Manualul utilizatorului Mi

Bun venit
Telefoanele MI prezentate de Xiaomi.inc sunt
smartphone-uri foare puternice.
Va rugam sa vizitati site-ul nostru www.dualstore.ro
pentru a afla mai multe caracteristici despre telefoanele MI.

Acest ghid de utilizare poate diferi de cel real din cauza
actualizarii software-ului.
Aceasta revizuire e actualizata la data de 12 febr 2017.
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Capitolul 1: Prezentare Generala
Va multumim pentru alegerea Telefonului MI !
Acest ghid de utilizare va va ajuta cu elementele
de baza pentru telefon si functiile avansate.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati
site-ul nostru: www.dualstore.ro
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Butoane
Nume
Butonul power

Butoanele de volum

Butonul meniu + Volum minus

Functie
Apasare lunga deschide sau
inchide telefonul
Ajustare volum.Cand apasati
butonul in timpul intrari
apelului va trece pe silentios
Captura de ecran

Instalarea cartelei sim sau usim
Pentru telefoanle cu baterie nedetasabila
1 Se ia cheita
2 Se introduce in gaura pentru sim se apasa usor si
usita pentru sim se va deschide
3 Se aseaza simul sau usimul in locurile de cartela
4 Se introduce usita inapoi la locul ei
Pentru telefoanele cu baterie detasabila
1 Se indeparteaza capacul spate si bateria
2 Se indroduce cartela sim sau usim cu partea metalica in jos
3 Se introduce bateria si se pune capacul spate inapoi.
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Aplicatii
Efectuarea de apeluri telefonice sau cautare
de contacte cu tastatura T9. Poti de asemenea
sa verifici jurnal apeluri.

Mesagerie va permite schimbul de mesaje text
cu alte SMS-uri si Dispozitivele MMS utilizand
conexiunea celulara.

Aveti posibilitatea sa gestionati contactele salvate
în SIM / USIM, memorie externa si contul Mi.

Configurarea contului dvs. de e-mail si pentru a
accesa casuta postala cu telefonul Mi. Primiti o
notificare atunci cand primiti e-mail

Dirac HD aduce o îmbunatatire reala a performantei
audio, imerseaza urechile într-o lume a muzicii.

Faceti fotografii si inregistrati videoclipuri utilizand
diverse setări si moduri.

Noua Galerie cu aspect reorganizat permite navigarea
imaginilor fara probleme. Albumele din cloud se vor
sincroniza automat facand mai usoara gestionarea
albumelor si pozelor.
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Va aduce o suprafata neteda de navigare si lectura
aditonal, o sa aveti parte si de securitate

Personalizarea telefonului MI prin alegerea a sute
de Teme. Alege propriul stil, modificati-l pentru a se
potrivi cu starea de spirit simplu si rapid, cu doar
câteva atingeri ale ecranului.
Explorare fisiere va permite sa verificati utilizarea spatiului
de stocare si de navigare pe fisiere. Poti deasemenea, utiliza
WLAN pentru a gestiona spatiul de stocare a telefonuluil
de la distanta.

Functiile de securitate si confidentialitate va permit sa setati
modul în care doriti blocares si deblocarea telefonului.
MIUI suporta criptare aplicatie. Cu ajutorul MIUI putem
împiedica telefonul de la atacurile virusilor, apelurile spam
si SMS-uri nedorite.

Pastreaza telefonul actualizat la ultima versiune MIUI

Personalizeaza setarile pentru alarma si adauga
etichete alarmelor.

Puteti lua notite si partaja prin SMS, Bluetooth,
e-mail etc
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Radio accepta scanarea automata si va permite sa
ascultati posturi de radio FM locale.

Vezi toate datele de nastere si sarbatorile legale
poti vizualiza si calendarul pe fiecare luna in parte.

Pentru gasirea unei directii sau vizualizarea
latitudinii si longitudinii.

Vizualizati tot continutul descarcat de dumneavoastra

Calculatorul ofera functia de calcul simplu si complex

Obtineti cele mai recente informatii meteo on-line

Obtineti cele mai recente informatii meteo on-line

Scanare coduri de bara QR
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Bara de icoane
Bara de notificare va arata mai jos pictograme pentru a
indica setari diferit.
Bara de icoane

Explicatie

Semnal telefon

Cu cat este mai plina bara cu atat
semnalul este mai bun

Lipsa semnal

Nu se poate conecta la retea
lipsa semnal.

Modul avion

Cand modul avion este
pornit nu se pot efectua apeluri iar
unele functii wirelees vor fi oprite

Trafic de date conectat

Telefonul este conectat la
traficul de date

Internet 4G

Traficul de date 4G activ

Internet HSPA+

Traficul de date HSPA+ activ

Internet EDGE

Traficul de date EDGE activ

Conexiune GPRS

Conexiune GPRS activa

Conexiune wi-fi

Telefonul dumneavoastra este
conectat la o retea wi-fi din apropiere.

Modul silentios

Telefonul dumneavoastra a fost setat
pe modul silentios

Modul Vibratii

Telefonul doumneavoastra a fost setat
pe modul vibratii

Serviciul GPS activ
Alarma
Modul nu deranjati
Bluetooth

Serviciul GPS si Locatie sunt activate
Aveti o alarma activa
Modul nu deranjati este activ
Functia Bluetooth este activata
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Capitolul 2: Initiere

Informatie importanta
Pentru a evita ranirea, va rugam sa cititi urmatoarele informatii
critice inainte de a utiliza telefonul Mi.
· Nu porniti telefonl in locurile unde dispozitivele wi-fi sunt
inetrzise ex avioane, spitale si in preajma aparaturilor medicale
· Nu porniti telefonul in locurile unde undele de semnal pot crea
pericol ex Benzinarii, benzina, solutii chimice si articole explosive
· Folositi doar accesorii si bateri MI originale.
· Pastrati telefonul in locuri ferite de umiditate si apa
· Servisul sa se faca doar in servisuri autorizate
· Pentru accesorii externe cititi manualul utilizatorului
si folositile cu grija
· Xiaomi communication Co.,Ltd si afiliatii sai nu vor fi
raspunzatori pentru orice leziuni, pierderi sau daune datorate
modificarilor neautorizate sau a modului incorect de folosire
a produselor xiaomi.
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Atentie !
Exista riscul ca bateria sa explodeze in cazul in care este inlocuita incorect
sau cu un alt tip de baterie necompatibila.
Pentru a evita deteriorarea auzului incercati sa nu ascultati la volum ridicat
o perioada lunga de timp
Temperatura: 0 grade + 40 grade

Bateria si incarcarea
Icoana bateriei care se afla in coltul de sus partea dreapta arata
nivelul de incarcare a bateriei. Ca sa vedeti nivelul in % de incarcare a
bateriei intrati la Setari>Setari aditionale>Baterie si performanta
>Indicator baterie.

Conectare USB
Cu cablu de date care se afla in pachet puteti transfera date.
Puteti alege tipul de conexiune din bara de notificari.

Ghid rapid casca
Pauza/Redare - Apasati pe butonul din mijlocul telecomenzii
Urmatoarea piesa - Apasati pe butonul Next
Piesa Antecedenta – Apasati pe butonul Previous
Raspunde- Apasati pe butonul din mijloc cand sunteti sunat
Incheie Apel- Apasati pe butonul din mijloc in timpul apelului
Respinge Apel- Tineti apasata tasta din mijloc pentru 2 secunde
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Capitoloul 3: Functii de baza
Aplicatii
· Daca doriti sa lansati o aplicatie trebuie doar
sa atingeti cu degetul icoana aplicatiei.
· Pentru a reveni la ecranul de start trebuie sa
apasati pe butonul Acasa
· Pentru a trece la alt ecran de start trebuie sa
glisati dreapta sau stanga
· Ca sa vedeti aplicatiile utilizate recent apasati
butonul meniu
Gesturi
Puteti opera pictograma, buton, meniu si
tastatura de intrare prin intermediul functiei gest.
Tastare. Pentru a deschide o aplicatie, pentru a
selecta un element de meniu, pentru a apasa un
buton de pe ecran, sau pentru a introduce un
caracter folosind tastatura de pe ecran, apasati
cu degetul.
Tinand apasat
Atingeti si mentineti apasat un
element mai mult de 2 secunde ca sa accesati
optiunile existente.
Glisare
Gliseaza spre dreapta sau spre stanga
pe ecranul de intampinare sau pe ecranul de
aplicatii pentru a vizualiza alte panouri. Glisati
in sus sau in jos pentru a defila printr-o pagina
web sau o lista de elemente cum ar fi contacte.
Raspandirea si ciupitul
Departati doua degete pe o pagina web, harta sau
imagine pentru a fi marita si apropiati pentru a fi micsorata.
Tragand: Pentru a muta un element, atingeti si mentineti-l si trageti-l in
pozitia tinta.
Tastare dubla
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Tastand dublu pe o pagina web sau imagine se va mari,
pentru a reveni la normal tastati dublu din nou.

Panoul de notificari
Atunci când exista pictograme afisate în bara
de notificare, va rugam sa
trageti în jos bara pentru a deschide panoul
de notificare si verifica detaliile informatiilor.
Intrare text
Tastatura virtuala este disponibila cu scopul
de a introduce texte.
Mai jos este un exemplu care arata si cum se
utilizeaza tastatura de intrare.
Aspectul si interfata detaliata a operatiunilor
depinde de tastatura pe care
ati setato implicit.
Deschidere tastatura
1.Tastati câmpul de introducere
(cum ar fi introducerea unui mesaj)
pentru a deschide tastatura.
Exista un cursor intermitent în câmpul
de introducere.
2.Tastati scrisoarea de pe tastatura
Fleksy

Google Pinyin Imput

Tstatura google

SwiftKey
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Capitolul 4: Introducere functii detaliate
Telefon
Initierea unui apel si raspunderea la un apel primit
Efectuare unui apel
Utilizarea tastei de apelare
Introduceti numarul de telefon apasand
direct pe tastele numerice dupa care
apasati pe tasta verde pentru a apela
Pentru a adauga “+” mentineti apasata
tasta 0.
Pentru a adauga “,” mentineti apasata
tasta *.
Pentru a intra in casuta vocala tineti
apasata tasta 1.
Initierea unui apel prin ‚Recente'
Ultimile apeluri efectuate vor aparea
la recente. Poti efectua aceleasi apeluri
doar tastand pe numele
persoanelor dorite.
Initierea unui apel din contacte
Daca doriti sa apelati pe cineva din
contacte intrati in contacte cautati
numele persoanei pe care doriti sa
o aplati si glisati in stanga pentru
efectuarea apelului.
Apelurile de urgenta
Puteti efectua apeluri de urgenta fara cartela sim sau fara a fi inregistrati
intr-o retea doar tastand 112 si butonul verde pentru efectuarea apel.
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Optiuni in timpul unui apel
Modul Difuzor

Bryce

Utilizati hands-free pentru a efectua
un apel. Cand bluetooth este conectat
modul hands-free se va transforma in
Connect to the device care este folosit
pentru comutare in timpul apelului.
Tastatura
Puteti deschide tastatura pentru a tasta
numere in timpul apelului
Mute
Inchiderea microfonului
Inregistrare
Puteti inregistra convorbirea
Notite
Puteti lua notite in timplul convorbirii
care se vor salva automat.

Contacte
Puteti vizualiza contactele in timpul convorbirii.
Apeluri in asteptare
Cand primiti un apel in timpul convorbirii veti fi avertizat printr-un beep in
casca puteti sa raspundeti sau sa ignorati apelul respectiv.
Raspunde la apel
Ca sa raspundeti la un apel trebuie sa glisati in sus pe butonul verde.
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Ignorati
Ca sa ignorati un apel trebuie sa glisati in sus pe butonul ignor.
Daca doriti sa ignorati un apel si sa trimiteti un mesaj glisasti in
sus butonul mesaj.

Ignorarea unui apel

Trimiterea unui mesaj

Editati un mesaj
1. Tastati compunere
2. Adaugati un contact
Puteti tasta direct numarul de telefon a persoanei. Puteti tasta orice litera
sau orice numar in bara de cautare, va aparea contactele asociate.
Cand gasiti persoana dorita tastati adauga.
3. Tastati mesaj text pentru a introduce mesajul
4. Tastati trimitere pentru a trimite mesajul
Citirea unui mesaj
Cand veti primi un mesaj o sa va apara un reminder cu numele persoanei
care va trimite masajul. Puteti citi mesajul complect prin deschiderea
mesajului cu o singura atingere. Dupa ce cititi mesajul puteti sa raspudeti
inapoi persoanei respective.
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Citirea unui MMS
In momentul in care veti primi un MMS o sa va apara un reminder care va
spune sa descarcati MMS-ul primit cu o singura atingere pe butonul descarca.
Daca in MMS aveti o imagine sau un video, deschideti MMS-ul prin galerie
pentru a putea fi vizionata imaginea sau video-ul.
Daca in MMS gasiti o fila audio ea va fi redata prin media
player-ul telefonului.
Trimiterea unui mesaj la un grup de contacte
Va afisa progresul de trimitere a mesajului fiecarui contact in parte.
Daca mesajul nu se trimite unui contact veti fi anuntat daca doriti sa mai
incercati retrimiterea lui sau renuntati la trimitre.
Stergerea unui mesaj sau dialog
Puteti accesa editare mesaj apasand lung pe un mesaj si selectand
optiunea sterge.

Contacte
Importare Contacte
MIUI ofera 4 moduri prin care puteti
importa contacte
Logativa cu contul Mi
Atigandu-l puteti seta contul cloud
pentru a sincroniza datele de contact
Import contacte printr-un fiser V-card
Atingându-l puteti cauta fisiere vCard
în telefon si selectati unul sau mai multe
fisiere vCard la import.
Puteti vizualiza detaliile vCard atingand
pictograma sageata de pe dreapta.
Import folosid Mi mover
Prin utilizarea Mi mover veti primi o
instructiune pentru a va ghida cum sa
importati datele de pe celalalt telefon
pas cu pas.
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Creati un contact nou
Apasand-ul creati un nou contact in agenda
Afisare contacte
Lista de contacte
Lista de contacte este setat la modul simplu din fabrica. Ea poate afisa
numai numele de contact.
In cazul in care doriti sa afisati mai multe informatii pe care le puteti activa
"afisare fotografii si info".
Index alfabetic apasati si selectati o litera. In cazul în care scrisoarea este
compensata în numele contactelor ea va afisa numele contactelor aferente.
Carte de contact
Ce puteti face cand vizualizati cartea de contact?
Sa efectuati un apel
Sa trimiteti un sms
Reminder pentru zi de nastere
Sa trimiteti un e-mail daca e-mailul este salvat in contact
Sa deschideti browser-ul pentru a naviga pe internet
Sa gasiti adresa contactului daca este salvata
Adaugati o nota
Sa setati o melodie doar pentru contactul respectiv
Sa adaugati o poza contactului
Sa vedeti toate jurnalele de apel cu contactul respectiv
Daca contactul are 2 numere de telefon pentru a seta unul pe default tineti
apasat pe numarul respectiv pentru cateva secunde.
Cautarea unui contact
Puteti gasi un contact dupa orice litera din numele contactului sau scriind
numele contactului.
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Creare contact nou
Folositi tastatura pentru a introduce numarul, dupa care adaugati
contact nou.
Adaugati contact nou din jurnal apeluri. Atingeti sageata din capatul
numarului de telefon, se va deschide o noua feresatra unde creati
contact nou sau adaugati contact.
Editare contact
Alegeti oricare contact si selectati editare
Puteti edita informatiile contactului si sa salvati noile informatii.

Foto si video
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Lansati camera foto pentru a face poze de inalta calitate, ajustare rapida in
timp, focalizare, temporizare, efecte speciale, poze panoramice si alte
efecte speciale si moduri foto profesionale. Comutarea pe modul de
inregistrare se face prin bara de actiuni situate in partea de jos a paginii.
Suporta inregistrare video de calitate inalta 1080p.
Cum faci o poza
Focalizarea
Pentru a focaliza obiectul sau persoana dorita doar atingeti pe ecran zona
care doriti sa fie focalizata. Flocalizare se va schimba in functie de locul in
care atingeti ecranul telefonului.
Blit
Atingeti de mai multe ori optiunea blit pentru a schimba modurile.
Aprins/Stins/Automat
Panoul optiuni
Glisati in stanga pentru a introduce un filtru, aveti diferite optiuni pentru
numeroase filtre.
Glisati in dreapta pentru a intra in interfata optiuni unde veti gasi o varietate
de moduri pentru poza si pentru a modifica setarile camerei.
Tastati butoul inregistrare pentru a incepe inregistrarea video ca sa opriti
filmarea tastati din nou inregistrare.
Modul video suporta filmare in slowmotion, quick motion si HDR
Puteti opta pentru filmare la 1080p, 720p sau 480p.
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Divertisment
Ascultati muzica

Aplicatia muzica accepta redarea de muzica locala. Puteti reda muzica in
diferite moduri, în functie de: titluri de cântece, cântareti, albume si
liste de redare.
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Vizualizarea imaginilor

Modul de vizualizare imagini
Puteti vedea orice imagine capturata din albumul foto, memoria
telefonului sau card de stocare.
Vizualizarea unei singure fotografii
Intrati in folderul in care este fotografia pe care doriti sa o vizualizati.
Atingeti fotografia dorita pentru a o vizualiza
Daca atingeti fotografia va aparea o bara de meniu in partea de sus a
fotografiei si una in partea de jos.
In partea de sus aveti butonul 'mai multe' unde puteti rotii imaginea puteti
vedea detaliile se poate seta ca imagine de fundal sau ca imagine de contact.
In partea de jos puteti partaja, edita sau sterge imaginea.
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Daca tineti apasat cu doua degete pe fotografie si le departati veti mari
imaginea daca le apropiati o veti mici.
Daca glisati dreapta sau stanga pe imagine veti trece la imaginea
anterioara sau la imaginea urmatoare.
Daca doriti sa ascundeti o imagine de alti utilizatori ai telefonului tineti
apasat pentru cateva secunde pe folderul in care aveti imaginea si apasati
pe butonul 'ascunde'. Daca doriti sa vizualizati folderul ascuns intrati la setari
galerie si bifati 'arata documentele ascunse.

Navigheaza pe internet

Daca doriti sa mariti pagina de internet pe care sunteti atingeti de 2 ori
ecranul in mod rapid sau departati degetele pe ecran.
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Taskuri multiple
Telefoanele MI suporta taskuri multiple
Pentru a vede taskurile active apasati butonul meniu si selectati aplicatia
dorita pentru a intra automat in ea, puteti de asemenea sa inchideti toate
aplicatiile prin apasarea butonului 'inchidere toatala'.
Adaugare widgeturi, schimbare Wallpaper si ecranul de inceput
Pentru a schimba una din optiunile de mai sus ciupiti ecranul principal
sau tineti apasat butonul meniu.
Puteti muta icoanele puteti muta widgeturile si toate elementele care tin
de ecranul principal.
Teme
Utilizand aplicatia teme puteti schimba aspectul paginii de start si a tuturor
icoanelor in diferite moduri si culori. Aplicatia se actualizeaza constant
cu noi teme.
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Uneltele sistemului

Explorare Fisiere
Prin explorare fisiere puteti sti foarte usor cat spatiu de stocare mai aveti
pe telefon, puteti vizualiza rapid documente categoriile documentelor si
gestionarea lor, in plus cu functia FTP puteti gestiona de la distanta
documentele prin WLAN de la PC.
Securitate
Cand utilizati MIUI nu trebuie sa va faceti griji pentru securitatea
telefonului, la nivel de sistem aveti optiuni cum ar fi lista de blocare,
scanare pentru virusi, utilizarea bateriei si manager de permisiuni intr-o
singura aplicatie. MIUI va protejeaza telefonul si caracterele private
din telefon.
Backup
Suporta backup de contact, jurnal apeluri, mesaje, setari de sistem etc..
in totalitate sau partiale. Backup-ul poate fi restaurat in orice moment
dupa crearea copiei de rezerva.
Updater
MIUI pastreaza versiunea veche inainte de update.
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Alte utilizari
Ceas
Ceasul este de mare ajutor pentru a ne amintii timpul puteti de asemnea
sa adaugati mementouri si etichete personalizate.
Vremea
Puteti vizualiza prognoza meteo pe 3 zile, vremea in timp real, reminder
pentru situatia meteo.
Notite
Va ajuta sa notati rapid anumite texte sa le trimiteti pe e-mail sau alte
abordari permise sincronizarea cu google task.
Calendar
Va permite sa vizualizati date, sarbatori si festival.
Radio
Radio accepta cautarea automata a posturilor de radio, adaugarea unui
post de radio favorit si difuzor.( daca functia este disponibila )

Inregistrare
Recorder va ajuta sa salvati rapid note vocale, acesta poate înregistra
fara întrerupere pana la 7 zile.
Compass
Va ajuta sa gasiti rapid directii.
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Pentru alte detalii, speificatii sau intrebari legate de
produsle Xiaomi contactati WWW.DUALSTORE.RO
E-mail contact@dualstore.ro

