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Asus zenfone max pro m1 easy mode

Se você tem Zenfone Max Pro (M1), você pode testar o Android 10 imediatamente: A Asus está fora do beta e deve liberar uma atualização estável em fevereiro. Seu telefone não tem zenui ou aplicativos de terceiros pré-instalados, e seu hardware se assemelha a um zenfone 5 – a principal diferença é uma bateria de 5.000 mAh. O fabricante também permitirá a atualização
para o Zenfone Max Pro (M2) em breve. Você pode baixar o Android 10 beta Zenfone Max Pro (M1) site da Asus. O firmware para a versão WW-17.2017.1911.407 inclui o patch de segurança mais recente do Google e requer download de 1,59 GB. Depois de baixar o arquivo, coloque-o no diretório raiz, reinicie o dispositivo e toque na mensagem que deseja instalar. A Asus
observa que a instalação excluirá todas as suas informações pessoais, então você precisará fazer um backup primeiro. E há um erro conhecido: a gravação de vídeo EIS (estabilização eletrônica de imagem) não funciona agora. Se você quiser voltar para o Android 9 Pie, você pode MaxProM1_10_downgrade_to_9 no mesmo link que mencionamos acima; siga estas instruções
para usá-lo. Olivier Vongxay, consultor de relações públicas da Asus na França, promete que uma atualização estável para o Android 10 Zenfone Max Pro (M1) e Max Pro (M2) será lançada em fevereiro. Ele não menciona Zenfone 5.Asus atualizado Zenfone 5Z e Zenfone 6 android 10 e lançado em versão beta ROG Phone II.Asus Zenfone Max Pro (M1) - Datasheet:Bateria:
5000 mAh; Câmera: 13 + 5 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal); Conectividade: 3G, 4G, Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, rádio FM; Dimensões: 159 x 76 x 8,5 mm;GPU: Adreno 509; Memória externa: suporte a cartão microSD de até 2 TB; Memória interna: 32 GB ou 64 GB; RAM: 3 GB ou 4 GB; Peso: 180 gramas; Plataforma: Android 8.1 Oreo,
Android 9 Pie atualizado; Processador: octa-core Snapdragon 636 em 1,8 GHz; Sensores: acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, impressões digitais; Display: 5,99 polegadas LCD IPS 2160×1080 pixels de resolução e Informações de Glass.Com Gorilla do XDA Developers. Tema, launcher e papel de parede ao vivo (fundo HD) Asus ZenFone Max Pro (M1).
Personalizar seu papel de parede de amor, ícones fofos e gadgets nunca foi tão fácil como o ZenFone Max Pro (M1), um aplicativo gratuito de personalização! É hora de decorar sua tela inicial em um estilo contemporâneo com nosso belo tema e launcher e lindos papéis de parede ao vivo. Não só isso, este tema inclui incríveis papéis de parede de amor HD 4K e ícones
totalmente personalizados para o seu telefone. Instale este tema imediatamente e entre no estilo moderno. Os temas suportam os seguintes lançadores:1. Suma Launcher (Android Oreo 8.0 Veja também o Android P 9.0).2. Novo Launcher.3. Lançador ADW.4. Lançador claro.5. Lançador TSF.6. Zero Launcher.7. O próximo lançador.8. Lançador de linha. AMAZING ★
FEATURES HD 4K live wallpapers.★ coleção branca pacotes de pacote de ícones.★ Personalize aparência animada de pleno direito.★ Suporte para paisagem e retrato para telefone e tablets.★ fácil de usar.★ Pequeno em tamanho e muito rápido e simples. Para definir este ela, porco os seguintes passos: ☐ Selecione o seu Asus ZenFone Max Pro (M1) (pacote de ícones).),
Toque no entry Aplicar her.), Selecione sua escolha de almoço em que você deseja aplicar este (Suma Launcher Recomendado). Emid segua, aplique-la. aguarde quase 20 segundos para aplicar-la. Para alterar o papel de parede e bloquear o fundo da tela, porco como etapas abaixo: o Selecione o seu 'Asus ZenFone Max Pro (M1)'.) widget de relógio e widget de pesquisa em
um piscar de olhos!- Interface de usuário amigável ao iniciante!- Temas, legais e elegantes para escolher!- Fácil de usar um menu de parada onde você pode acessar sua câmera, calendário, mapas, alarme, galeria e muito mais com o toque de um botão! Este belo seu (papel de parede de amor em 3D, fundo e almoço) pode ser executado em smartphone e tablet. Este seu será
instalado no Asus ZenFone Ao Vivo (L1) / ZenFone 5z / ZenFone 5 Lite / Zenfone Max Plus (M1) / Zenfone 4 Pro / Zenfone 4 selfie etc * Este aplicati não é af Iliado com ou endossado pela Asus.* Este aplicativo não é afiliado com ou endossado pelo Android.Página 2 SIGA-NOS Temos que dizer que a Asus atualizou radicalmente sua abordagem de smartphone em 2018. Este
ano, a gigante da tecnologia parece disposta a deixar de lado algumas tradições e dar aos consumidores exatamente o que eles estão convencidos e pedindo. O recém-lançado Zenfone Max Pro M1 (Review) é uma prova dessa nova filosofia da Asus e também da primeira marca de telefone a rodar quase em estoque android ROM. O software ainda é uma Interface DoM Zen,
mas mantém a aparência e a sensação do estoque e foi removido abaixo do básico. Asus, no entanto, adicionou alguns extras que as pessoas muitas vezes pedem. Então, se você já possui um, aqui estão algumas coisas que você pode fazer com o Zenfone Max Pro M1: 1. Modo Retrato Zenfone Max Pro M1 aplicativo de câmera de retrato é um pouco confuso. Na verdade, a
seleção do modo retrato no menu sidebar não é o modo de desfoque de fundo ou bokeh. Você pode encontrar o ícone do modo retrato na barra superior ao lado da roda de configurações, como mostrado na imagem acima. Basta tocá-lo e a segunda câmera de detecção de profundidade pode agir. Deve-se notar que as fotos reais do retrato no telefone acabam sendo melhores
do que o que você vê na tela do visor antes de pressionar a tecla do obturador. Leia também: Como obter o modo retrato no Galaxy S8 e Galaxy S9 2. Redimensionar a fonte nas configurações do display também inclui algumas opções de acessibilidade, como redimensionar a fonte. Então, se você prefere fontes maiores que são mais leves em seus olhos, você pode ir Use o
controle deslizante para redimensionar ou diminuir o tamanho da fonte. 3. Mostre a porcentagem de bateria A barra de status Zenfone Max Pro M1 tem uma fonte de alimentação de 5000mAh, grande o suficiente para controlar toda a ansiedade da bateria. No entanto, ainda é conveniente verificar exatamente quanto você deixou no tanque. Para ativar a porcentagem de bateria
do Zenfone Max Pro M1 em Configurações&gt;&gt; Bateria, e ativar a porcentagem de bateria listada sob gerenciamento de energia. No mesmo menu 4, você também pode visualizar outras estatísticas relacionadas à bateria. Use dois cartões SIM 4G VoLTE Asus Zenfone Max Pro M1 é o único telefone disponível rs. 15.000, que suporta dois cartões SIM VoLTE ao mesmo
tempo. Então, você tem a opção de usar o Jio SIM para fazer uma chamada e outros dados SIM sem desligar o Jio SIM. Para gerenciar dois cartões VOLTE SIM, acesse Configurações &gt;&gt; Rede e Internet. Agora você pode navegar para a opção móvel e selecionar a rede preferida 2G /3G/4G tanto para SIM 1 quanto SIM 2. Você também pode ir para a opção cartão SIM
para definir def qual SIM é usado automaticamente para dados, chamadas ou textos. 5. Acesse gestos zenmotion (double tap wake, sleep, etc.) Apesar da experiência quase limpa do Switch para Android, a Asus manteve seus gestos de Zenmotion no Zenfone Max Pro M1. Para abrir esses gestos em Configurações e rolar até as configurações do sistema. Você encontrará
gestos nas configurações do sistema. 6. Ligue o protetor de bateria automaticamente Você pode configurar o Asus Zenfone Max Pro M1 para ligar automaticamente o modo de economia de bateria automaticamente quando o suco da bateria estiver acabando. Para fazer isso, vá para Configurações&gt;&gt; Bateria. Toque no protetor de bateria (sem alimentá-lo). Agora, toque em
Ligar automaticamente e escolha quando quiser que o modo de economia de energia entre em ação (5%, 15% ou nunca). 7. Altere a temperatura da cor da tela Ao contrário da maioria dos dispositivos Android da loja, o Zenfone Max Pro M1 permite ajustar a faixa de temperatura de cor. Em configurações de tela, você pode mover-se para tons mais quentes que são mais leves
em seus olhos ou em direção a tons mais frios, se você preferir ter brancos bluned. Nós, por exemplo, como um tom um pouco mais quente do que as configurações padrão do Zenfone Max Pro. 8. Remova as vibrações nos botões de teclado e navegação Se você não quiser que seu telefone retorne feedback háptico toda vez que pressionar o botão de navegação ou quando
digitar usando o teclado, poderá desativar a vibração. Para fazer isso, selecione Configurações &gt; Som &gt; Avançado e, em seguida, desligue o Vibrador na prensa. Se você quiser remover o feedback de vibração apenas do teclado, você pode fazê-lo sob Configurações de Gboard sob Preferências. 9. Altere os aplicativos padrão para alterar os aplicativos padrão do Zenfone
Max Pro M1, vá para Configurações &gt;&gt; Apps &amp; Notification&gt;&gt; Avançado e selecione os aplicativos padrão. Aqui você pode alterar as preferências padrão do aplicativo que já foram especificadas. No mesmo menu, você também pode decidir qual aplicativo você quer abrir com os links que deseja ver em outros aplicativos. Confira também: 7 melhor telefone com
sensor de impressão digital mal exibido 10. Ligue a tela inicial Gire se você usar com frequência off-road e achar mais fácil navegar na posição de paisagem da tela inicial, você pode ativar a opção de girar a tela inicial das rotações do seu telefone. Apenas uma longa pressão em qualquer lugar da tela inicial, configurações domésticas e ativar a rotação da tela inicial. Você
também pode alterar a forma do ícone aqui. 11. Ligue as mensagens de transmissão de celular Se você não conseguir mensagens irritantes de transmissão de celular do seu Zenfone Max Pro M1, isso porque de alguma forma as transmissões de emergência estão ligadas. Para desligá-los, vá para Configurações&gt;&gt; aplicativos e notificações &gt;&gt; Avançado e selecione
transmissão de emergência. Desligue as notificações na próxima tela e você está pronto. Melhores recursos ocultos do Asus Zenfone Max Pro, truques e truques Estas são algumas das coisas que você deve experimentar no Zenfone Max Pro M1. Como o software é próximo do Android puro, a interface não está cheia de recursos à esquerda e à direita, mas todos os
fundamentos ainda estão cobertos. 10 melhores celulares Dual SIM Dual VOLTE Suporte que podem ser comprados em 2019 2019
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