
Xiaomi Redmi S2



DOBRODOŠLI

Xiaomi Inc vam predstavlja Xiaomi, zmogljiv pametni telefon.

Ta uporabniški priročnik se lahko razlikuje od dejanskega telefona zaradi posodobitve
programske opreme.

Prosimo, da ga upoštevate kot referenco za vaš trenutni telefon.



Kazalo
1. Poglavje : Predogled 1

Predogled 1

Aplikacije 3

Ikone vrstice stanja 7

2. Poglavje: Kako začeti 9

Pomembne informacije 9

Baterija in polnilnik 9

USB povezljivost 9

Hitri vodič za uporabo slušalk 10

3. Poglavje : Osnovne funkcije 11

Aplikacije 11

Načini 11

Zaslon z obvestili 12

Vnos besedila 12

4. Poglavje : Podrobna predstavitev funkcij 14

Telefon 14

Fotografiranje in snemanje videa 24

Zabava 26

Brskanje po spletu 29

Večnamenska opravila 29
Dodajanje pripomočkov (WIDGETS), spreminjanje ozadja in slike začetnega
zaslona 29

Sprememba teme 30

Sistemska orodja 31

Druga orodja 32



Xiaomi Inc. 1
Tipke

Ime Funkcija
Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.

Gumb za vklop

Prilagodite glasnost. Pritisnite, ko imate dohodni klic in
preklopite v tihi način.

Gumb za glasnost

Tipka Meni + Gumb za zmanjšanje
glasnosti

Posnetek zaslona

Namestitev Nano SIM kartice

Za telefone z neodstranljivo baterijo:

1. Izvlecite ključ iz škatle.

2. Vstavite ključ v odprtino na prostoru določenem za kartico SIM da jo odprete, nato pa
ploščico nežno povlecite.

3. Pravilno vstavite Nano SIM kartico.

Ob sočasni uporabi obeh Nano Sim kartic, bo samo ena kartica delovala z omrežjem 4G,
druga kartica bo delovala na 2G omrežju. Sami izberete katera SIM kartica bo delovala s
4G omrežjem.

Uporabniška navodila:

Za lažje spoznavanje telefona odprite “Nastavitve telefona -> O telefonu -> Uporabniška
navodila”
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Aplikacije

Klicanje ali iskanje stikov s tipkovnico T9. Ogledate si lahko tudi
zgodovino klicev.

Telefon

Sporočila vam omogočajo pošiljanje in prejemanje besedilnih
sporočil z drugimi napravami, ki podpirajo SMS in MMS
.

Sporočila

Omogoča upravljanje kontaktov shranjenih v SIM / UIM, zunanjem
pomnilniku ali v računu Mi.

Imenik

Nastavite svoj e-poštni račun in dostopite do svojega nabiralnika z vašim 
telefonom Xiaomi. Prejeli boste obvestila ob prihodu novega e-poštnega 
sporočila.

Pošta

Zvok Dirac HD prinaša izboljšanje zvoka, ki vam ponuja novo
doživljanje glasbe

Glasba

Fotografirajte in snemajte video posnetke z različnimi funkcijami in orodji

Kamera
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Nova postavitev in reorganizirana galerija vam omogoča brezhibno brskanje
po slikah. Vaši albumi v oblaku se bodo samodejno sinhronizirali, kar vam bo
olajšalo ustvarjanje in upravljanje vaših fotografij.

Galerija

Zagotavlja vam brezhibno brskanje po spletu in branje besedil ter
hkrati ponuja tudi izboljšano varnost.

Brskalnik

Prilagodite svoj telefon Xiaomi z izbiro ene od stotine edinstvenih tem. 
Izberite svoj slog, spremenite ga tako, da bo preprosto in hitro, s samo 
nekaj dotiki na zaslonu, ustrezal vašemu razpoloženju

Teme

Upravitelj datotek vam omogoča preverjanje uporabe pomnilnika in brskanje
med vašimi datotekami. Uporabite lahko tudi WLAN za daljinsko upravljanje
z datotekami.

Upravitelj
datotek

Funkcije varnosti in zasebnosti vam omogočajo nastavitev zaklepanja ali
odklepanja vašega telefona. MIUI podpira šifriranje aplikacij. Z uporabo
virusnega skeniranja in blokiranja aplikacij MIUI lahko preprečite virusne
napade, neželeno pošto, klice in neželene SMS-e.

Varnost

Ostanite na tekočem z najnovejšo različico MIUI

Posodobitev

Prilagodite nastavitve alarma in jih označite z različnimi imeni.

Ura
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Naredite zapiske in jih delite s pomočjo SMS-a, brezžičnih povezav, e-pošte
itd.

Zapiski

Radio podpira samodejno iskanje in omogoča poslušanje lokalnih FM radijskih
postaj.

Radio

Snemalnik zvoka omogoča vašemu telefonu Xiaomi snemati zvok.

Snemalnik
zvoka

Oglejte si vse datume in praznike. Koledar je združljiv tudi z luninim
koledarjem.

Koledar

Poiščite naslov, oglejte si njegovo zemljepisno širino in dolžino.

Kompas

Upravljajte vse prenesene datoteke.

Prenosi

Kalkulator vam omogoča izvajanje tako preprostih kot zapletenih operacij

Kalkulator
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Pridobite najnovejše vremenske informacije.

Vreme

QR kodni čitalec in čitalec črtne kode

Skener

* Aplikacije se lahko razlikujejo glede na regijo
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Ikone vrstice stanja

V vrstici za obvestila se lahko prikažejo naslednje ikone.

Ikona Funkcija

Več polnih stolpcev pomeni boljši signal
vašega telefona.

Telefonski signal

Ni signala vašega Ponudnika omrežja. Na voljo
je samo klic v sili.

Brez signala

Ko je aktiviran način letenja sta klicanje in
katerakoli druga brezžična funkcija
onemogočeni.

Način letenja

Mobilni podatki aktivirani
Telefon je povezan z mobilnim podatkovnim
omrežjem

Mreža 4G Mreža 4G/ LTE je povezana.

Mreža HSPA+ Mreža HSPA+ je povezana.

Mreža EDGE Mreža EDGE je povezana.

Mreža GPRS Mreža GPRS je povezana.

Vaš telefon je povezan z bližnjim brezžičnim
omrežjem

Brezžična omrežna
povezava (WiFi) Več kot je prikazanih stolpcev, boljši bo signal.

Tihi način Tihi način je aktiviran.

Način vibriranja Način vibriranja je aktiviran.

Storitev GPS Storitev GPS je aktivirana.

Alarm Alarm je nastavljen.



Način ne moti
Način ne moti je aktiviran

Brezžične povezave

Povezana brezžična
povezava Funkcija brezžične povezave je aktivirana
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Ikone Funkcija

Mreža Tethering je aktivirana in lahko
delite povezavo mobilnih podatkov z drugimi
napravami.

Način mreža Tethering

Slušalke Slušalke so vključene.

Način zvočnik Za klic uporabite zvočnik..

Naprava je povezana preko OTGPovezana nova naprava preko OTG

Sinhronizacija podatkov Sinhronitacija vaših podtakov je aktivna.

Vaš telefon zaradi neznanega razloga ne more
sinhronizirati podatkov

Napaka v sinhronizaciji

Obstajajo različna obvestila v vaši vrstici za
obvestila.

Več obvestil
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2. Poglavje: Kako začeti

Pomembne informacije.
Da bi preprečili škodo, pred uporabo telefona Xiaomi pozorno preberite naslednje 
informacije.

• Prosimo ne vklapljajte svojega telefona Xiaomi na krajih kjer je uporaba brezžičnih naprav
prepovedana z oznako "prepovedana uporaba mobilnih telefonov", kot so letala, bolnišnice ali
bližnja medicinska oprema,

• Prosimo ne vklapljajte svojega telefona Xiaomi na krajih, kjer lahko radijske frekvence in
signali mobilnih telefonov povzročijo nesrečo ali motnje, npr. tankališča goriv, plina, kemičnih
raztopin ali eksplozivnih predmetov.

• Uporabljajte samo opremo in baterije znamke Xiaomi. Ne uporabljajte nepooblaščenih dodatkov.

• Telefon hranite v suhem okolju.

• Vsako popravilo mora opraviti pooblaščeni strokovnjak.

• Za uporabo priključkov preberite navodila v priročniku.

Baterija in polnilec.

Ikona baterije na hrbtni desni strani prikazuje nivo napolnjenosti baterije in njeno trenutno stanje. 
Če želite prikazati odstotek preostale moči v bateriji, odprite Nastavitve> Napredne nastavitve> 
Baterija> Indikator baterije. Ko sinhronizirate ali uporabljate svoj telefon Xiaomi, polnjenje baterije 
lahko traja dalj časa.

Povezljivost USB.

S kablom USB (dodan) lahko podatke prenašate v druge naprave. Način povezave lahko
izberete na zaslonu za obvestila
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Hitri vodič za uporabo slušalk.

Zaustavi Predvajaj Pritisnite tipko v sredini krmilnika.

Naslednja pesem Pritisnite tipko naslednji.

Predhodna pesem Pritisnite tipko prejšnji.

Odgovor na klic Pritisnite sredinsko tipko ko imate dohodni klic.

Končaj klic Pritisnite sredinsko tipko med klicem.

Zavrni klic Pritisnite in držite sredinsko tipko 2 sekundi.

* Funkcijo vsake tipko lahko prilagodite v najnovejši različici MUI.
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3. Poglavje: Osnovne funkcije.
Aplikacije.

•Če želite zagnati aplikacijo se dotaknite ikone na začetnem zaslonu.
• Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite tipko Domov.
• Če se želite premikati med različnimi začetnimi zasloni podrsajte prst na zaslonu levo /
desno ali izberite belo točko.
• Preklapljanje med nedavno uporabljenimi aplikacijami: Pritisnite tipko meni.

Načini

S funkcijo načini lahko upravljate ikono, gumb, meni ali vnos tipkovnice

• Pritisnite:, da odprete aplikacijo, izberete meni, pritisnete gumb na zaslonu ali vnesete besedilo
z uporabo tipkovnice na zaslonu

• Pritisnite in držite: več kot dve sekundi pridržite predmet ali zaslon, da si ogledate razpoložljive
možnosti.

• Povlecite: povlecite v levo ali desno na začetnem zaslonu ali aplikacijah, če si želite ogledati
druge zaslone. Pomaknite navzgor ali navzdol, da se premaknete po spletni strani ali seznamu
elementov.

• Povečava: postavite dva prsta na zaslon in jih počasi ločite, da povečate spletno stran,
zemljevid ali sliko. Postavite dva prsta na zaslon in jih počasi povlecite skupaj, da pomanjšate
zaslon.

• Povlecite: Če želite premakniti predmet ga izberite in zadržite, da ga povlečete v želeni
položaj..
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• Dvojni pritisk: dvakrat na hitro pritisnite na spletni strani ali sliki, da jo povečate. Ponovno
dvakrat pritisnite, da se vrnete na prvotno velikost.

Zaslon z obvestili

Ko so ikone v vrstici za obvestila, povlecite z vrha zaslona, da odprete zaslon za obvestila in si
ogledate podrobnosti.

Vnos besedila

Za vnos besedila imate na voljo virtualno tipkovnico.

Spodaj je prikazan primer uporabe tipkovnice. Podrobnosti o vmesniku in oblikovanju so
odvisne od privzete nastavitve tipkovnice.

Uporaba tipkovnice
1. Izberite polje za vnos (na primer, napišite sporočilo), da odprete tipkovnico. V vnosnem
polju se prikaže utripajoč kazalec.

2. Pritisnite črko na tipkovnici.
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SwiftKey Googlova tipkovnica

Fleksy Google Pinyin vnos

* Tipkovnico lahko spremenite na zaslonu z obvestili. Ko želite spremeniti tipkovnico,
povlecite navzdol zaslon za obvestila in izberite vrsto tipkovnice ki jo želite uporabljati.
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4. Poglavje: Podrobna predstavitev funkcij

Telefon
Klicanje in odgovarjanje na klic

Klicanje
Uporaba številske tipkovnice
Kličite telefonsko številko: neposredno vnesite številke, pritisnite gumb za klic
Za vnos simbola "+": nekaj sekund pridržite tipko "0".
Za vnos simbola za pavzo ",": pritisnite in držite * nekaj sekund.

Vstop v glasovno pošto: nekaj sekund pritisnite in držite tipko "1"

Hitro klicanje z uporabo ključa T9

Iskanje s pomočjo klicnega ključa T9:
Poiščite stik z zapisom katere koli črke imena; poiščite stik
tako, da vnesete eno številko telefonske številke;
Prikazal se bo seznam rezultatov, ki ustrezajo vašemu
iskanju. Kličete lahko tako, da izberete označeni del.
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Klic preko »Nedavni klici«

Zadnje opravljene klice lahko najdete v kategoriji »Nedavni klici«. Isti klic lahko opravite tako,
da vpišete ime ali številko v dnevnik klicev.

Ikona puščice na desni se uporablja za dostop do podrobnega informacijskega vmesnika.
Neodgovorjeni klici bodo označeni rdeče, s prikazom časa klica.

Prikazane bodo tudi neznane številke

Klic preko »Kontakti«

Če želite nekoga poklicati preko »Kontaki«, povlecite levo, da odprete vmesnik »Imenik«.
Izberete lahko ime osebe in številko pokličete s pritiskom na ime

Klic v sili

Klice v sili lahko vzpostavite brez kartice SIM ali brez registracije vašega lokalnega operaterja, 
klic bo izveden s podporo omrežnega operaterja

* Preko vmesnika lahko kličete s pritiskom na ikono za klic v sili tudi, ko je zaslon
zaklenjen z geslom ali številko PIN
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Med klicem

Zvočnik

Za klic uporabite funkcijo za prostoročno telefoniranje. Ko so priključene brezžične povezave, se
funkcija "Prostoročno" spremeni v "Poveži z napravo", ki se uporablja za preklop med napravami
med klicem

Tipkovnica

Odprite številsko tipkovnico za klic.

Tiho

Utišajte mikrofon.

Snemanje

Klic lahko posnamete s pritiskom na tipko »Snemati«

Zapiski

Izberite "Zapiski", da odprete beležko in ročno vnesete besedilo. Zapisek bo shranjen
samodejno.
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Imenik

Izberite »Imenik«, da odprete aplikacijo za kontakte in si
ogledate podatke

Klic tretje osebe

Ko med telefonskim pogovorom prejmete klic od tretje osebe vas telefon opozori in
prikaže kontaktne podatke osebe ki vas kliče,
Lahko se odločite med »Odgovori« ali »Ignoriraj«

* Klicanje ali sprejemanje klica od tretje osebe je opcionalno. Za več informacij se
obrnite na svojega lokalnega ponudnika omrežja.

Stanje v pripravljenosti

Če želite med klicem tretje osebe odgovoriti, medtem ko imate telefonski pogovor, lahko
pritisnete »Zadrži«, da trenutni klic preklopite v stanje pripravljenosti. Ko klic s tretjo
osebo končate, lahko za nadaljevanje zadržanega klica izberete »Nadaljuj«.

Dodaj klic

Z aplikacijo »Imenik« lahko dodate še eno osebo med klicem.
Ko je klic odgovorjen, se vaš trenutni klic preklopi v stanje pripravljenosti. V tem položaju
lahko izbirate med »Spremeni«, če želite spremeniti klice ali »Prepletanje«, da prepletete
oba klica. Ko izberete "Prepletanje", se bo vaš telefon preklopil v način "Konferenčni klic".

Klic med trenutnim klicem

Izberite »Dodaj klic« in pokličite drugo osebo. Prvi klic bo v pripravljenosti.

Izberite "Prepletanje". Vsi klici se bodo pridružili isti vrstici in vse osebe bodo lahko slišale druga
drugo.
Ponovite prvi in drugi korak, da dodate več ljudi

Odgovorite na klic

Odgovorite

Podrsajte tipko Sprejmi navzgor, da odgovorite na klic.
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Zavrnite

Podrsajte tipko "Zavrni" navzgor, da zavrnete telefonski klic. Podrsajte navzgor tipko »Sporočilo«,
da zavrnete klic in pošljete sporočilo

Spremenite način za sprejemanje klicev

Izklop zvonjenja: pritisnite tipko za vklop in ton zvonjenja preneha, vendar se lahko še vedno
odločite ali želite klic sprejeti ali ne
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Pošiljanje sporočil SMS

Uredite sporočilo SMS

1. Izberite “Novo”.
2. Dodajte prejemnika

Neposredno iz vaših stikov; vnesite katero koli črko ali številko stika, izberite enega od rezultatov 
iskanja in pritisnite dodaj stik. Če ste po pomoti dodali osebo, jo lahko izbrišete s pritiskom na 
predogled stika.
3. Izberite »Sporočilo SMS«, da napišete sporočilo
Nad gumbom "Pošlji" je opomnik o številu znakov, dovoljenih za besedilo (prikaže se, če ni dovolj
prostora). Ko je v mapi »Prejeto« več sporočil, se bo prikazalo trenutno število le teh. Če je
priložena fotografija, video ali PPT, se sporočilo samodejno pretvori v MMS. Poleg tega lahko
dodate emotikone, kontaktne podatke, imena in izraze.
4. Izberite “Pošlji”

Branje sporočila SMS

Ko prejmete sporočilo, se na seznamu sporočil prikaže sporočilo z imenom pošiljatelja,
predogledom in časom prejema. Celotno sporočilo lahko preberete tako, da ga izberete s
seznama. Po branju sporočila lahko takoj odgovorite pošiljatelju
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Branje sporočila MMS

Ko prejmete sporočilo, se prikaže sporočilo za prenos sporočila MMS
tako, da izberete »Prenos«,

Če ima MMS priloženo fotografijo ali video: oglejte si priloženo sliko
ali video v "Galeriji". Če ima MMS priključeno zvočno datoteko:
Predvajaj sporočilo v predvajalniku zvoka

Pošiljanje sporočila SMS skupini

Napredek pošiljanja bo prikazan kot »pošiljanje sporočila tolikemu številu stikov«. Če kateremu
sporočila ne morete poslati, se prikaže opozorilo, ki uporabnika pozove k ponovnem poizkusu ali
zavrženju.

Ko so vsa sporočila poslana lahko preverite vsako sporočilo s pritiskom na seznam sporočil v
skupini.

Brisanje pogovornega okna ali sporočila SMS

V "načinu urejanja" lahko s pritiskom in držanjem na sporočilu ali pogovoru izbrišete le tega.

Upravljanje predogleda in obvestil

Izberete lahko funkcije: predogled in vklopite zaslon v nastavitvah sporočila.
Če vklopite funkcijo za predogled, lahko ob prejetju del sporočila prikažete na zaklenjenem
zaslonu, vrstici za obvestila in pojavnih oknih,.
Če vklopite funkcijo vklopi zaslon, se bo zaslon samodejno vključil, ko boste prejeli sporočilo, tako
da ga boste lahko hitro prebrali, se odzvali ali ga izbrisali.

Iskanje sporočila SMS

Lahko izberete vrstico za iskanje za pričetek. Tu lahko poiščete poljubno sporočilo.

Dodajanje sporočila v “Priljubljeno”

Izberite katero koli sporočilo na seznamu, da najdete možnost »Več« v ozadju menija. Če izberete
»zvezdico«, bo sporočilo dodano na seznam priljubljenih. Sporočila na seznamu priljubljenih bodo
označena s srcem. Če ponovno izberete zvezdico, se sporočilo izbriše iz seznama priljubljenih.

V seznamu priljubljenih bodo prikazana vsa sporočila, označena kot priljubljena. Uporabnik lahko
ponovno pošlje sporočilo ali prekliče ikono zvezdice sporočila.

Obdržite pogovor v vrhu okna za sporočila

Pritisnite in zadržite kateri koli pogovor na seznamu sporočil SMS in izberite "Pridržite" na dnu
seznama. Ta pogovor SMS bo ostal na vrhu seznama sporočil SMS.
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Upravljanje kontaktov

Uvoz kontakta

Sistem MIUI ponuja 4 načine uvoza skupin ali posameznega kontakta.

Sinhronizacija z mojim računom MI
Z izbiro te možnosti lahko uporabnik konfigurira račun na oblaku in s tem sinhronizira podatke
svojih kontaktov.

Uvoz s pomočjo Moj Premik
Z uporabo “Moj Premik” uporabnik dobi navodila kako uvoziti podatke iz drugega telefona.

Ustvari nov kontakt
Z izbiro te možnostzi lahko ročno ustvarite nov kontakt.
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Ogled kontaktov

Seznam kontaktov

Seznam kontaktov je nastavljen ob zagonu. Pokazal vam bo imena vseh vaših
kontaktov. Če želite, ga lahko konfigurirate tako, da prikaže več informacij kot
naprimer "Prikaz slike in informacij"
Pritisnite črko in prikazala se bodo imena kontaktov, ki se pričnejo z želeno črko.

Kartica kontaktov
Pošiljanje SMS
sporočila stiku
Naredite opomnik za rojstne dneve
Pošljite e-poštno sporočilo, če že imate shranjen e-poštni naslov. zaženite iskalnik če želite
obiskati spletno mesto.
Najdite lokacijo stika in pojdite tja s pomočjo vodene poti. Napišite opombo
Organiziranje kontaktov po skupinah
Prilagajanje določenega načina zvonjenja za
osebo
Priložite fotografijo vsakemu kontaktu
Preverite zgodovino klicev z določenim
kontaktom
Prilagodite svoj začetni zaslon (Meni)
Pošlji podatke o kontaktu (Meni)
Priljubljene (Meni)

Če ima kontakt več kot eno telefonsko številko, jo izberite in držite, da jo nastavite kot privzeto.

Iskanje kontaktov

Kontakte lahko iščete tako, da vnesete ime, katero koli črko imena, vzdevka ali imena podjetja

Ustvari nov kontakt

Uporabite številsko tipkovnico za vnos številke.
Če je številka neznana, izberite dodajte novo osebo ali dodajte v imenik.

Dodajte nov kontakt preko zgodovine klicev:
Izberite ikono puščice poleg neznane številke. Na dnu zaslona izberite »Nov kontakt« ali »Dodaj v
imenik«.

Dodajte nov kontakt iz sporočila:
Na seznamu izberite »Nov kontakt«

Urejanje kontaktov

Izberite kateri koli kontakt z pritisnite »Urejanje«
Uredite in shranite informacije.
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Spremenite podatke o kontaktu
Izberite in držite kontakt za nekaj sekund in izberite možnost za urejanje, če želite spremeniti
podatke. Ko končate urejanje, pritisnite Shrani.

Dodajte več informacij
Izberite in pridržite kontakt za nekaj sekund in izberite možnost za urejanje.
Izberite »Dodaj novo polje«, če želite dodati več informacij

Brisanje informacij o kontaktu
Na desni strani izberite gumb za brisanje, da zbrišete informacije.

Ustvarite skupino
Izberite »Moje skupine«, če želite ustvariti novo skupino.

Dodajte novo osebo v skupino
Izberite skupino in kliknite možnost »Dodaj«, da izberete določen kontakt s svojega seznama.

Izbrišite osebo iz skupine
Izberite in pridržite kontakt, ki ga želite izbrisati, za nekaj sekund. Nato izberite možnost brisanja.
Izbira »Briši« ga ne bo izbrisala iz vašega seznama kontaktov.

Dodajte kontak v priljubljene
Izberite kontakt in pritisnite »Priljubljene« .

Izbrišite kontakt s seznama priljubljenih
Izberite kontakt in pritisnite »Priljubljene«. Premaknite kontakt iz Priljubljene v Ne priljubljene.
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Fotografiranje in video posnetki

Zaženite fotoaparat, da posnamete kakovostne fotografije s pomočjo fokusa, časovnika,
posebnih učinkov, panorame in drugih profesionalnih funkcij. V vrstici na dnu aplikacije preklopite
na video način za snemanje videoposnetkov. Snemate lahko kakovostne videoposnetke z
ločljivostjo 1080p

Fotografiranje

Izostritev

Na vašem zaslonu izberite katero koli točko ki jo želite izostriti. Fotoaparat bo izostril odvisno od
izbire konfiguracije.
Osrednji okvir ima tri stanja: priprava / neuspela izostritev / uspešna izostritev. Neuspešna in
uspešna izostritev sta posledica samodejne nastavitve aplikacije med fotografiranjem.
Izpostavljenost se lahko hitro prilagodi tako, da po uspešnem ostrenju okvir hitro obrnete
vodoravno..

Bliskavica

Pritisnite tipko za bliskavico kjer lahko izberete med: avtomatična/vklopljena/ugasnjena.
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Način rafala

Držite gumb za nepretrgano fotografiranje, število posnetih slik bo
prikazano v središču zaslona.

Operativni panel

Podrsajte levo, da se prikažejo »filtri« in izberite zaželenega.
Podrsajte desno za ogled možnosti. Obstaja veliko možnosti za nastavitev kamere. V načinu
za snemanje video posnetkov izberite gumb za snemanje, za pričetek. Nato znova pritisnite,
da snemanje ustavite.
Pritisnite gumb fotoaparata na nadzorni plošči na spodnji strani zaslona, da se vrnete v način
fotoaparata. Videokamera ima možnosti snemanja počasnega gibanja, hitre kamere in HDR-ja.

Nastavitve videoposnetka
Izberete lahko med 1080p / 720p / 480p.
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Zabava

Poslušanje glasbe

Glasbena aplikacija vam omogoča poslušati glasbo na vašem telefonu. Vsebuje različne
možnosti, kot so naslov pesmi, pevec, album in seznam predvajanja. Prav tako lahko vključite
avtomatični izklop.

Moja glasba

Ogled in upravljanje skladb. Naredite seznam priljubljenih;
Sinhronizirajte seznam glasbe v oblaku s svojim računom Xiaomi

Predvajanje glasbe

Aplikacija za poslušanje glasbe

Prikaže sliko albuma / besedilo pesmi, ki jo predvajate. Podrsajte v levo, če želite videti
besedilo skladbe, pomaknite se desno, da si ogledate seznam predvajanja.

Izberite sliko albuma, če želite vklopiti napredne funkcije: nadzor vrstnega reda predvajanja
itd.
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Ogled fotografij

Fotografije posnete s fotoaparatom, shranjene v notranjem pomnilniku, si lahko ogledate v
aplikaciji galerija. »Fotografije s kamero« vključuje fotografije posnete z vašim telefonom. Galerija
vsebuje vrsto fotografij, organiziranih na določen način.

Ogled ene fotografije

1. Izberite mapo, ki jo želite pregledati.
2. Izberite fotografijo za prikaz možnosti ogleda slike ali videa na celotnem zaslonu.

Prikaži ali skrij nadzorno vrstico
Dotaknite se sredine fotografije ali videoposnetka za prikaz nadzorne vrstice. Pritisnite znova za
skritje.

Spodnja nadzorna vrstica vključuje:
Pošlji: uporabnik lahko izbere katerokoli napravo, ki lahko sprejema slike prek sistema pop-out.
Uredi: na voljo sta funkciji obreži in vrtenje.
Izbriši: izbrišite izbrano fotografijo
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Več: položaj zemljevida, dodajte v album, dodajte v skriti album,
nastavite kot ozadje, nastavite fotografijo za kontakt, začnite
predstavitev.

Zgornja nadzorna vrstica
Podrobnosti fotografije: prikaže podrobnosti fotografije.

Nadzorna vrstica se samodejno skrije po 3 sekundah v mirovanju

Povečaj in pomanjšaj
Raztegnite ali potegnite skupaj prsta če želite povečati ali
pomanjšati sliko. Lahko tudi dvakrat pritisnete zaslon za povečati in
še dvakrat za pomanjšati.

Oglejte si naslednjo ali prejšnjo fotografijo
Podrsajte prst v levo ali desno.

Mapa Skrite fotografije

Če imate mapo s fotografijami,ki je ne želite prikazati med brskanjem po galeriji, zadržite mapo
in izberite možnost »skrij«. Za prikaz skritih map odprite nastavitve galerije in izberite možnost
prikaži skrite mape.
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Brskanje po Internetu

Brskalnik podpira funkciji povečave / pomanjšave z uporabo dveh prstov na zaslonu. Brskajte
hitro preko interneta.
V brskalniku lahko odprete več oken hkrati. Podrsajte na spodnjem delu zaslona za preklop med
njimi.
Način branja odpravi vse elemente, ki bi vas lahko motili pri branju.

Telefon Xiaomi lahko istočasno upravlja več funkcij. Vse kar morate storiti je, da pritisnete gumb 
menija in izberete aplikacijo, ki jo želite uporabljati. Z možnostjo »Izbriši z dotikom« lahko zaprete 
vse aplikacije, ki jih trenutno uporabljate. To vam bo pomagalo osvoboditi pomnilniški prostor.

Dodajanje Widgetsov, spreminjanje ozadja in slike na začetnem zaslonu

Izberite tipko meni, možnost "Widgets"da odprete urejanje in dodajanje Widgetsov,
V meniju izberite »premikanje aplikacij«, če želite premakniti ali izbrisati programe z namizja.
Lahko tudi hitro ustvarite novo mapo.
V meniju izberite »Ozadje« za spremembo ozadja
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Postavite tri prste na zaslon za vstop v način miniaturna slika. Tu
lahko dodate, izbrišete in nastavite zaporedje zaslona. Nastavite
začetni zaslon in začnite premikajte med njimi.

Spremeni temo

Uporabite aplikacijo tem, da spremenite temo celotnega operacijskega sistema. Lahko jo tudi
delno konfigurirate, vključno z ozadjem, začetnim zaslonom, ikonami, zaklenjenim zaslonom, toni
itd. Pogosto obstajajo spletne posodobitve, ki vam bodo olajšale spreminjanje teme vašega
sistema
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Sistemska orodja

Spoznajte trenutno zmogljivost shranjevanja vašega telefona prek brskalnika datotek. Omogoča
vam organizirati dokumente po kategorijah. Vključuje tudi funkcijo FTP, ki omogoča upravljanje
dokumentov vašega telefona z računalnikom preko omrežja WLAN

Pri uporabi MIUI vam za varnost ni treba skrbeti. Je sestavni del operacijskega sistema.
Vključuje čistilec smeti, seznam blokiranja, protivirusni program, upravljalec porabe podatkov in
porabe baterije, zaščito telefona in zasebnosti.

Obnova
Obnovite lahko vaše kontakte, zgodovino klicev, sporočila, sistemske nastavitve itd.
Obnovitev se lahko začne po opravljeni varnostni kopiji vaših podatkov.
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Druga orodja

Ura
Zelo koristno orodje. Aktivirate lahko ponavljajoče opomnike in prilagodite alarme.

Vreme
Vremenska napoved za naslednje tri dni. Bodite na tekočem z vremenskimi razmerami v relnem
času. Hitro delite napoved z vašo družino.

Zapiski
Zapiski vam omogočajo hitro pisanje sporočil in njihovo pošiljanje po e-pošti ali na številne
druge načine. Vaše zapiske lahko tudi sinhronizirate z Google Task .

Koledar
Omogoča ogled datuma, festivalov in praznikov.

Svetilka
Aplikacijo lahko hitro aktivirate s pritiskom na tipko »meni«. Po vklopu zaslona jo lahko aktivirate
tudi na zaslonu z obvestili.

Radio
Aplikacija vam omogoča iskanje in dodajanje različnih radijskih postaj in uporabo zvočnika.

Snemalec zvoka
Aplikacija vam omogoča hitro shranjevanje glasovnih opomb. Možnost snemanja do 7 dni brez
prekinitve.
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Informacije o odstranjevanju in recikliranju

Oznaka s simbolom WEEE ponazarja, da izdelka ne tratiramo kot gospodinjski odpadek. S
tem da izdelek odstranite pravilno pripomorete k varovanju okolja. Za več informacij o
odstranjevanju in recikliranju tega produkta prosim kontaktirajte lokalnega komunalnega
ponudnika.

Proizvajalec:

Proizvajalec: Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.
Naslov: The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian

District, Beijing, Kitajska

Skladnost s pravilnikom o radijskih frekvencah

(1)Radijska oprema je izdelana tako, da zagotavlja:

-varovanje zdravja ter varnost ljudi in domačih živali ter zaščito premoženja, vključno s cilji v
zvezi z varnostnimi zahtevami iz predpisa, ki ureja dostopnost na trgu za elektrićno opremo,
ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, vendar brez uporabe
napetostne meje;

-ustrezno raven elektromagnetne združljivosti v skladu s predpisom, ki ureja zahteve za
elektromagnetno združljivost

Ta naprava je skladna s 1.členom pravilnika o radijskih frekvencah

1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost radijske opreme na trgu in njeno dajanje v
uporabo v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.aprila
2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske oprem

Ter s 8. členom, 2 del:

2) radijskih vmesnikov, ki v skladu z izvedbenimi akti, ki jih sprejme Komisija na podlagi
drugega odstavka 8. člena Direktive 2014/53/EU, ustrezajo radijski opremi, ki jo je mogoče
dati v uporabo in uporabljati v Evropski uniji brez omejitev.

https://www.mishop.si/download/pdf/Redmi_5_Plus_DOC.pdf
https://www.mishop.si/download/pdf/Redmi_5_Plus_DOC_SLO.pdf



