Guia de Utilizador Mi Phone

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Bem-vindo
Mi Phone é uma marca de smartphones avançados pertencente à Xiaomi Inc.
Visite-nos em www.mi.com para obter mais informações sobre os telemóveis Mi Phone e para
adquirir acessórios.
Para obter mais informações sobre a interface de utilizador MIUI, visite www.miui.com.
Este guia de utilizador poderá divergir do produto real devido a atualizações do software. Em caso
de divergência, siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.
Esta revisão foi atualizada no dia 12 de Maio de 2016.
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Capítulo 1: Visão Geral
Visão Geral

Obrigado por ter escolhido o Mi Phone! Este guia de utilizador irá ajudá-lo a utilizar as funções
básicas e avançadas do Mi Phone. Para obter mais informações, visite o nosso website oficial:
www.mi.com.

Botões de Volume

Botão Ligar/Desligar

Botão de Menu

Botão Retroceder

Porta USB

Botão de Ecrã Inicial

* A imagem exibida pode não corresponder a todos os modelos. Verifique se o seu telemóvel é igual à imagem.
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Botões
Nomes

Funções

Botão Ligar/Desligar

Prima este botão durante alguns segundos para ligar
ou desligar o dispositivo.

Botões de Volume
Botão de Menu +
Botão de Redução do Volume

Permitem ajustar o volume. Prima um destes botões
quando receber uma chamada para colocar o telemóvel
no modo silencioso.
Permitem realizar uma Captura de Ecrã.

Instalação do cartão SIM ou USIM
Em telemóveis com baterias não amovíveis:
1. Retire o pino de ejeção do suporte.
2. Insira o pino de ejeção no orifício situado na/ao lado da bandeja para soltar a bandeja e puxe
cuidadosamente a bandeja para fora da ranhura.
3. Coloque corretamente o cartão SIM ou USIM na bandeja.
4. Volte a inserir a bandeja na ranhura correspondente.
Em telemóveis com baterias amovíveis:
1. Retire a capa traseira e a bateria.
2. Insira o cartão SIM ou USIM na ranhura com os contactos de metal virados para baixo.
3. Insira a bateria e feche a tampa traseira.
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Aplicações

Permite realizar chamadas ou pesquisar contactos com um teclado T9.
Poderá também verificar os seus registos de chamadas.
Telefone

Permite-lhe trocar mensagens de texto com outros dispositivos
compatíveis com SMS e MMS utilizando a sua rede móvel.
Mensagens

Permite gerir os contactos gravados no cartão SIM/USIM, numa memória
externa ou numa conta Mi.
Contacts

Permite configurar a sua conta de email e aceder à sua caixa de entrada c
om o Mi Phone. Irá receber uma notificação quando receber um novo email.
Mail

A tecnologia Dirac HD oferece uma melhoria significativa na qualidade de
áudio, para se deixar envolver pelo mundo da música.
Music

Permite tirar fotografias e gravar vídeos utilizando vários modos e definições.
Camera
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Gallery

A nova Galeria com uma disposição reorganizada permite visualizar
imagens mais facilmente. Os álbuns na Cloud sincronizam automaticamente,
facilitando a criação de álbuns e gestão de fotografias.

Permite navegar facilmente na Internet e oferece uma excelente experiência
de leitura. Além disso, garante uma proteção completa.
Browser

Themes

File Explorer

Security

Permite personalizar o seu Mi Phone com centenas de temas MI Themes
únicos. Poderá escolher o seu próprio estilo e alterá-lo sempre que quiser
para se adaptar ao seu estado de espírito de forma fácil e rápida com apenas
alguns toques no ecrã.

O Explorador de Ficheiros permite-lhe verificar o espaço de armazenamento
disponível e pesquisar ficheiros. Poderá igualmente utilizar uma WLAN para
gerir o armazenamento do seu telemóvel de forma remota.

As funções de Segurança e Privacidade permitem-lhe definir a forma como o
seu telemóvel é bloqueado e desbloqueado. A MIUI suporta a encriptação
de aplicações. A utilização das funcionalidades de deteção de vírus e lista de
bloqueios da MIUI pode evitar ataques de vírus no seu telemóvel, bem como
chamadas e SMS de spam.

Mantêm o seu telemóvel atualizado com a versão MIUI mais recente.
Updater

Permite alterar as definições do relógio e criar alarmes personalizados.
Clock
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Permite tirar notas e partilhá-la através de SMS, Bluetooth, email, etc.
Notas

O Rádio suporta a sintonização automática e permite-lhe ouvir estações de
rádio FM locais.
Rádio

O Gravador permite-lhe utilizar o Mi Phone como um dispositivo de
gravação portátil.
Gravador

Permite verificar todas as datas e feriados. O Calendário também suporta
o calendário lunar.
Calendário

Permite encontrar uma direção, ver as suas coordenadas de latitude e
longitude ou verificar o nivelamento.
Bússola

Permite gerir todos os conteúdos transferidos.
Downloads

A calculadora oferece uma função de cálculo simples e uma função de
cálculo complexo.
Calculadora
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Permite obter as informações meteorológicas mais recentes online.
Tempo

Leitor portátil de códigos QR e códigos de barras.
Scanner

* As aplicações podem divergir conforme a região na qual o telemóvel é vendido.
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Ícones da Barra de Estado

A barra de notificações irá exibir os ícones que se seguem para indicar diferentes estados.
Status Bar Icons

Explnation

Sinal de Rede

Quanto maior for o número de barras exibidas, melhor é a
receção de sinal de rede do seu telemóvel.

Sem Sinal

Não é possível realizar a ligação ao fornecedor de serviços de
telecomunicações. Apenas poderá realizar chamadas de
emergência.

Modo de Voo

O modo de avião está ligado. Não poderá realizar chamadas e
outras funções sem fios poderão estar desativadas.

Rede de Dados
Móveis Ligada

O seu Mi Phone foi ligado à rede de dados móveis.

Rede 4G

Rede 4G/LTE ligada.

Rede HSPA+

Rede HSPA+ ligada.

Rede EDGE

Rede EDGE ligada.

Rede GPRS

Rede GPRS ligada.

Ligação Wi-Fi

O seu telemóvel estabeleceu ligação com uma rede Wi-Fi. Quanto
maior for o número de barras exibidas, melhor é a receção de
sinal Wi-Fi do seu telemóvel.

Modo Silencioso

O seu telemóvel foi colocado no modo silencioso.

Modo Vibração

O seu telemóvel foi colocado no modo vibração.

Serviço GPS

O serviço de localização GPS foi ativado.

Modo Não
Incomodar

Existe um alarme definido.

Modo Não
Incomodar

A função «Não Incomodar» está ligada.

Bluetooth

A função Bluetooth foi ativada.

Ligação
Bluetooth

A função Bluetooth está ligada e o seu telemóvel está
emparelhado com um ou múltiplos dispositivos.
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Status Bar Icons

Explnation

Modo de
Tethering

O modo de tethering está ligado. Poderá partilhar a sua rede de
dados móveis com outros dispositivos.

Auricular

Um auricular foi ligado ao seu telemóvel.

Modo Alta Voz

O altifalante está a ser utilizado para ouvir uma chamada.

Dispositivo OTG
ligado

Um novo dispositivo foi ligado através de OTG.

Sincronização de
Os seus dados estão a ser sincronizados.
Dados
Falha de
Sincronização

O seu telemóvel não conseguiu sincronizar os dados por
qualquer motivo.

Mais Notificações Existem múltiplas notificações na sua barra de notificações.
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Capítulo 2: Como Começar
Informações Importantes

Leia as informações de segurança que se seguem antes de utilizar o Mi Phone para evitar lesões.
• Não ligue o telemóvel Mi Phone em locais onde a utilização de dispositivos sem fios seja proibida,
por exemplo, em aviões, hospitais e junto a equipamentos médicos com sinais de proibição de
utilização de telemóveis.
• Não ligue o telemóvel Mi Phone em locais onde a RF e o sinal de rede possam causar perigos ou
interferências, por exemplo, em estações de serviço ou junto a combustíveis, soluções químicas e
elementos explosivos.
• Utilize apenas acessórios e baterias originais da marca Mi. Não utilize acessórios não autorizados.
• Mantenha o telemóvel seco.
• Todos os serviços de reparação devem ser realizados por profissionais autorizados.
• Caso ligue um acessório externo ao telemóvel, leia o guia de utilizador do acessório e manuseie
com cuidado.
• A Xiaomi Communications Co., Ltd. e as suas empresas afiliadas (adiante designadas por
«Xiaomi») não serão responsáveis por quaisquer lesões, perdas ou danos decorrentes de
modificações não autorizadas ou utilizações indevidas dos produtos Xiaomi.
Eliminação correta do produto. Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico na UE. Para evitar possíveis riscos para o meio ambiente e a
saúde humana causados pela eliminação de resíduos não controlada, recicle este produto de
forma responsável, de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para
devolver o seu dispositivo usado, utilize sistemas de recolha apropriados ou contacte o
revendedor onde adquiriu o produto, para que o mesmo possa proceder à reciclagem do produto
de forma segura para o meio ambiente.
Cuidado
EXISTE RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA
INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos
períodos de tempo.
Temperatura: 0 °C – 40 °C.
O carregador deve ser ligado junto ao equipamento e deve ser facilmente acessível.

Bateria e Carregamento

O ícone de bateria, situado no canto superior direito, exibe a carga da bateria ou o estado de
carregamento. Para exibir a percentagem de carga restante, aceda a Definições > Definições
adicionais > Bateria e desempenho > Indicador de bateria. Quando estiver a utilizar ou a
sincronizar o Mi Phone, o carregamento da bateria pode demorar mais tempo.
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Conectividade USB

Poderá transferir dados de outros dispositivos utilizando o cabo USB fornecido. O modo de ligação
pode ser selecionado no painel de notificações.

Guia Rápido do Auricular

Pausa/Reprodução Prima o botão situado no meio.
Música Seguinte
Prima o botão seguinte.
Música Anterior
Prima o botão anterior.
Atender chamadas Prima o botão situado no meio quando recebe uma chamada.
Terminar chamadas Prima o botão situado no meio durante uma chamada.
Rejeitar chamadas Prima sem soltar o botão situado no meio durante 2 segundos.
* Poderá personalizar a função de cada botão na versão mais recente da MIUI.
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Capítulo 3: Funções Básicas
Aplicações

• Abrir uma aplicação: Toque no ícone correspondente no ecrã inicial.
• Regressar ao ecrã inicial: Prima o botão de ecrã inicial.
• Aceder a outros painéis do ecrã inicial: Deslize o dedo para a esquerda/direita sobre o ecrã ou
toque no ponto branco.
• Aceder às aplicações recentemente utilizadas: Prima o botão de menu.

Gestos

Poderá utilizar os ícones, botões, menus e teclado através de vários gestos.
• Toque: Para abrir uma aplicação, selecionar um item de menu, premir um botão do ecrã ou
introduzir um carácter utilizando o teclado virtual, toque no item pretendido.
• Tocar sem soltar: Toque num item do ecrã durante mais de 2 segundos para aceder às opções
disponíveis.
• Deslizar: Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o ecrã inicial ou o ecrã de
aplicações para visualizar outros painéis. Deslize o dedo para cima ou para baixo para percorrer
páginas de Internet ou listas de itens, por exemplo, a lista de contactos.
• Afastar e apertar: Afaste dois dedos sobre uma página de Internet, mapa ou imagem para ampliar
uma secção. Aperte os dedos para reduzir o zoom.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

11

• Arrastar: Para mover um item, toque no item sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.
• Duplo toque: Faça duplo toque sobre uma página de Internet ou imagem para a ampliar. Faça
novamente duplo toque para regressar ao tamanho original.

Painel de Notificações

Quando são exibidos ícones na barra de notificações, arraste a barra de notificações para baixo de
modo a abrir o painel de notificações e consultar as informações apresentadas.

Introdução de Texto

Inclui um teclado virtual para a introdução de texto.
Apresentamos em seguida um exemplo de utilização do teclado. A disposição e as operações
disponíveis na interface dependem do teclado selecionado como predefinição.
Aceder ao teclado
1. Toque no campo de introdução de texto (por exemplo, quando estiver a escrever uma
mensagem) para abrir o teclado. Um cursor intermitente é exibido no campo de introdução de
texto.
2. Toque na letra pretendida no teclado.
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Teclado SwiftKey

Teclado Google

Teclado Fleksy

Teclado Google Pinyin

* Poderá mudar de teclado no painel de notificações. Arraste o painel de notificações para baixo de modo a selecionar o
teclado que pretende utilizar.
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Capítulo 4: Introdução às
Funções Avançadas
Telefone
Realizar Chamadas e Atender Chamadas

Realizar Chamadas
Utilizando a tecla de chamada:
Marcar o número de telefone: Introduza diretamente os números, premindo em seguida a tecla de
chamada para dar início à chamada.
Introduzir o símbolo «+»: Toque durante alguns segundos na tecla numérica «0».
Introduzir o símbolo de pausa «,»: Toque durante alguns segundos na tecla «*».
Entrar na caixa de correio de voz: Toque durante alguns segundos na tecla numérica «1».
Marcação Rápida Através do Teclado T9
Procurar um contacto através do teclado T9:
Procure um contacto introduzindo qualquer letra do nome do contacto em inglês.
Procure um contacto introduzindo qualquer número do número de telefone do contacto.
Os resultados correspondentes são exibidos e realçados. Poderá realizar a chamada tocando nas
secções realçadas.
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Realizar Chamadas Através do Menu «Recents» [registo de chamadas]
As últimas chamadas registadas são exibidas no menu «Recents». Poderá realizar uma chamada
tocando num dos nomes ou números de telefone exibidos no registo de chamadas.
O ícone de seta, situado à direita, é utilizado para aceder à interface de informações detalhadas.
As chamadas perdidas são assinaladas a vermelho e incluem a hora da chamada.
Os números desconhecidos são exibidos.
Realizar Chamadas Através do Menu «Contacts» [contactos]
Caso pretenda realizar uma chamada através do menu «Contacts», deslize o dedo para a esquerda
de modo a aceder à interface «Contacts». Poderá procurar o nome do contacto pretendido e tocar
sobre o mesmo para realizar a chamada.
Chamadas de Emergência
Poderá realizar chamadas de emergência sem um cartão SIM e sem estar ligado a uma rede local
através de uma operadora de rede móvel. Por exemplo: Introduza o número 112 e toque na tecla
de chamada para realizar uma chamada de emergência.

* Poderá aceder à interface de realização de chamadas tocando no ícone de chamada de emergência quando o ecrã
estiver bloqueado por password ou PIN.

Xiaomi Communications Co., Ltd.
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Operações Disponíveis Durante as Chamadas

Modo Alta Voz
Toque no botão «Speaker» [alta voz] para utilizar a função mãos-livres durante uma chamada.
Quando a ligação Bluetooth é ativada, a função mãos-livres é substituída pela função «Connect to
the device» [ligar ao dispositivo], que é utilizada para ligar um dispositivo de comunicação durante
a chamada.
Teclado
Abra o teclado para marcar números de telefone.
Silêncio
O botão «Mute» [silêncio] permite silenciar a sua linha.
Gravar
Poderá gravar a conversa telefónica tocando no botão «Record» [gravar].
Notas
Toque no botão «Notes» [notas] para abrir uma nota e introduzir manualmente o texto. A nota será
guardada de forma automática.

Xiaomi Communications Co., Ltd.
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Contactos
Toque em «Contacts» [contactos] para abrir a interface «Contacts» e visualizar as informações dos
contactos.
Chamadas de Terceiros
Quando recebe uma chamada de terceiros durante uma chamada em curso, o telemóvel irá emitir
um sinal sonoro e exibir informações detalhadas sobre o autor da chamada que está a receber.
Poderá selecionar a opção «Answer» [atender] ou «Ignore» [ignorar].
* As funções que lhe permitem realizar chamadas para terceiros ou atender chamadas de terceiros fazem parte de um
serviço opcional. Contacte a sua operadora de rede móvel para obter mais informações.

Chamadas em Espera
Quando pretende atender uma chamada de terceiros durante uma chamada em curso, prima a
opção «Hold» [colocar em espera] para colocar a chamada atual em espera. Quando terminar a
chamada de terceiros, prima a opção «Resume call» [retomar chamada] para voltar à chamada em
espera.
Adicionar Chamadas
Poderá aceder à interface «Contacts» [contactos] para adicionar outro contacto durante uma
chamada em curso. Quando a segunda chamada é atendida, a chamada em curso é colocada em
espera. Nesta situação, poderá selecionar «Switch» [trocar] ou «Merge call» [unir chamadas].
Quando selecionar a opção «Merge call», o seu telemóvel irá passar para o modo «Conference call»
[chamada em conferência].
Chamada em Conferência
Se a sua operadora de rede móvel suportar chamadas com múltiplos utilizadores, poderá fazer
uma chamada em conferência com, no máximo, 5 pessoas.
Criar uma chamada em conferência: Em primeiro lugar, realize uma chamada. Em segundo lugar,
toque em «Add calls» [adicionar chamadas] para ligar para outro contacto. Nesta situação, a
primeira chamada será colocada em espera. Em terceiro lugar, toque em «Merge call» [unir
chamadas] para juntar todos os contactos na mesma linha. Desta forma, todos os contactos serão
capazes de comunicar uns com os outros. Repita o segundo e o terceiro passo para adicionar mais
contactos. Durante a chamada em conferência poderá tocar nos botões exibidos no ecrã para
editar a chamada em conferência. Todos os contactos que fazem parte da chamada em
conferência serão exibidos. Poderá terminar a chamada de qualquer um dos contactos ou falar
com apenas um dos contactos.
Realizar Chamadas Durante uma Chamada
Toque em «Add calls» [adicionar chamadas] e ligue para outro contacto. A primeira chamada será
colocada em espera.
Toque em «Merge call» [unir chamadas] para juntar todos os contactos na mesma linha. Desta
forma, todos os contactos serão capazes de comunicar uns com os outros.
Repita o segundo e o terceiro passo para adicionar mais contactos.

Xiaomi Communications Co., Ltd.
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Atender Chamadas

Atender
Deslize para cima o botão «Answer» [atender] para atender uma chamada.
Rejeitar Chamadas
Deslize para cima o botão «Reject» [rejeitar] para rejeitar uma chamada. Em alternativa, poderá
deslizar para cima o botão «Message» [mensagem] para rejeitar a chamada e enviar uma
mensagem.

Alterar o Gesto de Atendimento de Chamadas
Silenciar o toque de chamada quando recebe uma chamada: Prima o botão ligar/desligar ou um
dos botões de volume para silenciar o toque de chamada. Esta ação não impede o atendimento da
chamada.
Reconhecer Números Desconhecidos
Os números de telefone dos vendedores serão reconhecidos e o nome do vendedor será exibido.
Por exemplo: 10010 será automaticamente reconhecido como «China Unicorn».
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Enviar uma SMS

Editar uma SMS
• Toque no botão «Compose» [escrever].
• Adicione um destinatário.
Digite o número de telefone do contacto. Em alternativa, escreva qualquer letra ou número do
contacto, selecione um dos resultados exibidos por baixo da barra de pesquisa rápida e prima o
ícone «Add contacts» [adicionar contactos] à direita para selecionar o contacto pretendido na lista
de contactos. Caso selecione acidentalmente um contacto errado, poderá apagá-lo tocando na
pré-visualização de contactos adicionados.
• Toque em «Text message» [mensagem de texto] para escrever a mensagem.
O limite de caracteres é exibido por cima do botão «Send» [enviar] (será exibido se existir espaço
suficiente). Quando existir mais do que uma mensagem na caixa de entrada, a mesma irá exibir o
número de mensagens. Caso adicione uma imagem, vídeo ou PPT, a mensagem será
automaticamente transformada numa MMS. Suporta igualmente emoticons, informações de
contacto, SMS em massa e expressões do quotidiano.
• Toque no botão «Send» [enviar].
Ler uma SMS
Quando receber uma mensagem irá receber uma notificação com o nome do remetente, a
pré-visualização da mensagem e a hora de receção na lista de mensagens. Poderá ler a mensagem
completa tocando sobre a mesma na lista. Após a leitura da mensagem, poderá responder
diretamente ao remetente.

Xiaomi Communications Co., Ltd.
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Ler uma MMS
Quando receber uma MMS irá receber uma notificação para transferir a mesma tocando no botão
«Download».
Se a MMS possuir um anexo de imagem ou vídeo: Visualize o anexo através da galeria. Se a MMS
possuir um anexo de áudio: O ficheiro de áudio será reproduzido através do leitor multimédia do
sistema.
Enviar uma SMS de Grupo
O progresso do envio será exibido, por exemplo, através da frase «sending the message to...» [a
enviar a mensagem para...]. Se o envio da mensagem para um dos contactos falhar, irá ser exibida
uma notificação onde poderá optar por tentar novamente ou desistir.
Quando todas as mensagens tiverem sido enviadas poderá verificar todas as mensagens enviadas
tocando na lista de mensagens do grupo.
Eliminar um Diálogo de SMS ou uma Mensagem
Na lista de mensagens ou diálogo de SMS, toque numas das mensagens durante alguns segundos
para aceder ao modo de edição. Em seguida, poderá selecionar a mensagem que pretende
eliminar.
Gerir Pré-visualização e Notificações
É possível ativar as funções de pré-visualização e ligação do ecrã nas definições das mensagens.
Caso a pré-visualização seja ativada, poderá vê-la a partir do ecrã bloqueado, da barra de
notificações e de janelas pop up quando receber uma nova mensagem.
Caso ative a função de ligação do ecrã, o ecrã irá ficar automaticamente ligado quando receber
uma nova mensagem, para que possa ler, responder ou eliminar a mensagem rapidamente.
Procurar uma SMS
Toque na barra de pesquisa para aceder ao modo de pesquisa. Este modo permite pesquisar no
texto de todas as mensagens.
Adicionar uma Mensagem aos Favoritos
Toque em qualquer mensagem na lista de mensagens durante alguns segundos para visualizar a
opção «More» [mais] no fundo do menu. Toque em «Starred» [com estrela] para adicionar a
mensagem selecionada aos favoritos. As mensagens incluídas na lista de favoritos serão
assinaladas com um ícone de coração. Toque novamente no ícone «Starred» para remover a
mensagem da lista de favoritos.
Todas as mensagens favoritas serão incluídas na lista de favoritos. O utilizador poderá encaminhar
a mensagem ou cancelar a inclusão na lista de favoritos.
Fixar um Diálogo de SMS no Topo
Toque sem soltar em qualquer diálogo na sua lista de SMS e toque no botão «Pin» [fixar] situado
no fundo do ecrã. O diálogo de SMS selecionado será fixado no topo da lista de diálogos de SMS.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

20

Gerir Contactos

Importar Contactos
A MIUI permite adicionar contactos de forma individual ou através da importação em massa
através dos quatro métodos que se seguem.
Sincronização com a sua conta Mi
Permite definir a conta baseada em Cloud utilizada para sincronizar os dados dos contactos.
Importação de contactos a partir de um ficheiro vCard
Permite procurar ficheiros vCard no telemóvel e selecionar um ou vários ficheiros vCard para
importar. Poderá visualizar os detalhes do vCard tocando no ícone de seta à direita.
Importação utilizando o Mi mover
Quando utilizar o Mi mover serão exibidas instruções passo a passo para a importação dos dados
de outro telemóvel.
Criação de um novo contacto
Permite criar manualmente um novo contacto.
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Visualização de Contactos
Lista de contactos
A lista de contactos está predefinida para o modo simples. Apenas exibe os nomes dos contactos.
Caso pretenda visualizar mais informações, ative a opção «Display photos and info» [exibir
fotografias e informações].
Toque no índice alfabético e escolha uma letra. O ecrã irá exibir os contactos com essa letra.
Cartão de contactos
Quando visualizar um cartão de contactos poderá realizar as operações que se seguem:
Realizar uma chamada.
Enviar uma SMS.
Definir um lembrete de aniversário para um dos contactos.
Enviar um email caso tenha o endereço de email do contacto gravado.
Abrir o browser para visitar um website.
Procurar a morada de um contacto e obter um percurso de carro até essa morada.
Adicionar uma nota.
Dividir os contactos em grupos.
Definir um toque de chamada.
Definir a fotografia do contacto.
Verificar todos os registos de chamadas com um contacto específico.
Colocar no ecrã inicial (Menu).
Enviar as informações do contacto (Menu).
Adicionar aos favoritos (Menu).
Quando um contacto tiver mais do que um número de telefone, poderá tocar num dos números
durante alguns segundos e premir «Set default» [predefinição].
Procurar Contactos
Poderá procurar contactos através do nome, qualquer letra do nome, alcunha ou nome da
empresa.
Criar um Novo Contacto
Utilize o teclado para criar novos contactos:
Digite os números no teclado T9. Poderá selecionar «New contact» [novo contacto] ou «Add to
contacts» [adicionar aos contactos].
Adicionar novos contactos através do registo de chamadas:
Toque no ícone de seta ao lado do número de telefone para aceder à interface seguinte. Poderá
selecionar «New contact» ou «Add to contacts».
Adicionar novos contactos através de mensagens:
Toque em «New contact» na lista de contactos.
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Editar Contactos
Escolha qualquer contacto e toque em «Edit» [editar].
Altere as informações do contacto e guarde as alterações.
Modificar as informações dos contactos
Toque num contacto durante alguns segundos. Em seguida, toque em «Edit» para alterar as
informações. Quando terminar, toque em «OK» para guardar as alterações.
Adicionar mais informações
Toque num contacto durante alguns segundos. Em seguida, toque em «Edit» para aceder à
interface dos cartões de contacto. Toque em «Add another field» [adicionar outro campo] para
adicionar mais informações.
Eliminar informações dos contactos
Toque no botão de eliminação à direita para remover as informações.
Criar um grupo
Toque em «My groups» [os meus grupos] para criar um grupo de contactos.
Adicionar um novo contacto ao grupo
Abra um grupo e toque no botão «Add» [adicionar] para selecionar contactos na lista.
Remover contactos de um grupo
Toque durante alguns segundos no contacto que pretende remover. Toque no botão de
eliminação no menu para remover o contacto do grupo. A remoção do contacto não irá eliminar
as informações do contacto na lista de contactos.
Adicionar um contacto à lista de favoritos
Abra o cartão de contacto e toque no botão «Favourite» [adicionar aos favoritos].
Remover um contacto da lista de favoritos
Abra o cartão de contacto e toque no botão «Favourite» para alterar a opção para «Unfavorite»
[remover dos favoritos].
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Tirar Fotografias e Gravar Vídeos

Aceda à câmara para tirar fotografias de alta qualidade com ajuste rápido do comprimento focal.
Suporta igualmente disparo contínuo, temporizador, efeitos especiais, modo panorâmico e outros
modos de fotografia profissionais. Passe para o modo de gravação através da barra de ações
situado no fundo do ecrã para gravar vídeos. Permite gravar vídeos de alta qualidade em 1080p.

Tirar Fotografias
Focar
Toque em qualquer ponto na área de enquadramento para ativar a moldura de focagem. A
localização da moldura será alterada conforme o local onde o utilizador toca no ecrã.
A moldura de focagem tem três estados: Preparação da focagem, focagem falhada e focagem
bem-sucedida. O resultado de focagem falhada ou focagem bem-sucedida é automaticamente
determinado pela aplicação quando o utilizador prime o disparador.
A exposição pode ser rapidamente ajustada rodando a moldura de focagem na horizontal após
uma focagem bem-sucedida.
Flash
Toque várias vezes no botão do flash para alternar entre três modos de flash:
Automático/ligar/desligar.
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Disparo Contínuo
Prima sem soltar o disparador para tirar fotografias de forma contínua. O número de fotografias
tiradas irá ser exibido no centro do ecrã.
Painel de Operações
Deslize o dedo para a esquerda para aceder à interface «Filters» [filtros], onde poderá selecionar
diferentes efeitos de filtro.
Deslize o dedo para a direita para aceder à interface «Options» [opções], onde poderá selecionar
diferentes modos de fotografia e modificar as definições da câmara.
No modo de gravação de vídeo, toque no botão de gravação para começar a gravar. Toque
novamente no botão para parar de gravar.
Toque no botão da câmara na barra de ações situada no fundo do ecrã para regressar ao modo de
câmara. O modo de gravação de vídeo suporta movimento lento, movimento rápido e HDR.
A gravação de vídeo pode ser realizada com definições de qualidade diferentes. Poderá selecionar
1080p, 720p ou 480p.
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Entretenimento
Ouvir Música
A aplicação de música permite reproduzir músicas através do telemóvel. As músicas podem ser
reproduzidas em diferentes modos de acordo com os nomes das músicas, autores, álbuns e listas
de reprodução. Inclui um modo de baixo consumo.

A Minha Música
O ecrã «My music» [a minha música] permite visualizar/gerir músicas no telemóvel e juntar
músicas à lista de favoritos.
Poderá sincronizar a lista de músicas com a Cloud iniciando sessão numa conta Xiaomi.
Reprodução de Música
Interface de reprodução de música.
Visualize a capa do álbum/letra da música em reprodução. Deslize o dedo para a esquerda para
aceder à interface da letra. Deslize o dedo para a direita para regressar à interface da lista de
reprodução atual. Toque na capa do álbum para aceder às funções avançadas, por exemplo, o
controlador da ordem de reprodução, entre outras.
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Visualização de Imagens

Modo de Visualização
Poderá visualizar fotografias tiradas pelo telemóvel e álbuns de fotografias ou diretórios de
ficheiros guardados na memória interna através da galeria. A galeria permite organizar imagens
no seu telemóvel, incluindo as fotografias tiradas pela câmara do telemóvel, com base num
método de organização específico.
Visualização de uma Fotografia Individual
1. Toque na pasta que pretende abrir.
2. Toque na miniatura pretendida para visualizar a fotografia ou vídeo em ecrã completo.
Exibir ou ocultar a barra de controlo
Toque na área central de uma fotografia ou vídeo para aceder à barra de controlo. Toque
novamente para a ocultar.
Opções da barra de controlo inferior
Enviar: O utilizador pode selecionar qualquer tipo de serviço que permita receber fotografias
através de um menu suspenso.
Editar: Permite recortar e rodar a imagem.
Eliminar: Elimina a fotografia que está a ser visualizada.
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Mais: Mapeamento da posição, adicionar a álbum, adicionar a álbum oculto, definir como
wallpaper, definir como foto do contacto, iniciar apresentação de diapositivos.
Opções da barra de controlo superior
Detalhes da fotografia: Permite visualizar os parâmetros detalhados da fotografia.
A barra de controlo é automaticamente ocultada caso não seja realizada qualquer operação
durante 3 segundos.
Aumentar ou reduzir parcialmente o zoom
Afaste dois dedos sobre o ecrã para aumentar o zoom e aperte-os para reduzir o zoom. Poderá
também fazer duplo toque para aumentar o zoom e voltar a fazer duplo toque para reduzir o
zoom.
Visualizar a fotografia seguinte ou anterior
Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.
Ocultar uma Pasta de Imagens
Caso exista uma imagem numa pasta de imagens que não pretende visualizar enquanto está a
percorrer a galeria, prima durante alguns segundos na pasta correspondente e selecione «Hide»
[ocultar]. Para voltar a exibir álbuns ocultados, aceda às definições da galeria e ative a opção
«Show hidden albums» [exibir álbuns ocultados].
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Navegar na Internet

O browser suporta os gestos de duplo toque e afastar/apertar dois dedos para fazer zoom em
páginas de Internet. Aceda rapidamente a vários websites úteis através dos ícones de websites
apresentados.
Permite abrir vários websites ao mesmo tempo. Deslize a partir da extremidade do ecrã para
percorrer os separadores.
Ecrã completo inteligente para otimizar a navegação.
Inclui um modo de leitura que elimina todos os elementos que possam afetar a leitura, deixando
apenas o essencial para ler mais facilmente.
Multitarefas
Os telemóveis Mi Phone permitem executar multitarefas. Apenas terá de tocar no botão de menu
e selecionar a aplicação que pretende abrir.
O botão de remoção com um só toque irá ajudá-lo a encerrar todas as aplicações em curso de
forma instantânea para libertar rapidamente espaço de memória.

Adicionar Widgets, Alterar Wallpaper e Miniaturas do Ecrã Inicial

Poderá utilizar o gesto de apertar ou tocar durante alguns segundos no botão de menu para
aceder ao modo de edição. Para adicionar widgets, selecione «Widgets».
Selecione «Move apps» [mover aplicações] no menu para mover aplicações em massa ou eliminar
aplicações no desktop. Permite criar rapidamente uma nova pasta.
Selecione «Wallpaper» no menu para alterar o wallpaper e o ecrã de bloqueio.
Utilize o gesto de apertar com três dedos sobre o desktop para aceder ao modo de miniaturas.
Neste modo poderá adicionar, eliminar e ajustar a sequência exibida no ecrã. Permite definir um
ecrã inicial e saltar para um ecrã imediatamente.
Xiaomi Communications Co., Ltd.

29

Alterar Temas

Utilize a aplicação de temas para alterar o tema utilizado pelo sistema. O telemóvel pode ser
parcialmente personalizado, incluindo a seleção do wallpaper, ecrã inicial, ícones, ecrã de
bloqueio, toque de chamada, etc. Além disso, poderá utilizar recursos online para fazer o
download de novos temas sempre que quiser, tornando ainda mais fácil a alteração do tema.
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Ferramentas do Sistema

Explorador de Ficheiros
O explorador de ficheiros fornece informações sobre a capacidade de armazenamento atual do
seu telemóvel. Suporta a apresentação rápida de documentos através de categorias e permite
gerir documentos com base em rotas. Além disso, inclui uma função FTP que permite efetuar a
gestão remota dos documentos do telemóvel num PC através de uma WLAN.
Segurança
Não terá de se preocupar com nada quando utilizar a MIUI. As funcionalidades de segurança fazem
parte do sistema e são executadas de forma segura e consistente ao nível do sistema. As
funcionalidades integradas de limpador de lixo, lista de bloqueios, deteção de vírus,
monitorização de utilização de dados, utilizador de bateria e administrador de licenças numa só
aplicação oferecem uma proteção completa da segurança e privacidade do seu telemóvel.
Backup
Esta aplicação permite efetuar uma cópia de segurança dos contactos, registos de chamadas,
mensagens, definições do sistema, etc. Após a realização do backup poderá optar entre um
restauro total ou parcial.
Atualizações
Mantenha a MIUI atualizada com a versão mais recente. É possível efetuar o restauro para a versão
imediatamente anterior.
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Outras Utilizações
Relógio
Permite alterar as definições do relógio e criar alarmes e lembretes personalizados com repetição.
Tempo
Previsão meteorológica para os próximos três dias, exibição das condições meteorológicas em
tempo real, notificação de mudança súbita do tempo, tempo de família e partilha rápida da
previsão meteorológica com a família.
Notas
As notas ajudam-no a fazer rapidamente anotações que poderá partilhar por email ou através de
outros métodos. Suporta a sincronização com a aplicação Google Tasks.
Calendário
Permite verificar datas e feriados.
Lanterna
A aplicação de lanterna pode ser utilizada rapidamente premindo durante alguns segundos o
botão de menu após a ligação do ecrã. Também pode ser utilizada através da barra de notificações
após o desbloqueio do ecrã.
Rádio
O rádio suporta a sintonização automática de estações de rádio, a adição de estações de rádio a
uma lista de favoritos e a utilização do altifalante.
Gravador
O gravador ajuda-o a gravar rapidamente notas de voz. Consegue gravar de forma ininterrupta até
7 dias.
Bússola
A bússola ajuda-o a encontrar uma direção rapidamente.
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Serviço de linha direta

Contacte as linhas diretas do serviço de apoio ao cliente indicadas em seguida, caso seja
necessário:
Singapura: +65 6761 6088
Malásia: 1 800 281 182 / 015 4840 7777
Índia: 1800 103 6286
Indonésia: 0800 1 401558
Hong Kong: 3001 1888
Taiwan: 02 2192 1023

Apoio ao cliente online

O nosso chat online permite-lhe comunicar com o serviço de apoio ao cliente em tempo real. Visite
os links que se seguem para obter mais conselhos sobre a utilização dos produtos Xiaomi:
Singapura: http://www.mi.com/sg/service/online/
Malásia: http://www.mi.com/my/service/online/
Índia: http://www.mi.com/in/service/online/
Indonésia: http://www.mi.com/id/service/online/
Filipinas: http://www.mi.com/ph/service/online/
Hong Kong: http://www.mi.com/hk/service/online/
Taiwan: http://www.mi.com/tw/service/online/

Saiba mais

Para obter mais informações sobre a Xiaomi e sobre os nossos produtos e acessórios originais,
visite o nosso website oficial:
Estados Unidos: http://www.mi.com/en/
Europa: http://www.mi.com/en/
Singapura: www.mi.com/sg
Malásia: www.mi.com/my
Índia: www.mi.com/in
Indonésia: www.mi.com/id
Filipinas: www.mi.com/ph
Hong Kong: www.mi.com/hk
Taiwan: www.mi.com/tw
Faça parte da família MIUI. As suas opiniões ajudam-nos a moldar o futuro da MIUI.
en.miui.com
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Guia de Utilizador Mi Phone
O website http://www.mi.com é o único website oficial da Xiaomi Inc. O domínio mi.com é
utilizado sob a proteção das leis da República Popular da China.
e MIUI são marcas comerciais da Xiaomi Inc.
MIUI é o sistema operativo integrado do smartphone Mi Phone. Todos os direitos reservados pela
Xiaomi Inc.
Este guia de utilizador é aplicável aos modelos que se seguem:
2013023 / 2013029 / 2013062 / 2013121 / 2014715 / 2014817 / 2014818 / 2014819 / 2014215 /
2014817 / 2015015 / 2015011 / 2015051 / 2015105 / 2015816 / 2015116 / 2015161 / 2016001 /
2016002 / 2016031 / 2016032 / 2016037 / 2015711 / 2016070 / 2015213 / 2016117 / 2016102 /
MAG138 / MAI132
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