کنید.حذف تنظیما

ی  .4 هش برا سزمینه فعالیت کا ها، پ ی توقف برنامه ی  »رساندن، حداقل به و همگامساز ی بهینهساز کنیدروشن را  «باتر

عناصر.

ی باتر

شبکهتست 



ی پروتکل  • شبکهها

س  هده از پ ت گام به گام توانید می نتایج، مشا کنید.حل را شبکه فعلی مشکال

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

ی پیام شده هایالیت تلفن شماره  هد. می نشان را نشده خوانده ها بهقرمز از تلفن شماره د

شبکهشرایط 

ی برنامه  .2 ببندیدرا متصل ها

س  ی پیام خواندن از پ شود.می سیاه مربوطه ها

ب را پیامک ارسال یا تماس به دادن پاسخ شماره، این انسداد رفع تواند می  کند.انتخا

ت  • س اتصاال زمینهپ

ی  ی پیامک تاریخچه صفحه این شما. برا ی تماس و شده فیلتر ها هد.می نمایش را شما دریافتی ها د

ی تماس  • دریافتیها

روتر •

پیامک •

ی  • هده برا ی خاص، تلفن شماره یک کامل تاریخچه مشا شمابزنید. ضربه تماس سابقه رو

ی  ی پیامک، چند حذف یا انسداد رفع برا هید فشار را پیامک هر یا بزنید ضربه ویرایش دکمه رو داریدنگه و د

شبکهاتصال  •

ی تماس و ها پیام  .1 شدهمسدود ها

ها.پیام 

ت  • محدوداتصاال

Blocklist  ی پیام و ها تماس انواع خودکار طور به کندمی فیلتر را بازاریابی و فیشینگ هرزنامه، ها

کند:می آزمایش را زیر موارد 

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

ی  ی پیام، یک خواندن برا ی پیام تمام توانید می بزنید. ضربه آن رو کنیدبازیابی و انسداد رفع را خاص مورد یک از شده ارسال ها

ی اتصال  • یوا فا

ش. ببند

هید.پاسخ ها پیام به مستقیم طور به یا شماره،  د

ی  ی عالمت برا ی شده، خوانده عنوان به ها پیام همه گذار بزنید .ضربه  all Readرو

شدهبالک لیست 



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

ی پیام و ها تماس خودکار طور به  کنید.فیلتر را اسپم ها

ی توانید می همچنین  ی همگام برا ی دستی ساز بزنید.ضربه  Updateرو

ی اطالعیه  • مسدودلیست ها

ت  .2 Blocklistتنظیما

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

ب میتوانید  ی که کنید انتخا ی غریبه، افراد تماسها ی ارسالشده، تماسها شودمجاز یا مسدود مخاطبین تماسها

ی شماره از تماس  ی هایی گزینه مخفی ها است.موجود نیز مخاطبین برا

هید می که هایی پیام  هید.اجازه مسدود/خوا د

هستند.دسترس در نیز مخاطبین 

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

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

ت  • ی لیست تنظیما تماسمسدود

Security  ی و کنید باز را ی عبور رمز نوع کنید. تنظیم را خود عبور رمز تا بزنید ضربه  lock Appرو استشده تنظیم الگو رو

قوانین

هاو شده مسدود اعداد  • استثنا

ت  • ی لیست تنظیما پیامکمسدود

ی از میتوانید  ها ها تلفن، شماره ی مخاطبین و پیشوند ی تعیین برا ی تماسها وورود

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

مسدودلیست سوئیچ  •

پیامیا 

ت  • 2سیم تنظیما

هید تغییر را سوئیچ این  ش و روشن شده مسدود فهرست تا د س شود. خامو ش از پ ش دیگر شدن، خامو هد خامو شدنخوا

SMSفیلتر خودکار رسانی روز به  •

ی باید یکسانی قوانین آیا که کنید تعیین توانید می  ت سیم برا ت یا شود اعمال  2کار شودتنظیم متفاو

عبوررمز تنظیم  .1

برنامهقفل 



ت به  فرض.پیش صور

انگشتاثر از استفاده  •

برنامهقفل با ها برنامه از محافظت  .2

ب افزودن  • خود Miحسا

عبوررمز نوع تغییر  •

ی اثر از میتوانید  هتان در ضبطشده انگشتها ی دستگا یتو کنید. استفاده برنامه قفل تأیید برا مجبور

ت  .3 برنامهقفل تنظیما

برنامهقفل سوئیچ  •

س عبور رمز  شده.محافظت برنامه یک از خروج یا دستگاه قفل کردن باز از پ

ب کنیم می توصیه اکیداً کنید، می استفاده برنامه قفل از اگر  کنیداضافه را خود اینکه مگر کنید. اضافه را خود  Miحسا

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

س را شده محافظت برنامه یک و کنید باز را خود دستگاه  کنید.باز قفل کردن باز از پ

ب  ی، حسا ت به بازنشانی انجام با تنها کاربر هید قادر کارخانه ، تنظیما کنید.بازنشانی را خود برنامه قفل ورود رمز بود خوا

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

س یا است قفل دستگاه وقتی  • کنیدتأیید را خود برنامه قفل باید برنامه: از خروج از پ

شودمی اعمال برنامه قفل که هنگامی  •

س  ب توانید می عبور، رمز تنظیم از پ ب که کنید انتخا ت اگر کنید. اضافه را خود  Miحسا ش را خود کنیفرامو

ی وقتی  ی که کند می بررسی ویژگی این کنید ، می استفاده برنامه قفل از بار اولین برا استشده نصب هایی برنامه چه رو

ب میتوانید  است.دسترس در گزینه سه اکنون شود. اعمال برنامه قفل زمانی چه دقیقاً کنید انتخا

کنید.بازنشانی را آن  Account Miاز استفاده با میتوانید برنامه ، قفل پسورد 

کنید.توصیه را باشند داشته محافظت به نیاز است ممکن که را هایی دستگاه و کنید توصیه را خود دستگاه 

ی کنید، می تنظیم را خود عبور رمز که هنگامی  شویدجابجا مختلف موارد بین تا بزنید ضربه عبور رمز نوع تغییر رو

ی انگشت اثر اگر  کنید.تأیید را خود عبور رمز دیگر بار یک کنید، اضافه جدید

ی  هید. تغییر را سوئیچ برنامه ، قفل محافظ حذف یا افزودن برا هیدمی تغییر را سوئیچ که هنگامی د د

هستند.دسترس در اکنون ترکیبی عبور رمز و پین الگو، عبور رمز انواع 

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

ش،  هد حذف برنامه قفل عبور رمز همراه به ها برنامه همه از حفاظت خامو شد.خوا

س است: قفل دستگاه وقتی  • هد اعمال نکنید قفل که زمانی تا برنامه قفل تأیید، از پ شدنخوا



کنیدتأیید را خود باید برنامه: از خروج از بعد دقیقه  1یا است قفل دستگاه وقتی  •

ی به دارد، وجود ویژگی این که هنگامی  ی جا ی «پیام واقعی، محتوا هید را دارید» جدید دیدخوا

محتواکردن مخفی  •

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

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

س  برنامهقفل گذرواژه شده، محافظت برنامه یک مجدد بازگشایی یا دستگاه قفل کردن باز از پ

هد می امکان شما به برنامه قفل  ی د کنیدپنهان اعالن در و قفل صفحه در را اعالن محتوا

برنامهقفل عبور رمز تأیید  .4

کنیدتأیید را خود انگشت اثر باید دارید، آن کردن روشن به تصمیم اگر مربوطه سوئیچ 

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

هید اگر  ی کنید، باز را برنامه نمیخوا ی چپ سمت گوشه در برگشت دکمه رو بزنیدضربه صفحه باال

ویژگیدوباره 

ب کردن اضافه  • Miحسا

ی  ی بستن برا تأیید.گفتگو

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

کنیدباز انگشت اثر با را قفل  •

بر.

ی  ی برنامه، قفل عبور رمز بازنشانی برا ش رو ی گزینه بزنید . ضربه عبور رمز کردن فرامو ی موجود ها ت است ممکن شما برا باشدمتفاو

هید اگر  هیدتغییر را آن میتوانید کنید، استفاده برنامه قفل با خود انگشت اثر از نمیخوا د

کنیدباز یکجا را ها برنامه همه قفل  •

س دقیقه  1عرض در  کردید.ترک را آن اینکه از پ

ی سایه  ی برنامه برا ی ها س فرد ی زدن ضربه از پ ی همه محتوا ، کردن مخفی رو ها هید را سازگار برنامه دیدخوا

هر شما از بعد دارد، عبور رمز کردن وارد به نیاز که گفتگو یک است، روشن برنامه قفل که هنگامی  شودمی ظا

عبوررمز تغییر  •

ت. تنظیما

کنیدباز را شده محافظت برنامه یک 

ب آیا اینکه به بسته  ش از قبل را خود  Miحسا ی تال خیر.یا اید کرده اضافه عبور رمز بازنشانی برا



ی برنامه  دوگانهها

ی برنامه توانید می  • کنیدایجاد  <ها برنامه مدیریت در را دوگانه ها

ی برنامه همه  • ی دوتایی ها ها داردوجود گوشه در دوگانه برنامه نماد یک دارند. را خود اصلی صفحه میانبر

ی برنامه حذف  دوگانهها

ی با دوگانه برنامه یک اگر  ها ی رابط استاندارد ب چند کاربر وتوانید می دارد، مطابقت  Googleحسا

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 کنید ساز

هید.تشخیص دیگر برنامه از را برنامه یک کند کمک شما به است ممکن که میانبر  د

ی  ها ب ی صفحه این در را دوگانه برنامه حسا ت همچنین و کنید، همگامساز ت کنید. سفارشی را آنها تنظیما یتنظیما برا

ی برنامه  ی ها ی برنامه نام کنار سوئیچ از ببینید. را ما پیشنهاد کنید.استفاده دوگانه برنامه یک ایجاد برا

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

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

ب  ی حسا دوگانهبرنامه ها

Video، Mi  ی برنامه و ها فیلم توانید می ی تلویزیونی ها هده را ها فیلم توانید می همچنین شما کنید. تماشا را شده خریدار کنیدمشا

ی برنامه  ی شده نصب سازگار ها شمادستگاه رو

ی میتوانید  ها ی مانند را دوگانه برنامه ها توانیدمی شما این، بر عالوه کنید. نصب حذف معمولی برنامه

درکه 

ی برنامه بر عالوه  • هید قادر نیز شما هستند، سازگار ویژگی این با که شده نصب ها بودخوا

ی  Securityدر را مربوطه برنامه سوئیچ همچنین  کنید.نصب حذف برا

ب یک  تحسا متفاو

ی برنامه از اقدامی به نیاز سیستم که زمان هر  • ی که باشد داشته ا شودمی سؤال شما از است، دوگانه برنامه دارا

ی برنامه  ت است ممکن ثالث شخص ها باشد.متفاو

ی برنامه  ازلیستی آنجا در دوگانه ها

هد استفاده برنامه کدام  شدخوا

رساند.حداقل به اعالن سایه در توان می را  Video Miکننده پخش است. شده ذخیره شما دستگاه در 

ی  منویدیو



فایلمدیر 

موسیقی

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

یذخیره آمار  .2 ساز

ی به اسناد  ها ی مختلفی دسته ها، تصاویر، مانند میشوند، دستهبند ی موسیقی، اسناد، ویدئو ها ،APKفایل

ی میتوانید موسیقی،  ها پخش، لیستها کنیدپخش موسیقی توانید می همچنین شما کنید. مرور و پخش را هنرمندان و آلبوم

ببینیدرا آن در موجود موارد همه و کنند می اشغال را شما دستگاه داخلی حافظه هایی فایل چه که بیاموزید نگاه یک با 

ها  ها و دانلود ی آرشیو ی توانید می سند، یک کردن پیدا برا بزنید.ضربه مربوطه دسته رو

ی فایل  هستندنیز آنها اند. شده مرتب ایجاد تاریخ اساس بر شروع صفحه در اخیر ها

اینترنتبه اتصال 

است.ویرایش قابل فرض پیش طور به و شده مرتب فایل نوع اساس بر 

هافایل انتقال  .4

ی  .1 سریعجستجو

هد امکان شما به داخلی  ShareMeقابلیت  ها مید ی با را فایل ها بگذاریداشتراک به اطراف دستگاه

است.شده ذخیره شما گوشی در 

ریشهپوشه 

درکه 

عمیقکردن تمیز  .3

فایلمدیر 

ی  سندنما



ساعت

جغرافیاییموقعیت بررسی  .3

در

ی شروع صفحه در نماد  ب هشدار. زنگ افزودن برا کنیدانتخا

ی  کرونومترمجدد تنظیم برا

آالرمکردن اضافه  .1

ی و کنید باز را جهانی ساعت برگه ساعت ، برنامه  بزنیدضربه آن رو

ساعت 5

جهانیساعت  .2

ی سادگی به و کنید باز را کرونومتر تب  بزنیدضربه کنید. استفاده کرونومتر از تا بزنید ضربه  Startدکمه رو

ی  ش برا محیطی.نویز تایمر یک پایان در زنگ کردن خامو

ی ساعت کردن اضافه  • سفارشیها

ی دکمه  ی بگیرید. سر از و کرده مکث را خود کرونومتر توانید می همچنین زمان ثبت برا بزنیدضربه  Stopرو

ی  ی تایمر شروع برا بزنید.ضربه زیر دکمه رو

هنگ هستید، شونده تکرار زنگ کردن اضافه حال در چه  ب را خود زنگ آ بزنیدضربه و کنید انتخا

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

ی  • ها محیطیصدا

شده.انجام 

کرونومتر .4

کنباز 

ی  شمالیست در خاص مکان یک برا

تایمرتنظیم  •

ی و بزنید را ساعت برنامه  بزنیدضربه آن رو

ساعتکردن اضافه نماد 

ت با را هایی زمان توانید می  کنید.تنظیم ثانیه  59و دقیقه  59و ساعت  99تا ثانیه  1از زمان مد

ی توانید می  ت برا ی از یکی به مشخصی زمان مد ها ش محیط صدا هید. گو ب توانید می هم شما د کنیدانتخا



یادداشت

ب  هواو آ

ت رسانی روز به  ب اطالعا شبدر هوا و آ

ی دوباره  ی و دارید نگه و بزنید ضربه شهر یک رو ی آن حذف برا بزنید .ضربه  Deleteرو

شروعصفحه در 

یادداشتیک ایجاد  .1

هده  .1 ت مشا ب اطالعا هواو آ

ت  .3 ب تنظیما هواو آ

کنباز 

ی  ی برا ها، جستجو ی چپ سمت گوشه در شهر دارد.قرار شروع صفحه باال

ت  ب اطالعا خوددوستان به هوا و آ

را

بزنیدضربه 

آیکون.

ی  هد می امکان شما به  Notesجدید. یادداشت یک کردن اضافه برا کنیداضافه د

هامکان مدیریت  .2

ی اشتراک به  .4 ت گذار ب اطالعا هواو آ

ی  ی صوتی، یادداشت افزودن برا داریدنگه و بزنید ضربه آن رو

بزنیدضربه 

ی  ی راست سمت گوشه در  Moreنماد رو س بزنید، ضربه شروع صفحه باال ی سپ ی ارسال، برا بزنیدضربه  Shareرو

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

ی  ی راست سمت گوشه در  Moreنماد رو ت تا بزنید ضربه شروع صفحه باال توانیمی تو شود. باز تنظیما

بزنیدضربه و ها یادداشت برنامه 

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

ی  ها ت درجه واحد کنیدمحدود یا مجاز را برنامه همچنین و کنید تنظیم را خود دلخواه باد سرعت و حرار

صدا.و تصاویر متن، 

س و کنید صحبت خود تلفن با و بزنید عالمت را  ها سپ کنیدر



ی  ی، تنظیم برا ی پوشه، یک به آن کردن اضافه یا کردن پنهان یادآور دارید.نگه و بزنید ضربه یادداشتی هر رو

ی  هده برا ی یادداشت مشا ی شده، حذف ها بزنیدضربه رو

هاویژگی  .2

هاپوشه  .5

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

ب را زباله سطل و شروع صفحه در  ی کنید. انتخا هید که یادداشتی رو بزنیدضربه میخوا

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

ی یادداشت  .7 پنهانها

هید انجام را عمل این  ی د کنید.حذف را یادداشت چندین بتوانید تا دارید نگه و بزنید ضربه یادداشت یک رو

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

ی یادداشت بازیابی  .4 شدهحذف ها

کنیدجستجو  .6

هده  .8 کنیدمشا

هایادداشت حذف  .3

ی شروع صفحه در  ی نمایش برا کنید.ایجاد پوشه توانید می اینجا در کشویی. منو

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

ی و کنید باز را یادداشت یک  بکشیدباال سمت به انگشت دو با میتوانید همچنین کنید. حذف را آن تا بزنید ضربه  Moreنماد رو

زدنضربه 

یادداشت.

بازگرداندن.

ی  هده، برا ی قسمت از مشا کنیدتوقف وسط در و بکشید پایین به صفحه باال

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

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

ی یادداشت  پنهانها

وظایف .9



زدنضربه 

هده  .2 ی ضبط مشا خودها

بزنیدضربه 

کنیپیدا میتونی 

ی در وظایف  بزنیدضربه توانید می شروع. صفحه باال

زدنضربه 

کنیدباز را برنامه شما. اصلی صفحه در  Toolsپوشه در صفحه کننده ضبط 

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

ی بخش همچنین و بگیرید، سر از را روند و  ی عالمت ضبط حین در را خاصی ها کنید.گذار

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

ی فقط و ضبط برنامه  کنیدمکث توانید می شود. شروع صدا ضبط تا بزنید ضربه  Recordرو

صفحهضبط  .1

کنیدلغو را ضبط  .3

ی و شوید آماده شما نمایش صفحه راست سمت گوشه  شود.شروع ضبط تا بزنید ضربه دکمه این رو

صداضبط  .1

ت نماد  ی باال راست سمت گوشه در تنظیما هده برا ی گزینه مشا توانیدمی شما اینجا در موجود. ها

هر پایین در شروع دکمه  شودمی ظا

کنباز 

هید اجازه کنید، تنظیم را ضبط کیفیت  ی گیرنده از د دیگر.موارد و کنید استفاده صدا پخش برا

ی فرعی وظایف  کنید.تنظیم را آن تکرار فاصله و یادآور یک توانید می زیرکار، لیست چک هر برا

ها  ی ضبط ساختهاید.که ضبطهایی همه دیدن برا

ی  ضبطکردن فعال برا

ی  ازلیست چک یک ایجاد برا

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

ی و  بزنیدضربه قرمز دکمه رو

کنیدتمام را ضبط  .2

کنندهضبط 

صفحهکننده ضبط 



هافیلم مدیریت  .4

ت وضوح با هایی فیلم توانید می وضوح:  • هایی کنید. ضبط متفاو باالتروضوح با ویدیو

ی باالتر فریم نرخ فریم: نرخ  • ی در را حرکت تار ها هش شما ویدیو هد، می کا ی سیستم به اما د داردنیاز بیشتر

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

هایی  هر  Recorder Screenشروع صفحه در کنید می ضبط که ویدیو توانیدمی شما اینجا در شوند. می ظا

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

بازگردیدصفحه کننده ضبط اصلی صفحه به شما از بعد صفحه: کننده ضبط به بازگشت  •

کنیدمتوقف را ضبط 

ی: جهت  • ی فیلم جهت گیر ی، خودکار، تواند می که را شده ضبط ها ی جهت یا عمود کنیدتعریف باشد، گیر

ی دکمه تجسم  • هیدنشان را ها اعالن و منو، اصلی، صفحه دادن فشار هنگام پیمایش: ها د

ی وضعیت تغییر  ب ماشین به تغییر برا تواندمی که علمی، حسا

انداز.چشم 

ی دکمه  برگشتها

ت انجام  ی زاویه رادیان مثلثاتی، توابع با عملیا ریشه.و ا

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

کنیدنگاه تیزتر 

ت نمایش  • ی ضبط سراسر در سفید نقطه یک لمسی: حرکا هر ها مکان دادن نشان برا شودمی ظا

ب ماشین  .2 علمیحسا

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

ی که  س صفحه رو کردیدلم

هده را آنها  کنید.ویرایش و مشا

ی را جهت  : • ی رو ب را خودکار حالت یا کنید تنظیم افقی یا عمود کنید.انتخا

ب ماشین  ی و کنید باز را حسا بزنیدضربه آن رو

ت .5 تنظیما

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

ب ماشین  .1 اولیهحسا

بماشین  حسا



استتر ساده بسیار شما مالی امور 

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

مبدل .3

سطح .3

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

نماقطب  .2

ی رسانی روز به در شما  ش آینده ها هید.می گزار د

ت کردن باز نحوه  .1 بازخوردو خدما

س را خود دستگاه که میکند پیشنهاد شما به قطبنما  کنیدکالیبره توجه قابل تشخیص از پ

ش ما نویسان برنامه به شوید می مواجه آن با خود دستگاه از استفاده هنگام که را مشکالتی توانید می  هید. گزار شماد

دخالت.

ت  ش تمام همیشه ما شود. می استقبال نیز  MIUIبهبود چگونگی مورد در پیشنهادا ی را خود تال ت رفع برا هیممی انجام مشکال د

ی  • بزنیدضربه برنامه نماد رو

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

شمااصلی صفحه در 

کنیدکالیبره را خود دستگاه چگونه  .1

ب ماشین  .4 مسکنوام حسا

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

بهتوانید می 

ش با  ی رو ب ماشین بهره، نرخ و تنظیم قابل بازپرداخت ها ی برنامه مسکن وام حسا کندمی ریز

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

ت برنامه  ش از یکی از استفاده با بازخورد و خدما ی رو زیر:ها

نماقطب 

ت  بازخوردو خدما



ی  ی راست سمت گوشه در  Moreنماد رو ب را  feedback Viewو بزنید ضربه شروع صفحه باال کنیدانتخا

کنیداسکن را  QRکد  .1

بازخوردارسال  .2

ی  بهبودبرا

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

زدنضربه 

ش  شماگزار

موضوع.

کنیداسکن را سند  .2

بزنیدضربه و اسکنر، 

ت،  بزنیدضربه و کنید اسکرول پایین به تنظیما

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

هد می امکان شما به اسکنر  ی مختلف انواع د ها ها و  QRکد س و کرده اسکن را بارکد س را آن سپ کنیدلم

ی تاریخچه  هده برا ش که مسائلی مشا اید.کرده گزار

ها از یکی خود، مشکل توضیح از قبل  ی مسائل از بزنید. عالمت را کادر ت برا ت و اشکاال کنیداستفاده پیشنهادا

متخصصو اعتماد قابل  •

هده  .3 پیشرفتمشا

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

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

هد می امکان شما به  ش کنید، اسکن را اسناد د هید، بر ی مقیاس د کنید.تنظیم را  OCRو خاکستر

ب داخل در را بارکد یا  QRکد  هید قرار قا شود.شناسایی تا بمانید منتظر و د

سند.

ی و اسکنر،  بزنید.ضربه  QRکد رو

زدنضربه 

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

ت  قسمت.ترین پایین در بازخورد و خدما

ی  ی خود بازخورد ارسال برا بزنید .ضربه ارسال رو

ی تا شد شناسایی نتیجه  ت برا ت و خدما ت به بیشتر اطالعا نیزرا آن شود. هدایت دیگر صفحا

س سند از  بگیریدعک

اسکنر



هد می را امکان این شما به اسکنر  س دقیق قسمت چهار از استفاده با تا د کنیدتنظیم را عک

ت  کنیدکنترل را خود خانه وسایل تمام تقریباً توانید می  Miبا قرمز). مادون (بلستر پور

س یک توانید می همچنین شما  ب متن با عک کنیداستفاده انگیز شگفت از و کنید انتخا

ی مارک  پ، پاناسونیک، سونی، جی، ال سامسونگ، شده: پشتیبانی ها س، ویدئوکان، حایر، شار اونیدا،میکرومک

هانقطه 

ت  پ ست تلویزیون، جمله از ریمو س، تا ی کننده پخش باک ی د ی، و پروژکتور،مطبوع، تهویه هوشمند، جعبه د

ی دستگاه همه  .3 ی برنامه با  Remote Miادغام از همراه تلفن ها کنند.می پشتیبانی تلویزیون ریز

ی دستگاه تمام  .2 ی توان می را همراه تلفن ها ی تلویزیون سایر و  Box Mi TV/Miکنترل برا کرداستفاده استاندارد هوشمند ها

ها،  س ها عک ی سایر و فایل ی محتوا ی رسانها شما.گوشی رو

Remote Mi  با که است جهانی دور راه از کنترل برنامه یکBlaster IR  کندمی کار شما گوشی

iWFi-طریق از ها پروتکل 

شما.کامپیوتر 

س از  کنید.ذخیره  Notesدر یا کنید کپی را آن و کنید ارسال متن عک

غیره.و 

ی  ی  ShareMeاز استفاده برا هید:انجام را زیر مراحل ها، فایل انتقال برا د

ی  OCRقابلیت  استخراجبرا

ی تلفن اکثر  .1 ی ها ی ویژگی و  Remote Miاز  blaster IRدارا کنند.می پشتیبانی آن ها

ی خیلی و ها دوربین  ها دیگرچیز

ب را یکی توانید می همچنین شما  کنیدانتخا

یاکنید تهیه پشتیبان نسخه تا کند می کمک شما به شود، می شناخته نیز  Drop Miبرنامه عنوان به که  ShareMeبرنامه 

ی مقیاس و رنگ  ی خاکستر رنگ.تغییر برا

Remote Mi  هد می را امکان این شما به ت خود انگشتان نوک در زندگی از تا د ببرید.لذ

ی فایل  ی دستگاه بین یکپارچه طور به را خود ها وخود همراه تلفن دستگاه بین یا  Androidها

هیددسترسی اجازه آن به باید کنید، می استفاده  ShareMeبرنامه از که است بار اولین اگر  .1 بد

RemoteMi 

ShareMe



ها همه که هنگامی  .2 ی در مجوز ی گرفتند، قرار خود جا ی فایل و بزنید ضربه  Sendدکمه رو ب را خود ها کنیدانتخا

ت  بهحال

س و کند می دانلود  ی سپ بزنیدضربه رو

Browser Mi  ب مرورگر یک ت با و ی ایمن و سریع و کامل امکانا ی دستگاه برا باالاست. همراه تلفن ها

هند می  هند انتقال خوا ی بسته و ها برنامه فقط  ShareMeفرض، پیش طور به بد هد.می نمایش را شده نصب ها د

ها  ی دانلود ها ی و انجام حال در دانلود کار ها هد.می ارائه جداگانه طور به را شده تمام کار د

ی تجربه و عملکرد  هد می امکان شما به انگیز شگفت کاربر ب در د کنیدتماشا کنید، استفاده جستجو از بگردید، و

ها شدن گم نگران و اقالم  نباشید.چیز

هید رادار در را گیرنده آواتار است، نزدیک تلفن  ب را آن سادگی به دید. خوا وکنید، انتخا

س و کنید وارد کادر در را  HTTPSیا  HTTPپیوند  .3 ی سپ بزنید.ضربه دانلود رو

من

هد آغاز نور سرعت با انتقال  شد.خوا

هد می امکان شما به همچنین مرورگر  کنیدذخیره را مهم موارد همه کنید. ذخیره را خود دوستان  WhatsAppوضعیت د

ی  ها استشده داده پوشش شما نیاز

س  ی ، راه تمرین همان انجام از پ کنید.دریافت انداز

باالدر 

ی رسانه از را ها فیلم   کنیددانلود اجتماعی ها

ی جستجو به شروع شما تلفن شد، تنظیم چیز همه که هنگامی  .3 اگرکند. می گیرنده تلفن برا

ی  .2 بزنید.ضربه راست سمت پایین گوشه در  Addرو

هنگ توانید می حال، این با  ی فایل و اسناد ها، آ کنید.ارسال نیز را دیگر صوتی ها

ی  ت به جدید، دانلود کار یک افزودن برا کنید:عمل زیر صور

ها،  ی و آنالین خرید ویدیو ی ویژگی کردن. باز دانلودمانند اضافی، روز مد ها

س  ب از پ ی ها، فایل انتخا کنیدتنظیم دیگر تلفن در حال، همین در بزنید. ضربه  SENDرو

بزنیدضربه  .1

ها و تصاویر  ی رسانه از ویدیو ی اجتماعی، ها ها هند را همه خصوصی، پوشه و فایل مدیریت ابزار داشتخوا

س از را تصاویر و ها فیلم توانید می  کنید.دانلود توییتر و اینستاگرام بوک، فی

ها دانلود

منمرورگر 



شودمی نهان حافظه شامل که کنید. حذف دکمه یک فشار با را ندارید نیاز آن به دیگر که فایلی هزاران 

هافایل مدیریت  

ت   تاریکحال

ی زبان به را مطالب  ت کنید، مرور دیگر ها ب را کلما کنید.ترجمه را آنها فورا و کنید انتخا

ی فایل ها، فیلم  کنیداضافه را شده گرفته نظر در موارد کنید. مدیریت را خود دستگاه در شده ذخیره تصاویر و صوتی ها

ی  ی، تجربه افزایش برا بروید.تیره رنگ طرح به بصر

س رود، می آنچه و ماند می باقی  ی هر شر از ضربه یک با سپ هید می که چیز ببینیدتوانید می همچنین شوید. خالص خوا

بگیریدتصمیم کند می کمک شما به دارد، قرار کجا در و است شده اصالح کی بار آخرین است، بزرگ چقدر فایل هر 

ی میتوانید همچنین مرور یا جستجو تاریخچه  ی اشتراکگذار ها ش روشن/مورد این در را انبوه داده کنیدخامو

ی  ی کافیست برنامه، کردن باز برا س بزنید. ضربه اصلی صفحه در  Cleanerرو هید کامل یک شما آن، از پ داشتخوا

حالت

یچه بگیرید تصمیم تا کنید مرور را نتایج گیرد. می نظر در حذف آماده  Cleanerکه هایی فایل تمام لیست  چیز

ی (رادیو  FMرادیو  ی برنامه موبایل) برا ی ا ی ایستگاه پخش برا هدمی اجازه  FMرادیو است. اینترنتی رادیویی ها د

ت   ناشناسحال

ها،  ی فایل ها ی منسوخ، فایل ها ی نصب، بسته ها ی از باقیمانده فایل ها ی و حذفنشده، برنامه موارداز بسیار

ی برنامه به توانید می شما  ی توسط که متنوعی ها ها ش است دسترس در مختلف اینترنتی رادیو هید گو ت و د ببریدلذ

هد می را امکان این شما به ناشناس حالت  ب که د ت به را و بگردیدهیچکدام ترک بدون خصوصی و ایمن صور

ی عناصر  ی که دیگر ی غیر فضا کنند.می اشغال شما هوشمند گوشی در را ضرور

است.خصوصی پوشه یک به فقط شما چشم 

هید می آیا  کنیدحذف را آن خوا

هد می امکان شما به همچنین جهان. سراسر در کنندگان پخش  ی ایستگاه د کنید.اضافه و اسکن را خود عالقه مورد رادیویی ها

کنیدترجمه را صفحه  

Cleaner  توانیدمی شما مفید، برنامه این از تشکر با کنید. حذف خود هوشمند گوشی از را ها فایل تا کند می کمک شما به

کنندهپاک 

FMرادیو 



تقویم

ی برنامه  گوگلها

مخاطب

کروم

دستیار

ت دستورا

ت  آناز بردن لذ

ت تمام توانید می راحتی به مخاطبین، با  باشیدداشته دسترسی مورد چندین به و دارید نگه مکان یک در را خود تماس اطالعا

View Schedule  کندمی آسان دارید رو پیش تصاویر با آینده در که را آنچه دیدن و کند می زنده را شما برنامه

هی، را خود مخاطبین توانید می یکباره به مردم  ی نامه کنید، ادغام و بررسی سازماند کنیدایجاد شخصی ها

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /chrome support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی زمان کند می کمک شما به تقویم جدید برنامه  ی را کمتر ی زمان و خود برنامه مدیریت برا کنیدصرف بیشتر

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه //:assistant.google.com/ httpsبه بیشتر اطالعا

ت  ی و کنید مرور  Chromeبا را اینترن ها بیاوریدرا آدرس نوار و نشانکها باز، برگه

Assistant  است.شده یکپارچه اندروید با خوبی به و است هوشمند

شما.همراه تلفن دستگاه به شما رایانه از ها داده 

هد می امکان شما به دستیار  ها د هید. انجام سریعتر را کار ی به د ها انجام جا ت به کار توسطدستی صور

هانقشه و 

ی از هایی گروه به سرعت به و کند می لیست  شویدوارد اینکه بدون کنید، ارسال پیام دارید، تماس آنها با بیشتر که افراد

ی بر خود انگشت زدن ضربه با  هیدانجام صدا از استفاده با را کار توانید می بار، گازیلیون یک نمایش صفحه رو د

ها، رزرو  ها پرواز ها از خودکار بهطور دیگر موارد و رستوران میشوند.اضافه ایمیل

ت به آنها آدرس  جداگانهصور



جیمیل

راندن

گوگل

OneGoogle 

دوتایی

ی  ی دریافت برا کنید.روشن را خود شخصی فید شده، سفارشی محتوا

ی  ی.ذخیره فضا ابر

Gmail  هد می امکان شما به س با د ب بر مبتنی ایمیل سروی کنید.دریافت و ارسال ایمیل  Googleو

هده، کردن، باز  ی اشتراک به و نام، تغییر مشا ی فایل گذار شمادر شده ذخیره ها

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /mail support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی از خودکار طور به  • ها ی مهم چیز س مانند کنید، تهیه پشتیبان نسخه خود تلفن رو ومخاطبین ها، عک

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /duo support.google.comبه بیشتر اطالعا

در

وجیمیل 

هد می امکان شما به  One Googleبرنامه  کنیدمدیریت را خود  Googleو کنید تهیه پشتیبان نسخه خود تلفن از خودکار طور به د

دستگاه

با

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /websearch support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  • ی ذخیره فضا ب در موجود ساز کنیدمدیریت را خود  Googleحسا

Duo،  ی ی یک به یک ویدیویی تماس برقرار است.آسان شما برا

راندن،

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /drive support.google.comبه بیشتر اطالعا

ها  ی گیگابایت  15از استفاده با پیام ی فضا ب هر با که شما رایگان ذخیرهساز شمااگر میشود. ارائه  Googleحسا

ب درایو  ی.حسا ابر

ی میتوانید  ،Googleبا  هایی با را آنالین محتوا هایی چه بدانند که کنید پیدا ابزار ودارد عالقه شما به چیز

ب، را خود گوشی  هید، ارتقا یا گم خرا کنیدبازیابی خود جدید اندروید به را چیز همه توانید می د



س  هاعک

ها،  ها برنامه ی و فیلم ها، موسیقی، تلویزیونی، نمایشها ب ت کتا ی و مجال ها ی کنیدپیدا اینجا در را جدید باز

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /maps support.google.comبه بیشتر اطالعا

ها آن، از استفاده با  س ی و عک ها ب در خودکار بهطور را خود ویدیو ی و ذخیره خود  Googleحسا کنیدپشتیبانگیر

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /play support.google.comبه بیشتر اطالعا

ت هستند مهم برایتان که هایی داستان درباره بتوانید تا دنیا در  ی اطالعا کنید.کسب بیشتر

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /movies store/play.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ت کسب برا کنید .مراجعه /center/ publisher-news/support.google.comبه بیشتر اطالعا

ها  ی و فیلم ها ی تلویزیونی برنامه ی فیلم توانید می همچنین کنید. تماشا را  Playفروشگاه از شده خریدار هده را شده ذخیره ها کنیدمشا

News  هی افتد می اتفاق که را آنچه که است شخصی اخبار گردآورنده یک کندمی برجسته و سازماند

شمادستگاه در 

ها  ت سایر و مسیر ی کنید. دریافت را مکان بر مبتنی اطالعا ت باید استفاده برا کنیدفعال را مکانی موقعیت خدما

س  هاعک

Store.Play 

ی ها. نقشه  ت برا ببینید.را مکان بیشتر، اطالعا

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /photos support.google.comبه بیشتر اطالعا

اخبار

س  هاعک

StorePlay 

TV& Movies Play Google 

هانقشه 

https://support.google.com/news/publisher-center/


ب یوتیو

هاپادکست 

MusicYT 

ی  صوتیجستجو

WEEE

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /podcasts googleplay/support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی  ی ها، برنامه جستجو ب جستجو ی یا و ی تصویر جستجو هید. می که محتوایی برا کندمی کار دستیار عنوان به خوا

ی  ت باید محصول این ایمن دفع برا هد می نشان عالمت این شود. انجام خاصی احتیاطی اقداما توان نمی را محصول این که د

ی زباله سایر با  ریخت.دور اروپا اتحادیه در خانگی ها

با

ی  ی برا ی و زباله، نامناسب دفع اثر در انسان سالمت یا زیست محیط به رساندن آسیب از جلوگیر مجدد استفاده ترویج برا

ی، منابع از پایدار  کنید.بازیافت مسئوالنه لطفاً ماد

ی  ها پخش، لیستها کنید.مرور و پخش  Music YTاز را هنرمندان و آلبوم

ی  ها شما.دستگاه از مستقیماً  YouTubeویدیو

ی  ت کسب برا کنید.مراجعه /youtube support.google.comبه بیشتر اطالعا

ی برنامه سایر و  ،Gallery Wikipedia، Google، YouTubeبه  هدمی اجازه و شما، دستگاه در شده نصب ها د

کنیدآپلود و کنید تماشا 

ی صحبت توانید می شما  کنید.تبدیل جستجو متن به را معمولی ها

ی آخرین میتوانید پادکستها،  ی قسمتها ش کنید، پخش را عالقهتان مورد نمایشها کنیدکاو

ی  ی از لطفاً خود، دستگاه ایمن بازیافت برا ها ی و بازگرداندن سیستم ی آنجا در را دستگاه که خردهفروشی با یا کنید استفاده جمعآور خریدار

بگیرید.تماس کردهاید 

ی توصیه  ی فقط پادکست ها ش فعالیت مدیریت و شما برا خود.دادن گو

ی  ی دستیار یک صوتی، جستجو کندمی همیشه از آسانتر و سریعتر را آن متن، به گفتار جستجو

ت  حقوقیاطالعا



کنید.استفاده هستند سازگار شما دستگاه با که مجاز جانبی لوازم از فقط  •

•

ی  ی آتش باعث است ممکن زیرا نسوزانید، را باتر شود.انفجار یا سوز

ی اگر  دارد.وجود انفجار خطر شود، تعویض نادرست نوع با باتر

ی نباید کاربر  • هد. تغییر یا حذف را باتر ی تعمیر یا کردن خارج د ت مرکز توسط باید فقط باتر شود.انجام سازنده مجاز تعمیرا

ی  ی برا ی شنوایی، احتمالی آسیب از جلوگیر ت برا ی با طوالنی مد ش بلند صدا نکنیدگو

برساند.آسیب دستگاه به است ممکن دما محدوده این از خارج 

ی  • ی زباله از جدا یا بازیافت باید باتر ی از نادرست استفاده شود. ریخته دور خانگی ها ی آتش باعث است ممکن باتر دستگاه، شود. انفجار یا سوز
ی  ت طبق را آن جانبی لوازم و باتر کنید.بازیافت یا بیندازید دور خود محلی مقررا

ت  ت و ایمنی بیشتر اطالعا هده زیر لینک در توان می را احتیاطی اقداما /certificationen/www.mi.comکرد: مشا

•

ی  ی آسیب یا سوختگی حد، از بیش شدن گرم باعث است ممکن زیرا نکنید، کوتاه اتصال را باتر شود.دیگر ها

ی پشتیبانی با کند، نمی کار درستی به دستگاه از بخشی اگر کنید. تعمیر را دستگاه خودتان نکنید سعی  • خود دستگاه یا بگیرید تماس  Miمشتر
ببرید.مجاز تعمیر مرکز یک به را 

ی  شود.انفجار باعث است ممکن حد از بیش گرما

ی  هده برا کنید:مراجعه زیر لینک به ما محیطی زیست اعالمیه مشا

ت تمام دستگاه، از استفاده از قبل  بخوانید:را زیر ایمنی اطالعا

ی خودتان نکنید سعی  کنید.تعویض را باتر

ی  ی باتر بیندازید.دور دستورالعمل طبق را مستعمل ها

ی محدوده  محیطیک در دستگاه این از استفاده باشد. می گراد سانتی درجه  40تا  0دستگاه این کارکرد دما

تسایر  خطرا

س  کنید.جدا برق پریز از هم و دستگاه از هم را آداپتور شارژ، اتمام از پ

هادوره 

ی شما دستگاه اگر  ی دارا ی است، داخلی باتر ی برا ی به رساندن آسیب از جلوگیر دستگاه،یا باتر

ی  • ی اگر نسوزانید. یا نکنید له نزنید، ضربه نکنید، جدا هم از را باتر کنید.متوقف را آن از استفاده فوراً است، دیده آسیب یا داده شکل تغییر باتر

شود.منفجر یا شود، گرم حد از بیش 

دارید.نگه خشک را خود دستگاه  •

نکنید.شارژ ساعت  12از بیش را دستگاه 

ی اگر  کنید.متوقف را آن از استفاده فوراً است، دیده آسیب یا داده شکل تغییر باتر

•

ی  ی با محیطی در را باتر هید.قرار باال دما ند

ی دستورالعمل مطابق را ها دستگاه سایر  • نیستناسازگار اتصال کنید. وصل آنها ها

environmentabout/en/www.mi.com/

ی ها، کابل از استفاده  • ها ی یا برق آداپتور ی باتر ی، آتش باعث تواند می غیرمجاز ها شود.پوس یا انفجار سوز

ی از استفاده کنید. شارژ مجاز یا موجود برق آداپتور و کابل با فقط را دستگاه این  • ها ی، آتش باعث است ممکن دیگر آداپتور و گرفتگی برق سوز
شود.آداپتور و دستگاه به آسیب 

ی  ی نشت باعث است ممکن زیرا نکنید، له یا نزنید ضربه نکنید، جدا را باتر شود.باتر

احتیاط

ت  ایمنیمهم اطالعا



دستگاهاین به ها دستگاه 

ت تمامی  • ت در و کنید رعایت را هواپیما ایمنی مقررا ش هواپیما داخل در را خود گوشی لزوم صور کنید.خامو

هامحیط و 

ی آتش جراحت، گرفتگی، برق به منجر است ممکن کار این انجام نکنید. استفاده حمام مانند باال رطوبت با هایی مکان در خود گوشی از  • آسیب و سوز

شود.شارژر 

ی  • ی برا ها ت نزدیکی در باید پریز /DC، ACآداپتور باشد.دسترسی قابل راحتی به و شود نصب تجهیزا

ت و قوانین با مطابق خود تلفن از نقلیه، وسیله رانندگی هنگام  • هنمایی به مربوط مقررا کنید.استفاده رانندگی و را

ت و قوانین کلیه همیشه  ت دستگاه سازنده و پزشک با لطفاً دارید، پزشکی دستگاه اگر کنید. رعایت را بهداشتی مراکز و ها بیمارستان مقررا تا کنید مشور

ی خیر. یا کند ایجاد اختالل دستگاه عملکرد در است ممکن شما تلفن آیا که شود مشخص  ی برا س با احتمالی تداخل از جلوگیر  15حداقل همیشه میکر، پی

کنید.حفظ را ساز ضربان و خود همراه تلفن بین فاصله متر سانتی 

ت مراکز از یک هر  ش طریق از افزار نرم رسانی روز به ما مجاز خدما ی رو برساندآسیب آن به است ممکن دیگر ها

ی بر خود گوشی از استفاده با توان می را کار این  ش رو ی داد. انجام سینه جیب در تلفن حمل عدم و خود ساز ضربان مقابل گو ی برا با تداخل از جلوگیر

ت  نکنید.استفاده مشابه وسایل سایر یا حلزون کاشت سمعک، نزدیکی در خود تلفن از پزشکی، تجهیزا

ت، دادن دست از به منجر یا دستگاه  ت سایر و امنیتی مسائل اطالعا شود.خطرا

ی در یا ها بنزین پمپ در خود تلفن از  • ها ی جو ی محیط یا انفجار ی، بالقوه ها ت ها، قایق عرشه زیر رسانی، سوخت مناطق جمله از انفجار انتقال تأسیسا

ی ذخیره یا  ی است ممکن هوا که مناطقی یا شیمیایی، مواد یا سوخت ساز ت یا شیمیایی مواد حاو ت مانند ذرا یا غبار و گرد نکنید. استفاده باشد، غال

ی  ها ی پودر ی فلز ش برا ی دستگاه کردن خامو ت سایر یا تلفن مانند سیم بی ها ی شده ارسال عالئم همه از خود، رادیویی تجهیزا ی کنید. پیرو ی برا از جلوگیر

ت  ش را خود بیسیم دستگاه یا همراه تلفن احتمالی، خطرا ش به نیاز که هستید مناطقی در یا انفجار منطقه در وقتی کنید خامو ی کردن خامو ها دو «رادیو

ی یا طرفه»  ها دارند.الکترونیکی» «دستگاه

ی اتاق در خود تلفن از  • س بیمارستان، عمل ها ی مراقبت بخش یا اورژان نکنید.استفاده ویژه ها

کنیدبازدید آن از یا کنید بهروزرسانی را خود تلفن عامل سیستم داخلی، نرمافزار بهروزرسانی ویژگی از استفاده با لطفاً 

ی  • ی برا نکنید.استفاده برق و رعد هنگام در منزل از خارج در خود تلفن از صاعقه، اصابت از جلوگیر

کنیدرعایت را کند می محدود خاص شرایط در را همراه تلفن از استفاده که اجرا قابل قوانین و قوانین کلیه  •

ی خود تلفن از شدن شارژ هنگام  • ی برا نکنید.استفاده تماس برقرار

ت  امنیتیمالحضا

امنیتیبیانیه 

ت  اروپااتحادیه مقررا

قرمزانطباق اعالمیه 



ت  کنید.رعایت دستگاه از استفاده محل در را محلی و ملی مقررا

ت/ 2.0گرم:  RAS10 حد  کیلوگرم،وا

ی با دستگاه این  ب نرخ محدودیتها ی (RAS) ویژه جذ ی گرم  10موضعی (RAS کنترلنشده مواجهه عمومی/ جمعیت برا ت  2.0حد: تنه، و سر برا بر وا

ی /EC، 1999/519توصیه در که کیلوگرم)  ها /EU).2014/53(دستورالعمل  REDو دارد. مطابقت است، شده مشخص  ،ICNIRPدستورالعمل

ی فقط دستگاه این  ی محیط در استفاده برا ی در داخلی ها ها س محدوده در زیر کشور هرتز  5350تا  5150فرکان کند:می کار مگا

متر).میلی  5(فاصله  Kg W/0.870بدن:  Kg، W/0.597هد: RAS: مقدار 

ی تمام در خود شده تایید توان سطح باالترین در تا شد تنظیم دستگاه این RAS، تست طول در  ها موقعیت در و کند ارسال شده آزمایش فرکانسی باند

ی بدون سر برابر در استفاده هنگام در را  RFمعرض در گرفتن قرار که گرفت قرار هایی  ی شبیه متر میلی  5فاصله با بدن نزدیکی در و جداساز کند.می ساز

ت شرکت  ث با  / LTE UMTS / EDGE / GPRS / GSMدیجیتال همراه تلفن این که کند می اعالم محدود مسئولیت با شیائومی ارتباطا  iWFi-و بلوتو

/GS3J7002M YS3J7002M ت با ت سایر و اساسی الزاما اعالمیه کامل متن اروپا اتحادیه دارد. / مطابقت  RE 2014/53دستورالعمل مربوطه مقررا

است:موجود زیر اینترنتی آدرس در اروپا اتحادیه انطباق 

هرتز: 2.4باند در محدودیت  گیگا

ی RAS انطباق  ی میلی  5فاصله اساس بر بدنه عملکرد برا حمل بدن از دورتر متر میلی  5حداقل باید دستگاه این است. انسان بدن و دستگاه بین متر

ش سطح از کمتر یا مطابق  RFمعرض در گرفتن قرار سطح که شود حاصل اطمینان تا شود  از باید بدنه، نزدیکی در دستگاه اتصال هنگام است. شده گزار

ی تسمه غالف یا گیره  ی که شود استفاده ا ی حاو ی اجزا در گرفتن قرار با انطباق شود. حفظ بدنه و دستگاه بین فاصله متر میلی  5حداقل و نباشد فلز

ی جانبی وسیله هیچ با  RFمعرض  ی شده پوشیده فلز حاو ی جانبی لوازم چنین از استفاده از باید و است، نشده تأیید یا آزمایش بدنه رو شود.خوددار

certificationen/www.mi.com/

ی تمام در است ممکن دستگاه این  ها کند.کار اروپا اتحادیه عضو کشور
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ی همراه تلفن این  ها س توان حداکثر و اروپا اتحادیه مناطق در فقط را زیر فرکانسی باند هد:می ارائه را رادیویی فرکان د

ی فرعی بخش این نروژ:  ی  20شعاع در جغرافیایی منطقه برا شود.نمی اعمال -Ålesund Nyمرکز از کیلومتر

ث:   dBm20بلوتو

VoLTE •  ی توسط فقط ها شود.می پشتیبانی خاصی مناطق در مخابراتی اپراتور

2دسته گیرنده 

هرتز:  iW2.4 Fi-باند   dBm20گیگا

ی خودکار طور به سیستم است ممکن  • ی شود. روز به شبکه بهینه عملکرد برا ت،برا جزئیا

نکند، ایجاد مضر تداخل است ممکن دستگاه این  (1)است: زیر شرط دو به مشروط عملکرد دارد. مطابقت  FCCقوانین  15بخش با همراه تلفن این 

شود.ناخواسته عملکرد باعث است ممکن که تداخلی جمله از بپذیرد، را دریافتی تداخل هرگونه باید دستگاه این  (2)و 

ی با  FCCقوانین  15قسمت با مطابق و شده آزمایش همراه تلفن این  دارد.مطابقت  Bکالس دیجیتال دستگاه محدودیتها

dBm25.7 900/2100: WCDMA 

ت سیم دو از پشتیبانی  • ت دو هر از استفاده هنگام نانو. کار ت، سیم اسال ت از یک هر کار عنوانبه توان می را ها کار

نکنید.جدا را دستگاه این هشدار:  •

 dBm25.7 1/3/7/8/20/28/38/40: LTEباند 

ت  اولیهکار

•

dBm35.5 900: GSM 

ت سیم دو  ب با  4Gکار ی انتخا ها نباشدموجود همه در است ممکن و شود می ارائه مخابراتی اپراتور

•

dBm32.5 1800: GSM 

مناطق

ت استفاده مورد برق آداپتور که کنید حاصل اطمینان  ی طبق و کند می برآورده را /EN IEC 1-62368در  6.4.5بند الزاما ها محلی یا ملی استاندارد

است.شده تأیید و آزمایش 

ی  ی وا هرتز:  5فا هرتز:  5250تا  5150گیگا هرتز:  5350تا  5250دسیبلمتر،  20مگا هرتز:  5725تا  5470دسیبلمتر،  20مگا تا  5725دسیبلم،  20مگا
هرتز:  5850 14مگا

کنید.مراجعه دستگاه در استفاده حال در سیستم نسخه به لطفاً 

ت  ت.سیم اسال کار

13.56 NFC:  هرتز متر 10در  > m dBuA/42مگا

ت سیم لطفاً  ی کار ت سیم شیار در را استاندارد غیر ها هید. قرار کار برسانندآسیب آن به است ممکن ند

ت  FCCمقررا

ی  ها س باند توانو فرکان

تسیم دو درباره  کار



متصل.

ی این  هنما ها قبلی، اطالع بدون و زمان هر در شیائومی است ممکن است. شده منتشر آن به وابسته محلی شرکت یا شیائومی توسط کاربر را بهبود

ت و  ی این تغییرا هنما ت دلیل به که را کاربر را ها ت بودن نادرست امالیی، اشتبا ها بهبود یا فعلی، اطالعا ت یا و/برنامه ی تجهیزا انجام است، ضرور

هد.  ی نسخه در تغییراتی چنین حال، این با د ی جدید آنالین ها هنما شود.می گنجانده کاربر را

ی است.  Kg W/1.6 FCCتوسط شده تعیین RAS حد  ی بر عملکرد برا ی و است شده آزمایش دستگاه این بدن، رو ها گرفتن قرار  FCCدستورالعمل

ی را  RFمعرض در  در گرفتن قرار با انطباق دارد. مطابقت بدنه از سانتیمتر  1.5حداقل در دستگاه دادن قرار و فلز بدون جانبی لوازم با استفاده برا

ی که شده پوشیده جانبی لوازم با  RFمعرض  توسط شده پوشیده جانبی لوازم چنین از استفاده از باید و است، نشده تأیید و آزمایش است فلز حاو

ی بدن  ی دستگاه این با که جانبی وسیله هر شود. خوددار دارد.نگه دور بدنه از متر سانتی  1.5حداقل را دستگاه باید شود می استفاده بدن با کار برا

ت دستگاه این  ت الزاما ی دول ی دستگاه این کند. می برآورده را رادیویی امواج معرض در گرفتن قرار برا از که است شده ساخته و طراحی طور

ی محدودیت  ی انتشار ها ی معرض در گرفتن قرار برا س انرژ هی استاندارد نکند. تجاوز  (RF)رادیویی فرکان ی نورد ی دستگاه برا یک از سیم بی ها

ی اندازه واحد  ب نرخ نام به گیر کند.می استفاده RAS یا خاص جذ

هد. رخ خاص نصب یک در تداخلی که ندارد وجود تضمینی هیچ حال، این با  ت این اگر ند تلویزیون یا رادیو دریافت در مضر تداخل ایجاد باعث تجهیزا

ش با را آن میتوان که شود،  ت کردن روشن و خامو ت از مورد چند یا یک با را تداخل کند سعی که میشود تشویق کاربر کرد، تعیین تجهیزا زیر اقداما

ی جهت  •کند: تصحیح  ت بین فاصله افزایش  •آنتن گیرنده مکان تغییر یا گیر ت  •گیرنده. و تجهیزا ی در پریز یک به را تجهیزا ت مدار ی از متفاو مدار

کنیدوصل دارد قرار آن در گیرنده که 

ت ارتباطا

ی فقط تصاویر همه  هداف برا ی ا هند.نشان دقیق طور به را واقعی دستگاه است ممکن و هستند تصویر ند

ت این  ی تجهیزا س انرژ نشود، استفاده و نصب دستورالعمل مطابق اگر و کند تابش تواند می و کند می استفاده کند، می تولید را رادیویی فرکان

ی مضر تداخل ایجاد باعث است ممکن  شود.رادیو برا

ت  ی را کاربر اختیار تواند می است، نشده تأیید مطابقت مسئول طرف توسط صراحتاً که اصالحاتی یا تغییرا ت با کار برا ببرد.بین از تجهیزا

ی  • ب تکنسین یا فروشنده با کمک برا ت تلویزیون رادیو/مجر کنید.مشور

است.شده طراحی  ®Glass Gorilla® Corning 3با هوشمند گوشی این 

ی ها محدودیت این  ت در مضر تداخل برابر در معقول حفاظت ایجاد برا اند.شده طراحی مسکونی تاسیسا

ت  RF (RAS)معرض در گرفتن قرار اطالعا

FCCیادداشت 

مسئولیتسلب 


