
 

     Mi Phone kasutusjuhend 

 

 



 

Me täname Teid Mi Phone telefoni ostmise eest 

 

Mi Phone – see on võimas nutitelefonide seeria, mida valmistab firma Xiaomi. 

Meie veebilehel saab lugeda täpsemalt Mi Phone nutitelefonist ja samas osta ka sellele 

aksessuaare. 

MIUI operatsioonisüsteemi kohta lugege veebilehest www.miui.com. 

Käesolev kasutusjuhend võib erineda konkreetse telefoni korral tarkvara uuenduste 

osas. Palun viige end kurssi  konkreetse mudeli kohta avaldatud infoga.  

Käesolevat versiooni tutvustati klientidele 12.mail 2016 aastal. 
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1.Enne esimest käivitamist 
Telefoni välimus 



Menüü 
 

Helitugevuse 

nupp 

Sisse-
lülitamise 
nupp 

Tagasi-
liikumise  
nupp 

Порт USB       Кнопка Домой 

Täname, et valisite endale Mi Phone telefoni. See juhend käsitleb telefoni põhilisi ja 

täiustatud funktsioone. Täpsemalt lugege meie ametlikult veebilehelt: www.mi.com  

 

 

 

 

*Ülaltoodud foto võib vastavalt mudelile olla erinev  

http://www.mi.com/


Nupud 

 

SIM või USIM kaartide paigaldamine  

Akupatareiga telefonidele: 

1. Võtke komplektist nõel.  

2. Asetage see nõel kaardipesa kõrval asuvasse avasse, et kaas avada. 

Tõmmake kaardiraam  ettevaatlikult pesast välja. 

3. Asetage SIM-kaart või USIM–kaart kaardiraami õigesti. 

4. Lükake kaardiraam pesasse tagasi. 

Äravõetava patareiga telefonidele:  

1. Eemaldage telefoni tagumine kaas ja võtke patarei välja.  

2. Asetage SIM-kaart või USIM–kaart metallist kontaktidega alla poole kaardipesasse.  

3. Asetage patarei tagasi oma kohale ja sulgege tagumine kaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-post 

 

Nimetus Funktsioon 

Sisselülitamise nupp Seadme sisse- või väljalülimiseks vajutage sellele 
nupule ja hoidke seda all. 

Helitugevuse nupp Helitugevuse seadistamine. Vajutage 
sissehelistamise ajal nupule, et valida hääletu režiim, 
et helinat välja lülitada.  

Menüü nupp+ alumine helitugevuse 
nupp  

Ekraanipildi nupp 

 

Rakendused 

 

Telefon 

Ekraanil asuva klaviatuuri abil saab luua ja otsida kontakte. Saab 

jälgida ka telefoni kõnede ajalugu. 

 

    Sõnumid  
 

Sõnumiklahvi abil saab vahetada SMS ja MMS sõnumeid teiste 

mobiilsidevõrkudega.  

 

  Kontaktid 

Saab kasutada kontakte, mis on salvestatud SIM/UIM 

kaartidele, lisamälukaardile ja MI kontole.  

Mi Phone võimaldab luua e-posti kontosid ja luua ligipääsu e-

kirjakastile. Kui saabub postkasti uus kiri, siis telefon teavitab 

sellest.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              
                                              Võimalik on äratuskella igat helisemistooni muuta isikupärasemaks.                                            

                             
. 
                               Kell 

 

    Pildigalerii 

Uus, reorganiseeritud asukohasüsteemiga galerii võimaldab kergesti 

vaadata fotosid. Pilveserveris asuvaid albumeid sünkroniseeritakse 

automaatselt, uute albumite loomine ja fotode haldamine  on lihtne.  

 

     
Otsingusüsteem 

Tagab andmete hõlpsa vaatamise ja lugemise ning garanteerib 

telefonis tervikliku andmekaitse. 

 

Motiivid 

Sajad MI motiivid võimaldavad Teil muuta Mi Phone telefoni 

isikupärasemaks. Piisab Teil valida, kiiresti ja lihtsalt oma stiil,  

muuta  seda vastavalt oma meeleoludele ja seda vaid mõne 

liigutusega puutetundlikul ekraanil. 

 

    Failihaldur 

Failihaldur võimaldab Teil kontrollida mäluseadme olekut ja vaadata 

faile. Kasutage telefoni kaugjuhtimist, kasutades selleks WLAN-i. 

 

Turvami
ne 

Turvamise ja konfidentsiaalsuse funktsioonid võimaldavad blokeerida 

ja avada telefoni. MIUI võimaldab Teil rakendusi krüptida. Viirusetõrje 

skaneerimise valdkonnas MIUI-süsteemi funktsioonide ja lukkude 

loendi kasutamine võib kaitsta telefoni viiruse rünnakute, soovimatute 

kõnede ja SMS-sõnumite eest. 

Praeguse operatsioonisüsteemi MIUI versiooni peate regulaarselt 
värskendama. 

Uuendamine 
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Märkmik 

 

Raadio 

Raadio leiab automaatselt levis olevaid raadiojaamu ja 

võimaldab kuulata kohalikke FM-raadiojaamu.   

 

Diktofon 

Mi Phone telefoni saab kasutada kaasaskantava diktofonina.  

 

Kalender 

Kalender võimaldab Teil jälgida  kõiki tähtpäevi, riigipühasid 

ja ka kalendrikuupäevi. 

 

Kompas
s 

Kompassifunktsioon võimaldab määrata suuna, kontrollida 

geograafilist pikkus- ja laiuskraadi, kõrgust merepinnast ja kalde 

nurka. 

 

Allalaadimine 

Võimalik on hallata Internetist allalaaditud sisu. 

 

Kalkulaator 

Kalkulaatoriga saab sooritada lihtsaid ja keerulisi arvutusi.  

 

       Telefonimärkmikku on võimalik sisestada märkmeid ja seejärel jagada neid SMS-i, 

Bluetooth, e-maili jt. ühenduste kaudu.   
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Ilm 

 

Skanner 

Telefoniga saab vaadata hetke ilma  online režiimis. 

QR- ja triipkoodide kaasaskantav skanner.  

*Rakendused võivad muutuda sõltuvalt müügirajooni tingimustest..  
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Teavitusliin 

 
 
Teavitusliinile ilmuv sümbol annab teada telefoni seisundist erinevat infot.  

 

Sümboli nimetus Selgitus 

.liii Signaalivõimsus Mida rohkem kriipse, seda parem on telefoni mobiilside 

kvaliteet.. 

X Võrk puudub Ei ole võimalik saada ühendust mobiilside võrguga. Töötab 

ainult avariiteenistuse side. 
 

„Lennurežiim“ 
„Lennurežiimi“ sisselülimise ajal ei saa ühendust teiste 

telefonidega. Ei ole võimalust kasutada teisi traadita 

funktsioone. 
 

Andmete 

edastamine on 

sisselülitatud 

Mi Phone telefonis on mobiilsideandmete edastamine 

sisselülitatud.  

4G Võrk 4G 4G/ LTE võrk on sisselülitatud. 

H+ Võrk HSPA+ HSPA+  võrk on sisselülitatud. 

E Võrk  EDGE EDGE  võrk on sisselülitatud . 

G Võrk GPRS GPRS  võrk on sisselülitatud . 

• Wi-Fi võrk 
Telefon on ühinenud lähima Wi-Fi võrguga. Mida rohkem on 

kriipse selle sümboli juures, seda parem signaal jõuab telefoni.  

0 
Hääletu režiim Telefon on lülitatud hääletule režiimile. 

.0!' 
Vibratsiooni 
režiim 

Telefon on lülitatud vibratsiooni režiimile. 

@ GPS-teenus Aktiveeritud on GPS ja lokaliseerimisteenus. 

© 
"Mitte segada" 

režiim 
"Mitte segada" režiim on aktiveeritud 

& 
"Mitte segada" 

režiim 
"Mitte segada" režiim on sisselülitatud 

$ Bluetooth Bluetooth funktsioon on sisselülitatud. 

♦ 
Соединение 

Bluetooth 

Bluetooth ühendus on aktiivne, telefon on ühenduses teiste 

seadmetega. 
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Olekuriba ikoon    Selgitus 

0 

Mobiilsidevõrgu 
ühenduse režiim 

Sisselülitatud mobiilsidevõrgu ühendus, saab edastada 

andmeid teistele seadmetele.  

O Kõrvaklapid Telefoniga on ühendatud kõrvaklapid.  

<1
3 

Valjuhääldi režiim 
Valjuhääldi režiim võimaldab kuulda kõnet kui aparaat on 
eemal. 

а 
OTG lisavarustus 

on sisselülitatud 
Uus lisavarustus on sisse lülitatud läbi OTG.  

O 
Andmete 
sünkroniseerimine 

Andmete sünkroniseerimine telefonis. 

O 
Sünkroniseerimine 
ebaõnnestus Mingil põhjusel ei saa andmeid sünkroniseerida.  

• • • Rohkem teateid Andmeribal asub rohkem teateid.  

 



 

2.Telefoni käivitamine 

Tähtis informatsioon 

Selleks, et vältida kahjustusi peaksite lugema enne Mi Phone telefoni kasutamist põhiinfot.  

• Ärge lülitage oma Mi Phone telefoni sisse kohas, kus traadita side kasutamine on keelatud, näiteks: lennukis, haiglas ja meditsiiniseadmete 

läheduses, kus on hoiatused: „Keelatud on kasutada mobiiltelefone!“ 

• Ärge lülitage Mi Phone sisse kohtades, kus raadiosignaal või mobiilseade võib põhjustada ohtu või häireid, näiteks, autotanklates, kütuse, 
keemiliste lahuste ja ainete laadimiskohtade läheduses. 

• Tuleb kasutada Mi seadmetele ettenähtuid originaalseid  tarvikuid ja akusid. Firma poolt autoriseerimata vahendite kasutamine ei ole soovitatav. 

• Telefoni tuleb hoida kuivas kohas. 

• Telefoni remonti tuleb teha litsentseeritud töökojas. 

• Enne tarvikute kasutamist tutvuge kasutusjuhenditega  ja alles siis kasutage neid ettevaatlikult. 

• Firma Xiaomi Communications Co. ja selle tütarfirmad  ei kanna mingit vastutust kahjustuste eest, mis on põhjustatud  Xiaomi firma poolt 

tunnustamata tarvikute kasutamise eest tema toodetes. 

Toote õige utiliseerimine. See sümbol tähendab seda, et käesolevat seadet ei tohi EL-s utiliseerida koos tavaliste olmejäätmetega. Selleks, et vältida 

keskkonnale või inimeste tervisele kahju tekitamist tuleb need jäätmed utiliseerida  vastava korra kohaselt nende taaskasutamise eesmärgil, et 

taaskasutatud ressursid oleksid tasakaalustatud. Selleks, et tagastada kasutatud seade utiliseerimiseks, tuleb pöörduda vastuvõtupunkti või müüja poole, 

kes seda seadet müüs. Vastuvõtupunktid  tagavad taaskasutamiseks ettenähtud seadmete ohutu utiliseerimise.  

Tähelepanu! 

EBASOBIVA AKU KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA PLAHVATUST. 
KASUTATUD AKUD TULEB UTILISEERIDA VASTAVALT EESKIRJADELE. 

Kuulmise kahjustuste vältimiseks ei soovitata lülitada hääletugevuse nuppu maksimaalsele tugevusele pikaks ajaks. 

Kasutamise temperatuur: 0°C kuni +40°C 

Seadme lähedal peab asuma kergesti ligipääsetav adapter. 

Akupatarei ja laadimine 

Aku sümbol asub ekraani paremal ülanurgas ja see näitab aku laadituse seisundit. Selleks, et vaadata aku täitumise protsenti, tuleb minna rakendusse 

Seadistused > Täiendavad seadistused > Aku ja laadimine > Aku näitajad. Telefoni Mi Phone kasutamise või selle sünkroniseerimise ajal võib aku 

laadimine võtta rohkem aega. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USB ühendus 

Komplekti kuuluv USB-kaabel võimaldab Teil andmeid teistelt seadmetelt üle kanda oma telefoni. USB-ühenduse režiim tuleks valida 

teavituspaneelil. 

 
Kõrvaklapid 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peatada / Sisse lülitada 

Järgmine positsioon 

Eelmine positsioon 

 Nõustuda ühendusega 

Lõpetada ühendus  

Katkestada ühendus 

Vajutage puldi keskel asuvat nuppu  

„järgmine”. 

Vajutage nupule  "eelmine". 

Vajutage keskmisele nupule, et kinnitada ühendus. 

Ühenduse käigus vajutada keskmisele nupule. 

Vajutada ja hoid keskmist nuppu all 2 sekundit.  

* Uuemas MIUI varsioonis on võimalik personaliseerida iga nupu funktsiooni.  
 



 

 

 

 

 

 

 

3.Põhifunktsioonid 

Rakendused 

• Selleks, et käivitada rakendusi, tuleb puudutada antud sümbolit ekraanil. 

• Selleks, et tulla tagasi algkuvale ekraanil – vajutage nupule „Home“. 

• Ekraani teisele paneelile liikumine: Libistage näppu ekraanil  vasakule/paremale või puutuge ekraanil valget nuppu. 

• Selleks, et naasta viimasele kasutatud rakendusele – vajutage nupule „Menüü“ 

Sensor-ekraani kasutamine 
Sümbolite, nuppude ja teksti sisestamise  kasutamine toimub ekraaniklaviatuuri puudutamise meetodil.  

• Sõrme puudutamisega saab teha: rakenduste avamist, menüü sisu avamist, ekraani nuppude vajutamist, ekraaniklaviatuuril teksti 

sisestamist. 

• Puudutage ja hoidke all. Puudutage ja hoidke all sõrmega  nuppu või ekraani rohkem kui 2 sekundit, et saada juurdepääs olemasolevatele 

valikutele. 

• Liigutamine: Liigutage sõrme ekraanil paremale või vasakule, et esile tuua teised paneelid. Liigutage sõrme üles või alla, et kerida saiti või 

elementide nimekirja nagu kontakte. 

• Suurendamine või kokkusurumine: Kahe sõrmega saate neid laiemale sirutades ekraanil asuvat pilti suurendada. Kui aga surute sõrmi 

kokku, siis saate pilti viia algsuurusesse. 

•  

• Lohistamine. Kui soovite sümbolit ümber asetada, siis vajutage sõrmega sümbolile ja lohistage see valitud kohale. 

• Kahekordne puudutus: kahekordne saidi või pildi puudutus suurendab seda. Teistkordne topelt puudutus viib selle algsesse 

mõõtmesse. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teavituste paneel 
 

Kui teadete reale ilmuvad sümbolid, siis lohistage see paneel alla ja avage teavituste paneel, et saaksite teada antud informatsiooni sisu. 

Teksti sisestamine.  

Teksti sisestamiseks on ettenähtud virtuaalne klaviatuur. 

Allpool on toodud näide kuidas klaviatuuri kasutada, et sisestada teksti. Klaviatuuri välimus ja tegevuste viisid sõltuvad klaviatuurist, mis on 

seadistatud vaikimisi. 

Klaviatuuri avamine 

1. Valige teksti sisestamiseks vajalik väli (näiteks, nagu teadete sisestamine), et avada klaviatuur. Sellel väljal hakkab vilkuma 

kursor. 

2. Sisestage väljale vajalikud tähed. 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SwiftKey       Google Keyboard 

Fleksy       Google Pinyin Input 



 

 

 

* Klaviatuuri saab muuta teavitusribalt. Selleks, et muuta klaviatuuri avage teavituste paneel ja valige vajalik klaviatuur, mida soovite 

kasutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sissejuhatus üksikute funktsioonide juurde  

Ühendused 

Ühenduste loomine ja vastuvõtmine 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helistamine  

Helistamine             Nuppude kasutamine  

Helistamine 

Numbri valimine: valige number, vajutage ühenduse nupule, et luua ühendus. 

Sümboli „+“ sisestamine: Vajutage klahvile „O“ ja hoidke mõni sekund seda all. Tühiku sisestamine „-„ : Vajutage klahvile „1“ ja hoidke seda 

klahvi mõni sekund all. Kõnepostile juurdepääs: Vajutage klahvile  „1“ ja hoidke see mõni sekund all. 

Kiire otsing Kontakti rakendusest T9 

Otsing läbi T9 rakenduse: 
Kontakti otsimine mõne tähe kaudu, mis esineb kontaktis; Tuuakse esile sobivad tulemused, mis leitakse otsingu andmetes. Võib luua 

ühendusi sisestades rõhutatud elemente. 

Helistamine kasutades menüü „Viimaseid helistamisi“  
Viimased helistamised asuvad rakenduses „Viimased ühendused“. Sellest rakendusest valitud ühendustega saab uuesti luua sidet viidates 

kontakti nimele või numbrile kõnederegistris. 



 

Paremal asuva noolemärgi kaudu saab siseneda vaheliidesesse (interface) täpsema informatsiooniga. Vastamata kõned ja nende aeg on 

värvitud punase värviga.  

Kuvatakse tundmatuid numbreid. 

Helistamine kasutades menüüd „Kontaktid“  

Selleks, et helistada valitud kontaktile  menüüst „Kontaktid“ libistage sõrmega vasakule ja sisenege „Kontaktidesse“. Sisestage kontakti nimi ja 

vajutage sellele, et valida number. 

Hädaabi kõned 

Hädaabi kõnesid saab teostada ka ilma SIM-kaardita või läbi lokaalse võrgu, mis on tagatud selle operaatoriga. Näiteks: valige 112 ja 

vajutage ühenduse nupule, et teha hädaabi kõnet. 

*Interface vaheliidese kasutamine on võimalik kasutades hädaabi sümbolit ekraanil, kui ekraan on blokeeritud parooliga või PIN-koodiga. 

  



 

 

 

 

Toimingud helistamise protsessis 

 

Kõlarite režiim 

Helistada saab ka „käed vaba“ režiimis. Kasutades ühendust läbi Bluetooth vahetub „Käed vaba“ süsteem rakendusega „Ühendus 

seadmega“. 

See võimaldab ümber lülitada heliseadmeid helistamise käigus.. 

Numbriklahvistik 

Numbriklahvistiku avamine numbrivalimiseks 

Hääletu režiim 

Heli vaigistamine. 

Numbriklahvistik 

Numbriklahvistiku avamine numbrivalimiseks 

 

 



 

 

Salvestamine 

Peale „Salvestamine“ nupule vajutamist saab kõnet salvestada. 

Märkmik 

Nupule „Märkmik“ vajutamine avab märkmiku ja siis saab sinna teksti sisestada. Tekst salvestatakse automaatselt. 

 

 

Kontaktid 
Selleks, et avada „Kontaktide“ vaheliidest ja pääseda ligi täiendavale infole vajutage nupule „Kontaktid“. 

Paralleelsed ühendused 

Kui helistamise kõne ajal tuleb uus kõnesoovija, siis kostub telefonist lühikesi helisignaale, mis annab märku sissehelistamisest, mis teeb 

kergemaks otsustamise, et kas vajutada nupule „Vasta“ või „Keeldu“. 

*Paralleelühenduse rakendamine või vastamine on täiendav teenus. Soovi korral võtke ühendust võrgu operaatoriga, et saada täpsemat infot. 

Kõne ootele panek 

Selleks, et vastata kõne ajal teisele sissetulevale kõnele, peab vajutama nupule „Ootele“ ja vastama sissetulevale kõnele. Peale uue 

sissetuleva kõne lõpetamist tuleb vajutada nupule „Tagasi“, et naasta ootele pandud kõne juurde tagasi.  

Täiendava kõnega alustamine 

Helistamine kõne ajal on võimalik, kui  siseneda menüüs „Kontaktidesse“ ja valida uus kontakt, kuhu helistada. Kui uus kontakt vastab, siis 

olemasolev kõne jääb ootele. Sellises situatsioonis saab valida režiimide vahel „Ümber lülitada“ või „Kõned ühendada“. 

„Konverentskõne“ 

Kui operaator võimaldab kasutada konverentskõnet, siis saab selliseid kõnesid kasutada maksimaalselt 5 numbri vahel. 

Konverentskõne korraldamine: Esmalt tuleb luua esimene ühendus, seejärel valida rakendus „Kõne lisamine“, et helistada järgmisele 

kontaktile. 

Sellisel juhul jääb esimene kõne ootele. Järgmise sammuna valitakse rakendus „Ühendada kõned“, et ühendada kõik kontaktid ühele liinile, 
kus kõik kaasvestlejad kuulevad üksteist ja saavad omavahel suhelda. Selleks, et vestlejaid juurde lisada, tuleb korrata teist ja kolmandat 

sammu. Konverentskõne käigus võib kasutada nuppu ekraanil, et redigeerida antud konverents-ühendust: kõik kontaktid, kes võtavad osa 

kõnest võivad olla üleloetud; kaasvestlejaid saab vestlusest lahti ühendada või vestelda ainult väljavalitud kontaktiga. 

Uue vestleja ühendamine olemasolevasse kõnesse 

Tuleb valida „Kõne lisamine“ ja helistada järgmisele kontaktile. Esimene kõne jääb ootele. Peale valiku tegemist „Ühendada kõned“ jäävad 

kõik ühendused ühele liinile ja vestlejad kuulevad teineteist. Teise, kolmanda sammu kordamine võimaldab lisada rohkem vestlejaid. 



 

Kõnede vastuvõtmine 

 
Vastuvõtt 

Üleminek nupule „Vastata“ loob ühenduse. 

Lõpetamine 

 

„Lõpetamine“ nupu üles liigutamine katkestab ühenduse. „Sõnumi“ nupu liigutamine üles katkestab kõne ja võimaldab sellele kontaktile saata 

sõnumit.  

Ühenduse loomise viisi muutmine  

Hääletu helina režiim: Vajutada nupule „Lülitada/välja lülitada“  või ühele helitugevuse seadistamise nuppudest, et helin välja lülitada.  

Väljalülitatud helina korral saab endiselt kõnedele vastata.  

 



 

 

 

 

Tundmatute numbrite määratlemine  

Müüjate telefoninumbrid on automaatselt vaadatavad koos müüja nimega. Näiteks, Hiinas numbri 10010 kasutajad määratletakse 

automaatselt kui „China Unicom”. 
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SMS-sõnumite saatmine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS-sõnumite redigeerimine 

1. Vajutage nupule „Avada“ 

2. Lisage „Saaja“ 

Sisestage vahetult antud kontakti number, valige number otsingu real ja vajutage nupule 

„Lisage kontakt“ paremale poole, et valida otsitav kontakt nimekirjast. Vale kontakti valikul, 

saab seda eemaldada klõpsates sellele.  

3. Vajutage nupule „Sõnumid“, et sisestada teksti. 

Nupu "Saada" kohal kuvatakse ülejäänud märkide arv (kuvatakse siis, kui ekraanil on 

piisavalt ruumi). Kui sissetulnud sõnumite kaustas on rohkem kui üks sõnum, kuvatakse 

kõikide sõnumite arv. Piltide, filmide või presentatsioonide saabumisel formaadis .ppt, tekib 

automaatselt MMS’i sõnum. Lisada võib ka  „emotikonisid“, visiitkaarte, gruppide nimesid ja 

vestlusväljendeid. 

4. Vajutage nupule „Saada“. 

SMS-sõnumite lugemine 

Peale SMS-sõnumite saabumist kuvatakse kiireks vaatamiseks selle saatja ning kellaaeg. 

Sõnumi täielikku teksti saab lugeda, kui vajutate sellele sõnumi nimekirjas. 

Peale sõnumi lugemist võib sellele ka koheselt vastata. 

 

MMS-sõnumite lugemine 

 

Peale MMS-sõnumi saabumist ilmub teade selle allalaadimise võimalusest, vajadusel tuleb 

vajutada nupule „Laadida“. Kui MMS-sõnumis on saadetis pildi- või filmiformaadis, siis neid 

saab avada „Galerii“ rakenduse kaudu. Juhul kui MMS sisaldab audiofaili, siis saab seda 

avada audiofailide süsteemse mängija abil. 
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SMS-sõnumi saatmine rühmale 

Ekraanile ilmub teated sõnumi saatmise kohta üksikutele kontaktidele. Juhul, kui saatmine 

mingile kontaktile ebaõnnestub, siis esitatakse küsimus teistkordsest saatmisest või 

sõnumi saatmise loobumisest. Peale kõikide sõnumite saatmist kontrollige kõiki neid eraldi, 

vajutades rühma nimekirjale, kuhu saadeti antud sõnumid. 

Kustutada kõnede loetelu või üksikud SMS-sõnumeid 

Redigeerimise režiimi saab siseneda vajutades sõnumite või kõnede nimekirjale ja hoida 

nuppu all mõni sekund. Võib ka valida konkreetset sõnumit, mida soovite kustutada. 

Sirvimise ja märguannete haldamine 

Võimalik on sisse lülitada sirvimist ja ekraani valgustust, kui soovite seadistada sõnumeid. 

Sõnumite saabumist saab  lugeda märguannete realt blokeeritud ekraani juures, aga ka 

hüpikakendest sõnumite saabumisel. Peale ekraani taustavalguse lülitamist, hakkab 

ekraan helenduma iga kord, kui saabuvad uued sõnumid, et neid saaks kiiresti lugeda, 

neile vastata või neid kustutada. 

SMS-sõnumite otsing 

Otsingu reale vajutades avaneb otsingu režiim. Leida saab kõiki sõnumite tekste. 

Sõnumeid saab lisada rakendusse „Lemmikud“ 

Selleks tuleb vajutada valitud sõnumile ja hoida sõrme sellel mõni sekund. All Menüüs 

ilmub tekst „Rohkem“. Peale klahvile „Lisada Lemmikutesse“  suunatakse sõnum 

„Lemmikutesse“. Sõnumid, mis on suunatud „Lemmikutesse“, märgistatakse 

südamekujulise märgiga. Peale teistkordset vajutamist „Südamele“ eemaldatakse sõnum 

„Lemmikutest“. Kõik sõnumid, mis on lisatud Lemmikutesse“ helenduvad „Lemmikute“ 

nimekirjas. „Lemmikute nimekirjast saab sõnumeid suunata edasi või  sealt neid 

eemaldada. 

SMS-sõnumirühma kinnitamine nimekirja alguses. 

Valitud SMS-sõnumirühmale vajutades hoidke sõrme all mõni sekund, seejärel vajutage  

klahvile „nupp“, mis ilmub all. Antud SMS-sõnumirühm kinnitatakse SMS- nimekirja 

algusesse.  

 
 

 

Kontaktide haldamine 
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Kontaktide importimine 

MIUI pakub kontaktide importimiseks ja kontaktidele informatsiooni   lisamiseks - 4 
moodust. 

Vajutades valikule „Sünkroniseerida Mi kontoga“ võib luua konto „Pilves“, et 

sünkroniseerida kontaktide andmeid. 

 Vajutades valikule „Kontaktide importimine vCard failist, saab ühte või mitut vCard’i faili 

importida telefoni. Täpsemalt saate vCard’i kohta teada, kui vajutate paremal asuvale 

noolele. 

Valik „Import läbi Mi“ näitab, kuidas samm-sammult importida andmeid ühest telefonist 

teise. 

Vajutades valikule „Uue kontakti loomine“ võib käsitsi luua uut kontakti. 
Kontaktide kuvamine 
Kontaktide nimekiri 

Vaikimisi koostatakse kontaktide nimekiri tavalises režiimis. Kuvatakse ainult kontakti nimi. 

Selleks, et vaadata rohkem informatsiooni, tuleb siseneda valikusse „Näidata fotot ja infot“. 

Siseneda tuleb tähestiku loetelusse ja valida täht. Peale seda ilmuvad kõik kontaktid 

ekraanile, mis algavad antud tähega.  

Kontaktide visiitkaardid. 

Avades visiitkaardid, saate sooritada järgmisi toiminguid:  

Helistada. 

Saata SMS-sõnumit. 

Seadistada meeldetuletus  sünnipäevast ja lisada andmeid. 

Saata e-maili, kui varem on sisestatud nimetatud kontakti e-posti aadress. 

Avada brauser, et siseneda saiti. 

Leidke selle kontakti aadressi asukoht ja rajage teekonnakaart. 

Lisada märkus. 

Asetada kontaktid rühmadesse.  

Seadistada sobiv telefonihelin. 

Paigaldada kontakti foto, mis kuvandub helistamise protsessis. See kuvandub ka 

helistamise registris koos kontakti andmetega. 

Seadke kontakti lipik avaekraanile (Menüü). 

Visiitkaardi saatmine (Menüü). 

Lisada kuvandile (Menüü). 

Juhul, kui antud kontaktil on salvestatud rohkem, kui üks number, siis hoidke sõrme mitu 
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sekundit kontaktil ja peale seda vajutage „Valida vaikimisi“.  

Kontaktide otsimine 

Kontaktide otsimist saab teha, kui valite tema nime, nimest mõne tähe, pseudonüümi või 

firma nime. 

Uue kontakti lisamine 

Selleks, et luua uus kontakt, peab kasutama ekraanil asuvat klaviatuuri: 

Sisestage telefoni number, seejärel, kui see on täiesti uus kontakt, vajutada klahvile „Uus 

kontakt“ või „Lisage kontaktidesse“. 

 

Kontaktide lisamine helistamise registrist: 

Vajutage noolemärgile tundmatu telefoninumbri juures, seejärel valige „Uus kontakt“ või 

„Lisada kontaktidesse“ ekraani alumises osas. 

Kontaktide lisamine sõnumitest:  
Tuleb vajutada klahvile „Uus kontakt“ kontaktide nimekirjas. 

Kontaktide redigeerimine 

Valida soovitud kontakt ja vajutada „Redigeerida“, seejärel redigeerida kontakti andmed ja 

salvestada muudatused. 

Kontaktide informatsiooni modifitseerimine 

Vajutage sõrmega valitud kontaktile ja hoidke see all mõned sekundid, seejärel valige 

klahv „Redigeerida“, et uuendada infot. Peale seda salvestage muudatused.  

Uue info lisamine 

Vajutage sõrmega valitud kontaktile ja hoidke see all mõned sekundid, seejärel valige 

klahv „Redigeerida“, et sisendada andmeid kontaktile. Valige klahv „Uus väli“ ja sisestage 

lisamiseks vajalik info. 

Kontaktandmete kustutamine 
Vajutage paremal asuvale klahvile „Eemalda“ ja eemaldage informatsioon. 

Rühma loomine 
Vajutage klahvile „Minu rühmad“ selleks, et luua uus kontaktide rühm. 

Uute kontaktide lisamine rühma 
Avage vastav rühm ja vajutage klahvile „Lisada“, et valida kontakt nimekirjast. 

Kontaktide eemaldamine rühmast 

Vajutage kontaktile ja hoidke nuppu all mõned sekundid, millist kontakti  soovite 

eemaldada,. „Eemaldamise“ klahv valige menüüst, et rühmas olevat kontakti eemaldada. 

Kontakti eemaldamisega ei kaasne visiitkaardi eemaldamist kontakti nimekirjast. 

Kontakti lisamine „Lemmikutesse“ 
Avage kontakti kaart ja vajutage nupule „Lemmikud“. 

Kontakti eemaldamine „Lemmikutest“ 

Avage kontakti kaart ja vajutage uuesti nupule „Lemmikud“, et eemaldada kontakt 

lemmikute nimekirjast. 

 

Pildistamine ja videosalvestus 
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Telefonis asuv kaamera võimaldab teha kõrgekvaliteediga pilte, kiirelt fokusseerides fotode 

seeriaid, automaatrežiimis pildistamine, lisaefektid, panoraam ja muud professionaalsed 

fotorežiimid. Videosalvestust saab teha lülitades seadme režiimile „Video“ tegevusribal 

ekraani alumises osas. Telefon võimaldab teha videolõike resolutsiooniga 1080 pikselit. 

Pildistamine 

Fotode teravuse tõstmine 

Selleks, et teha selgemaid pilte, tuleb valitud välja puudutada. Kontsentratsiooni raam 
liigub koos objektiga mööda pilti, mis peab muutuma teravamaks. Raamil võib olla kolm 
staatust: 

- Ettevalmistus 
- Ebaõnnestunud teravus 
- Kõrgendatud teravus 

Kaks viimast positsiooni lähtuvad  automaatsest teravuse hinnangust, mida tehti 
rakendusega pildistamise protsessis. Ekspositsiooni saab kiirelt valida raami pööramisel 
horisontaalsuunas peale teravuse edukat seadistamist. 
Välklamp 

Vajutamine välgu nupule mitu korda võimaldab valida ühte kolmest režiimist: 

- Automaatne 

- Välk on sisse lülitatud 

- Välk on välja lülitatud 

 

 

 

 

Fotode seeriad 

 

Vajutage pildistamise nupule pikemalt, et teha fotode seerijaid. Seeria fotode kuvandid 

ilmuvad ekraani keskele. 

Operatsioonipaneel 
 

Libistage näpuga ekraanil vasakule ja sisenege filtrite menüüsse ja seejärel valige üks 

pakutavatest variantidest. 

Liikudes paremale avatakse valikute menüü, kus saab valida paljude režiimide vahel ja 

teha seadistustes muudatusi. Videovõtete režiimis tuleb vajutada nupule „Salvestus“, et 

alustada video salvestamist ja seejärel vajutada uuesti, et peatada salvestamine. 

Vajutades kaamera nupule, ekraani operatsiooni ribal, muutub videorežiim fotorežiimiks. 

Videovõtete režiimis saab salvestada kiirendatud või aeglustatud kiirusega aga ka HDR 

režiimis. 

Video kvaliteediks võib kasutada erinevaid viise 1080/ 720/ 480 pikselit. 
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Meelelahutus 
Muusika kuulamine 

 

Muusikarakendus võimaldab kuulata muusikat, mis on seadmesse salvestatud. Muusikat 

saab mängida erinevates režiimides – olenevalt muusika liigist, esitajast, albumist või 

loetelust. 

Minu Muusika 

Muusikalugude haldamine toimub vastavalt nimekirjale. Lemmikud: playlisti 

sünkroniseerimine Pilves toimub läbi Xiaomi konto. 

 

Muusika mängimine 

Rakenduse interface 

Kuvatakse esitatava pala albumi kaanepilt, liikudes vasakule avatakse tekst, paremale 

avaneb playlist. Muusika albumikaanele vajutamine sulgeb liigutatud funktsioone: näiteks, 

mängimise järjekorra seadistuse. 
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Про 

Piltide vaatamine                                                                                                                                                                

 

 

 

Vaatamise režiim 

Pildistatud fotod ja albumid, nende failid sisemälus on vaadatavad galeriis. Pildid, mis on 

tehtud telefoni sees asuva kaameraga vastavalt valitud meetodile. 

Ühe pildi kuvamine 

1. Vajutage sellele kaustale, mida soovite avada. 

2. Vajutage miniatuursele pildile, avaneb foto või video kogu ekraani ulatuses. Kuvatakse 

või on liugur varjatud. 

Vajutage pildi keskele selleks, et esitada või varjata liugurit. 

See kehtib ka olekuriba osas. 

Saatmine: Võib valida rakendust, mis kuvab pilte hüpikakendes. 

Redigeerimine: redigeerida saab pildisuurust, peegelkujutist, pöörata fotot. Eemaldamine: 

saab eemaldada antud fotot. 

Veel: muuta asukohta kaardil, lisada albumisse, peita albumisse, seadistamine 

töölauareklaamina, kontaktfoto määramine, slaidiseanss. 

Ülemise olekuribal kuvatakse fotode üksikasjad ja seadeid 

Olekuriba kaob automaatselt, kui seda 3 sekundit ei kasutata. Suurenduse osaline 

suurendamine või vähendamine. 

Kahe sõrme laiali lükkamisel või kokkutõmbamisel saab pilti suurendada, vähendada, võite 

ka fotol koputada. 

Eelmise või järgneva pildi vaatamine. Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale. 

Fotoalbumite peitmine 

Kui avatud albumis on fotosid, mida Te ei soovi kuvada, tuleb vajutada ja hoida sõrme 
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fotoalbumi märgil ja seejärel valida funktsioon „Peida“. Varjatud fotoalbumi kuvamiseks 

peate muutma fotogaleriide sätted pealkirjaga "Näita peidetud fotoalbumeid". 

 

Internet-brauser 

Topelt klikkamine või  kahe sõrmega sisu venitamine / või kokkusurumine võimaldab 

Interneti-brauseris kuvatava pildi suurendamist või vähendamist. Internet-saitide  

navigatsioon võimaldab kiiresti laadida vajalikke saite. Kasutajad saavad kasutada 

funktsioone mitme akna avamiseks samaaegselt liigutades sõrme ühest ekraani servast 

teise. Taibukas täisekraani süsteemil on hea otsinguriba.  Lugemisrežiim, kõigi lugemist 

häirivate elementide eemaldamine suurendab sisu sirvimise naudingut. 

Paljud rakendused töötavad samal ajal nutitelefonis 

Mi Phone nutitelefonid võimaldavad kasutada mitmeid rakendusi samaaegselt. Piisab 

Menüü nupule vajutamisest peale telefoni avamist ja valida rakendus, mida Te soovite 

kasutada. Nupp „sulgemine üheliigutusega“ võimaldab sulgeda kõik töötavad rakendused 

korraga, et säästa mälu ressurssi. 

Vidinate lisamine 

Selleks, et muuta töölaual taustapilti ja pisipilte avaekraanil vajutage „Menüü“ nupule, et 

siseneda redigeerimisrežiimi ja lisada vidinad vidinate valikumenüüsse. Valides menüüst 

funktsiooni "paigutada vidinaid", saate muuta vidinate suurust ja korraldada rakendusi, 

eemaldada põhiekraanilt vidinaid ja  luua uusi kaustu. 

Menüüst saate valida ka põhiekraani taustapilti ja lukustada ekraanil valitud taustapilt. 

Kolme sõrme kokkutõmbamine ekraanil võimaldab sisestada režiimi "väikeekraan", mille 

abil saab lisada üksikuid paneele ja  sujuvalt üle minna valitud ekraanile. 

 

Vahetuse motiiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakendus „Motiivid“ võimaldavad vahetada motiivi kogu kasutaja interface või selle osade 

ulatuses nagu: taustapilt, põhikuvand, telefoni blokeerimise kuvand, märgid, helinad jms. 

Motiivid aktualiseeruvad töörežiimis, paljud motiivid on saadaval online’s, mis kergendab 

motiivi vahetust uue ja huvitavama vastu. 

 

 
Failide eksplorator  
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Failide eksplorator  

 

Failide eksplorator võimaldab kontrollida telefonimälu hetkeseisundit, kiirelt sirvida faile 

kategooriates ja hallata dokumentatsiooni. FTP-funktsioon võimaldab eemalt hallata 

telefonis dokumente läbi arvutis asuva WLAN’i. 

Ohutus 

Töötades MIUI süsteemiga võite olla täiesti muretu. Ohutus on selle süsteemi põhiaspekt, 

mis on muutunud üha stabiilsemaks. Integreeritud funktsioonid: mittevajalike rakenduste 

eemaldamine, blokaadide nimekirjad, viirusetõrjeprogrammid, andmete ja akude mahtude 

seire, õiguste haldur – see kõik on ühes rakenduses. Telefon on komplektselt turvatud – on 

ohutu ja konfidentsiaalne. 

Varukoopiad 

Võimalik on luua kontaktide, sõnumite, süsteemiseadistuste, helinate registrite  jms. 

varukoopiaid, aga ka teha  osalist või täieliku seadistuste taastet peale varukoopia 

tegemist. 

Uuendused 

Telefon uuendab MIUI süsteemi uute versioonide tasemeni või taastab seadme kuni 

viimase uue versiooni tasemele. 
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Muud funktsioonid 

Kell 

Kell näitab täpset aega. Kellal on sündmuste meeldetuletuse ja mälu funktsioon. 

Ilm 

Ilma 3 päeva prognoosimine, ilmateade reaalses ajas, teated järskudest ilmamuutustest, 

eemal asuvate pereliikmete asukoha ilmateade, ilma prognooside valik saatmiseks 

pereliikmetele. 

Märkmik 

Märkmikku saab kiirelt kirjutada teadete tekste ja edastada neid e-posti teel või kasutades 

teisi rakendusi. Teateid saab sünkroniseerida  Google Tasks. 

Kalender 

Võimaldab kuvada valitud kuupäeva, riigipühi ja pidupäevi. 

Taskulamp 

Rakendus lülitub kiiresti sisse kui hoiate sõrme pikemalt ekraanil  Menüü nupul. Seda saab 

kasutada ka teadete ribal peale ekraani lahti blokeerimist. 

Raadio 

Juba fikseeritud raadiojaamadele otsib automaatselt uusi raadiojaamu lisaks. 

Diktofon 
Diktofon võimaldab kiirelt salvestada kõnet kuni 7 päeva järjest. 

Kompass 
Kompass aitab kiirelt valida suunda. 
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Kuum liin 
Vajadusel pöörduge palun abi saamiseks Klienditeeninduse keskusse:  

Singapur: +65 / 6761 / 6088 

Malaisia: 1 800 281 182 / 015 4840 7777 

India: 1800 / 103 / 6286 

Indoneesia: 0800 / 1 / 401558 

Honkong: 3001 1888 

Taivan: 02 / 2192 / 1023 

Online-tugi 

Interneti-vestlus, reaalajas abi, rohkem soovitusi Xiaomi toodete kasutamise kohta on 

järgmistel saitidel: 

Singapur: http://www.mi.com/sg/service/online/ 

Malaisia: http://www.mi.com/my/service/online/ 

India: http://www.mi.com/in/service/online/ 

Indoneesia: http://www.mi.com/id/service/online/ 

Filipiinid: http://www.mi.com/ph/service/online/ 

Hongkong: http://www.mi.com/hk/service/online/ 

Taivan: http://www.mi.com/tw/service/online/ 

Veel infot 

Selleks, et saada täpsemat infot firma Xiaomi ja selle toodete ja teenuste kohta, palun 

külastage meie saitiСША: http://www.mi.com/en/ 

Euroopa: http://www.mi.com/en/ 

Singapur: www.mi.com/sg  

Malaisia: www.mi.com/my  

India: www.mi.com/in  

Indoneesia: www.mi.com/id  

Filipiinid: www.mi.com/ph  

Hongkong: www.mi.com/hk  

Taivan: www.mi.com/tw 

Palume meile saata oma arvamus MIUI-st, Teie hinnang on meile abiks 

operatsioonisüsteemi funktsioneerimise formeerimisel tulevikus. en.miui.com

http://www.mi.com/sg/service/online/
http://www.mi.com/my/service/online/
http://www.mi.com/in/service/online/
http://www.mi.com/id/service/online/
http://www.mi.com/ph/service/online/
http://www.mi.com/hk/service/online/
http://www.mi.com/tw/service/online/
http://www.mi.com/en/
http://www.mi.com/en/
http://www.mi.com/sg
http://www.mi.com/my
http://www.mi.com/in
http://www.mi.com/id
http://www.mi.com/ph
http://www.mi.com/hk
http://www.mi.com/tw
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Mi Phone kasutusjuhend  

http://www.mi.com  see on ainus ametlik firma Xiaomi Inc sait. Domeen mi.com on 

kaitstud Hiina RV seadustega. 

MIUI ja teised nimetused on kaubamärgid, mis kuuluvad  firmale Xiaomi Inc.  MIUI – see 

on Mi Phone nutitelefonisse sisseehitatud operatsioonisüsteemi tarkvara. Kõik õigused on 

Xiaomi Inc poolt kaitstud. 

Käesolev kasutusjuhend kehtib mudelitele: 

2013023 / 2013029 / 2013062 / 2013121 / 2014715 / 2014817 / 2014818 / 2014819 

2014215 / 2014817 / 2015015 / 2015011 / 2015051 / 2015105 / 2015816 / 2015116 

2015161 / 2016001 / 2016002 / 2016031 / 2016032 / 2016037 

http://www.mi.com/

