MI uživatelská příručka

Vítejte
Mi je značka výkonných smartphonů společnosti Xiaomi Inc.
Navštivte www.xiaomi-czech.cz pro vice informací o Mi a nákup příslušenství.
Chcete-li se dozvědět vice o systému MIUI, navštivte www.miui.com
Tato příručka se může lišit od skutečného telefonu v důsledku aktualizace software.
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Kapitola 1: Přehled
Přehled
Děkujeme, že jste si vybrali Mi Phone! Tato uživatelská příručka vám pomůže se základy a
pokročilými funkcemi Mi Phone. Další informace naleznete na našich oficiálních stránkách

www.xiaomi-czech.cz

Hlasitost

Tlačítko
napájení

Menu

Zpět

USB

Domů

*Fotka vyobrazená výše se může u každého modelu lišit.
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Tlačítka
Název

Funkce
Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zařízení zapnete
Power Button
nebo vypnete.
Volume Buttons
Změna hlasitosti zvuku. Při příchozím hovoru přepne do
tichého režimu
Menu Button + Volume Down Button Zachycení obrazovky

Instalace SIM nebo USIM karty
Pro telefony s nevyměnitelnými bateriemi:
1. Vyjměte tyčinku z krabice od telefonu
2. Lehce vložte tyčinku do díry na straně telefonu pro vysunutí šuplíku na SIM kartu
3. Správně vložte SIM nebo USIM kartu do šuplíku
4. Zasuňte šuplík zpátky

Pro telefony s vyměnitelnými bateriemi:
1. Odstraňte zadní kryt a baterii.
2. Vložte SIM nebo USIM do slotu kovovými kontakty dolů.
3. Vložte baterii a kryt telefonu.
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Aplikace

Telefonování nebo vyhledávání kontaktů pomocí klávesnice T9.
Můžete si také zobrazit protokoly hovorů.
Telefon

SMS a MMS zprávy odesílaná pomocí mobilního připojení.
Zprávy

Organizujte svoje kontakty uložené na SIM kartě, externí paměti a
na účtu Mi.
Kontakty

Nastavte svůj poštovní účet a přistupujte ke svým emailům z Mi
phone. Při novém emailu dostanete oznámení
Mail

Dirac HD zvuk důrazně vylepšuje kvalitu zvuku, ponořte své uši do
světa hudby.
Hudba

Foťte a nahrávejte video pomocí různých režimů a nastavení.
Kamera
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Nová Galerie se změněným prostředím umožňuje plynulé procházení
fotek. Alba v cloudu se automaticky synchronizují, díky tomu je
jednoduché vytvářet alba a spravovat fotky.
Galerie

Přináší plynulé prohlížení a také nabízí komplexní
bezpečnostní ochranu.
Prohlížeč

Personalizujte svůj Mi Phone výběrem ze stovek unikátních Mi
Témat. Vyberte si svůj vlastní styl, měňte jej podle Vaší nálady
jednoduše a rychle.
Témata

Prohlížeč souborů umožňuje sledovat využití úložiště a procházet
soubory. Můžete také použít WLAN a spravovat Vaše úložiště v
telefonu vzdáleně.
Prohlížeč souborů
Nastavení bezpečnosti a soukromí umožňuje zvolit, jak chcete
zamykat a odemykat Váš telefon. MIUI podporuje šifrování aplikací.
Používáním MIUI virus scan a block-listu můžete zabránit zavirovaní
telefonu, nevyžádaným hovorům a SMS.
Bezpečí

Mějte stále nejnovější verzi MIUI.
Aktualizace

Přizpůsobte si nastavení budíku.
Hodiny
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Můžete si zapsat poznámky a sdílet je přes SMS, Bluetooth, mail atd.
Poznámky

Rádio podporuje automatické skenování. Poslouchejte místní FM rádia.
Rádio

Mi Phone můžete použít i jako přenosný diktafon.
Záznamník

Váš osobní kalendář, který zobrazuje i svátky. Kalendář také
podporuje měsíční kalendář.
Kalendář

Najděte směr, podívejte se na vaše souřadnice, úroveň nebo sklon.
¨
Kompas

Spravujte veškeré stažené soubory
Stáhnuto

Kalkulačka poskytuje základní a pokročilé funkce.
Kalkulačka
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Předpověď počasí online.
Počasí

Snímač QR kódů a čárových kódů.
Scanner

* Aplikace se mohou lišit podle regionu
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Ikony ve stavové liště
Notifikační panel zobrazí níže uvedené ikony pro informaci o stavu.
Ikona ve stavové liště
Signál
Žádný signál
Režim v letadle
Připojeno k
mobilním

Vysvětlení
Čím více čárek je zobrazeno, tím lepší signál telefon
má
Nelze se připojit k síti operátora. Je možné volat
pouze tísňová čísla
Režim v letadle je zapnut — není možné telefonovat a
ostatní bezdrátové funkce mohou být zakázány
Mi Phone byl připojen k mobilním datům.

datům
4G síť

4G/ LTE síť připojena.

HSPA+ síť

HSPA+ síť připojena.

EDGE síť

EDGE síť připojena.

GPRS síť

GPRS síť připojena.

Wi-Fi připojení

Telefon byl připojen k místní Wi-Fi síti. Více čárek
znamená lepší Wi-Fi signál, slabý signál může ovlivnit
rychlost internetu

Tichý režim

Telefon byl přepnut do tichého režimu.

Vibrační mód

Telefon byl přepnut do vibračního módu.

GPS služba

GPS a lokalizační služby jsou aktivní.

Budík
Budík je aktivní
Mód
Nerušit
Bluetooth

Je zapnut “mód nerušit”.
Bluetooth je aktivní.

Bluetooth
připojeno
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Bluetooth je aktivní a připojen k zařízení.

Ikona ve stavové liště
Mód sdílení

Vysvětlení
Sdílení internetu je aktivní a je možné sdílet internet

Internetu

s ostatními zařízeními

Sluchátka

Sluchátka byla zapojena do telefonu.

Hlasitý
reproduktor

Je aktivní hlasitý reproduktor pro telefonování.

OTG zařízení
připojeno

Zařízení je připojeno přes OTG

Synchronizace
dat

Probíhá synchronizace dat.

Chyba
synchronizace
Více notifikací
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Telefon z nějakého důvodu nemůže synchronizovat data.
V notifikační liště je více notifikací.

Kapitola 2: Začínáme
Důležité informace
Abyste předešli poranění, přečtěte si následující důležité informace před použitím Mi
phone.
• Nezapínejte Mi Phone na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení,
například v letadle, nemocnici a u zdravotnických zařízení se zákazem mobilních
telefonů.
• Nezapínejte Mi phone, kde by mobilní signál mohl způsobit nebezpečné rušení,
například na benzínové pumpě a v blízkosti výbušnin.
• Používejte originální Mi příslušenství a baterie. Nepoužívejte neoriginální
příslušenství.
• Udržujte telefon v suchu
• Opravy by měly být prováděny v autorizovaném servisu
• Pro externí příslušenství si přečtěte návod k obsluze a pracujte s ním opatrně.
• Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. a její přidružené společnosti (“Xiaomi”)
nenesou odpovědnost za žádné zranění, ztráty nebo škodu způsobenou
neoprávněnými úpravami produktů Xiaomi.
Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek by neměl být
vyhozen do běžného odpadu v celé EU. Zodpovědně recyklujte veškeré zařízení, abyste
zabránili poškození přírody, nebo lidského zdraví. K vrácení použitého zařízení použijte
služby zpětného odběru elektrických zařízení, nebo se obraťte na prodejce, kde jste
výrobek zakoupili. Ten může výrobek převzít a ekologicky recyklovat.

Pozor
RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA ŠPATNÝ TYP.
LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE POKYNŮ.
Neposlouchejte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu,
aby nedošlo k poškození sluchu
Teplota: 0°C—40°C
Adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.

Baterie a nabíjení
Ikona baterie v pravém horním rohu zobrazuje stav baterie nebo stav nabíjení. Pro
zobrazení procent baterie běžte do, Nastavení > Další nastavení > Baterie & výkon >
Indikátor baterie. Při používání telefonu může nabíjení trvat déle.

USB Připojení
Pomocí dodaného USB kabelu můžete přenášet data z jiných zařízení. Můžete si
vybrat režim připojení na oznamovacím panelu.
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Rychlý průvodce náhlavní soupravou
Pozastavit
přehrávání

Stiskněte tlačítko ve středu dálkového ovládání.

Další skladba

Stiskněte tlačítko další.

Předchozí skladba

Stiskněte tlačítko předchozí.

Přijmout hovor

Stiskněte prostřední tlačítko při příchozím hovoru.

Ukončit hovor

Stiskněte prostřední tlačítko při hovoru.

Odmítnout hovor

Stiskněte prostřední tlačítko a držte jej 2 sekundy.

* v nejnovější verzi MIUI si můžete přizpůsobit funkci jednotlivých tlačítek
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Kapitola 3: Základní funkce
Aplikace

• Pokud potřebujete spustit aplikaci, klepněte na její ikonu na domovské obrazovce.
• Návrat na domovskou obrazovku. Stiskněte tlačítko domů.
• Přepnutí na jinou domovskou obrazovku, přejeďte prstem doleva/doprava, nebo klepněte
na bílou tečku.
• Přepnutí na poslední použité aplikace: Stiskněte tlačítko menu.

Gesta
Pomocí gest můžete ovládat ikony, tlačítka, menu a klávesnici.
• Klepnutí: Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku v menu, stisknout tlačítko, nebo
zadat znak na klávesnici, klepněte na něj prstem.
• Klepnutí a držení: Klepněte na položku a držte prst 2 sekundy pro zobrazení možností.
• Swipe: Přejeďte prstem doleva nebo doprava na domovské obrazovce pro zobrazení
dalších panelů. Přejeďte nahoru nebo dolů pro posouvání se na webové stránce, nebo
v seznamu, jako například v kontaktech.
• Oddalování a přibližování: Roztáhněte 2 prsty od sebe na webové stránce, v mapě,
nebo v obrázku pro přiblížení. Přitáhněte 2 prsty k sobě pro oddálení.
• Přetahování: Chcete-li přesunout položku, klepněte na ní a držte, poté jí přesuňte na
požadovanou pozici.
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• Dvojité klepnutí: Klepněte dvakrát na webu nebo v obrázku pro přiblížení. Opakujte pro
návrat zpět.

Notifikační lišta
Pokud jsou nějaké ikony v notifikační liště, stáhněte ji dolů pro zobrazení notifikačního
panelu, kde uvidíte detailní informace.

Textový vstup
Pro zadávání textu je k dispozici virtuální klávesnice.
Níže je uveden příklad, jak používáte virtuální klávesnici. Podrobné rozložení závisí na
použité klávesnici.
Otevření klávesnice
1. Klepněte na zadávací pole (například nová zpráva) pro otevření klávesnice. Kurzor
začne blikat v zadávacím poli.
2. Zadejte písmeno na klávesnici.
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SwiftKey

Google Keyboard

Fleksy

Google Pinyin Input

* Klávesnici můžete změnit na notifikačním panelu. Pokud chcete změnit klávesnici, stáhněte notifikační lištu a
vyberte, kterou klávesnici chcete použít.
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Kapitola 4: Představení funkcí
Telefonování
Volání a přijetí hovoru

Volání
Použitím číselníku
Vytočte telefonní číslo: zadejte čísla a stiskněte symbol telefonu pro vytočení čísla. Pro
zadání symbolu ” + “ Klepněte na “0” a držte po dobu 2 sekundy.
Zadání symbolu pauzy “ , “: Klepněte na “*” a držte po dobu 2 sekundy
Vytočení hlasové schránky: Klepněte na “1” a držte po dobu 2 sekundy.
Rychlé volání pomocí T9 číselníku
Hledání pomocí T9:
Hledejte kontakt pomocí kteréhokoliv písmene v jeho jméně;
Hledejte kontakt pomocí kteréhokoliv čísla v jeho čísle;
Výsledky budou zvýrazněny. Volat můžete klepnutím na zvýrazněný výsledek.
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Volání přes “Nedávné”
Poslední hovory najdete v “Nedávné”. Můžete zopakovat telefonát napsáním jména nebo
čísla kontaktu v protokolu hovorů.
Ikona šipky vpravo slouží k zobrazení podrobných informací. Zmeškané hovory
jsou označeny červeně s časem volání.

Volání přes “Kontakty”
Pokud chcete někomu zavolat přes “Kontakty”, přejeďte prstem vlevo pro zobrazení
kontaktů. Vyberte jméno vašeho kontaktu a klepněte na symbol hovoru.
Tísňové volání
Tísňové volání můžete uskutečnit i bez SIM karty, nebo přihlášení do sítě mobilního
operátora. Například zadejte 112 a klepněte na symbol hovoru pro tísňové volání.
*Do číselníku se můžete dostat i pří zadávání hesla nebo PIN kódu, klepnutím na ikonu tísňového volání.
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Funkce během hovoru

Hlasitý reproduktor
Použití handsfree funkce při hovoru. Pokud je připojeno Bluetooth handsfree, “Handsfree”
bude změněno na “Připojit k zařízení”, které se používá pro změnu komunikačního
zařízení během hovoru.
Klávesnice
Otevření číselníku pro vytáčení čísel.
Ztlumit
Ztlumí Váš mikrofon.
Záznam
Hovor můžete nahrávat klepnutím na tlačítko “Záznam”.
Poznámky
Klepněte na tlačítko ”poznámky” pro otevření poznámek. Poznámka bude automaticky
uložena
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Kontakty
Klepněte na ”Kontakty“ pro otevření zobrazení Vašich kontaktů.
Hovor od třetí osoby
Když Vám volá další osoba při již probíhajícím hovoru, telefon pípne a zobrazí informace
o volajícím. Hovor můžete ”Přijmout” nebo “Odmítnout”.
* Volání více účastníků je volitelná služba. Kontaktujte Vašeho operátora pro více informací.

Podržet
Chcete-li přijmout hovor od třetí osoby během probíhajícího hovoru, můžete stisknout
tlačítko “pozdržet” a aktuální účastník bude čekat. Jakmile dokončíte hovor se třetí
osobou, můžete stisknout ”Obnovit hovor” pro obnovení hovoru.
Přidání hovoru
Můžete jít do rozhraní “Kontakty” pro přidání dalšího účastníka během Vašeho hovoru.
Jakmile je další hovor přijat, aktuální hovor se automaticky podrží. V této situaci můžete
“Přepnout” nebo “Spojit hovory”. Pokud vyberete “Spojit hovory” Váš hovor bude změněn
na “Konferenční hovor”.
Konferenční hovor
Pokud to Váš mobilní operátor podporuje, můžete vytvořit konferenční hovor s až 5-ti
účastníky.
Vytvoření konferenčního hovoru: Nejdříve někomu zavolejte. Poté stiskněte “Přidat hovor”
pro volání jiného kontaktu. První hovor bude podržen. Poté stiskněte “spojit hovory” pro
spojení všech účastníků do jednoho hovoru, kde se všichni navzájem uslyší a můžou
spolu mluvit. Opakujte druhý a třetí krok pro přidání více účastníků. Během konferenčního
hovoru můžete používat tlačítka na displeji pro správu konferenčního hovoru: všichni
účastnící zde budou zobrazeni. Můžete kohokoliv odpojit, nebo mluvit jenom s jedním
z nich.
Nový hovor během hovoru.
Stiskněte ”Přidat hovor” a vytočte další kontakt. Původní hovor bude podržen.
Stiskněte ”Spojit hovory”. První hovor bude podržen. Poté stiskněte “spojit hovory” pro
spojení všech účastníků do jednoho hovoru, kde se všichni navzájem uslyší a můžou
spolu mluvit. Opakujte druhý a třetí krok pro přidání více účastníků.

Přijmutí hovoru
Přijmutí
Klepněte na tlačítko “Přijmout” a přejeďte nahoru pro přijmutí hovoru.
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Odmítnutí

Klepněte na tlačítko ”Odmítnout” a přejeďte prstem nahoru pro odmítnutí hovoru. Můžete
použít tlačítko “Zpráva“ pro odmítnutí hovoru a odeslání zprávy.
Ztlumení vyzvánění
Ztlumte vyzvánění pomocí tlačítek pro změnu hlasitosti. Stále se ale můžete rozhodnout
pro přijmutí hovoru.
Rozpoznávání telefonních čísel
Telefonní čísla společností budou rozpoznána automaticky. Například číslo 10010 bude
rozpoznání jako “China Unicom” automaticky.
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Odeslání SMS

Vytvoření SMS
1. Stiskněte tlačítko “Vytvořit”.
2. Přidejte příjemce
Přímo napište telefonní číslo; Napište část jména nebo čísla kontaktu, vyberte z výsledků
níže a stiskněte “Přidat kontakty” vpravo od kontaktů, které chcete přidat. Pokud zvolíte
některý kontakt omylem, můžete jej odstranit klepnutím na kontakt v náhledu.
3. Stiskněte “Text zprávy” pro psaní textu.
Nad tlačítkem “Odeslat” je ukazatel zbývajících znaků (zobrazí se, pokud tam je dostatek
místa). Pokud je zpráva rozdělena na více SMS, zobrazí se počet SMS. Pokud přidáte
fotku, video, nebo PPT, zpráva se automaticky přepne na MMS. Mimo to můžete vkládat
smajlíky, kontakty, každodenní výrazy.
4. Stiskněte tlačítko “Odeslat”.
Čtení SMS
Když obdržíte SMS zprávu, zobrazí se notifikace se jménem odesílatele, náhledem a
časem přijetí v seznamu zpráv. Klepnutím na zprávu si ji můžete přečíst celou. Po
přečtení můžete také okamžitě odpovědět.
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Čtení MMS
Když obdržíte MMS zprávu, zobrazí se notifikace s tlačítkem “Stáhnout”.
Pokud je v příloze obrázek nebo video: Zobrazte si přílohu v “Galerii”. Pokud je
v příloze audio: Bude přehráno systémovým přehrávačem médií.
Odesílání skupinové SMS
Zobrazí odesílací proces “posílám zprávu kontaktu …”. Pokud se nepodaří někomu
odeslat zprávu, zobrazí se výzva pro opakování nebo zrušení.
Jakmile jsou odeslány všechny zprávy, můžete si je zobrazit stisknutím seznamu zpráv
skupiny.
Smazáni zprávy
Do “úprav” se můžete dostat klepnutím na zprávu a držením po dobu 2 sekundy. Poté
si můžete vybrat odstranění zprávy.
Nastavení náhledu a notifikací
V nastavení zpráv můžete povolit náhled a zapnutí displeje.
Pokud povolíte náhled, můžete jej vidět ze zamčené obrazovky, v notifikační liště a
ve vyskakovacím okně při přijetí.
Pokud povolíte funkci zapnutí displeje, displej se automaticky zapne při přijmutí
zprávy, takže si zprávu můžete rychle přečíst a smazat nebo odpovědět.
Hledání SMS
Můžete klepnout na panel hledání. Zde můžete hledat text zpráv.
Přidání zprávy do “Oblíbených”
Klepněte na kteroukoliv zprávu v seznamu zpráv a poté na tlačítko “Více” dole v menu.
Pokud klepnete na “S hvězdičkou”, zpráva se přidá do oblíbených. Zpráva v oblíbených
bude označena srdíčkem. Pokud klepnete na “S hvězdičkou” znovu, zpráva se
z oblíbených odstraní.
Připnutí SMS zprávy
Klepněte a držte 2 sekundy zprávu v seznamu zpráv a stiskněte tlačítko “Připnout”. Tato
zpráva bude zobrazena nahoře v seznamu zpráv.
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Správa kontaktů

Import kontaktů
MIUI nabízí 4 způsoby, jak hromadně importovat kontakty, nebo lze přidat kontakty po
jednom.
Synchronizace s účtem Mi
Klepnutím můžete přidat cloud účet a synchronizovat kontakty.
Import kontaktů ze souboru vCard
Klepnutím můžete hledat v telefonu vCard soubory a vybrat jeden nebo více vCard pro
import kontaktů. Můžete si zobrazit podrobnosti vCard klepnutím na šipku vpravo.
Import použitím Mi Mover
Při použití Mi Mover dostanete instrukce, které Vás provedou importem dat z jiného
telefonu krok za krokem.
Vytvoření nového kontaktu
Klepnutím vytvoříte nový kontakt manuálně.
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Prohlížení kontaktů
Seznam kontaktů
Seznam kontaktů je ve výchozím nastavení nastaven na jednoduchý režim.
Zobrazuje pouze jméno kontaktu. Chcete-li zobrazit další informace, můžete
povolit možnost "Zobrazit fotografie a informace"
Klepněte na abecední index a vyberte písmeno. Je-li písmeno shodné se jménem
kontaktu, zobrazí se odpovídající kontakty.
Karta kontaktu
Při prohlížení kontaktu můžete dělat následující:
Zavolat
Poslat SMS
Nastavit připomenutí narozenin kontaktu
Odeslat email, pokud je u kontaktu uveden
Otevřít stránku v prohlížeči internetu
Vyhledat adresu kontaktu a spustit navigaci
Přidat poznámku
Přidat do skupiny
Nastavit zvonění
Přidat fotku ke kontaktu
Zobrazit protokol hovorů
Přidat zástupce na plochu
Odeslat kontakt
Přidat do oblíbených
Pokud je u kontaktu více čísel, můžete jedno z nich nastavit jako výchozí
Vyhledávání kontaktů
Kontakty můžete najít vyhledáním jeho jména, jakéhokoli písmena ve jméně, přezdívky,
nebo názvu společnosti.
Vytvoření nového kontaktu
Použijte číselník pro vytvoření nového kontaktu:
Napište číslice na číselníku. Pokud napíšete neznámé číslo, můžete jej přidat ke
kontaktu, nebo vytvořit nový kontakt.
Přidání kontaktu pomocí protokolu volání:
Klepněte na ikonu šipky vedle neznámého čísla, poté klepněte na nový kontakt a
vyberte, jestli chcete vytvořit nový kontakt, nebo číslo přidat ke kontaktu.
Přidání kontaktu ze zpráv:
Klepněte na “Nový kontakt” v seznamu kontaktů.
Úprava kontaktu
Vyberte si kontakt a klepněte na “Upravit”
Upravte informace o kontaktu a uložte je.
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Změna informací kontaktů
Klepněte na kontakt a držte 2 sekundy, poté klepněte na Upravit pro změnu informací.
Po úpravách klepněte na OK pro uložení.
Přidání více informací
Klepněte na kontakt a držte 2 sekundy, poté klepněte na Upravit pro změnu informací.
Klepněte na “Přidat další položku“ a vyberte, co chcete přidat.
Smazání informace z kontaktu
Klepněte na tlačítko Smazat pro odstranění položky.
Vytvoření skupiny
Klepněte na “Moje skupiny” pro vytvoření skupiny kontaktů.
Přidání kontaktu do skupiny
Otevřete skupinu a klepněte na tlačítko “Přidat”, poté vyberte kontakty ze seznamu.
Odstranění kontaktu ze skupiny
Klepněte na kontakt, který chcete odstranit a držte 2 sekundy. Klepněte na tlačítko
Odstranit pro odstranění kontaktu ze skupiny. Odstranění kontaktu ze skupiny jej
nevymaže ze seznamu kontaktů.
Přidání kontaktu do oblíbených
Otevřete kontakt a klepněte na tlačítko Přidat do oblíbených.
Odstranění kontaktu z oblíbených
Otevřete kontakt a klepněte na tlačítko Odstranit z oblíbených.
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Fotografování a nahrávání videa

Spusťte Fotoaparát a fotografujte ve vysoké kvalitě. Podporuje rychlé ostření, časovač,
speciální efekty, panorama a další profesionální režimy. Přepněte do režimu nahrávání
přes ovládací panel dole na displeji pro nahrávání videa. Podporuje 1080p Full HD video
ve vysoké kvalitě.

Fotografování
Zaostření
Klepněte na libovolné místo na displeji, na které chcete zaostřit. Zobrazí se rámeček
zaostření. U toho jsou zobrazeny tři možné stavy. Ty jsou: příprava zaostření / zaostření
selhalo / úspěšně zaostřeno.
Expozice může být rychle upravena vodorovným otáčením rámečku zaostření poté, co
bylo úspěšně zaostřeno.
Blesk
Klepněte na ikonu blesku pro změnu režimu blesku. Jsou zde 3 režimy: automatický /
zapnuto / vypnuto.

24

Sériové snímání
Podržením spouště dojde k sériovému fotografování. Počet pořízených fotografií je
zobrazen ve středu obrazovky.
Ovládací panel
Přejetím prstu doleva vstoupíte do rozhraní "filtry", kde lze vybrat různé efekty.
Pro vstup do nastavení přejeďte prstem doprava, zde je na výběr několik režimů
fotografování a změna nastavení fotoaparátu. V režimu nahrávání videa, klepněte na
tlačítko nahrávání pro záznam videa. Dalším klepnutím nahrávání zastavíte.
Klepnutím na ikonu fotoaparátu na ovládacím panelu v dolní části se vrátíte
do režimu fotoaparátu, Režim nahrávání videa podporuje zpomalený
pohyb, zrychlený pohyb a HDR.
Je zde možno nastavit kvalitu videa.
Můžete přepínat mezi 1080p / 720p / 480p.
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Zábava
Poslech hudby

Hudební aplikace podporuje přehrávání hudby uložené v zařízení. Podporuje
přehrávání hudby v různých režimech, podle titulů písní, zpěváků, alb, a playlistů. Je
zde k dispozici i spánkový režim.
Moje Hudba
Prohlížejte / spravujte uloženou hudbu, přidejte hudbu do oblíbených položek;
Synchronizujte playlisty do cloudu přihlášením do Xiaomi účtu.
Přehrávání hudby
Rozhraní přehrávání hudby.
Zobrazit obal alba / text aktuální písně, přejeďte prstem doleva pro rozhraní s textem,
doprava pro aktuální playlist;
Klepněte na obal alba pro vyvolání pokročilých funkcí: změna pořadí přehrávání atd.
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Prohlížení obrázků

Režim prohlížení
V galerii si můžete prohlížet zachycené fotografie a fotoalba nebo soubory uložené v
interním úložišti. Sekce Fotky obsahuje fotky pořízené kamerou telefonu, Galerie
obsahuje fotografie, které můžou být různě organizovány
Zobrazení fotografie
1. Klepněte na složku, kterou chcete procházet
2. Klepněte na náhled fotky pro zobrazení fotky nebo videa přes celou obrazovku.
Zobrazení nebo skrytí ovládacího panelu
Klepněte na střed fotografie pro vyvolání ovládacího panelu, klepněte znovu pro skrytí.
Ovládací panel obsahuje:
Sdílet: Můžete si vybrat službu (pokud to podporuje) ve vyskakovacím okně.
Upravit: Můžete oříznout nebo otočit
fotografii.
Smazat: Vymaže aktuální fotografii
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Více: pozice na mapě, přidat do alba, přidat do skrytého alba, nastavit jako pozadí,
nastavit jako fotku kontaktu, spustit Swipe show.

Horní ovládací panel obsahuje:
Detaily fotografie: zobrazuje detailní parametry.
Ovládací panel je automaticky skryt, pokud není používán déle, než 3 sekundy.
Částečné přiblížení, nebo oddálení
Jeďte dvěma prsty od sebe pro přiblížení, nebo k sobě pro oddálení, můžete také
dvakrát klepnout pro přiblížení a zopakovat to pro oddálení.
Zobrazení další nebo předchozí fotografie
Přejeďte prsty doleva nebo doprava
Skrýt složku s obrázky
Pokud je ve složce s obrázky obrázek, který nechcete mít viditelný během procházení
fotek, můžete podržet prst na složce a vybrat “skrýt”. Pro zobrazení skrytých alb běžte
do nastavení galerie a zvolte “zobrazit skrytá alba”.
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Prohlížení internetu

Prohlížeč podporuje přiblížení pomocí dvojitého klepnutí, nebo oddálení dvou prstů. Díky
navigaci stránek je můžete prohlížet rychleji.
Podpora více oken, přejeďte prstem ze strany displeje pro přepnutí mezi
záložkami.
Čtecí režim, který eliminuje všechny prvky, které by mohli ovlivňovat čtení.

Multitasking
Mi Phone podporuje spuštění více aplikací zároveň, jediné co musíte udělat je stisknout
tlačítko “menu” a vybrat aplikaci, na kterou byste chtěli přepnout.
Tlačítko “zavřít vše” Vám pomůže okamžitě zavřít všechny spuštěné aplikace, abyste
rychle uvolnili paměť RAM.

Přidání Widgetů, Změna pozadí a miniatury domovské obrazovky
Můžete podržet tlačítko “menu” abyste se dostali do režimu úprav. Pro přidání widgetů,
zvolte “widgety”;
Zvolením “přesunout aplikace” v menu přesunete několik aplikací dohromady, můžete je
také odstranit, nebo vytvořit složku;
Zvolte “pozadí” v menu pro změnu pozadí.
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Přiblížením tří prstů k sobě na domovské obrazovce se dostanete do “miniatury
domovské obrazovky”, kde můžete přidat, odstranit a upravit domovské obrazovky a
také můžete rychle přejít na kteroukoliv obrazovku.

Změna témat

Aplikace Témata Vám umožní změnit celé téma prostředí, nebo jenom jeho část jako
třeba pozadí, ikony, zámek obrazovky, zvonění atd. Navíc tu jsou online zdroje, které
jsou neustále aktualizované, takže je jednodušší měnit témata.
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Systémové nástroje

Prohlížeč souborů
Zjistěte aktuální využívání úložiště telefonu v prohlížeči souborů. Podporuje rychlý náhled
dokumentu přes kategorie a spravování dokumentů. Navíc obsahuje FTP funkci, která
umožní vzdáleně spravovat soubory v telefonu přes WLAN z počítače.

Zabezpečení
Při používání MIUI se není čeho obávat. Zabezpečení je součástí systému, běží pod
systémovou úrovní a je bezpečnější a stabilnější. V jedné aplikace je integrován čistič
odpadů, blokování, antivirová kontrola, monitor spotřeby dat, využití baterie a správce
práv. Komplexní zabezpečení telefonu a soukromí.

Záloha
Podporuje zálohování kontaktů, protokolu hovorů, zpráv, nastavení systému atd. Po
vytvoření zálohy si můžete zvolit úplné nebo částečné obnovení.

Aktualizace
Udržuje MIUI aktuální. Také je zde možnost obnovení starší verze systému.
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Ostatní nástroje
Hodiny
Hodiny jsou velký pomocník pro připomenutí času. Podporují opakující se upomínky a
vlastní štítky.

Počasí
Předpověď počasí na příští 3 dny, aktuální počasí, upozornění na náhlou změnu počasí,
rodinné počasí, rychlé sdílení počasí rodině je podporováno.

Poznámky
Poznámky Vám pomůžou rychle napsat text, který můžete sdílet přes email nebo
jinak. Podporuje synchronizaci s Google Tasks.

Kalendář
Umožňuje zobrazení data, schůzek a svátků.

Baterka
Aplikace Baterka může být rychle spuštěna podržením tlačítka menu po probuzení
displeje, může být také spuštěna z notifikační lišty po probuzení displeje.

Rádio
Rádio podporuje automatické hledání stanic, přidání stanice mezi oblíbené a hlasitý
reproduktor.

Záznamník
Záznamník Vám pomůže rychle uložit hlasové poznámky, dokáže nepřetržitě nahrávat až
7 dní.

Kompas
Kompas Vám pomůže rychle zjistit směr
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Mi Phone uživatelská příručka
http://www.mi.com je jediná oficiální adresa společnosti Xiaomi Inc. mi.com doména je
pod ochranou zákona PRC.
a MIUI atd. jsou ochranné známky společnosti Xiaomi
Inc.
MIUI je operační systém pro chytré telefony. Všechna práva vyhrazena společností
Xiaomi Inc.
Tento návod platí pro následující modely:
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