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1-Temel
1-Temel Özellikler
Telefonu açma ve kapatma
1. Açma
Telefonunuzu açmak için Açma/Kapama düğmesini basılı tutun.
2. Kapatma
Menü görüntülenene dek Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. "Kapat" seçeneğine dokunun.
Cihazınız yanıt vermezse yeniden başlatmaya zorlamak için 15 saniye süreyle Açma/Kapama
düğmesini basılı tutun.
3. Yeniden başlatma
Menü görüntülenene dek Açma/Kapama düğmesini basılı tutun. "Yeniden Başlat" seçeneğine
dokunun.

SIM kartlar
1. SIM, USIM ve UIM kartları yerleştirme
SIM tepsisini telefonunuzdan çıkarmak için sağlanan SIM tepsisi çıkarma aracını kullanın. SIM
kartınızı tepsiye yerleştirin ve tepsiyi cihazınıza takın.
2. SIM, USIM ve UIM kartları çıkarma
SIM tepsisini telefonunuzdan çıkarmak için sağlanan SIM tepsisi çıkarma aracını kullanın. SIM
kartınızı tepsiden çıkarın ve tepsiyi cihazınıza geri takın.
3. SIM, USIM ve UIM kart ayarları
Tek SIM destekli cihazlarda yalnızca tek bir operatörün hizmetlerini kullanabilirsiniz. Çift SIM
destekli telefonlar, takılı SIM kart sayısına bağlı olarak daha fazla seçenek sunmaktadır.
Çift SIM destekli cihazlarda, Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar bölümünde çağrı yapma ve
mobil veri kullanımı için varsayılan SIM kartları ayarlayabilirsiniz.
Arama tuşlarında görüntülenen SIM kart adlarını düzenleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar >
SIM kartlar ve mobil ağlar bölümüne gidin ve SIM kartınıza dokunun.
Tercih edilen ağ türlerini değiştirme seçeneklerini Ayarlar > SIM kartlar ve mobil ağlar >
Tercih edilen ağ türü bölümünde bulabilirsiniz.

Şarj Etme
Telefonunuzun pili azalırken USB kablosunu telefona ve ardından elektrik prizine takılı
adaptöre takın. Telefonunuz tamamen şarj edildiğinde şarj aletini çıkarın.
Yalnızca onaylanmış USB kabloları ve güç adaptörlerini kullanın. Telefonunuzu şarj etmek için
onaylanmayan cihazları kullanmanız, pilin ciddi düzeyde hasar görmesine ve patlamalara
neden olabilir.
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2-Telekomünikasyon
1-Telefon

Çağrı yapma
MIUI cihazı ile birden fazla şekilde çağrı yapabilirsiniz.
1. Arama tuşlarını kullanarak
Arama tuşları ile bir telefon numarası yazın ve aramak için yeşil düğmeye dokunun.
Doğrudan yeşil düğmeye dokunursanız son aranan numara görüntülenir. Çağrı yapmak için
düğmeye yeniden dokunun.
2. Telefon numarasını basılı tutarak
Arama düğmesinin görüntülenmesi için bir telefon numarasını basılı tutun. Çağrı yapmak
için düğmeye dokunun.
3. Çağrı geçmişinden numaralara çağrı yapma
Bir çağrıya geri dönmek için çağrı geçmişinizdeki herhangi bir numaraya dokunun.
4. Hızlı arama
Arama tuşlarında bir sayıyı basılı tutarak sayıya bir telefon numarası atayın.

Gelen çağrılar
Gelen çağrılar, tam ekran iletişim kutusu veya kayan bildirim şeklinde bildirilebilir.
1. Çağrıları yanıtlama
Çağrıyı yanıtlamak için, tam ekran iletişim kutusu kullanılıyorsa yeşil düğmeyi kaydırın veya
kayan bildirimler kullanılıyorsa düğmeye dokunun.
2. Çağrıları reddetme
Çağrıyı reddetmek için, tam ekran iletişim kutusu kullanılıyorsa kırmızı düğmeyi kaydırın
veya kayan bildirimler kullanılıyorsa düğmeye dokunun.
3. SMS ile yanıt verme
Metin mesajı ile yanıt vermek için tam ekran iletişim kutusunda SMS düğmesini kaydırın. Hızlı
yanıtlardan birini seçebilir veya özel bir mesaj yazabilirsiniz.
4. Zil sesini susturma
Zil sesini susturmak için telefonunuzdaki herhangi bir tuşa basın.
5. Zil sesini susturmak için döndür
Telefonunuz, ekranı yukarı dönük şekilde yatay bir düzlemdeyken zil sesini susturmak için
telefonunuzu ters döndürün. Bu özelliği Çağrı ayarları > Gelen çağrı ayarları bölümünde
etkinleştirebilirsiniz.
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6. Kaldırıldığında zil sesini kıs
Telefon kaldırıldığında gelen çağrıların zil sesini kısar. Bu özelliği Çağrı ayarları > Gelen çağrı
ayarları bölümünde etkinleştirebilirsiniz.
7. Yükselen zil sesi
Zil sesi kademeli olarak belirlediğiniz seviyeye yükselir. Bu özelliği Çağrı ayarları > Gelen çağrı
ayarları bölümünde etkinleştirebilirsiniz.
8. Çalarken yanıp sönme
Gelen çağrılar için flaş bildirimi etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik Çağrı ayarları > Gelen çağrı
ayarları bölümünde bulunmaktadır.

Çağrı modu özellikleri
Çağrılar sırasında çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.
· Kaydedici: Çağrıları kaydedebilir ve ses dosyalarını Kaydedici bölümünde saklayabilirsiniz.
· Notlar: Çağrı sona erdikten sonra Notlar uygulamasına kaydedilmek üzere notlar
oluşturabilirsiniz.
Arayan Kimliği
Arayan Kimliği, kişiler listenizde kayıtlı olmayan telefon numaralarını tanımlamanıza olanak
sağlar. Veriler iki kaynaktan alınır: Telefon rehberi veritabanı ve kullanıcı raporları.
1. Telefon rehberinden alınan telefon numaraları
Telefon rehberi, şirketlerin ve hizmetlerin telefon numaralarını içerir. İş ortaklarımız veya
işletmeler tarafından sağlanır. Şirket/hizmet adları ve logolar gibi bilgiler görüntülenir.
Telefon rehberinden alınan telefon numaralarından yapılan çağrılarda bu numaralar daima
tanımlanır.
2. İşaretlenen telefon numaraları
MIUI kullanıcıları bilinmeyen numaraları dolandırıcı, tele-pazarlama, taksici vb. şeklinde
işaretleyebilir ve bu bilgileri MIUI'ye bildirebilir. Çok sayıda kullanıcının bir numara için
tutarlı geri bildirimler sağladığı durumlarda, bu telefon numarasından çağrı yapıldığında
telefon numarası ile birlikte bir yorum görüntülenir.
· Telefon numarasını işaretleme
Bazı durumlarda bir çağrı sona erdikten sonra telefon numarasını bildirmenizi öneren
otomatik bir iletişim kutusu görüntülenir. Telefon numaralarını ayrıca numaraya ait
"Ayrıntılar" sayfasında proaktif olarak bildirebilirsiniz.
· Bildirilen telefon numaralarını düzeltme
Bir telefon numarasının hatalı nitelendirildiğini fark ederseniz bilgiyi telefon numarasına
ait "Ayrıntılar" sayfasında düzeltebilirsiniz.
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Çağrı ayarları
Ayarlar çağrı, mobil ağ ve SIM kart seçeneklerini içermektedir. Ayarları açmak için arama
tuşlarındaki Menü düğmesine dokunun.
1. Çağrı kaydetme
Tüm çağrılarınızı otomatik olarak kaydedebilirsiniz.
Tüm numaralarla yapılan çağrıları kaydedebilir veya kayıt işlemini özel numaralar,
bilinmeyen numaralar ve/veya dizindeki numaralar ile sınırlandırabilirsiniz.
2. Bilinmeyen numaraları tanımla
MIUI'nin bilinmeyen numaraların şirket ya da hizmet olarak işaretlenip işaretlenmediğini
kontrol etmesi için bu özelliği kullanabilirsiniz. Çağrı yapmak için telefon numarasını basılı
tutun.
3. Konum ve ülke kodları
Bu özellik MIUI'nin gelen çağrıların yapıldığı telefon numarasının konumunu
görüntülemesini sağlar. Ayrıca varsayılan bir ülke kodu ayarlama ve ülke kodlarını otomatik
olarak ekleme seçenekleri mevcuttur.
4. Gelişmiş ayarlar
Arama tuşları dokunma sesi ayarlarını ve diğer kişiselleştirme seçeneklerini bu bölümde
bulabilirsiniz.

2-Mesajlaşma

Mesaj ve yanıt gönderme
1. Mesaj gönderme
Mesajlaşma uygulamasını açın ve boş bir mesaj oluşturmak için artı düğmesine dokunun.
Alıcıyı kişiler listenizden seçebilir veya telefon numarasını manuel olarak ekleyebilirsiniz.
Mesajınızı yazın ve "Gönder" öğesine dokunun.
2. Mesaja yanıt gönderme
Aldığınız bir mesaja dokunun ve aşağıdaki alana yanıtınızı yazın. Tamamladıktan sonra
"Gönder" öğesine dokunun.
3. Ekler ve zaman ayarlı mesajlar
Mesaj yazarken bir kişi, görüntü, favori öğe, ses, video ya da slayt gösterisi eklemek için
artı düğmesine dokunun.
Hızlı yanıt listesini görüntülemek için sağa kaydırın.
Ek seçenekleri arasında zaman ayarlı mesaj gönderme seçeneğini de bulabilirsiniz.
4. Giden mesajlar için SIM kart seçme
Cihazınızda iki SIM kart varsa bir mesaj göndermeden önce hangi SIM kartı kullanmak
istediğiniz sorulur.
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Ara
Telefon rehberi, mesajlar ve görüşmelerde telefon numaralarını aramak için başlangıç
sayfasının üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın.

Ayarlar
1. Mi Message
Diğer MIUI cihazlarına ücretsiz mesaj gönderin.
2. Görüntü
Akıllı Mesajlaşma
Akıllı mesajlaşma, MIUI'nin bir kullanımlık parolalar için gelen mesajları kontrol etmesini ve
işletmelerden gelen mesajlar için akıllı menüler oluşturmasını sağlar.
Bildirim grubu
SMS bildirimlerini otomatik olarak gruplandırmak için bu özelliği kullanın.
Profil fotoğraflarını göster
Bu özellik etkin olduğunda MIUI kişilerin profil fotoğraflarını görüntüler ve işletmelere
otomatik olarak fotoğraf atar.
Kişilere fotoğraf atama
Profil fotoğrafı olmayan kişilere, kişinin adının ve soyadının baş harflerini içeren profil
fotoğrafları atanır.
Engellenen SMS'leri göster
Bu özellik etkin olduğunda engellenen metin mesajları görüşmeler listesinde gösterilir.
3. Bildirimler
Kilit ekranında mesajları göster
Mesaj önizlemelerini Kilit ekranında ve Bildirim panelinde göstermek için bu özelliği
etkinleştirin.
İletilme durumu
Mesajlarınız iletildiğinde bildirim almak için bu özelliği kullanın.
İletilme sesi
Mesajlarınız iletildiğinde iletilme sesi oynatılır.
4. Ek ayarlar Silinen
mesajlar
Tüm Mi Cloud üyeleri, Mi Cloud'da saklanan silinen mesajları görüntüleyebilir.

8
Bu sürüm yalnızca kişisel kullanım amaçlıdır ve dağıtılmamalıdır.

Mi Cloud'dan mesajları senkronize et
SMS mesajlarınızı yedeklemek için Mi Cloud ile Senkronizasyon özelliğini etkinleştirin. Çift
SIM destekli cihazlar için de seçenekler mevcuttur.
Ek ayarlar
Gelişmiş kullanıcılara yönelik ayarlar, ayarlar sayfasının alt kısmında bulunmaktadır.

3-Kişiler
1. Kişi ekleme
Kişi eklemek için Kişiler uygulamasını açın ve artı düğmesine dokunun.
2. Kişileri içe aktarma
Hesaplardan kişileri içe aktarma
Uygulamayı ilk kez açtığınızda hesaplarınızdan kişileri içe aktarma seçenekleri görüntülenir.
Bu seçenekleri ayarlar bölümünde de bulabilirsiniz.
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2-Resimler
1-Resimler
1-Kamera

Kamerayı hızlı açma
1. Ana ekran kısayolu
Kamerayı açmak için Ana ekran kısayoluna dokunun.

2. Kilit ekranı
Kamerayı açmak için Kilit ekranında sola kaydırın
3. Ses azaltma düğmesine çift basın
Ses azaltma düğmesine çift basarak Kamerayı başlatabilmek için Ayarlar > Kilit ekranı ve
parola bölümünde seçeneği etkinleştirin.
(Not: Parolanızı doğrulamadan Kilit ekranında Kamerayı başlatırsanız Galeri öğelerinizi
göremezsiniz.)

Kamera modları
1. Fotoğraf
"Fotoğraf" varsayılan moddur. Farklı Kamera modları arasında geçiş yapmak için sola ve
sağa kaydırabilirsiniz. Başlangıç sayfasında ön ve arka kamera arasında geçiş yapma
düğmesini de bulabilirsiniz.
2. Portre
Fotoğrafların arka planını bulanıklaştırmak için Portre moduna geçin ve ekranda belirtilen
talimatları uygulayın.
· Arka kamera: Çift kameralı cihazlar, subjeyi keskin tutmak ve arka planı bulanıklaştırmak için
her iki kamerayı kullanır.
· Ön kamera: Yazılımı kullanarak güzel portre çekimler yapın. Bazı cihazlarda Fotoğraf
modundaki özel düğmeye basarak ön kamera ile portre çekimleri yapabilirsiniz.
3. Kare
Kırpabileceğinizden emin değilseniz fotoğraf çekmek için Kare moda geçin.
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4. Panorama
Telefonunuz Panorama modunda birden fazla fotoğraf çeker ve ardından bunları tek bir
çekim halinde birleştirir. Başlamak için deklanşör düğmesine dokunun ve talimatları
uygulayın. Bitirmek için yeniden dokunun veya kadraj alanının bitişine dek telefonunuzu
hareket ettirin.
(Not: Telefonunuzu çok hızlı hareket ettirmeniz işlemi bozabilir. Sabit bir hızda ve sabit
açılarla hareket ederek en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.)
5. Manuel
Beyaz dengesini, odağı, objektif hızını ve ISO değerlerini manuel olarak ayarlamak için bu
modu kullanın.
6. Video
Video çekmek için Video moduna geçin. Hızlandırılmış ve yavaş çekim seçeneklerini
belirlemek için ekranın üst kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun.
7. Kısa video
En fazla 10 saniyelik videolar çekmek için bu modu kullanın. Özel bir filtre seti, çeşitli sosyal
medya platformlarında paylaşmadan önce videolarınızı çekmenizi ve düzenlemenizi çok
daha kolay hale getirir.

Tilt-shift
1. Tilt-shift fotoğraf çekme
Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Tilt-shift" seçeneğini belirleyin.
Odaklanan daire, varsayılan olarak sunulur. Yatay çizgilere geçmek için düğmeye yeniden
dokunun.
2. Bulanıklaştırma ile oynama
Tilt-shift fotoğraflar çekerken ekranınızda beyazlatılmış bir alan görürsünüz. Bu alan, fotoğraf
çektiğinizde bulanıklaştırılacaktır.
· Taşımak için odaklanan alanı sürükleyin.
· Yeniden boyutlandırmak için beyazlatılan alanı sürükleyin.
· Odaklanan ve bulanıklaştırılan alanların yer değiştirmesi için ekrana çift dokunun.

Zamanlayıcı
Deklanşör düğmesine dokunduktan sonra 3 saniye gecikme ile fotoğraf çekmek için Fotoğraf
modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Zamanlayıcı" seçeneğini belirleyin. 5 saniye
olarak ayarlamak için Zamanlayıcı düğmesine yeniden dokunun. Deklanşör düğmesine
bastıktan sonra geri sayım görüntülenir. Geri sayım sırasında çekim açısını ve kompozisyonu
ayarlayın.
Fotoğraf çekerken düz tutma
1. Kadrajı düzleştirme
Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Düzleştir" seçeneğini belirleyin.

11
Bu sürüm yalnızca kişisel kullanım amaçlıdır ve dağıtılmamalıdır.

2. Bu özellik hakkında
Bu özellik, telefonunuzu ne kadar eğerseniz eğin her zaman düz bir şekilde çekim yapmanızı
sağlar. Yalnızca çerçevenin içerisindeki görüntü Galerinize kaydedilir, kenarlar kırpılır.

Grup özçekimleri
1. Bu özelliği etkinleştirme
Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunun ve "Group özçekimi" seçeneğini
belirleyin.
(Not: Bu özellik bazı modellerde desteklenmemektedir. Bu özelliğin cihazınızda bulunup
bulunmadığını Fotoğraf modunda "Daha Fazla" düğmesine dokunarak kontrol edebilirsiniz.)
2. Bu özellik hakkında
Bu özellik etkinleştirildiğinde, fotoğraf çekerken birden fazla çekim yapılır. Ardından herkesin
en iyi yüz ifadeleri tek bir çekimde bir araya getirilir.

Güzelleştirme
1. Bu özellik hakkında
Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını eşitlemek ve yüz özelliklerini gerçek zamanlı olarak
geliştirmek üzere çeşitli seçenekler sunar.
2. Farklı kameraları kullanma
Güzelleştirme, hem ön hem arka kamera ile kullanılabilir.

Yakınlaştırma
En iyi efekti elde etmek için yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.
(Not: Bu özellik yalnızca arka kamera ile desteklenir.)
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1. Yakınlaştırma hareketi
Yakınlaştırmak için iki parmağınızı birbirinden uzağa kaydırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı
kaydırarak bir araya getirin. (Not: Yakınlaştırmayı en yüksek veya en düşük değerlere
getirdiğinizde bu hareketler etkinliğini kaybedecektir.)

2. 2X yakınlaştırma
Yakınlaştırmak için 2X kısayoluna dokunun. Uzaklaştırmak için yeniden dokunun.
(Not: Bu özellik yalnızca çift kameralı cihazlarda desteklenmektedir.)

3. Hassas yakınlaştırma değerleri
Yakınlaştırma ölçeğini görüntülemek için 2X kısayolunu basılı tutun.
(Not: Bu özellik yalnızca çift kameralı cihazlarda desteklenmektedir.)
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Zaman damgaları ve filigran
Kamera ayarlarında ilgili ayarları etkinleştirerek fotoğraflarınıza zaman damgası ve çift
kamera filigranı ekleyebilirsiniz. Çift kamera filigranı, farklı telefon modelleri için değişiklik
göstermektedir.
(Not: Çift kamera filigranı bazı cihazlarda desteklenmemektedir.)

HDR
HDR, yüksek dinamik aralık ifadesinin kısaltmasıdır. Bu özellik, parlak alanları düşük ışıklı ve
karanlık noktaları fazla ışıklı hale getirip fotoğrafınızdaki her öğenin net bir şekilde
görünmesini sağlamak için birleştirmek üzere birden fazla çekim yapar.
Bu özellik etkin olduğunda ekranınızda HDR simgesini görürsünüz. HDR ile fotoğraf
çekilmesi normal fotoğraflara göre biraz daha uzun sürer.
(Not: Otomatik HDR bazı cihazlarda desteklenmemektedir.)
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2-Galeri

Düzenleyici
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı nasıl değiştirebileceğinize bakın
1. Çizgileri ve nesneleri sil
Fotoğraflarınızdaki görsel parazitleri çıkarmak için bu özelliği kullanın.
Bu özellik üstlerinde kaydırarak gereksiz çizgileri çıkarmanıza da yardımcı olur.
2. Çıkartmalar
Pek çok eğlenceli çıkartma ile özçekimlerinizi daha çekici hale getirin!
3. Karalama
Karalamalar yapabilir veya fotoğraflarınıza farklı şekiller ekleyebilirsiniz.
4. Mozaik
Saklamak istediğiniz nesneler varsa fotoğraflarınıza farklı mozaik desenleri ekleyin.

Depolama alanını boşalt
Fotoğraflarınızın nasıl daha az alan kaplamasını sağlayacağınızı öğrenin
1. Fotoğrafları optimize et
Mi Hesabınıza giriş yapın ve Mi Cloud ile senkronizasyonu etkinleştirin. Optimize edilmiş
fotoğrafları cihazınızda tutarak ve orijinal dosyaları Mi Cloud'da saklayarak büyük bir
depolama alanını boşaltırsınız.
2. Ekran görüntülerini sil
Genellikle ekran görüntülerine kısa süreli olarak ihtiyaç duyarsınız. Gerekli öğelere alan
açmak için gereksiz öğeleri silin.

Kolaj
Kolaj oluşturmak için 1 - 4 fotoğraf seçin. Pek çok stil ve düzen seçeneği mevcuttur.
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Favoriler
Favorilerinize eklemek için bir fotoğrafı görüntülerken kalp simgesine dokunun.
Favorilerinizi "Albümler" sekmesinde bulabilirsiniz.
Gizli albüm
Gizli albümünüzü kullanma
Albümler sekmesinde aşağı kaydırın. Parola eklemeniz istenecektir. Ardından, gizlediğiniz
tüm fotoğrafların saklanacağı gizli albümünüzü görebilirsiniz.
Bebek albümü
Bebek albümünü kullanma
Fotoğrafınızda bir bebeği bulun ve bebek olarak işaretleyin. Ardından, Bebek albümünüzü
Albümler sekmesinde görebilirsiniz.
Bu albümü diğer aile fertlerinizle paylaşabilirsiniz.
Otomatik yedeklemeler
Galeriyi Mi Cloud ile senkronize etme
Önemli fotoğrafları ve videoları asla kaybetmemek için Galeri ayarlarında otomatik
yedeklemeleri etkinleştirin. Fotoğraflarınıza göz atmak için başka cihazlarda (ör. uyumlu TV
ve bilgisayarlarda) Mi Hesabınız ile Mi Cloud'a giriş yapabilirsiniz.
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3-Ana Sayfa
1-Ana Sayfa
1-Kilit Ekranı

Temel özellikler
1. Kilit ekranı duvar kağıdını değiştirme
Ayarlar > Duvar Kağıdı bölümüne gidin, bir görüntü seçin ve ardından "Uygula" seçeneğine
dokunun.
2. Ekran kilidini ayarlama/değiştirme
Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Ekran kilidini ayarla bölümüne gidin, tercih ettiğiniz ekran
kilidi türünü seçin ve talimatları uygulayın.
Not: Parolanızı unutmayın. Unutmanız durumunda geri yükleyemezsiniz. Fabrika sıfırlaması
yapmanız gerekir ve böyle bir durumda cihazınızdaki tüm veriler (fotoğraflarınız, kişileriniz
ve uygulamalarınız dahil) silinir.
3. Parmak izi ekleme
Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Parmak izlerini yönet bölümüne gidin ve "Parmak izi ekle"
seçeneğini belirleyin.

Ek özellikler
1. Cihazın uyku durumuna geçme zamanını ayarlama
Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Uyku bölümünde cihazınızın ne kadar süre sonra uyku
durumuna geçeceğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan süre 1 dakikadır. Bu süre ne kadar uzun
olursa cihazınız o kadar güç tüketir.
2. Bildirimler için Kilit ekranını uyandırma
Bildirimler için Kilit ekranını uyandırmamayı seçebilirsiniz. İlgili ayarı, Ayarlar > Kilit ekranı
ve parola bölümünde bulabilirsiniz.

Duvar Kağıdı Döngüsü
1. Duvar Kağıdı Döngüsünü etkinleştirme
Ayarlar > Kilit ekranı ve parola > Duvar Kağıdı Döngüsü bölümünü açın ve ilgili seçeneği
etkinleştirin. Düzenli olarak Kilit ekranınızda yeni duvar kağıtları görüntülenir.
Cihazınızda varsayılan tema geçerliyse Kilit ekranında sağa kaydırın, "Duvar Kağıdı
Döngüsü" seçeneğine dokunun ve talimatları uygulayın.
2. Ana ekran kısayolu oluşturma
Duvar Kağıdı Döngüsü varsayılan olarak Ana ekran kısayolu oluşturmaz. Bunun için Kilit
ekranında sağa kaydırın, "Duvar Kağıdı Döngüsü" seçeneğini belirleyin ve kullanabileceğiniz
seçenekleri görmek için "Daha Fazla" düğmesine dokunun.
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3. Duvar Kağıdı Döngüsünü temalar ile kullanma
Duvar Kağıdı Döngüsü yalnızca varsayılan Kilit ekranı türü ile çalışır. Özel tema kullanıyorsanız
yine de Kilit ekranınızın türünü Temalar uygulamasında varsayılan olarak değiştirebilirsiniz.

2-Ana Ekran

Temel özellikler
Cihazınıza yüklediğiniz tüm uygulamalar Ana ekranınızda görüntülenir. Ancak yalnızca bu
özelliği sağlamaz.
1. Uygulamaları kaldırma
Bir uygulamayı kaldırmak için, uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından ekranın üst
kısmında görüntülenen çöp kutusuna sürükleyin.
2. Duvar kağıdını değiştirme
Şu adımları uygulayın:
· Ayarlar > Duvar Kağıdı bölümüne gidin.
· Albümlerden birini seçin.
· Duvar kağıdı seçin.
· "Uygula" seçeneğine dokunun ve "Ana ekran olarak ayarla" seçeneğini belirleyin.
3. Uygulamaları yükleme
Seçtiğiniz Uygulama marketi de Ana ekranda görüntülenir. İhtiyacınız olan uygulamaları
burada arayabilirsiniz.
4. Uygulama simgelerini taşıma
Almak için bir uygulamayı basılı tutun ve ardından yeni konuma sürükleyin.
5. Yeni klasör oluşturma
Klasör oluşturmak için bir uygulamayı başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.
Ardından klasörün adını düzenleyebilirsiniz.

Düzenleme modu
Düzenleme modunda öğeleri daha etkin bir şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz.
1. Ana ekran düzenleme moduna girme Bu
moda üç yöntemle girebilirsiniz:
· Ana ekranda boş bir yere basılı tutun
· Ekranı iki parmağınızla sıkıştırın
· Menü düğmesini basılı tutun
2. Düzenleme modunda yapabilecekleriniz
Düzenleme moduna girdikten sonra üç düğme görüntülenir.
· Duvar kağıdı: Bu düğme duvar kağıtlarını daha hızlı değiştirmenizi sağlar.
· Sihirbazlar: Bu düğme sihirbaz eklemenizi sağlar.
· Ayarlar: Varsayılan ekran, düzen ve geçiş efekti seçenekleri.
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Düzenleme modunda öğeleri seçmek için dokunmanız gerekir:
· Taşıma: Birden fazla öğeyi seçin ve bunları taşımak üzere aşağıdaki bir ekran önizlemesine
dokunun.
· Kaldırma: Birden fazla öğeyi seçin ve hepsini kaldırmak için "Kaldır" seçeneğine dokunun.
· Klasör oluşturma: Birden fazla öğeyi seçin ve klasör oluşturmak için "Grupla" seçeneğine
dokunun.

3-Bildirimler Durum Çubuğu

Temel özellikler
1. Bildirim panelini açma
Bildirim panelini açmak için ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
2. İki durumlu düğmeleri yeniden düzenleme
Mobil veri, Wi-Fi, el feneri ve diğer öğelere ilişkin iki durumlu düğmeler varsayılan olarak
Bildirim panelinde bulunur. Öğeleri yeniden düzenlemek için "Daha Fazla" düğmesine
dokunun.
Düzenleme modunda kullanılabilir özellikler:
· İki durumlu düğmeleri yeniden düzenleme:
Yeniden düzenlemek için herhangi bir öğeyi basılı tutun.
· İki durumlu düğmeleri kullanma:
Karşılık gelen özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için herhangi bir iki durumlu
düğmeye dokunun.
3. Wi-Fi ayarları
Wi-Fi ağları arasında hızlıca geçiş yapabilmek için iki durumlu Wi-Fi düğmesinin adına
dokunun.
4. Bluetooth ayarları
Bağlı cihazları yönetmek için iki durumlu Bluetooth düğmesinin adına dokunun.

Uygulama bildirimleri
1. Uygulama bildirimlerini yönetme
Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Uygulama bildirimleri bölümüne gidin ve ardından
hangi bildirimleri göndermesine izin verildiğini görmek için herhangi bir uygulamaya dokunun.
2. Bildirim izinleri
· Bildirimleri göster: Varsayılan olarak etkindir. Bu uygulamanın tüm bildirimlerini kısıtlamak
için devre dışı bırakın.
· Gruplandırılan bildirimler için kurallar: Akıllı bildirim filtresi. Belirli bir uygulama için hangi
seçeneğin en uygun olduğundan emin değilseniz "Önerilen" modunu kullanın.
· Uygulama simgesi rozeti: Uygulama simgelerinde bildirim sayısı rozetine izin vermek için
etkinleştirin.
· Kayan bildirimler: Önemli bildirimlerin en üstte görüntülenmesine izin vermek için
etkinleştirin.
· Kilit ekranı bildirimleri: Kilit ekranında önemli bildirimlere izin vermek için etkinleştirin.
· Ses: Bildirim seslerini oynatmak için etkinleştirin.
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· Titreşim: Bildirim için titreşime izin vermek için etkinleştirin.
· Bildirim ışığı: Bildirimler için LED ışığı kullanmak üzere etkinleştirin

Bildirimler klasörü
1. Bildirimler nasıl filtrelenir?
MIUI ayrı uygulamaların bildirimlerini nasıl kullandığınızı öğrenir ve aldığınız bildirimlerin
önemli olup olmadığını belirler. Önemsiz bildirimler ayrı bir klasöre yerleştirilir.
2. Bildirimleri filtrelemeyi durdurma
Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu bölümünde seçeneği değiştirmeniz yeterlidir.
3. Önemsiz olarak işaretlenen belirli bildirimlerin yeniden görüntülenmesini sağlama
Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Uygulama bildirimleri bölümüne gidin, uygulamaya
dokunun, "Gruplandırılan bildirimler için kurallar" seçeneğini belirleyin ve "Önemli" öğesine
dokunun.

Diğer özellikler
1. Pil göstergesi
Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Pil göstergesi bölümünde hangi göstergenin
görüntüleneceğini seçin.
2. Bağlantı hızını göster
Durum çubuğunda bağlantı hızını göstermek için Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu
bölümünde seçeneği değiştirin.
3. Operatör adını düzenle
Ayarlar > Bildirimler ve durum çubuğu > Operatör adını düzenle bölümünde operatörünüzün
adını özelleştirebilirsiniz.

4-Genel Uygulama kasası
1. Uygulama kasası hakkında
Uygulama kasası tüm önemli bildirimleri ve uygulama özelliklerini bir araya getirir. En çok
ihtiyaç duyduğunuz özelliklere erişmek için Ana ekranda sağa kaydırmanız yeterlidir.
2. Özellikler
Uygulama kasası MIUI'nin en popüler özelliklerini içeren bir kart setidir.
3. Kısayollar
Kısayollar uygulamayı başlatıp kullanıcı arayüzünde ihtiyaç duyduğunuz özelliği aramakla vakit
kaybetmeden favori uygulamalarınızın özelliklerini kullanabilmenizi sağlar.
4. Kısa not
Tek yapmanız gereken hemen önünüzdeki boş bir kartı doldurmanız olduğunda not
almanız çok daha kolaydır.
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5. Hisse senetleri
Takip ettiğiniz şirketler hakkında anlık güncellemeler almak için Uygulama kasasındaki Hisse
Senedi kartını kullanın.
6. Mesajlaşma
Uygulama kasası çeşitli mesajlaşma platformlarındaki mesajları tek bir kartta toplar.
7. Takvim etkinlikleri
Bu kartta toplantılarınızın tarihlerini, randevularınızı ve arkadaşlarınızın doğum günlerini
bulabilirsiniz.
8. Önerilen uygulamalar
Bu bölümde popülerleşen yeni uygulamaları bulabilirsiniz.

5-Bölünmüş ekran
1. Uygulamaları Bölünmüş ekranda açma
Kullanmak istediğiniz uygulamaları açın ve şu adımları uygulayın:
· Son Kullanılanları açmak için Menü düğmesine dokunun.
· "Bölünmüş ekran" öğesine dokunun.
· İlk uygulamayı basılı tutun ve vurgulanan alana sürükleyin. İkinci uygulamaya dokunun.
2. Bölünmüş ekrandan çıkma
· 1. Yöntem: Son Kullanılanları açın ve ekranın üst kısmındaki "Çık" öğesine dokunun.
· 2. Yöntem: Ayırıcıyı en üste veya en alta sürükleyin.
3. Uygulamaların yerlerini değiştirme
Uygulamalar Bölünmüş ekranda açıldığında, uygulamaların yerini değiştirmek için ayırıcıya çift
dokunun.

6-Quick ball
1. Quick ball özelliğini etkinleştirme
Ayarlar > Ek ayarlar > Quick ball bölümünde Quick ball özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
2. Kısayolları seçme
Quick ball, 5 özelleştirilebilir kısayol içerir. Kısayollarınızı Ayarlar > Ek ayarlar > Quick ball >
Kısayolları seç bölümünde seçebilirsiniz.
3. Tercih edilen hareketi seçme
Quick ball özelliğini çalıştırmak için iki hareket arasında seçim yapabilirsiniz. Dokunma ve
kaydırma seçenekleri mevcuttur.
4. Quick ball özelliğini gizleme
Quick ball özelliğinin otomatik olarak gizleneceği uygulamaları seçin.
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5. Tam ekran modu
Cihazınız tam ekran moduna girdiğinde Quick ball'u kenara taşımayı seçebilirsiniz.
6. Etkin olmama
saniye süreyle kullanmadığınızda Quick ball ekranınızın kenarına sabitlenebilir.
7. Kilit ekranı
Quick ball, Ana ekranın yanı sıra Kilit ekranınızda da gösterilebilir.
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4-Araçlar
1-İçerik Hizmetleri
Tarayıcı
1. Araçlar
Kullanabileceğiniz seçenekleri görüntülemek için "Daha Fazla" > "Araçlar" seçeneğine
dokunun.
· Sayfayı kaydet: Bu özellik web sayfalarını ekran görüntüsü veya HTML dosyası olarak
kaydetmenizi ve çevrimdışı olduğunuzda yeniden görüntüleyebilmenizi sağlar.
· Sayfada bul: Göz attığınız sayfadaki sözcükleri hızlıca bulmak için arama işlevini kullanın.
· Veri kullanımını azalt: Wi-Fi bağlantınız olmadığında görüntüleri otomatik olarak
yüklemeyi sınırlandırmak için bu özelliği etkinleştirin.
2. Sekmeler
Tüm açık sekmeleri görüntülemek için aşağıdaki simgeye dokunun. Bu modda sekmeleri
önizleyebilir, kapatabilir veya yeni sekmeler açabilirsiniz.
3. Gizli mod
Tüm açık sekmeleri önizlerken gizli moda geçebilirsiniz. Gizli modda tarayıcı ve arama
geçmişiniz kaydedilmez. Ancak indirdiğiniz dosyalar ve eklediğiniz yer imleri yine de
kaydedilir.
4. Yer imleri
Göz atmakta olduğunuz sayfayı yer imlerinize ekleyebilirsiniz. Başlangıç sayfasına veya
Ana ekranınıza kaydedilebilir.
5. Başlangıç sayfasında yer imleri
Başlangıç sayfasındayken son görüntülenen sayfaları veya özel URL'leri yer imlerine
ekleyebilirsiniz.
6. İçerik akışı
İçerik akışınızdaki kanallar arasında geçiş yapmak için sağa ve sola kaydırın. Tercih edilen
içerik akışı dilini değiştirmek için dünya simgesine dokunun. İngilizce, Hintçe ve Tamilce
seçenekleri mevcuttur.
7. Web sayfalarını paylaşma
Web sayfalarını Tarayıcınızdan Facebook ve WhatsApp dahil olmak üzere pek çok platformda
paylaşabilirsiniz.
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Mi Apps
1. Uygulamaları yükleme
Mi Apps cihazınız için çok sayıda eğlenceli Android uygulamalarını bulabileceğiniz bir
platformdur.
Oturum açmanız gerekmez, tüm uygulamalar ücretsiz ve %100 güvenlidir. "Uygulamalar"
seçeneğini açıp istediğiniz uygulamanın yanındaki "Yükle" seçeneğine dokunmanız yeterlidir.

2. Uygulamaları arama
Aradığınız uygulamaları ve oyunları hızlı bir şekilde bulmak için arama işlevini kullanın. Öğenin
adını arama çubuğuna yazın ve anında sonuç alın. Arama sonuçları listesinde doğrudan
uygulamaları yükleyebilirsiniz.
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Aradığınız öğenin adını yazın.

Yüklemek için arama sonucunun yanındaki düğmeye dokunun.
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3. Gerekli uygulamalar
Mi Apps'i ilk kez açtığınızda önerdiğimiz gerekli uygulamalar listesini görürsünüz.
Öğeleri ayrı ayrı aramak yerine tek dokunuşla tümünü yükleyebilirsiniz.
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4. Öneriler
Mi Apps'te sizin için önerdiğimiz çok sayıda uygulama, oyun, koleksiyon, makale ve video
bulabilirsiniz.
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Kartlara göz atmak için yukarı ve aşağı kaydırın.
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5. Derecelendirmeler
Tüm uygulamaları ve oyunları popülerliğe göre sıralı olarak görüntülemek için
"Derecelendirme" seçeneğine dokunun.
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6. Kategoriler
Kategoriler, çok sayıda benzer uygulama veya oyun arasından sizin için en uygun olanını
belirlemenize yardımcı olur. İhtiyacınız olan her şeyi 17 oyun ve 33 uygulama kategorisinde
bulabilirsiniz.
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7. Promosyonlar
Mi Apps'in bu bölümünde en yeni teklifler, promosyonlar ve indirimler bulunur. Bu bölümde,
alışverişlerinizde kupon kazanmak için görevleri tamamlayabilirsiniz.
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Mi Music
1. Müziğim
En son oynatılan şarkıları, favorileri ve çalma listelerini "Müziğim" bölümünde bulabilirsiniz.
2. Yerel oynatıcı
Cihazınıza kaydedilen tüm şarkıları "Müziğim" sayfasında görebilirsiniz. Çalmak için herhangi
bir şarkıya dokunmanız yeterlidir.
Yerel müziğinizi birkaç farklı şekilde görüntüleyebilirsiniz: şarkı adına göre, sanatçıya göre,
albüme göre veya klasöre göre. Öğeleri şarkı adı, eklenme zamanı ve çalma sayısına göre
sıralayabilirsiniz.
3. Oynatıcı
Oynatıcıyı açmak için başlangıç sayfasındaki düğmeye dokunun.
Oynatıcı kontrolleri şu seçenekleri içerir: oynat, duraklat, sonraki/önceki şarkı, döngü, karıştır,
indir, favorilere ekle, sıraya al ve şarkı sözleri.
"Daha Fazla" menüsü ek seçenekler içerir: paylaş, kulaklık ve ses efektleri, zaman ayarlı
otomatik kapanma, zil sesi olarak ayarla ve daha fazlası.
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4. Ara
Şarkılar, sanatçılar, albümler ve çalma listelerini aramak için arama çubuğuna dokunun ve
anahtar sözcükleri yazın.
5. Ayarlar
Yan menüyü kullanarak ayarlara erişebilirsiniz. Ayarları, dosya filtresini ve güncelleme ayarlarını
bu bölümde bulabilirsiniz.

Temalar
Temalar telefonunuza yeni bir görünüm kazandırır.
Temalar, MIUI'nin yetenekli tasarımcılar tarafından oluşturulan binlerce yüksek kaliteli temayı
içeren resmi kişiselleştirme platformudur. Bildiğiniz temaların, duvar kağıtlarının, zil seslerinin
ve yazı biçimlerinin yanı sıra Kilit ekranınız ve Ana ekranınız için daha pek çok kişiselleştirme
seçeneğini bulabilirsiniz.
1. Temalar
· Kullanılabilir temaları görüntülemek için uygulamayı açın. Ayrıntıları görüntülemek için
dilediğiniz temaya dokunun.
· Ayrıntılar sayfasında önizlemeleri görüntülemek için sağa ve sola kaydırın. Temayı indirmek
için aşağıda yer alan "İndir" düğmesine dokunun.
· İndirme işlemi tamamlandıktan sonra "Uygula" düğmesine dokunun.
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2. Duvar kağıdı
· Kullanılabilir duvar kağıtlarını görüntülemek için uygulamayı açın ve aşağıdaki düğmeye
dokunun. Önizlemesini görüntülemek için dilediğiniz duvar kağıdına dokunun.
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· Önizlemeler arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırın. Duvar kağıdını uygulamak
için "Uygula" düğmesine dokunun.
· Duvar kağıdını uygulamak istediğiniz yeri seçin.
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4. Zil sesleri
· Kullanılabilir zil seslerini görüntülemek için uygulamayı açın ve aşağıdaki düğmeye dokunun.
Dinlemek için dilediğiniz zil sesine dokunun.
· Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için zil sesinin yanındaki "Daha Fazla" düğmesine
dokunun.
· Zil sesini uygulamak istediğiniz yeri seçin.
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5. Yazı tipleri
· Kullanılabilir yazı tiplerini görüntülemek için uygulamayı açın ve aşağıdaki düğmeye dokunun.
Ayrıntıları görüntülemek için dilediğiniz yazı tipine dokunun.
· Önizlemeleri görüntülemek için sağa veya sola kaydırın. Yazı tipini indirmek için aşağıda yer
alan "İndir" düğmesine dokunun.
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2-Dosya Yöneticisi
Dosya Yöneticisi
1. Hızlı arama
Başlangıç ekranında son kullanılan dosyalar oluşturma tarihine göre düzenlenir. Aynı zamanda
dosya türüne göre sıralanır ve varsayılan olarak düzenlenebilirler.
2. Depolama istatistikleri
Tek bakışta cihazınızın dahili depolama alanında hangi dosyaların yer aldığını öğrenebilir ve
kök dosyasındaki tüm öğeleri görüntüleyebilirsiniz.
3. Temizleyici
Yalnızca iki dokunma hareketi ile gereksiz dosyaları silin ve depolama alanını boşaltın.
4. Dosyaları aktarma
Yerleşik Mi Drop işlevi İnternet bağlantısı olmadan dosyaları yakındaki cihazlar ile
paylaşmanızı sağlar.
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Yerel yedeklemeler
1. Yedekleme oluşturma
Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Yerel yedeklemeler bölümüne gidin, "Yedekle"
seçeneğine dokunun, yedeklemek istediğiniz sistem ayarlarını ve uygulamaları seçin ve
yeniden "Yedekle" seçeneğine dokunun. Yedeklemelerin oluşturulması birkaç dakika sürebilir.
2. Öğeleri geri yükleme
Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Yerel yedeklemeler bölümüne gidin, "Geri
yükle" seçeneğine dokunun, geri yüklemek istediğiniz sistem ayarlarını ve uygulamaları
seçin ve yeniden "Geri yükle" seçeneğine dokunun.
3. Yedeklemeleri şifreleme
Şifrelenmiş bir yedekleme oluşturmak istiyorsanız "Yedekle" düğmesinin yanındaki kilide
dokunun. Şifrelenen öğelere erişmek için Mi Hesabınızda oturum açmanız gerekir.
4. Otomatik yedeklemeler
Ayarlar > Ek ayarlar > Yedekleme ve sıfırlama > Otomatik yedeklemeler bölümüne gidin,
yedekleme zamanını ayarlayın ve yedeklemek istediğiniz öğeleri seçin. Otomatik
yedeklemeler yerel yedekleme listenizde görüntülenir.

3-Diğer
Geri bildirim
Cihazınızı kullanırken karşılaştığınız sorunları geliştiricilerimize bildirebilirsiniz. MIUI'yi
iyileştirmek için sunacağınız tüm önerilere de açığız. Bildirdiğiniz sorunları sonraki
güncellemelerde düzeltmek üzere daima gereken tüm çabayı gösteririz.
1. Geri bildirimi açma
Geri bildirim uygulamasını iki yöntemle açabilirsiniz: Ana ekranınızdaki Geri bildirim
simgesine dokunun. Ayarlar bölümüne gidin, aşağı kaydırın ve en altta yer alan "Geri
bildirim" seçeneğine dokunun.
2. Geri bildirim gönderme
Sorununuzu açıklamadan önce kutulardan birini işaretleyin. Hatalar için "Sorunlar" ve
iyileştirmeler için "Öneriler" kutusunu işaretleyin.
Karşılaştığınız sorunu açıklayın. Raporunuza görüntü, ekran kaydı ve günlükler ekleyebilirsiniz.
Sorunu bulabilmemiz için geri bildiriminizle ilgili öğeyi seçin. Bir hata
bildiriyorsanız hata ile karşılaşma yüzdesini belirtin.
Geri bildiriminizi göndermek için "Gönder" düğmesine dokunun.
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3. İlerleme durumunu görüntüleme
Bildirdiğiniz sorunları görüntülemek için başlangıç sayfasının üst köşesindeki "Geri
bildirimlerim" öğesine dokunun. İlerleme durumunu görüntülemek için dilediğiniz soruna
dokunun.
Geliştiricilerimiz sorununuzla ilgili bir yorum eklerse sorunun ayrıntılar sayfasından yanıt
gönderebilirsiniz.

4-Araçlar
Takvim
Geleneksel Hint takvimi oldukça popülerdir. Günümüzün Miladi takvimi ile birlikte
kullanılmaktadır. Geleneksel takvime ilişkin bilgiler, her gün ayrı bir kartta görüntülenir.
Tithi, Samvat ve Muhurt dahil olmak üzere günlük Panchang bilgileri sunulur.
1. Önemli tarihler
Tüm önemli tarihlere ilişkin bilgileri doğrudan Takvimde görüntüleyebilirsiniz. Tatiller ve
önemli etkinlikler konusunda bildirim gönderilir.
Tüm festivaller için ayrıntılı bilgi içeren ayrı bir kart oluşturulur. Bildirime veya Uygulama
kasası kartına dokunarak açabilirsiniz.
2. Günlük kutlama
Günlük kutlamalar içeren bir kart WhatsApp, Facebook, ShareChat ve diğer platformlarda
paylaşılabilir.
3. Burç
Tüm burçlar için İngilizce dilinde yorumlar sunulur.
4. Kriket kartı
Kriket, Hindistan'da çok popülerdir. Özel kartımızı kullanarak maç programı ve fikstür
hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
5. Sağlık ve spor, Tarihte bugün ve Futbol kartları
Kartlarımızı kullanarak çok çeşitli konularda en son haberleri ve önerileri alın.

Saat
1. Alarm ekleme
Alarm eklemek için Saat uygulamasını açın ve başlangıç sayfasındaki artı düğmesine dokunun.
Eklediğiniz alarmın tekrarlanmasını isteyip istemediğinizi seçin, zil sesini belirleyin ve "Bitti"
öğesine dokunun.
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2. Dünya saati
Özel saatler ekleme
Belirli bir konumun saatini listenize eklemek için Saat uygulamasında "Saat" sekmesini açın
ve artı düğmesine dokunun.
3. Coğrafi konum kontrolü
Haritadaki yerini görüntülemek için listenizde yer alan dilediğiniz şehre dokunun.
4. Kronometre
Kronometreyi kullanmak için Kronometre sekmesini açın ve başlat düğmesine dokunun.
Süreyi kaydetmek için bayrak düğmesine dokunun. İsterseniz kronometreyi duraklatıp
devam ettirebilirsiniz. Kronometrenizi sıfırlamak için "Durdur" düğmesine dokunun.
5. Zamanlayıcı
Zamanlayıcı ayarlama
1 saniye ile 99 saat 59 dakika 59 saniye arasında süreler ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcınızı
başlatmak için aşağıdaki düğmeye dokunun.
Ortam gürültüsü
Belirli bir süre ile ortam gürültülerinden birini dinleyebilirsiniz. Dilerseniz ortam gürültüsü
zamanlayıcı sona erdiğinde alarmı sessize alabilirsiniz.

Hava Durumu
1. Hava durumu bilgilerini görüntüleme
Güncel hava durumu bilgilerini ve 5 günlük tahmini görüntülemek için Hava Durumu
uygulamasını açın.
Başlangıç sayfasında 24 saatlik tahmin, rüzgar hızı ve yönü, hissedilen değer, UV endeksi ve
basınç bilgileri de görüntülenmektedir.
2. Konumları yönetme
Şehirleri aramak için başlangıç sayfasının alt kısmındaki artı düğmesine dokunun. Şehirleri
silmek için artı düğmesine yeniden dokunun ve "Düzenle" düğmesini seçin.
3. Hava durumu ayarları
Ayarları açmak için başlangıç sayfasının alt kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun.
Tercih ettiğiniz sıcaklık ve rüzgar hızı birimlerini ayarlayabilir ve uygulamanın hava durumu
bilgilerini gece güncellemesine izin verebilir ya da sınırlandırabilirsiniz.
4. Hava durumu bilgilerini paylaşma
Hava durumu bilgilerini arkadaşlarınıza göndermek için başlangıç sayfasının alt kısmındaki
"Daha Fazla" düğmesine ve ardından "Paylaş" düğmesine dokunun.
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Güvenlik

Temizleyici
1. Çöpleri temizleme
Temizleyici, Güvenlik uygulamasının çöp kutusundakileri cihazınızdan kaldırmak için kullandığı
özelliklerden biridir. Cihazınızın hızlı ve düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için
telefonunuzdaki gereksiz öğeleri silebilirsiniz.
· Çöpleri temizleme
Güvenlik uygulamasını açın ve "Temizleyici" öğesine dokunun. Belirtilen 5 ana kategori dahil
olmak üzere otomatik çöp taraması başlatılır: önbellek dosyaları, kullanılmayan dosyalar,
kurulum paketleri, kalıntılar ve bellek önbelleği. Tarama tamamlandıktan sonra temizlemek
istediğiniz öğeleri seçebilirsiniz.
Temizleme tamamlandıktan sonra depolama alanı kullanımınıza ilişkin ayrıntılı bilgilerin
bulunduğu raporu ve daha fazla depolama alanını boşaltmanıza yardımcı olabilecek diğer
seçeneklere ilişkin önerileri görüntüleyebilirsiniz.
· Öğeleri istisnalara ekleme
Silinmesini istemediğiniz öğeleri istisnalara ekleyebilirsiniz. Tarama tamamlandıktan sonra
öğeyi basılı tutun ve "İstisnalara ekle" seçeneğini belirleyin. Bu öğe, gelecekteki taramalarda
göz ardı edilir.
· Temizleyiciyi farklı kullanma yöntemleri
Temizleyiciyi proaktif olarak kullanabilmenizin yanında dilerseniz cihazınızdaki çöp kutusu
belirlenen limite ulaştığında bildirim gönderilmesini seçebilirsiniz. Bildirime dokunduğunuzda
Temizleyici otomatik olarak başlatılır.
2. Temizleyici ayarları
Ayarlar bölümünde anımsatıcı ayarlayabilir ve tarama tanımları arasında geçiş yapabilirsiniz.
· Tarama tanımlarını seçme
İki hizmet sağlayıcı tarafından sunulan tarama tanımlarını kullanabilirsiniz. Tencent ve Clean
Master seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
· Anımsatıcılar
Çöp kutusu boyut limitini belirlemek ve alarmların zamanını ayarlamak için "Temizlemeyi
anımsat" seçeneğini etkinleştirin. Telefonunuzun çöp kutusu limite ulaştığında Temizleyici
aracını kullanmanızı hatırlatan bir bildirim alırsınız. Dilerseniz alarm sıklığını da
özelleştirebilirsiniz.
· Temizleyici veritabanını otomatik olarak güncelle
Düzenli aralıklarla Temizleyici motorunun kapsamını güncelleyebiliriz. En yeni tanımları
kullandığınızdan emin olmak ve cihazınızı daha verimli bir şekilde temizlemek için otomatik
güncellemeleri etkinleştirin.

Temel tarama
1. Temel tarama
Temel tarama cihazınızdaki güvenlik risklerini anında tespit edebilen bir işlev modülüdür. 3 temel
tehdide karşı kontroller yürütür: sistem güvenliği riskleri, gereksiz işlemler ve kötü amaçlı
yazılımlar. Aynı zamanda telefonunuzda optimize edilebilecek herhangi bir öğe olup olmadığını
keşfetmenize ve telefonunuzun sorunlarını daha hızlı tespit etmenize yardımcı olur.
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· Kontrol edilen öğeler
Sistem güvenliği alt taramasında izinle ilgili sorunlar, Truva atları, kurulum sorunları ve sistem
güncellemeleri kontrol edilir. Telefonunuzun herhangi bir riskle karşı karşıya olup olmadığını
anlamanıza ve riskleri uygun şekilde gidermenize yardımcı olabilir.
İkinci alt taramada gereksiz zincir başlatmalar durdurulur ve artık kullanılmayan önbellek
temizlenir.
Üçüncü alt taramada spam filtresi uygulanır ve ödeme ortamı kontrol edilir.
· Tarama sonuçları
Taramanın ardından telefonunuzun güvenlik düzeyini belirten puan görüntülenir. Tarama
sonuçları aynı zamanda güvenli olmayan öğeleri ortaya çıkarır ve cihazınızı optimize edip
etmemeyi seçebilirsiniz.
2. Güvenlik taraması ayarları
Ana ekran kısayolu oluşturabilir veya öneriler listesinden optimize edilecek öğeleri
seçebilirsiniz.

Güvenlik taraması
1. Güvenlik taraması
Güvenlik taraması herhangi bir gizli virüs ya da kötü amaçlı yazılım olup olmadığı açısından
telefonunuzu tarayan bir uygulamadır.
Virüs taraması ve ödeme güvenliği taramasını birleştirerek kapsamlı bir şekilde telefon
güvenliği sağlar.
· Taranan öğeler
Güvenlik taraması Wi-Fi, ödemeler, gizlilik ve virüsler ile ilgili sorunları çözer. Telefonunuzun
belleğindeki tehlikeli uygulamaların ve virüslerin mümkün olduğunca kısa süre içinde
keşfedilmesini sağlar.
· Ödeme güvenliği
Ödeme işlevi bulunan uygulamalar başlatıldığında ödeme güvenliği özellikleri varsayılan
olarak başlatılır. Sonuçlar ekranında yönetmek istediğiniz ödeme uygulamalarını
ekleyebilirsiniz.
2. Güvenlik taraması ayarları
Ayarlar bölümünde çeşitli virüs tanımı ve güncelleme seçeneklerini bulabilirsiniz.
· Antivirüs tanımları
Avast, Tencent ve AVL tarafından sunulan antivirüs tanımları mevcuttur.
· Kurulum monitörü
Yüklenen uygulamaları virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar açısından kontrol etmek için
"Yüklemeden önce tara" seçeneğini etkinleştirin.

Uygulamaları yönet
1. Uygulamaları kaldırma
Bu özelliği kullanarak birden fazla uygulamayı kaldırabilirsiniz.
Kaldırmak için uygulamaları seçin ve aşağıdaki düğmeye dokunun.
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2. Uygulama durumunu kontrol etme
Uygulamaları farklı parametrelere göre sıralayabilirsiniz.
Kullanılabilir parametreler şu şekildedir:
· Durum
· Uygulama adı
· Kullanım sıklığı
· Kullanılan depolama alanı
· Kurulum zamanı
Varsayılan uygulamalar
Çeşitli sistem özelliklerine özel uygulamalar atamak için ekranın üst köşesindeki "Daha Fazla"
düğmesine dokunun ve "Varsayılan uygulamalar" seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik
Başlatma İzinleri
Anormal düzeyde güç tüketimini önlemek için uygulamaların otomatik başlatma davranışını
yönetebilirsiniz. Otomatik başlatmayı sınırlandırmak için uygulamanın kontrol seçeneğini
"kapalı" olarak ayarlayın.
Sistem uygulamalarının otomatik başlatma izinlerini yönetmek için ekranın üst kısmındaki
"Daha Fazla" düğmesine dokunun.
Uygulama izinleri
Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların izinlerini bu bölümde yönetebilirsiniz.
Ayrı uygulamaların izinlerini yönetme
Uygulamaya dokunarak uygulamanın tüm izinlerini kontrol edebilirsiniz. Her iznin yanında yer
alan seçim düğmeleri ile hızlıca izin verebilir veya izni sınırlayabilirsiniz.
Ayrıca özel izinli tüm uygulamaları kontrol etmek için uygulamaları türe göre sıralayabilirsiniz.

İzinler
1. Otomatik başlat
Anormal düzeyde güç tüketimini önlemek için uygulamaların otomatik başlatma davranışını
yönetebilirsiniz. Otomatik başlatmayı sınırlandırmak için uygulamanın kontrol seçeneğini
"kapalı" olarak ayarlayın.
Sistem uygulamalarının otomatik başlatma izinlerini yönetmek için ekranın üst kısmındaki
"Daha Fazla" düğmesine dokunun.
2. Uygulama izinleri
Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların izinlerini bu bölümde yönetebilirsiniz.
3. Ayrı uygulamaların izinlerini yönetme
Uygulamaya dokunarak uygulamanın tüm izinlerini kontrol edebilirsiniz. Her iznin yanında yer
alan seçim düğmeleri ile hızlıca izin verebilir veya izni sınırlayabilirsiniz.
Ayrıca özel izinli tüm uygulamaları kontrol etmek için uygulamaları türe göre sıralayabilirsiniz.
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Oyun hızlandırıcı
1. Oyun hızlandırıcının çalışma şekli
· Optimizasyon: Bu özellik oyuna daha fazla alan vermek için arka plan işlemlerine ayrılan
belleği temizler.
· Ağ: Oyun hızlandırıcı arka plandaki indirmelerin bant genişliğini sınırlayarak ve ağ
gecikmelerini azaltarak oyunun bağlantı hızını artırır.
· Odaklanma: Bildirimler gizlenir, düğmeler devre dışı bırakılır. Hiçbir şeyin dikkatinizi
dağıtmasına izin verilmez!
Dilerseniz Oyun hızlandırıcıyı daima bir dokunuşla başlatmak için Ana ekran kısayolu da
oluşturabilirsiniz.
2. Oyun ekleme
Başlangıç sayfasında Oyun hızlandırıcı ile çalışacak uygulamaları ekleyebilirsiniz.
3. Hızlandırıcı ayarları
Oyun hızlandırıcıyı otomatik olarak etkinleştirmek için başlangıç sayfasında daha önce
eklenmiş bir oyun uygulamasını başlatın.
Ayrıca arka plan indirmelerinin hızını sınırlayabilir, senkronizasyonu devre dışı bırakabilir ve siz
oyun oynarken cihazınızın ağ değiştirmemesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıntılı temizlik
1. Ayrıntılı temizlik işlevini kullanma
Güvenlik uygulamasını açın ve "Ayrıntılı temizlik" seçeneğini görene dek aşağı kaydırın. Bu
özellik telefonunuzun belleğinin nasıl bölündüğüne ve çöplerin nasıl dağıtıldığına ilişkin net bir
fikir verir.
· Fotoğraflar
Ayrıntılı temizlik işlevi Galerinizdeki çift fotoğrafları ve kalitesiz görüntüleri tespit edebilir.
Gereksiz öğeleri silebilirsiniz.
· Uygulamalar
Uzun süredir kullanılmayan uygulamaları görün ve kaldırın.
· Uygulama verileri
Telefonunuzdaki her bir uygulamanın kullandığı depolama alanını görün. Bu özelliği kullanarak
depolama alanını boşaltabilirsiniz.
· Büyük dosyalar
Farkında olmadığınız büyük dosyalar bir süre telefonunuzu kullandıktan sonra birikmeye
başlar. Bu özellik dosyaları boyuta göre sıralar. Bu dosyaları hangi uygulamaların
oluşturduğunu da görebilirsiniz.
· Videolar
Bu bölümde telefonunuzda kayıtlı tüm videoları görüntüleyebilirsiniz. Depolama alanını
boşaltmak için gereksiz videoları silebilirsiniz.
2. Ayrıntılı temizlik ayarları
Tencent ve Clean Master tarafından sunulan tarama tanımları kullanılabilir. Ayrıca ayarlar
bölümünde öğeleri istisnalara ekleyebilirsiniz.
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Pil kullanımı
Telefonunuzun pil ömrünü artırmak için tek dokunuşla telefonunuzun güç tüketimini test
edin ve pille ilgili öğeleri optimize edin.
· Güvenlik uygulamasını açın ve cihazınızın güç tüketimini görmek için "Pil kullanımı" öğesine
dokunun.
· Taramanın ardından pil düzeyini, sıcaklığı ve kapasiteyi kontrol edebilirsiniz. Bulduğunuz
tüm sorunları sonuçlar sayfasının alt kısmındaki düğmeye tıklayarak çözebilirsiniz.
· Optimize edilmiş öğeleri kontrol edin ve manuel optimizasyon gerektiren güç tüketimi
sorunlarını seçin.
· Optimizasyon tamamlandı.
· Uygulamaların arka plan etkinliklerini azaltmak, senkronizasyonu durdurmak ve sistem
animasyonlarını en aza indirmek için Pil tasarrufunu etkinleştirin. Pil tasarrufunu etkinleştirme
ve devre dışı bırakma zamanını da ayarlayabilirsiniz.
· Pil kullanımı çeşitli uygulamaların ve donanım elemanlarının güç tüketim durumunu kontrol
edebilmenizi sağlar.
Ağ testi
1. Ağ ile ilgili sorunları bulun ve çözün
Ağ ile ilgili sorunlarla karşılaştığınızda geçerli ağ koşullarını test edebilirsiniz.
· Bu işlev ile aşağıdaki öğeler test edilir:
· Wi-Fi bağlantısı
· Ağ protokolleri
· Ağ bağlantısı
· Sınırlı bağlantılar
· Arka plan bağlantıları
· DNS ayarları
· Yönlendirici
Sonuçları gördükten sonra geçerli ağ sorunlarını adım adım çözebilirsiniz.
2. Hızlı Wi-Fi hız testi
Wi-Fi hız testi yapmak için ekranın üst kısmındaki "Daha Fazla" düğmesine dokunun.
Geçerli Wi-Fi erişim noktanızın indirme hızı kontrol edilir.
3. Bağlı uygulamaları kapat
Test sonuçlarında İnternet'e bağlı tüm uygulamalar gösterilir. Kapatmak için uygulamaya
dokunmanız yeterlidir.

Engellenenler listesi
1. Engellenen mesajlar ve çağrılar
Engellenenler listesi tüm istenmeyen posta, kimlik avı ve pazarlama çağrılarını ve mesajlarını
sizin için otomatik olarak filtreler. Bu ekranda filtrelenen SMS mesajlarınızın ve gelen
çağrılarınızın geçmişi görüntülenir.
· SMS
Vurgulanan telefon numaraları okunmayan mesajları belirtir. İlgili mesajları okuduktan sonra
telefon numaraları kırmızı yerine siyah rengini alır.
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Okumak için bir mesaja dokunun. Belirli bir numaradan gönderilen tüm mesajların engelini
kaldırıp geri yükleyebilir veya mesajlara doğrudan yanıt verebilirsiniz.
Birden fazla mesajın engelini kaldırmak veya silmek için herhangi bir SMS mesajını basılı tutun
ya da "Düzenle" düğmesine dokunun.
Tüm mesajları okundu olarak işaretlemek için "Tümünü oku" düğmesine dokunun.
· Gelen çağrılar
Belirli bir telefon numarasına ait tüm geçmişi görüntülemek için bir çağrı geçmişi kaydına
dokunun. Dilerseniz bu numaranın engelini kaldırabilir, çağrıya geri dönebilir veya SMS
mesajı gönderebilirsiniz.
Birden fazla öğenin engelini kaldırmak veya silmek için herhangi bir kaydı basılı tutun ya da
"Düzenle" düğmesine dokunun.
2. Engellenenler listesi ayarları
· Engellenenler listesi seçim düğmesi
Engellenenler listesini etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için bu düğmeyi seçin. Devre dışı
bırakıldığında spam telefon çağrılarını ve mesajları otomatik olarak filtrelemeyi durdurur.
· Engellenen numaralar ve istisnalar
Engellemek/izin vermek istediğiniz gelen çağrıları ve mesajları belirlemek için telefon
numaralarını, ön ekleri ve konumları kullanabilirsiniz.
Öğeleri eklemek veya düzenlemek için "Engellenen numaralar"/"İstisnalar" düğmesine
dokunun.
· Engellenenler listesi bildirimleri
Bildirimler panelinde engellenen bir çağrının ya da mesajın görüntülenip görüntülenmemesini
seçebilirsiniz.
· SMS filtresini otomatik güncelle
Manuel olarak senkronize etmek için "Güncelle" düğmesine de basabilirsiniz.
· Engellenen SMS listesi ayarları
Tanımadığınız kişilerden ve hizmetlerden gelen mesajları engelleyebilir, filtreleyebilir veya
izin verebilirsiniz. Kişiler listeniz için de kullanabileceğiniz seçenekler mevcuttur.
Belirli sözcükleri içeren mesajları engellemek veya izin vermek için engellenenler listesi ve
istisnalara anahtar sözcükler ekleyin.
· Engellenen arama listesi ayarları
Tanımadığınız kişilerin çağrılarını, iletilen çağrıları, yurt dışı çağrılarını ve bildirilen numaraların
çağrılarını engelleyebilir veya izin verebilirsiniz. Kişiler listeniz için de kullanabileceğiniz
seçenekler mevcuttur.
· SIM 2 ayarları
2. SIM kart için aynı kuralları uygulamayı seçebilir veya farklı kurallar tanımlayabilirsiniz.

Uygulama kilidi
1. Parola belirleme
Ayrı uygulamaların verilerini ve gizliliğinizi koruma altına almak için Uygulama kilidi kullanın.
Güvenlik uygulamasını açın ve parolanızı belirlemek için "Uygulama kilidi" seçeneğine
dokunun. Parola türü varsayılan olarak desendir.
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Parola türünü değiştirme
Parolanızı belirlediğinizde farklı parola türleri arasında geçiş yapmak için "Parolayı değiştir"
düğmesine dokunun. Desen, PIN ve birleşik parola seçenekleri kullanılabilir.
Mi Hesabınızı ekleme
Parolanızı belirledikten sonra Mi Hesabınızı ekleyebilirsiniz. Uygulama kilidi parolanızı
unutursanız Mi Hesabınızı kullanarak sıfırlayabilirsiniz.
Uygulama kilidi kullanıyorsanız Mi Hesabınızı eklemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hesabınızı
eklemezseniz Uygulama kilidi parolanızı yalnızca fabrika sıfırlaması yaparak sıfırlayabilirsiniz.
Parmak izi kullanma
Uygulama kilidi doğrulaması için cihazınızda kayıtlı parmak izlerini kullanabilirsiniz. Yeni bir
parmak izi eklerseniz parolanızı bir kez daha teyit etmeniz gerekir.
Uygulama kilidi doğrulaması için parmak izlerini kullanamazsınız.
2. Uygulama kilidi ile uygulamaları koruma
Uygulama kilidini ilk kez kullandığınızda bu özellik cihazınızda yüklü uygulamaları kontrol eder
ve hangi uygulamalar için koruma gerekebileceğini önerir.
Uygulama kilidi korumasını eklemek ya da kaldırmak için uygulamanın yanındaki seçeneği
değiştirmeniz yeterlidir.
Uygulamaları aramak için ekranın üst kısmındaki Arama kutusuna dokunun.
3. Uygulama kilidi ayarları
Uygulama kilidi seçim düğmesi
Uygulama kilidi korumasını eklemek ya da kaldırmak için seçeneği değiştirin. Seçeneği devre
dışı bıraktığınızda Uygulama kilidi parolası ile birlikte tüm uygulamaların koruması kaldırılır.
Uygulama kilidi etkinken
Hangi Uygulama kilidinin geçerli olduğunu seçebilirsiniz. 3 seçenek mevcuttur.
· Cihaz kilitliyken: Doğrulandığında, cihazınızı kilitleyip kilidini kaldırdıktan sonra korumalı
bir uygulamayı açana dek Uygulama kilidi geçerli olmaz.
· Cihaz kilitlendiğinde veya uygulamadan çıktığınızda: Cihazınızın kilidini kaldırdıktan veya
korumalı bir uygulamadan çıktıktan sonra Uygulama kilidi parolanızı doğrulamanız gerekir.
· Cihaz kilitlendiğinde veya uygulamadan çıktıktan 1 dakika sonra: Cihazınızın kilidini
kaldırdıktan sonra veya korumalı bir uygulamadan çıktıktan sonraki 1 dakika içinde
uygulamayı açamadığınızda Uygulama kilidi parolanızı doğrulamanız gerekir.
Parolayı değiştirme
Uygulama kilidi parola türünü ve parolayı değiştirebilirsiniz.
Parmak izi ile kilidi kaldır
Uygulama kilidi ile parmak izinizi kullanmak istemiyorsanız ilgili seçeneği değiştirin. Bu özelliği
yeniden açmak isterseniz parmak izinizi doğrulamanız gerekir.
İçeriği gizle
Uygulama kilidi ayrı uygulamalara ilişkin bildirim içeriğini Kilit ekranında ve Bildirim panelinde
gizlemenizi sağlar. Ayarlar bölümünde "İçeriği gizle" seçeneğine dokunduktan sonra tüm
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uyumlu uygulamalar görüntülenir.
Bu özellik etkinken içerik yerine "Mesajınız var" metnini görürsünüz.
Tek seferde uygulamaların kilidini kaldır
Bu özellik parolayı bir kez girerek tüm korumalı uygulamaların kilidini kaldırmanızı sağlar.
Mi Hesabı ekle
Uygulama kilidi parolanızı sıfırlayabilmek için Mi Hesabınızı ekleyebilirsiniz.
4. Uygulama kilidi parolanızı doğrulama
Uygulama kilidi etkinken korumalı bir uygulamayı açtıktan sonra parola girmenizi isteyen bir
iletişim kutusu görüntülenir.
Uygulamanın kilidini kaldırmak için parolayı girebilir veya parmak izinizi kullanabilirsiniz.
Uygulama kilidi parolanızı sıfırlamak için "Parolanızı mı unuttunuz?" düğmesine dokunun.
Kullanılabilir seçenekler parolanızı sıfırlamaya çalışmadan önce Mi Hesabınızı ekleyip
eklemediğinize göre değişiklik gösterir.
Uygulamayı açmak istemiyorsanız doğrulama iletişim kutusunu kapatmak için ekranın üst
köşesindeki "Geri" düğmesine dokunun.

İkili mod uygulamaları
· İkili mod uygulamaları cihazınızdaki mevcut bir uygulamayı kopyalamanızı ve bağımsız
olarak farklı bir hesapla kullanmanızı sağlar.
· Uygulamaları yönet > İkili mod uygulamaları bölümünde ikili mod uygulamaları
oluşturabilirsiniz. Bu bölümde cihazınızda yüklü olan tüm uyumlu uygulamaların listesini
görebilirsiniz.
· Bu özellikle uyumlu yüklü uygulamaların yanı sıra önerilen uygulamaları da görebilirsiniz. İkili
mod uygulaması oluşturmak için uygulamanın adının yanındaki seçim düğmesini kullanın.
· Cihazınızda yüklü uygulamaları aramak için ekranın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın.
· Tüm ikili mod uygulamalarının Ana ekran kısayolları bulunur. Kısayolun köşesinde
uygulamaları ayırt etmenize yardımcı olabilecek bir ikili mod uygulaması simgesi bulunur.
· Sistem ikili mod uygulaması bulunan bir uygulama için işlem yapılmasını gerektirdiğinde
hangi uygulamanın kullanılacağını belirtmeniz istenir.
İkili mod uygulamalarını kaldırma
İkili mod uygulamalarını normal uygulamalarla aynı şekilde kaldırabilirsiniz. Alternatif olarak,
uygulamayı kaldırmak için Güvenlik uygulamasında ilgili uygulamanın seçim düğmesini
değiştirebilirsiniz.
Kaldırdığınız ikili mod uygulamasına ait tüm uygulama verileri silinir.
İkili mod uygulaması hesapları
İkili mod uygulaması Google tarafından sunulan çoklu hesap arayüzü standartlarına uygunsa
bu sayfada ikili mod uygulaması hesaplarını ekleyebilir, senkronize edebilir ve ayrıca ayarlarını
özelleştirebilirsiniz. Üçüncü taraf uygulamaların ayarları farklılık gösterebilir.
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Notlar
1. Not oluşturma
Yeni not eklemek için uygulamayı açın ve artı düğmesine dokunun. Notlar metin, görüntü ve
ses dosyası eklemeyi destekler.
2. Sesli notlar
Ses kaydı yapmak ve notunuza kaydetmek için ses dalgası simgesine dokunun.
3. Özellikler
Notlar bölümünde şablonları kullanabilir; görüntü, kontrol listesi ve sesli not ekleyebilir ve
metni biçimlendirebilirsiniz.
Dilerseniz notlarınızı çeşitli platformlarda metin ya da görüntü olarak
paylaşabilirsiniz. Anımsatıcı ayarlamak, gizlemek veya bir klasöre eklemek için dilediğiniz notu
basılı tutun.
4. Notları silme
Silmek için bir notu açın ve "Daha Fazla" düğmesine dokunun. Bu işlemi, iki parmağınızla
yukarı kaydırarak da gerçekleştirebilirsiniz. Birden fazla notu silmek için notu basılı tutun.
5. Silinen notları geri yükleme
Silinen notları görüntülemek için başlangıç sayfasında "Notlar" öğesine dokunun ve "Çöp
Kutusu" seçeneğini belirleyin. Geri yüklemek istediğiniz nota dokunun.
İhtiyaç duyduğunuz notu bulamazsanız i.mi.com adresinde aramayı deneyin.
6. Klasörler
Açılır menüyü görüntülemek için başlangıç sayfasında "Notlar" öğesine dokunun. Bu bölümde
klasör oluşturabilirsiniz.
Ayrıca notları yeni klasörlere taşıyabilirsiniz.
7. Ara
Belirli notları bulmak için başlangıç sayfasında arama çubuğuna anahtar sözcükleri yazın.
8. Gizli notlar
Gizli notları görüntülemek için ekranın üst kısmından ekranın ortasına kadar aşağı kaydırın.
9. Görüntüle
Liste ve kılavuz görünüm arasında geçiş yapmak için başlangıç sayfasında "Daha Fazla"
düğmesine dokunun.

Kaydedici
1. Ses kaydı
Ses kaydını başlatmak için uygulamayı açın ve "Kayıt" düğmesine dokunun. İşlemi duraklatıp
devam ettirebilir ve kayıt sırasında belirli segmentleri işaretleyebilirsiniz.
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2. Kayıtlarınızı görüntüleme
Tüm ses kayıtlarınızı görüntülemek için "Kayıtlar" öğesine dokunun.
3. Ayarlar (cihazlara göre farklılık gösterebilir)
Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun. Bu
bölümde kayıt kalitesini ayarlayabilir, sesi oynatmak için alıcı kullanımına izin verebilir ve çok
daha fazla işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekran Kaydedici
1. Ekran Kaydedici
Ekran Kaydedici aracını Ana ekranınızdaki "Araçlar" klasöründe bulabilirsiniz. Kaydediciyi
etkinleştirmek için uygulamayı açın ve kırmızı düğmeye dokunun. Ekranınızın köşesinde
"Başlat" düğmesi görüntülenir. Kaydı başlatmak için hazırlanın ve bu düğmeye dokunun.
2. Kaydı bitirme
Kaydı bitirmek için ekranınızdaki "Durdur" düğmesine dokunun.
3. Kaydı iptal etme
Kaydı iptal etmek ve Ekran Kaydediciden çıkmak istiyorsanız "Başlat" düğmesinin üzerindeki
"×" simgesine dokunun.
4. Videoları yönetme
Kaydettiğiniz videolar Ekran Kaydedicinin başlangıç sayfasında görüntülenir. Bu bölümde
videoları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
5. Ayarlar
· Çözünürlük: Farklı çözünürlüklerde videolar kaydedebilirsiniz. Daha yüksek çözünürlüklü
videolar daha net görünür.
· Video kalitesi: Daha iyi video kalitesi, daha canlı görüntü ve daha büyük dosya boyutu
demektir.
· Kare hızı: Daha yüksek kare hızı, videolarınızdaki hareket bulanıklığını azaltır ancak daha fazla
sistem kaynağı gerektirir. Yüksek kare hızı ile uzun videolar kaydederken cihazınız aşırı
ısınabilir.
· Yönlendirme: Yönlendirmeyi dikey ya da yatay olarak ayarlayın veya "Otomatik" modunu
seçin.
· Ses kaynağı: Sessiz video çekin veya mikrofon/sistem seslerini ekleyin.
· Sonlandırmak için ekranı kilitle: Devam eden kaydı bitirip kaydetmek için cihazınızı kilitleyin.
· Dokunma hareketlerini göster: Ekranda dokunduğunuz yerleri göstermek üzere kayıt
sırasında beyaz noktalar görüntülenir.
· Navigasyon düğmelerini görselleştir: Ana Sayfa, Menü ve Geri düğmelerine basarken
istemleri gösterir.
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Hesap Makinesi
1. Basit hesap makinesi
Basit hesap makinesi uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ilk ekrandır.
2. Bilimsel hesap makinesi
Hesap Makinesi uygulamasını açın ve bilimsel hesap makinesi seçim düğmesini etkinleştirin;
bilimsel hesap makinesi trigonometri işlemlerini, açısal radyan ve kök işlemlerini
gerçekleştirebilir.
3. Dönüştürücü
Bu özellik para birimlerini ve aynı zamanda çeşitli ölçü birimlerini dönüştürmenizi sağlar.
4. Ev kredisi hesap makinesi
Ev kredisi hesap makinesi ayarlanabilir geri ödeme yöntemleri ve faiz oranları ile birlikte mali
durum planlamanızı çok daha kolaylaştırır.

Pusula
1. Cihazınızı kalibre etme
Pusula önemli bir parazit tespit ettikten sonra cihazınızı kalibre etmenizi önerir.
Böyle durumlarda ekranda görüntülenen talimatları uygulamanız yeterlidir.
2. Pusula
Pusulanın yüzünü görmek için cihazınızı yatay bir yüzeye koyun.
Kameranızın gösterdiği resmi görmek için telefonunuzu dikey olarak tutun.
3. Su terazisi
Telefonunuzu su terazisi olarak kullanmak için başlangıç sayfasından sola kaydırın.

Mi Mover
1. Uygulamayı açma
Uygulamayı açmak için Ayarlar > Ek ayarlar > Mi Mover bölümüne gidin.
2. iPhone'dan Mi Phone'a geçiş
Kişiler listenizi, fotoğraf ve videolarınızı, takvim etkinliklerinizi ve notlarınızı aktarabilirsiniz.
Her iki cihazı Wi-Fi'a bağlayın, Mi Mover uygulamasını açın ve "Alıcıyım" seçeneğine dokunun.
"iPhone'dan içe aktar" seçeneğini belirleyin, Apple ID ve parolanızı girin ve aktarma işlemini
başlatmak için "Oturum aç" düğmesine dokunun.
(Not: iOS 10.3 veya üzeri sürümlerin bulunduğu cihazlarda iki aşamalı kimlik doğrulama
gereklidir).
Eski Mi Phone'dan yeni Mi Phone'a geçiş
· Yeni cihaz
Mi Mover uygulamasını açın, "Alıcıyım" seçeneğine dokunun, "Android telefondan içe aktar"
seçeneğini belirleyin ve Kare kod oluşturun.
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· Eski cihaz
Mi Mover uygulamasını açın, "Göndericiyim" seçeneğine dokunun, yeni cihazdaki Kare kodu
tarayın, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından "Gönder" düğmesine dokunun. Mi
Mover öğeleri kullanmak için Wi-Fi kullandığından aktarım sırasında İnternet'e
bağlanamazsınız.
3. Android telefondan Mi Phone'a geçiş
· Yeni Mi Phone
Mi Mover uygulamasını açın, "Alıcıyım" seçeneğine dokunun, "Android telefondan içe
aktar" seçeneğini belirleyin ve Kare kod oluşturun.
· Eski Android telefon
Mi Mover uygulamasını yükleyin ve uygulamayı açın. "Başlat" öğesine dokunun, yeni
cihazdaki Kare kodu tarayın, aktarmak istediğiniz öğeleri seçin ve ardından "Gönder"
düğmesine dokunun.

Tarayıcı
1. Uygulamayı açma
Ana ekran simgesine dokunarak veya Tarayıcı, genel arama ve Mi Wallet uygulamalarındaki
kısayolları kullanarak Tarayıcıyı açabilirsiniz.
2. Kodları tarama
Barkodları ve kare kodları taramanın yanı sıra başlangıç sayfasının sağ üst köşesindeki
simgeye dokunarak Galerinizde kayıtlı görüntülerdeki kodları da tanımlayabilirsiniz.
3. Alışveriş
Çevrimiçi e-ticaret platformlarında aramak üzere satın almak istediğiniz ürünü tarayın.
4. Belgeleri tarama
Bu özellik taranan belgeleri görüntü olarak kaydetmenizi veya metni tanımlayarak not olarak
kaydetmenizi sağlar. Dilerseniz tanımlanan metni panoya da kopyalayabilirsiniz.
Mi Drop kullanıcı kılavuzu
Mi Drop Xiaomi tarafından geliştirilen bir dosya paylaşımı uygulamasıdır. Bu uygulama tüm
Android cihazlar ile dosya, müzik, görüntü, uygulama ve diğer öğeleri paylaşmanızı sağlar.
Mi Drop ile dosya paylaşımı Bluetooth aktarımlarından 200 kat daha hızlıdır. Aktarım hızları
50 Mbps'ye kadar çıkabilir.
1. Mi Drop ile nasıl dosya gönderilir?
Mi Drop uygulamasını açın ve "Gönder" seçeneğine dokunun.
Dosyaları seçin, gönder düğmesine dokunun ve alıcıyı bekleyin.
Karşı tarafın profil resmine dokunun ve aktarımı başlatın.
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2. Mi Drop ile nasıl dosya alınır?
Mi Drop uygulamasını açın, al seçeneğine dokunun ve diğer cihazın bağlanmasını bekleyin.
3. Kare Kod ile cihaz bağlantısı nasıl oluşturulur?
Gönderici cihazda, Bağlantı kurmak için alıcı cihazın kare kodunu taramak üzere Kare kodu
tara seçeneğine dokunun.
Alıcı cihazda kare kodu göstermek için, Kare kodu kullanarak bağlantı seçeneğine dokunun.
4. Mi Drop uygulaması Arkadaşlar ile nasıl paylaşılır?
Mi Drop uygulamasını açın ve Mi Drop paylaş seçeneğine dokunun, ardından Taşınabilir etkin
nokta ve Bluetooth seçeneği gösterilir.
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