Роз’єм для
навушників

Mi 4

Кнопка живлення

2. Підключення Micro SIM карти

Необхідно натиснути та утримувати кнопку для
включення / виключення пристрою

Слот для SIM
карти

Фронтальна
камера
Кнопки
управління
звуком
Кнопка
живлення

1. Згідно з інструкцією, необхідно вилучити
спеціальний вбудований слот для картки.

3. MIUI

2. Згідно зображеному зліва малюнку, вставте
спеціальну скріпку в бічний круглий отвір телефону, після цього слот для карток автоматично
вилучається.

Кнопки управління звуком
Регулювання гучності звуку. Під час вхідного дзвінку, ви можете перемкнути телефон на безшумний
режим, натисканням цієї кнопки.

3. Покладіть SIM / UIM карти в слот металевої
стороною до тильної частини телефону.

USB порт

4. Вставте слот назад у телефон.

Підтримка OTG функції.

Mi телефон оснащений операційною

системою, розробленою на основі Android. Дана
система прекрасно підтримує програми та ігри
для Android, а також вона розроблена спільно з
мільйонами користувачів по всьому світу.
Ви також можете відвідати сайт www.miui.com
і отримати ще більше інформації про даний
телефоні.

Кнопка задач
USB порт
Головний екран

Крок назад

4. Блокування екрану

6. Дзвінки

5. Робочий стіл
Проведіть пальцем вгору по дисплею

хочете видалити їх. Якщо ви будете утримувати
кнопку MENU або ж натиснете її два рази, ви
відкриєте режим «редагування», три натискання
- режим «зменшеного зображення».

для розблокування екрана. Проведіть вліво,
якщо вам необхідно швидко відкрити інтерфейс
камери, проведіть вправо, щоб відкрити центр
керування smart пристроєм. Якщо є якісь нові
новини, повідомлення, натисніть на Preview
(попередній перегляд), щоб швидко відкрити і
переглянути повідомлення. Утримуйте кнопку
HOME для швидкого включення ліхтарика.

Детальне вивчення звичок користувачів,

що стосується дзвінків, контактів. Додавання
функції Т9 для пошуку необхідної контактної
особи, групи та інші найбільш часто використовувані функції. Одночасна робота з Інтернетом,
використання «хмарного сервісу» для безпеки
даних; smart функція розпізнавання невідомого номеру та оператора зв’язку, вберігає від
докучливих дзвінків / SMS. При щоденному
використанні, ви виявите набагато більше різних
ретельно продуманих деталей, які полегшать
вам ваше життя.

Щоб змінити положення іконок,

додатків і гаджетів, утримуйте їх. Утримуючи їх,
ви можете одночасно переходити на інший екран
і вибрати нову позицію для іконки. Натисніть і
утримуйте іконки додатків або папок і перетягніть їх на зображення сміттєвого відра, якщо ви

7. SMS

8. Панель сповіщень
Швидко та економно відправляйте і отри-

муйте SMS. Відправляйте безкоштовні текстові
SMS та Інтернет повідомлення за допомогою MIUI,
до того ж можна зробити резервну копію завдяки
хмарному сервісу і скористатися онлайн прийомом
і відправкою повідомлень. Спілкуйтесь з вашими
улюбленими за допомогою коротких SMS.

Проведіть пальцем вниз по дисплею

головної сторінки телефону і перед вами відразу
відкриються всі іконки з найбільш часто вживаними програмами, які можна відразу включити /
виключити. При тривалому натисканні конкретної
іконки ви можете увійти в дану програму. Завдяки
даній панелі, ви також можете швидко перемикати
пісні і регулювати яскравість екрану.

9. Система сповіщень
Важливі сповіщення з’являються у верхній

частині екрану, ви можете натиснути на них и
відразу ж увійти в потрібну програму. Система
повідомлень в змозі розрізняти поточний вигляд
екрану, тому під час ігор або використання камери,
у разі виникнення повідомлення, воно автоматично прізупиняється, и вам більше не потрібно
перериваті ігри та інші розваги.

10. Музика

11. Камера

12. Галерея
Переформатована галерея, ще більш

Надання різної ліцензованної якісної

легкий перегляд фотографій.

музики, список якої постійно оновлюється в
реальному часі, персоналізовані рекомендації,
які допоможуть вам знайти ще більше гарної
музики для безкоштовного скачування або онлайн
програвання.

Smart фільтрація неякісних фото, створення неповторних зображень. Синхронізація з «хмарою»,
створення фотоальбому і вільне управління
фотографіями.

13 МП основна камера і 5МП фронтальна. Фотографії дуже природні, чіткі і

барвисті. Потужна функція HDR, панорамний
вид, стабілізація зображення і унікальне звучання
затвора, а також підтримка високочастотного
відеозапису 1080р.

13. Браузер

14. Теми

15. Безпека

Оновлення интерфейсу браузера,

Використовуйте MIUI і більше не турбуйте-

більш простий у використанні.

ся про будь-які питаннях безпеки.

Легкий перегляд і читання веб-сайтів, всеохоплююча інтернет захист.

Система центру безпеки, згідно ступеня функціонування системи, ще більш безпечна і стабільна.

Оригінальні теми, різноманітний екран
блокування і шпалери для Робочого столу.

И зовні, і всередині ваш телефон будет повністю
індивідуальним і оригінальним.

Наявність таких функцій як: чистка непотрібних
файлів, уникнути набридливих дзвінків, пошук
і видалення вірусів, контроль вільного місця,
оптимізація електроспоживання, управління
авторизацією та інші, надають всебічний захист
вашого телефону і збереження конфіденційності
ваших особистих справ.

17. Наявність токсичних і шкідливих речовин

16. Ефективні гаджети
«Календар» не тільки допоможе вам

Даний товар відповідає Європейським вимоги RoHS і нормативам з охорони навколишнього
середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в
мідному сплаві.

розпланувати графік, на день, тиждень, місяць, і
перевіряти його, але також є можливість підписатися на ваші улюблені видання про знаки зодіаку,
події спорту, святах, новинах про ваших серіалах.

У терміни екологічно безпечного використання зазначено, що при нормальних експлуатаційних умовах, що не можливий витік шкідливих речовин або елементів телефону (не
включаючи акумулятор) та його додатків. Під час використання споживачами електронних
інформаційних пристроїв немає ніякого шкідливого впливу на довкілля, на здоров’я людини,
вони не можуть стати причиною якихось серйозних травм.

«Нотатки» допоможуть вам завжди пам’ятати про
заплановані справи.
Крім того, є також диктофон, компас, прогноз
погоди, годинник, калькулятор і багато інших
різноманітних практичних функцій.

XIAOMI.UA

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з комплектуючих
даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006
«Вимоги обмеження наявність отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Питома коефіцієнт поглинання цим пристроєм електромагнітного випромінювання (SAR)
максимально досягає <2.0W / kg, що відповідає вимоги міжнародного стандарту GB212882007.

О: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно SJ /
T11363-2006 «Вимоги обмеження наявність отруйних і шкідливих
речовин у товарах».

Посібник з безпеки: Для оновлення системи телефону, будь ласка, звертайтеся в окремі
офіційні філії компанії Mi або ж користуйтеся функцією самостійного оновлення системи Mi
телефону. Якщо ж ви використовуєте інші способи оновлення системи, можуть виникнути
неполадки або навіть порушення роботи системи безпеки.
Діапазон робочої температури: 0С-40С

