
                                                                                                          

 
 Miהגדרת חשבון הנחיות 

 .שרכשת Xiaomiמתוצרת  ברכות על מכשיר לקוח יקר,

 :Xiaomiשל חברת על מנת להיכנס לכל המוצרים והשירותים  Miהשתמש בחשבון 

 .Mi Cloud  סנכרן את התמונות, אנשי הקשר, יומן השיחות וההודעות שלך בכל המכשירים שלך עם  •

 . https://i.mi.com :שלך באמצעות כל דפדפן ב  Miאו אתר את מכשיר שסינכרת תכניםגש ל  •

 .MIUI  שלך מתוך מאות ערכות הנושא הייחודיות הזמינות ב'חנות ערכות הנושא' של Mi בחר ערכת נושא עבור מכשיר  •

 . en.miui.com:הרשמי ב MIUI הצע תכונות חדשות, פרסם משוב ודווח על שגיאות בפורום  •

 באפשרותך להשתמש באותה ו Mi במידה והשתמשת בעבר באחד מהשירותים המופיעים מעלה, יש ברשותך כבר חשבון   

 . הזמינים כתובת דוא"ל או באותו מספר טלפון על מנת לבצע כניסה לכלל השירותים   

 . https://account.xiaomi.com: מספר טלפון לשחזור בהימנע מנעילת חשבונך על ידי הוספת כתובת דוא"ל או    

 :במכשיר חדשחדש  Miיצירת חשבון 

 .Miבעת הגדרה ראשונית של המכשיר, יופיע מסך הגדרת חשבון 

 :לפעול בהתאם להנחיות הבאותפעיל למכשיר ו SIMלהכניס יש 

      
" ולאחר מכן צור חשבוןלבחור בשדה "יש  .1

 ".השתמש במספר טלפון"בשדה 
 
 

 .המתין לזיהוי הסים והפעלת התהליךיש ל .2

https://i.mi.com/
https://account.xiaomi.com/


                                                                                                          

 

    
 יש להקליד סיסמה רצויה בהתאם למבנה  .3

  ".אישורהנדרש ולהקיש על "
בסיום התהליך תופיע הודעה "החשבון נוצר" ויתקבל  .4

 מספר משתמש. -מספר מזהה חשבון 
 

 :קיים Miחשבון  יצירת

 

 

      
יש להקליד את מספר הטלפון בו נוצר החשבון  .1

בהתחלה( ואת  0לראשונה )ללא ספרה 
". היכנסהסיסמא של החשבון ולהקיש על "

המערכת תבדוק את הסיסמא ותמשיך לשלב 
 הבא במידה ואושר.

משלב זה ניתן להמשיך הלאה בהגדרת המכשיר  .2
 הראשונית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                          

 
 :mi.comבאתר  Miיצירת חשבון 

  

 

 

 

יש להיכנס לכתובת  .1

https://account.xiaomi.com .ולבחור שפה 

 יש לבחור בשפה הרצויה. .2

  
באמצעות  - Miיש לבחור את אופן יצירת חשבון  .4 ".יצירת חשבוןיש לבחור בשדה " .3

לשם  .כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון
 ההסבר נבחר במספר טלפון.

 

 

 הרצוי  הנייד יש להקליד את מספר הטלפון .5
בהתחלה(, להקליד את תווי  0)ללא ספרה 

 ."iMצור חשבון הקוד ולהקיש על "

 

 

https://account.xiaomi.com/


                                                                                                          

 
 : ccount.xiaomi.comaבאתר  Miשחזור סיסמת חשבון 

 

 

  
יש להיכנס לכתובת  .1

https://account.xiaomi.com  ולבחור שפה

 לפי הסעיף הקודם ולאחר מכן בשדה:
 ".שכחת את הסיסמה?"
 

 הקליד אמצעי מזהה: דואר אלקטרוני או יש ל .2
 בהתחלה(,  0מספר טלפון )ללא ספרה 

 ".הבאולהקיש "

  
המערכת תאמת את מספר הטלפון. יש לאשר  .3

 ."שליחהבלחיצה על "
יש להזין את קוד האימות המופיע על המסך ולאשר  .4

 ".שליחהבלחיצה על "

 

 

 Xiaomi -מ SMSיש להמתין לקבלת הודעת  .5

 ולהקליד את המספר המתקבל בשדה:
 ".שליחה" ולאשר בלחיצה על "הזן קוד"
 
 

 המתקבל במכשיר הנייד. SMSדוגמה להודעת  .6
 

 

 

 

https://account.xiaomi.com/


                                                                                                          

 

  
יש להקליד את הסיסמה החדשה פעמיים  .1

 ".שליחהלאחר מכן לאשר בלחיצה על "ו
תופיע ההודעה הבאה וכעת בסיום תהליך השחזור  .2

 .Miניתן לחזור ולהשתמש בחשבון 

 

 

 


