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Fungsi app vault miui 11

bagaimana menyingkirkan menu pintasan aplikasi vault di ponsel xiaomi - pembaruan miui terbaru menambahkan halaman untuk aplikasi Voult, halaman ini akan Anda temukan, jika Anda kembali ke layar beranda dan menggesek ke kiri, maka menu konteks aplikasi Voult ini muncul aplikasi.voult mungkin berguna bagi orang-orang, namum for me xiaomi kustomisasi halaman
tampilan (menyesuaikan) atau menu pintasan dari kubah aplikasi ini tidak berguna sama sekali .oleh karena itu saya selalu menghilangkan menu pintasan voult ini.bagi Anda yang berpikir sama, karena saya juga menghilangkan halaman aplikasi Voult di HP Xiaomi, berikut adalah tutorial tentang cara menghilangkan menu pintasan aplikasi Vault pada HP Xiaomi, sebenarnya
tutorial ini sama dengan cara menonaktifkan miui layar gesek pada xiaomi .ada dua cara yang , yang selalu saya pilih langsung dari menu beranda, tahan dan kemudian langsung sampai costom tampilan muncul, lalu saya pilih opsi pengaturan, lalu pilih Lainnya ke pengaturan menu Layar utama &amp; terbaru.jika Anda kesulitan mengikuti cara pertama, gunakan cara kedua
lebih mudah, pertama-tama buka menu pengaturan atau pengaturan ponsel xiaomi yang Anda gunakan.lalu gulir dan cari menu rumah &amp; rencents (layar beranda &amp; streaming) untuk detail lebih lanjut perhatikan tangkapan layar saya di bawah ini: cara menghilangkan menu pintasan kubah aplikasi pada miuis xiaomi setelah Anda membuka layar beranda &amp; menu
terbaru, silakan nonaktifkan fungsi aplikasi Voult karena menonaktifkan aplikasi Voult sangat mudah untuk hanya menggesek ke kiri atau menekan menu sekali.cara menghapus menu konteks dari aplikasi terbaru setelah Anda memilih untuk menonaktifkan fungsi aplikasi Voult, pemberitahuan sistem ditampilkan, untuk memastikan bahwa Anda benar-benar ingin menonaktifkan
fitur, langkah terakhir cukup pilih opsi MATIKAN untuk menonaktifkan feature.As gambar di bawah ini, cara menghapus (menyesuaikan) indikator kustomisasi xiaomi atau menu pintasan aplikasi Vault pada miui xiaomi sekarang Anda dapat menutup semua menu pengaturan, dan mencoba untuk pulang dan menggesek / menggesek ke kanan, halaman aplikasi voult tidak boleh
lagi tersedia. Anda hanya mengikuti tutorial di atas, yang membedakan bahwa Anda hanya perlu meluncur ke aplikasi Voult yang tepat, maka akan segera aktif.banyak yang tidak berani menghilangkan fitur ini karena mereka berpikir bahwa ada keuntungan dan berbahaya ketika dimatikan, penggunaan aplikasi Voult hanya untuk aplikasi berita pintas dll, jika Anda tidak mematikan
lebih baik, setidaknya dapat menghemat masa pakai baterai dan kuota internet Anda.oke jadi bagaimana kombinasi dari aplikasi Anda dapat melihat kotak komentar di bawah Pembaruan Vault Aplikasi ke MIUI Versi 10 membawa berbagai perubahan, dari pembaruan hingga menambahkan fitur baru. Salah satu hal yang akan kita bahas kali ini adalah App Vault. Apa itu App
Vault? Sederhananya, App Vault adalah widget yang bertindak sebagai pintasan. Aplikasi Vault berisi Link. Mulai dari app, acara kalender, catatan hingga pintasan perangkat yang mudah diakses dengan menggesek layar utama ke kanan. Pintasan di App Vault juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Anda dapat menambahkan aplikasi atau pintasan yang sering diakses ke
alat yang umum digunakan. Misalnya, tambahkan aplikasi WhatsApp, hapus tautan cache, nilai tukar, dan lainnya. Bahkan jika berisi sejumlah pintasan keyboard yang mudah diakses. Ternyata masih banyak penggemar Mi yang tidak ingin menggunakan App Vault dan lebih memilih untuk mematikan fitur ini. Bahkan, fitur ini bisa membuat Xiaomi terlihat seperti iPhone, anda
tahu. Tetapi setiap pengguna harus memiliki alasan mereka sendiri mengapa mereka tidak ingin menggunakan Vault Aplikasi. Jika Anda salah satunya, di sini kami akan memberi Anda cara menonaktifkan aplikasi Vault di Xiaomi MIUI 9 dan 10. Buka Pengaturan. Pilih Layar Utama &amp; Recent.In opsi Vault Aplikasi, klik tombol Nyakter/Mati. Jika Anda terbiasa menggunakan
App Vault untuk beberapa pintasan aplikasi. Butuh beberapa saat untuk membuka sesuatu atau mengakses sesuatu. Apakah Anda ingin menggunakan Vault Aplikasi, tetapi tidak bisa? Anda dapat mengunduh Aplikasi Vault dari Play Store. Bagi mereka yang benar-benar membutuhkan fitur ini, yang terbaik adalah tetap menggunakannya. Pintasan aplikasi dapat ditempatkan di
layar beranda, tetapi membuat ponsel Anda terlihat tidak terbonglik. Kenali fitur App Vault di Xiaomi MIUI 9 - Halo MIUIers! Kuharap kau baik-baik saja. Hari ini kita akan berbicara tentang fitur baru yang disebut App Vault, yang diluncurkan pada miui 9.2 stabil. Jika Anda menggunakan mode pengembang saat ini, Anda harus mencoba fitur baru ini, bukan? Jadi, kami di sini untuk
berbagi tips dan trik tentang fitur yang diperkenalkan oleh App Vault di MIUI 9.2. Di sini kami menawarkan semua fitur dan manfaat MIUI 9 App Vault yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengakses aplikasi yang sering digunakan. Fitur App Vault ini tersedia di semua perangkat Xiaomi dengan MIUI 9.2. Jika perangkat Xiaomi Anda masih menggunakan MIUI 8, Anda
harus memperbaruinya terlebih dahulu. Jika Anda meningkatkan ke MIUI 9.2, Anda pasti akan mendapatkan fitur App Vault di perangkat Anda. Fitur ini tersedia untuk semua seri perangkat. Fitur ini berfungsi di semua perangkat seperti Redmi 2 Prime, Redmi 3s (setelah Pembaruan), Redmi Note 4 (setelah Pembaruan), Mi Max, Mi Max 2, Mi 4, Mi 5, Mi 6, Mi Mix, Mi Mix 2 dan
lainnya. Semua perangkat Xiaomi yang menggunakan MIUI 9.2 dapat dengan mudah menggunakan fitur ini. Fitur ini hanya tergantung pada perangkat lunak yang Anda gunakan, itu tidak ada hubungannya dengan perangkat keras. Jadi pastikan Anda meningkatkan perangkat Anda ke MIUI 9.2. Baca juga: Cara Mendukung Semua Aplikasi Split Screen di Xiaomi AndroidApa itu
App Vault? App Vault adalah fitur atau dapat dikatakan oleh asisten pintar Xiaomi, yang menyediakan pintasan berdasarkan penggunaan perangkat Anda. Di sini, App Vault dapat memberi Anda akses langsung ke semua yang Anda butuhkan seperti aplikasi obrolan, kalender, pembersih chace, pemindai kode QR, dan lainnya. Anda juga dapat menambahkan aplikasi lain yang
sering Anda gunakan setiap hari saat belum ada dalam daftar. Fitur di App Vault:Banyak fitur disediakan oleh Asisten Pintar Xiaomi. Mari kita bahas satu per satu! Bilah penelusuran Di bilah penelusuran ini, Anda dapat terhubung langsung ke Google Penelusuran. Bilah pencarian ini juga dapat mencari kontak serta file lokal, jika pencarian Anda tersambung, maka fitur ini akan
segera muncul di daftar pencarian. Di sini Anda dapat membaca berita dan mengajukan pertanyaan. Ini hanya mesin pencari yang dipegang oleh Google. Jadi Anda dapat menggunakannya untuk pencarian harian. Tautan Di Sini, sistem menyediakan pintasan default yang umumnya dapat Anda gunakan, tetapi di sini Anda juga dapat memilih tautan mana yang ingin Anda
gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah daftar pintasan yang disediakan sistem:Clear CacheCleaner AppMi Drop - Send FilesAdd Event - Calendar AppPay - Paytm scan PayQR Code - Scanner AppCalculator - Scientific &amp; CurrencyAlarm - Clock AppCreate New Notes - Notes AppNew Recording - Record AppScanner App - Business QR Scan, Document
ScanDeep Clean - Security AppPhotos - WhatsAppThe LINK dari MIUI. Bagaimana cara mengkustomisasi daftar pintasan di App Vault? Yang perlu Anda lakukan adalah mengklik tiga titik vertikal di judul bilah pintasan. Lalu pilih editan yang muncul di layar. Xiaomi Vault App, penyelenggara yang dibuat oleh produsen Cina. Aplikasi ini menggunakan pintasan ke aplikasi,
kalender, kotak catatan, dan alat sistem canggih yang paling umum digunakan, memungkinkan pengguna untuk menemukan sumber daya yang berguna dengan cepat dan di satu tempat. Meskipun nama yang sama, itu tidak melakukan pekerjaan aplikasi Vault, perangkat lunak yang menciptakan brankas virtual untuk file sensitif. BACA: Xiaomi lana charger yang isi baterai
dalam 40 menit Aplikasi Vault sudah terpasang di ponsel dengan MIUI 9. Untuk mengaksesnya, cukup geser jari Anda dari kiri ke kanan di layar utama perangkat Anda. Pelajari cara menggunakan fitur dan mencari tahu untuk apa aplikasi Xiaomi Vault. Aplikasi ini membawa fitur yang berguna, seperti menghapus cache WhatsApp dan memindai smartphone untuk mendeteksi
masalah. Apa itu aplikasi Xiaomi Vault? Lihat tutorial dan pelajari cara menggunakan aplikasi asli produsen Foto: Raquel Freire / TechTudo Consumer Week 2020: Apakah Anda ingin membeli ponsel, TV, dan produk lain dengan harga diskon? Bertemu Bandingkan TechTudo Sesuaikan Pintasan Aplikasi Vault Langkah 1. Geser jari Anda dari kiri ke kanan di layar beranda MIUI.
Empat bagian ditampilkan: Pintasan, Alat Tingkat Lanjut, Catatan dan acara kalender. Untuk menyesuaikan tautan, pertama-tama sentuh ikon roda gigi di kanan atas layar, lalu ketik pintasan; Jalan, jalan, Tautan di aplikasi Xiaomi Vault Foto: Reproduo / Raquel Freire Langkah 2. Ketuk + di samping fitur aplikasi yang ingin Anda sertakan di pintasan. Lapangan memiliki delapan
posisi. Jika Anda ingin menghapusnya untuk memasukkan yang lain, cukup ketuk - di samping tautan yang dipilih. Jika semuanya sesuai keinginan, ketuk panah di samping Pintasan untuk kembali ke layar sebelumnya. Tambahkan lebih banyak pintasan ke fitur utama aplikasi favorit di Xiaomi Photo Vault: Reproduo / Raquel Freer Cara menghapus cache WhatsApp dan aplikasi
lain dengan Aplikasi Vault Langkah 1. Alat canggih menawarkan banyak opsi untuk membersihkan dan mengoptimalkan ponsel. Salah satu yang paling menarik adalah Hapus cache WhatsApp, yang memungkinkan Anda untuk menghapus sampah messenger tanpa harus menginstal aplikasi lain, menghemat ruang. Untuk menggunakannya, ketuk fitur di layar utama aplikasi
Vault dan tunggu hingga file dihitung. Untuk tujuan tutorial ini, kami menunjukkan pengecualian untuk file audio; Alat pembersih WhatsApp asli dari aplikasi Xiaomi Vault Foto: Reproduo / Raquel Freire Langkah 2. Anda dapat memilih satu audio sekaligus. Tekan tombol Hapus Item Terpilih dan otorisasi Xiaomi untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menggunakan
salah satu fitur Alat Canggih. Setelah ini selesai, data dihapus secara otomatis; Izin Xiaomi diperlukan untuk menggunakan alat kubah canggih Foto: Reproduo/Raquel Freire Langkah 3. Masih dalam alat canggih, buka Mencari dan memperbaiki masalah pada perangkat Anda untuk membuat penilaian penuh terhadap sistem. Tunggu beberapa saat untuk melihat apakah ada
kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, daftar masalah yang ditemukan dan koreksinya ditampilkan, yang dapat dilakukan dengan menekan setiap tombol. Alat Vault Xiaomi canggih termasuk fitur untuk menilai keadaan keseluruhan perangkat Foto: Reproduo / Raquel FreeR Cara menginstal pengingat di layar ponsel Anda dengan aplikasi Vault Step 1. Ketuk kotak Catatan
Cepat di layar beranda Vault untuk menyertakan catatan teks biasa. Masukkan apa yang Anda inginkan dan ketuk Selesai di akhir. Anotasi sekarang akan muncul di layar utama aplikasi Vault. Catatan untuk Aplikasi Foto Vault Xiaomi: Reproduksi / Raquel Gratis Langkah 2. Beralih ke Acara Kalender untuk melihat jadwal Anda atau menambahkan acara. Untuk melakukan tugas
terakhir ini, tekan Tambahkan Acara; Termasuk acara dalam agenda aplikasi Xiaomi Vault Photo: Reproduo / Raquel Freire Langkah 3. Acara judul dan menambahkan informasi penting, durasi e.B. waktu pengingat, apakah acara atau berulang, dll. Ketika Anda siap, ikon periksa untuk menyimpan acara. Saat memasukkan Semua Acara di layar Utama Vault, Anda akan melihat
acara yang baru-baru ini Anda buat dengan orang lain. Semua acara kalender pengguna Acara kalender pengguna di aplikasi Xiaomi Vault Foto: Reproduo / Raquel Freire Langkah 4. Selain keempat fitur utama ini, Xiaomi Vault memungkinkan Anda untuk tetap menyertakan pertukaran, game populer, dan rekomendasi aplikasi di layar beranda. Untuk melakukan ini, masukkan
pengaturan kubah (ikon roda gigi dijelaskan di langkah pertama tutorial ini) dan ketuk tombol + di samping salah satu alat ini. Berisi alat stoking di aplikasi Xiaomi Vault Foto: Reproduction / Raquel Freire Apa buzz antara udios normal dan Xiaomi Air Dots? Opini mengenai Forum TechTudo. Cara menggunakan Cleaner untuk WhatsApp untuk membersihkan file aplikasi aplikasi
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