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Apie šį naudotojo vadovą
Svarbu. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite svarbią informaciją apie saugų prietaiso ir
baterijos naudojimą, kuri pateikiama spausdinto naudotojo vadovo skyriuose „Jūsų
saugumui“ ir „Gaminio saugumas“ arba interneto svetainėje www.nokia.com/support. Kad
sužinotumėte, kaip pradėti naudoti naująjį prietaisą, perskaitykite spausdintą naudotojo
vadovą.
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Pradžia
Klavišai ir dalys
Patyrinėkite naujojo telefono klavišus ir dalis.

JŪSŲ TELEFONAS

1. Pagrindinis fotoaparatas
2. Garso jungtis
3. Mikrofonas
4. SIM kortelės
5. "MicroSD" kortelė
6. Garsiakalbis
7. Mikrofonas

8. Kroviklio jungtis
9. Pirštų atspaudų jutiklis / pradinis
10. Priekinis fotoaparatas
11. Garsiakalbis prie ausies
12. Garsumo klavišai
13. Įjungimo / užrakinimo klavišas

Kai antena naudojama, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o
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veikimo metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti akumuliatoriaus
veikimo trukmę.
Nesijunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, nes jis gali pažeisti
įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties
prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo
įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.
Įrenginio dalys yra magnetinės. Įrenginys gali pritraukti metalinius daiktus. Arti
prietaiso ilgam laikui nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių kortelių, nes
kortelės gali būti sugadintos.

SIM ir atminties kortelės įdėjimas arba išėmimas
SIM IR ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS

1. Atidarykite SIM dėklą ir atminties kortelės dėklą įkišdami pridedamą dėklo
atidarytuvą į angas šalia dėklų.
2. Kontaktų sritį nukreipę žemyn, įdėkite "nano-SIM" į 1 lizdą dėkle. Jei turite modelį
su dviem SIM kortelėmis, į 2 lizdą galite įstatyti antrą SIM kortelę arba atminties
kortelę. Jei turite vienos SIM variantą, į 2 lizdą galite įstatyti tik atminties kortelę.
3. SIM ir atminties kortelės dėklą vėl įstumkite atgal.¹
Pastaba: Jei turite modelį su dviguba SIM ir tik vienu SIM dėklu, vienu metu negalite
naudoti dviejų SIM kortelių ir atminties kortelės.
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SIM IR ATMINTIES KORTELIŲ IŠĖMIMAS
Atidarykite SIM ir atminties kortelių dėklus, išimkite korteles ir įstumkite dėklus atgal
į jų atitinkamas angas.

© „HMD Global Oy“, 2017. Visos teisės saugomos.

"Nokia 5" Naudotojo vadovas

Telefono įkrovimas
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

1. Prijunkite suderinamą įkroviklį prie sieninio elektros lizdo.
2. Prijunkite kabelį prie telefono.
Telefonui tinka USB "micro-B" kabelis. Taip pat telefoną galite krauti kompiuteriu per
USB kabelį, tačiau tai gali užtrukti ilgiau.
Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, gali praeiti kelios minutės, kol bus rodomas
krovimo indikatorius.
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Telefono įjungimas ir nustatymas
Įjungus telefoną pirmą kartą, jis pateiks nurodymus, kaip nustatyti tinklo ryšį ir
telefono nustatymus.

TELEFONO ĮJUNGIMAS
1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kol
telefonas suvibruos.
2. Kai telefonas įsijungs, pasirinkite savo kalbą ir regioną.
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

DUOMENŲ PERKĖLIMAS IŠ ANKSTESNIO TELEFONO
Galite perkelti duomenis iš ankstesnio įrenginio į šį įrenginį naudodamiesi "Google"
paskyra.
Norėdami sukurti savo senojo telefono duomenų atsarginę kopiją "Google"
paskyroje , žr. senojo telefono naudotojo vadovą.
1. Palieskite Nustatymai > Paskyros > Įtraukti paskyrą > "Google" .
2. Pasirinkite, kuriuos duomenis norėsite atkurti savo telefone. Prijungus telefoną
prie interneto, sinchronizuoti bus pradėta automatiškai.

PROGRAMŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS IŠ ANKSTESNIO "ANDROID"
TELEFONO
Jei jūsų ankstesnis įrenginys buvo "Android" ir jame buvo įjungtas atsarginės kopijos
darymas į "Google" paskyrą, galite atkurti programų nustatymus ir "Wi-Fi"
slaptažodžius.
1. Palieskite Nustatymai > Atsarginė kopija ir nustat. iš naujo .
2. Perjunkite Automatinis atkūrimas į Įjungta .

Dviejų SIM nustatymai
Jei turite modelį su dviguba SIM, telefone galite naudoti dvi SIM korteles, pvz., vieną,
skirtą darbui, o kitą – asmeniniam naudojimui.
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Pastaba: Įrenginiuose, kuriuose galima naudoti dvi SIM korteles, 4G tinklą palaiko SIM1 ir
SIM2 lizdai. Tačiau, jei SIM1 ir SIM2 lizduose įdėtos LTE SIM kortelės, SIM1 lizde esanti SIM
kortelė palaiko 4G / 3G / 2G tinklus, tuo tarpu SIM2 lizde įdėta kortelė gali palaikyti tik 3G /
2G tinklus. Norėdami apie SIM korteles sužinoti daugiau, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM KORTELĖS PASIRINKIMAS
Kai, pavyzdžiui, skambinate, galite pasirinkti, kurią SIM kortelę naudoti – surinkę
numerį palieskite atitinkamą SIM 1 arba SIM 2 mygtuką.
Telefone atskirai rodoma abiejų SIM kortelių tinklo būsena. Kai įrenginys
nenaudojamas, pasiekiamos abi SIM kortelės, tačiau, kai yra aktyvi viena SIM kortelė,
pvz., skambinant, kita SIM kortelė gali būti nepasiekiama.

SIM KORTELIŲ VALDYMAS
Nenorite, kad darbas trukdytų jūsų laisvalaikiui? O gal vienos SIM kortelės duomenų
perdavimo ryšys yra pigesnis? Galite pasirinkti, kurią SIM kortelę norite naudoti.
Palieskite Nustatymai > SIM kortelės .

SIM KORTELĖS PAVADINIMO KEITIMAS
Palieskite SIM kortelę, kurios pavadinimą norite pakeisti, ir įveskite norimą
pavadinimą.

SIM KORTELĖS PASIRINKIMAS SKAMBINIMUI ARBA DUOMENŲ PERDAVIMO
RYŠIUI
Po Pageidautina SIM kortelė, skirta palieskite nustatymą, kurį norite keisti, ir
pasirinkite SIM kortelę.
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Pirštų kontrolinio kodo ID nustatymas
Savo telefoną galite atrakinti vos vienu piršto palietimu. Nustatykite kontrolinio kodo
ID, kad užtikrintumėte didesnę saugą.

KONTROLINIO KODO PRIDĖJIMAS
1. Palieskite Nustatymai > Sauga > Kontrolinis kodas . Jei jūsų telefone
nenustatytas ekrano užraktas, palieskite NUSTATYTI EKRANO UŽRAKTĄ .
2. Pasirinkite atsarginį atrakinimo būdą, kurį norite naudoti užrakinimo ekranui, ir
vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

Telefono užrakinimas ir atrakinimas
TELEFONO UŽRAKINIMAS
Jei nenorite netyčia paskambinti, kai telefonas yra kišenėje arba krepšyje, galite
užrakinti telefono mygtukus ir ekraną.
Norėdami užrakinti mygtukus ir ekraną, paspauskite įjungimo mygtuką.

MYGTUKŲ IR EKRANO ATRAKINIMAS
Paspauskite įjungimo mygtuką ir perbraukite per ekraną į viršų. Jei prašoma,
pateikite papildomus kredencialus.
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Jutiklinio ekrano naudojimas
Saugokite jutiklinį ekraną nuo sąlyčio su kitais elektriniais prietaisais, jo stipriai
nespauskite ir nelieskite aštriais daiktais.
Geriausia naudotis pirštais arba specialiais priedais – ant jutiklinio ekrano niekada
nenaudokite rašiklio, pieštuko ar kito aštraus daikto.
Palikus jutiklinį ekraną įjungtą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali išdegti ekranas).
Norėdami to išvengti, užrakinkite ekraną, kai telefono nenaudojate.

ELEMENTO VILKIMAS PALIEČIANT IR LAIKANT

Uždėkite pirštą ant elemento keletui sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.
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PERBRAUKIMAS

Uždėkite pirštą ant ekrano ir braukite pirštu norima kryptimi.

SLINKIMAS ILGUOJU SĄRAŠU ARBA MENIU

Greitai brūkštelėkite pirštu nuo ekrano viršaus arba apačios ir pakelkite pirštą.
Norėdami sustabdyti slinkimą, palieskite ekraną.
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DIDINIMAS ARBA MAŽINIMAS

Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapio, nuotraukos ar tinklalapio, ir
slinkite pirštus juos išskėsdami arba suglausdami.

EKRANO ORIENTACIJOS UŽFIKSAVIMAS
Ekranas pasukamas automatiškai, kai telefonas pasukamas 90 laipsnių kampu.
Jei norite užrakinti ekraną, kai įjungtas portreto režimas, braukite žemyn nuo ekrano
viršaus ir palieskite Automatinis pasukimas Norėdami perjungti Portretas .
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NARŠYMO MYGTUKŲ NAUDOJIMAS
Norėdami peržiūrėti atidarytas programas, palieskite mygtuką Apžvalga check_box_outline_blank.
Norėdami pereiti prie kitos programos, palieskite norimą programą. Norėdami
uždaryti programą, ekrane šalia jos palieskite X .
Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, palieskite mygtuką Atgal .
Telefonas įsimena visas programas ir interneto svetaines, kuriose lankėtės nuo
paskutinio karto, kai užrakinote ekraną.
Norėdami eiti į Pagrindinį ekraną palieskite mygtuką Pagrindinis . Ankstesnė
programa lieka atidaryta fone.

DVIEJŲ PROGRAMŲ ATIDARYMAS VIENU METU
Kad būtų lengviau naršyti programose, galite naudoti padalyto ekrano režimą, kad
ekrane būtų rodomos dvi programos. Norėdami įjungti arba išjungti padalyto ekrano
režimą, atidarę programą paspauskite ir laikykite mygtuką check_box_outline_blank.
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Pagrindinė informacija
Telefono pritaikymas savo reikmėms
Sužinokite, kaip personalizuoti Pagrindinį ekraną ir kaip pakeisti melodijas.

EKRANO FONO KEITIMAS
1. Palieskite Nustatymai .
2. Palieskite Ekranas .
3. Palieskite Ekrano fonas .

TELEFONO SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS
1. Palieskite Nustatymai > Garsas .
2. Norėdami pasirinkti konkrečios SIM kortelės skambėjimo toną, palieskite Telefono
skambėjimo tonas (SIM1) arba Telefono skambėjimo tonas (SIM2) .

ĮSPĖJIMO APIE PRANEŠIMĄ SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS
1. Palieskite Nustatymai .
2. Palieskite Garsas .
3. Palieskite Numatytasis pranešimo skambėjimo tonas .

Programos uždarymas ir atidarymas
PROGRAMOS ATIDARYMAS
Palieskite programos piktogramą Pagrindiniame ekrane, kad ją atidarytumėte.
Norėdami atidaryti fone veikiančią programą, paspauskite check_box_outline_blank ir pasirinkite programą.
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PROGRAMOS UŽDARYMAS
Paspauskite check_box_outline_blank ir palieskite close ant programos, kurią norite uždaryti.

VISŲ VEIKIANČIŲ PROGRAMŲ UŽDARYMAS
Paspauskite check_box_outline_blank, perbraukite per visas programas ir palieskite IŠVALYTI VISKĄ .

Pranešimai
Dėl pranešimų žinosite, kas vyksta jūsų telefone.

PRANEŠIMŲ SKYDELIO NAUDOJIMAS
Gavus naujų pranešimų, pvz., žinučių arba praleistų skambučių, ekrano viršuje
esančioje būsenos juostoje bus rodomos indikatoriaus piktogramos. Norėdami
pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų skydelį ir
peržiūrėkite išsamią informaciją.
Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami
uždaryti pranešimų skydelį, perbraukite ekranu į viršų.
Norėdami pakeisti programos pranešimų nustatymus, palieskite Nustatymai >
Pranešimai ir palieskite programos pavadinimą, kad atidarytumėte programos
nustatymus.

SPARČIOJO NUSTATYMO MYGTUKŲ NAUDOJIMAS

Norėdami suaktyvinti funkcijas, palieskite sparčiojo nustatymo mygtukus pranešimų
skydelyje. Norėdami matyti daugiau sparčiojo nustatymo mygtukų, vilkite sparčiojo
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nustatymo meniu žemyn.
Norėdami pertvarkyti mygtukus, palieskite mode_edit, palieskite ir laikykite mygtuką, tada
vilkite jį į kitą vietą.

Garsumo valdymas
GARSUMO KEITIMAS
Jei sunkiai išgirstate telefono skambėjimą triukšmingoje aplinkoje arba skambučiai
yra per garsūs, telefono šone esančiais garsumo mygtukais galite pakeisti garsumą
pagal savo poreikius.
Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, nes taip galite
sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso
jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti
su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

MEDIJOS IR PROGRAMŲ GARSUMO KEITIMAS
Paspauskite telefono šone esantį garsumo mygtuką, kad būtų rodoma garsumo
būsenos juosta, palieskite keyboard_arrow_down ir vilkite medijos ir programų garsumo juostos slankiklį į
kairę arba į dešinę.

TELEFONO NUSTATYMAS Į BEGARSĮ REŽIMĄ
Paspauskite telefono šone esantį garsumo mygtuką ir palieskite notifications, kad
perjungtumėte į tylos režimą.

Patarimas: nenorite, kad telefonas veiktų tylos režimu, bet dabar negalite atsiliepti?
Norėdami nutildyti gaunamąjį skambutį, paspauskite garsumo mažinimo mygtuką. Taip
pat galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo toną pakėlus: palieskite
Nustatymai > Judesiai > Pakėlus nutildyti .Jei norite pasinaudoti galimybe greitai atmesti
skambutį, įjunkite judesių funkciją: palieskite Nustatymai > Judesiai > Apversti, kad būtų
atmestas skambutis . Kai jums skambina, apverskite telefoną, kad atmestumėte skambutį.
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Ekrano kopijos
EKRANO KOPIJOS KŪRIMAS
Norėdami sukurti ekrano kopiją atidarykite pranešimų skydelį ir vilkite būsenos
juostą žemyn. Bakstelėkite Užfiksuoti ekraną . Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti
Nuotraukos .
Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano kopijos užfiksuoti
negalima.

Akumuliatoriaus veikimo trukmė
Išnaudokite visas telefono galimybes gaudami reikiamą akumuliatoriaus veikimo
trukmę. Toliau pateikti veiksmai, kurių galite imtis, kad telefone sutaupytumėte
energijos.
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AKUMULIATORIAUS VEIKIMO TRUKMĖS PAILGINIMAS
Norėdami taupyti energiją:
1. Tinkamai įkraukite: Visada iki galo
įkraukite akumuliatorių.
2. Pasirinkite tik reikalingus garsus:
Nutildykite nereikalingus garsus, pvz.,
klavišų paspaudimo garsus. Palieskite
Nustatymai > Garsai ir ties Kiti
garsai pasirinkite garsus, kuriuos
norite palikti.
3. Verčiau naudokite laidines ausines, o
ne garsiakalbį.
4. Telefono ekrano nustatymų keitimas:
Nustatykite, kad telefono ekranas
greitai išsijungtų. Palieskite
Nustatymai > Ekranas > Miego
būsena ir pasirinkite laiką.

© „HMD Global Oy“, 2017. Visos teisės saugomos.

5. Ekrano ryškumo sumažinimas:
Palieskite Nustatymai > Ekranas >
Ryškumo lygis . Parinktis Automatinis
ryškumas turi būti nepažymėta.
Norėdami reguliuoti ryškumą, vilkite
Ryškumo lygis slankiklį.
6. Fone veikiančių programų
sustabdymas: Paspauskite check_box_outline_blank ir
uždarykite programas, kurių
nenaudojate.
7. Pasirinktinis vietos nustatymo
tarnybų naudojimas: Išjunkite vietos
nustatymo tarnybas, kai jų
nenaudojate. Palieskite Nustatymai
> Vieta ir nustatykite kaip Išjungta .
8. Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai:
Įjunkite "Bluetooth" tik tada, kai
reikia.
Prisijungdami prie interneto
naudokite "Wi-Fi", o ne mobiliųjų
duomenų ryšį.
Sustabdykite telefoną, kad jis
neieškotų galimų belaidžių tinklų.
Palieskite Nustatymai > "Wi-Fi" ir
nustatykite kaip Išjungta .
Jei klausotės muzikos arba kitaip
naudojate telefoną, bet nenorite
skambinti arba priimti skambučių,
įjunkite Lėktuvo režimą. Palieskite
Nustatymai > Daugiau > Lėktuvo
režimas .
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Tarptinklinio duomenų ryšio mokesčių taupymas
Galite sumažinti tarptinklinio duomenų ryšio išlaidas ir telefono sąskaitas pakeitę
mobiliojo ryšio duomenų nustatymus. Norėdami naudoti optimalų ryšio metodą,
pakeiskite "Wi-Fi" ir mobiliojo ryšio tinklų nustatymus.
Tarptinklinis duomenų ryšys reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti
tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.
Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (ypač užsienyje), gali itin
išaugti mokesčiai už duomenis.
"Wi-Fi" ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei
galimas tiek "Wi-Fi", tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos "Wi-Fi"
ryšį.

JUNGIMASIS PRIE "WI-FI" TINKLO
1. Palieskite Nustatymai > "Wi-Fi" .
2. Įsitikinkite, kad "Wi-Fi" tinklas Įjungtas .
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

MOBILIOJO DUOMENŲ PERDAVIMO RYŠIO IŠJUNGIMAS
Perbraukite žemyn nuo viršutinio ekrano krašto, palieskite network_cell ir nustatykite Mobiliojo
ryšio duomenys kaip Išjungta .

Norėdami stebėti savo duomenų naudojimą, palieskite Nustatymai > Duomenų
naudojimas .

DUOMENŲ SIUNTIMO TARPTINKLINIU DUOMENŲ RYŠIU STABDYMAS
Palieskite Nustatymai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai ir išjunkite Tarptinklinis
duomenų ryšys .

Teksto rašymas
Sužinokite, kaip greitai ir efektyviai rašyti tekstą naudojant telefono klaviatūrą.
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EKRANO KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS
Rašyti naudojant ekrano klaviatūrą lengva. Galite naudoti klaviatūrą laikydami
telefoną vertikaliai arba horizontaliai. Skirtingų programų ir kalbų klaviatūros
išdėstymai skirtingi.
Norėdami atidaryti ekrano klaviatūrą, palieskite teksto lauką.

RAŠYMO DIDŽIOSIOMIS IR MAŽOSIOMIS RAIDĖMIS KEITIMAS
Palieskite klavišą "Shift". Norėdami įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, palieskite
klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą palieskite klavišą "Shift".

SKAIČIAUS ARBA SPECIALIOJO SIMBOLIO ĮVEDIMAS
Bakstelėkite skaičių ir simbolių klavišą. Kai kurie specialiųjų simbolių klavišai gali
rodyti kelis simbolius. Norėdami peržiūrėti daugiau simbolių, bakstelėkite ir
palaikykite simbolį arba specialųjį simbolį.

JAUSTUKŲ ĮTERPIMAS
Palieskite jaustukų klavišą ir pasirinkite jaustuką.

TEKSTO KOPIJAVIMAS ARBA ĮKLIJAVIMAS
Palieskite ir palaikykite žodį, vilkite žymeklius prieš žodį ir po jo, kad pažymėtumėte
norimą kopijuoti dalį, ir palieskite KOPIJUOTI . Norėdami įklijuoti tekstą, palieskite
vietą, į kurią norite jį įklijuoti, ir pasirinkite ĮKLIJUOTI .
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SIMBOLIO KIRČIO ŽENKLO UŽDĖJIMAS
Palieskite ir palaikykite simbolį, tada palieskite kirčio ženklą arba kirčiuotą simbolį, jei
jūsų klaviatūra juos palaiko.

SIMBOLIO IŠTRYNIMAS
Palieskite naikinimo klavišą.

ŽYMEKLIO PERKĖLIMAS
Norėdami redaguoti ką tik parašytą žodį jį palieskite ir nuvilkite žymeklį į norimą
vietą.

KLAVIATŪROS SIŪLOMŲ ŽODŽIŲ NAUDOJIMAS
Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau.
Žodžių pasiūlymai galimi ne visomis kalbomis.
Pradėjus rašyti žodį telefonas siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje
parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Norėdami pamatyti daugiau pasiūlymų,
palieskite ir palaikykite rodomą pasiūlymą.

Jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, telefonas automatiškai naudos jį keisdamas jūsų
parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, palieskite jį ir palaikykite, kad pamatytumėte kelis
kitus pasiūlymus.Jei nenorite, kad įvedant tekstą klaviatūra siūlytų žodžius, išjunkite teksto
taisymus. Bakstelėkite Nustatymai > Kalbos ir įvestis > Virtualioji klaviatūra . Pasirinkite
įprastai naudojamą klaviatūrą. Bakstelėkite Teksto taisymas ir išjunkite teksto taisymo
metodus, kurių nenorite naudoti.

ŽODŽIO TAISYMAS
Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, palieskite jį, kad pamatytumėte
teisingo žodžio pasiūlymus.
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RAŠYBOS TIKRINTUVO IŠJUNGIMAS
Palieskite Nustatymai > Kalbos ir įvestis > Rašybos tikrintuvas ir parinktį Rašybos
tikrintuvas nustatykite kaip Išjungta .

Data ir laikas
Stebėkite laiką – sužinokite, kaip naudoti telefoną kaip laikrodį ir kaip žadintuvą, ir
kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai būtų nuolat atnaujinami.

DATOS IR LAIKOS NUSTATYMAS
Palieskite Nustatymai > Data ir laikas .

AUTOMATINIS DATOS IR LAIKO TIKSLINIMAS
Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą.
Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga ir ji gali būti nepasiekiama atsižvelgiant į
regioną ar tinklo paslaugų teikėją.
1. Palieskite Nustatymai > Data ir laikas .
2. Palieskite Automatinis data ir laikas > Naudoti tinklo pateiktą laiką .
3. Įjunkite Automatinė laiko juosta .

LAIKRODŽIO FORMATO PAKEITIMAS Į 24 VAL. FORMATĄ
Palieskite Nustatymai > Data ir laikas ir įjunkite funkciją Naudoti 24 val. formatą .

Laikrodis ir žadintuvas
Jūsų laikrodis veikia ne tik kaip žadintuvas. Sužinokite, kaip dar galite jį panaudoti.
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ATGALINĖS ATSKAITOS LAIKMAČIO NAUDOJIMAS
Daugiau niekada nepervirsite – naudokite atgalinės atskaitos laikmatį virimo laikui
matuoti.
1. Palieskite Laikrodis > hourglass_empty.
2. Nustatykite laikmačio trukmę.

CHRONOMETRO NAUDOJIMAS
Naudokite chronometrą norėdami stebėti savo pažangą ant bėgimo takelio.
Palieskite Laikrodis > timer.

ŽADINTUVO NUSTATYMAS
Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.
1. Palieskite Laikrodis > access_alarm.
2. Norėdami įtraukti žadintuvą, palieskite add_circle.
3. Norėdami žadintuvą pakeisti, jį palieskite. Kad nustatytumėte žadintuvo kartojimą
konkrečiomis datomis, pažymėkite parinktį Kartojimas ir pažymėkite savaitės
dienas.

SIGNALO ATIDĖJIMAS
Jei suskambus žadintuvui dar nenorite keltis, perbraukite per žadintuvą kairėn.
Norėdami koreguoti atidėjimo trukmę, palieskite Laikrodis > more_vert > Nustatymai >
Atidėjimo trukmė ir pasirinkite norimą trukmę.

ŽADINTUVO IŠJUNGIMAS
Kai skamba žadintuvas, perbraukite per jį dešinėn.
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ŽADINTUVO IŠTRYNIMAS
Palieskite Laikrodis > access_alarm. Pasirinkite žadintuvą, tada palieskite delete.

Skaičiuotuvas
Užmirškite kišeninį skaičiuotuvą – skaičiuotuvas yra jūsų telefone.

SKAIČIUOTUVO NAUDOJIMAS
Palieskite Skaičiuotuvas .
Norėdami naudoti išplėstinį skaičiuotuvą, perbraukite per žalią juostą iš dešiniojo
ekrano krašto į kairę arba paverskite savo telefoną šonu, kad įjungtumėte gulsčiojo
ekrano režimą.

Pritaikymas neįgaliesiems
Galite keisti įvairius nustatymus, kad būtų lengviau naudotis telefonu.

ŠRIFTO DYDŽIO DIDINIMAS AR MAŽINIMAS
Ar norite, kad šriftai jūsų telefone būtų didesni?
1. Palieskite Nustatymai > Pritaikymas neįgaliesiems .
2. Palieskite Šrifto dydis . Norėdami padidinti arba sumažinti šrifto dydį, vilkite
slankiklį Šrifto dydžio lygis .

EKRANO DYDŽIO DIDINIMAS ARBA MAŽINIMAS
Ar norite sumažinti arba padidinti elementus ekrane?
1. Palieskite Nustatymai > Pritaikymas neįgaliesiems .
2. Palieskite Ekrano dydis ir, norėdami sureguliuoti ekrano dydį, vilkite slankiklį
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Ekrano dydžio lygis .
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Bendravimas su draugais ir šeima
Skambučiai
SKAMBINIMAS
1. Palieskite phone.
2. Įveskite numerį arba palieskite group ir pasirinkite kontaktą, kuriam norite skambinti.
3. Palieskite phone. Jei esate įdėję antrą SIM kortelę, palieskite atitinkamą piktogramą,
kad skambintumėte iš konkrečios SIM kortelės.

ATSILIEPIMAS Į SKAMBUTĮ
Kai telefonas skamba, perbraukite aukštyn, kad atsilieptumėte.

Patarimas: nenorite, kad telefonas veiktų tylos režimu, bet dabar negalite atsiliepti?
Norėdami nutildyti gaunamąjį skambutį, paspauskite garsumo mažinimo mygtuką. Taip
pat galite nustatyti, kad telefonas nutildytų skambėjimo toną pakėlus: palieskite
Nustatymai > Judesiai > Pakėlus nutildyti .Jei norite pasinaudoti galimybe greitai atmesti
skambutį, įjunkite judesių funkciją: palieskite Nustatymai > Judesiai > Apversti, kad būtų
atmestas skambutis . Kai jums skambina, apverskite telefoną, kad atmestumėte skambutį.

SKAMBUČIO ATMETIMAS
Norėdami atmesti skambutį, perbraukite žemyn.

Kontaktai
Išsaugokite ir tvarkykite savo draugų ir šeimos narių telefono numerius.
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KONTAKTO IŠSAUGOJIMAS IŠ SKAMBUČIŲ ISTORIJOS
1. Dalyje Telefonas palieskite schedule, kad peržiūrėtumėte skambučių istoriją.
2. Palieskite numerį, kurį norite išsaugoti.
3. Atitinkamai pasirinkite Kurti naują kontaktą arba Įtraukti į kontaktą .
4. Įveskite kontakto informaciją ir palieskite Išsaugoti .

KONTAKTO ĮTRAUKIMAS
1. Palieskite Kontaktai > add_circle.
2. Įveskite informaciją.
3. Palieskite Išsaugoti .

KONTAKTO REDAGAVIMAS
1. Palieskite Kontaktai , o tada palieskite kontaktą, kurį norite redaguoti.
2. Palieskite edit.
3. Redaguokite informaciją.
4. Palieskite Išsaugoti .

KONTAKTO PAIEŠKA
1. Palieskite Kontaktai .
2. Palieskite search.

KONTAKTŲ SĄRAŠO FILTRAVIMAS
1. Palieskite Kontaktai .
2. Palieskite menu.
3. Palieskite Nustatymai > Pateiktini kontaktai .

KONTAKTŲ IMPORTAVIMAS IR EKSPORTAVIMAS
1. Palieskite Kontaktai .
2. Palieskite menu.
3. Palieskite Nustatymai > Importuoti / eksportuoti .
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Pranešimų siuntimas ir gavimas
Palaikykite ryšį su draugais ir šeimos nariais tekstiniais pranešimais.

PRANEŠIMO SIUNTIMAS
1. Palieskite Pranešimai .
2. Palieskite add_circle.
3. Norėdami įtraukti gavėją, gavėjų lauke įveskite numerį. Norėdami įtraukti kontaktą,
pradėkite rašyti vardą ir palieskite kontaktą.
4. Pasirinkę visus gavėjus, palieskite done.
5. Pranešimą rašykite teksto lauke.
6. Palieskite send.
Patarimas:jei norite išsiųsti pranešimą su nuotrauka, palieskite Nuotraukos > palieskite
nuotrauką, kurią norite bendrinti, ir palieskite share. Pasirinkite Pranešimai .

PRANEŠIMO SKAITYMAS
1. Palieskite Pranešimai .
2. Palieskite pranešimą, kurį norite skaityti. Taip pat galite perskaityti pranešimą
pranešimų skydelyje. Slinkite žemyn iš ekrano viršaus ir palieskite pranešimą.

ATSAKYMAS Į PRANEŠIMĄ
1. Palieskite Pranešimai .
2. Palieskite pranešimą, į kurį norite atsakyti.
3. Parašykite savo atsakymą pranešimo apačioje esančiame teksto lauke ir palieskite
send.

Paštas
Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir į jį atsakyti keliaudami.
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PAŠTO PASKYROS ĮTRAUKIMAS
Jei programą "Gmail" naudojate pirmą kartą, būsite paprašyti sukonfigūruoti savo el.
pašto paskyrą.
1. Palieskite "Gmail" .
2. Galite pasirinkti su jūsų "Google" paskyra susietą adresą arba paliesti Įtraukti el.
pašto adresą .
3. Įtraukę visas paskyras, palieskite EITI Į "GMAIL" .

PAŠTO PASKYROS IŠTRYNIMAS
1. Palieskite Nustatymai .
2. Palieskite Paskyros .
3. Palieskite paskyrą, kurią norite ištrinti, ir more_vert > Pašalinti paskyrą .

LAIŠKO SIUNTIMAS
1. Palieskite "Gmail" .
2. Palieskite create.
3. Lauke Kam įveskite adresą arba palieskite more_vert > Įtraukti iš kontaktų .
4. Įrašykite pranešimo temą ir laiško tekstą.
5. Palieskite send.

LAIŠKO SKAITYMAS IR ATSAKYMAS Į JĮ
1. Palieskite "Gmail" .
2. Palieskite pranešimą, kurį norite skaityti.
3. Norėdami atsakyti į pranešimą, palieskite reply arba more_vert > Atsakyti visiems .

LAIŠKO IŠTRYNIMAS
1. Palieskite "Gmail" .
2. Palieskite pranešimą, kurį norite ištrinti, ir palieskite delete.
3. Norėdami ištrinti kelis pranešimus, palieskite apskritimą su gavėjo inicialais, kad
pasirinktumėte pranešimus, ir palieskite delete.
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Socializuokitės
Norite prisijungti ir bendrinti turinį su jūsų gyvenime esančiais žmonėmis?
Naudodami socialinių tinklų programas, galite sužinoti viską, kas vyksta su jūsų
draugais.

SOCIALINIŲ TINKLŲ PROGRAMOS
Kad palaikytumėte ryšį su draugais ir šeima, prisijunkite prie tikralaikio pokalbio,
bendrinimo ir socialinių tinklų paslaugų. Pasirinkite paslaugą, kurią norite naudoti,
Pagrindiniame ekrane. Socialinių tinklų programos pasiekiamos dalyje "Google Play"
parduotuvė . Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.
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Vaizdo kamera
Fotoaparato pagrindai
Kam nešiotis atskirą fotoaparatą, jei telefone yra viskas, ko reikia prisiminimams
užfiksuoti? Telefono fotoaparatu paprasta fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

FOTOGRAFAVIMAS
Darykite aiškias ir ryškias nuotraukas – užfiksuokite geriausias akimirkas savo
nuotraukų albume.
1. Palieskite Fotoaparatas .
2. Nusitaikykite ir sufokusuokite.
3. Palieskite užrakto mygtuką photo_camera.

ASMENUKIŲ DARYMAS
Reikia tobulos asmenukės? Padarykite ją naudodami priekinį telefono fotoaparatą.
1. Palieskite Fotoaparatas .
2. Perjunkite į priekinį fotoaparatą.
3. Nusitaikykite ir sufokusuokite.
4. Palieskite užrakto mygtuką photo_camera.

Naudokitės fotoaparatu kaip profesionalas
Norėdami valdyti kiekvieną nuotraukos aspektą, fotoaparate nustatykite
neautomatinį režimą.

FOTOAPARATO NEAUTOMATINIO REŽIMO NUSTATYMAS
1. Palieskite Fotoaparatas .
2. Palieskite photo_camera > Neautom.
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FOTOGRAFAVIMAS NAUDOJANT LAIKMATĮ
Ir jūs norite spėti į kadrą? Išbandykite laikmatį.
1. Palieskite Fotoaparatas .
2. Palieskite alarm_off. Mygtukas rodo laikmačio nustatymą. Norėdami jį pakeisti, palieskite
ją dar kartą.

GERIAUSIOS EKSPOZICIJOS PASIRINKIMAS
Norėdami pakeisti ekspozicijos parametrus, fotoaparatui veikiant neautomatiniu
režimu palieskite iso ir pasirinkite parametrą.

AUKŠTOS KOKYBĖS NUOTRAUKŲ FOTOGRAFAVIMAS
Fotoaparato programoje palieskite menu > Raiška ir nustatykite norimą raišką.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų išsaugojimas atminties
kortelėje
Jei telefone yra atminties kortelė, o telefono atmintis beveik užpildyta, išsaugokite
fotografuojamas nuotraukas ir filmuojamus vaizdo įrašus atminties kortelėje.
Patarimas: Geriausia vaizdo kokybė gaunama įrašant vaizdo įrašus telefono atmintyje. Jei
vaizdo įrašus įrašote atminties kortelėje, rekomenduojama, kad naudojama "microSD"
kortelė būtų greita, gerai žinomo gamintojo 4–128 GB kortelė.

IŠSAUGOTŲ NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ VIETOS PAKEITIMAS
1. Palieskite Fotoaparatas .
2. Palieskite menu > Duomenų saugykla .
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Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai
NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA JŪSŲ TELEFONE
Norite darkart patirti tas svarbias akimirkas? Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus
telefone.
Palieskite Nuotraukos .

NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ KOPIJAVIMAS Į KOMPIUTERĮ
Ar norite peržiūrėti nuotraukas ar vaizdo įrašus didesniame ekrane? Perkelkite juos į
kompiuterį.
Nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį galite nukopijuoti arba perkelti naudodami
kompiuterio failų tvarkytuvą.
Prijunkite telefoną prie kompiuterio, naudodami suderinamą USB kabelį. Kad
nustatytumėte USB ryšio tipą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite USB
pranešimą.

NUOTRAUKŲ IR VAIZDO ĮRAŠŲ BENDRINIMAS
Galite greitai ir lengvai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad juos pamatytų
draugai ir šeima.
1. Dalyje Nuotraukos palieskite nuotrauką, kurią norite bendrinti, o tada palieskite
share.
2. Pasirinkite, kaip norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.
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Internetas ir ryšiai
"Wi-Fi" aktyvinimas
"Wi-Fi" ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei
galimas tiek "Wi-Fi", tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos "Wi-Fi"
ryšį.

"WI-FI" ĮJUNGIMAS
1. Palieskite Nustatymai > "Wi-Fi" .
2. Įjunkite "Wi-Fi" nustatydami Įjungta .
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.
"Wi-Fi" ryšys yra aktyvus, kai ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodoma network_wifi. ¹

Patarimas: Jei norite nustatyti vietas, kur palydovo signalai negalimi, pavyzdžiui, kai esate
patalpoje arba tarp aukštų pastatų, tiksliau nustatyti padėtį galima įjungus "Wi-Fi".

Mobiliojo duomenų ryšio naudojimas
ĮJUNKITE MOBILŲJĮ DUOMENŲ RYŠĮ
Perbraukite žemyn nuo viršutinio ekrano krašto, palieskite network_cell ir nustatykite Mobiliojo
ryšio duomenys kaip Įjungta .

MOBILIOJO DUOMENŲ RYŠIO NAUDOJIMAS ESANT TARPTINKLINIAM
RYŠIUI
Palieskite Nustatymai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai ir Tarptinklinis duomenų
ryšys nustatykite kaip Įjungta .¹
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Patarimas:Norėdami stebėti savo duomenų naudojimą, palieskite Nustatymai >
Duomenų naudojimas .

Žiniatinklio naršymas
TELEFONO NAUDOJIMAS NORINT PRIJUNGTI KOMPIUTERĮ PRIE
ŽINIATINKLIO
Paprasta naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje keliaujant. Savo telefoną
paverskite "Wi-Fi" viešosios interneto prieigos tašku ir naudokite mobiliųjų duomenų
ryšį, kad pasiektumėte internetą savo nešiojamajame kompiuteryje kitame
įrenginyje.
1. Palieskite Nustatymai > Daugiau > Bendras interneto ryšys ir mobilusis
viešosios interneto prieigos taškas .
2. Įjunkite Mobilųjį "Wi-Fi" viešosios interneto prieigos tašką , kad bendrintumėte
mobiliųjų duomenų ryšį per "Wi-Fi" arba "Bluetooth" bendrąjį ryšį, kad galėtumėte
naudoti "Bluetooth".
Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų
srauto mokesčiai. Dėl informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo
paslaugų teikėją.

NARŠYKLĖS PALEIDIMAS
Nepraleiskite naujienų ir lankykitės mėgstamose svetainėse. Norėdami peržiūrėti
tinklalapius internete, galite telefone naudoti "Google Chrome" . "Chrome" taip pat
gali padėti jus įspėti apie saugos grėsmes.
Kad naršytumėte žiniatinklyje, turite būti prisijungę prie interneto.
Palieskite "Chrome" .

NARŠYMO PRADŽIA
Nereikia kompiuterio – galėsite lengvai naršyti internete savo telefone.
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1. Palieskite "Chrome" .
2. Įveskite žiniatinklio adresą ir palieskite arrow_forward.
Patarimas: Jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas netaiko fiksuoto mokesčio už duomenų
perdavimą, norėdami sumažinti mokestį už duomenų siuntimą, prie interneto junkitės
naudodami "Wi-Fi" tinklą.

NAUJO SKIRTUKO ATIDARYMAS
Kai norite aplankyti kelias žiniatinklio svetaines vienu metu, galite atidaryti naujus
naršyklės skirtukus ir perjungti juos.
Naršyklėje "Chrome"
1. Palieskite lauką, esantį šalia adresų juostos.
2. Palieskite add_box

SKIRTUKŲ PERJUNGIMAS
Naršyklėje "Chrome"
1. Palieskite lauką, esantį šalia adresų juostos
2. Palieskite norimą skirtuką.

SKIRTUKO UŽDARYMAS
Naršyklėje "Chrome"
1. Palieskite lauką, esantį šalia adresų juostos.
2. Palieskite X skirtuke, kurį norite uždaryti.

PAIEŠKA ŽINIATINKLYJE
Naršykite žiniatinklyje ir išoriniame pasaulyje naudodami "Google" paiešką. Galite
naudoti klaviatūrą kad įrašytumėte paieškos žodžius.
Naršyklėje "Chrome"
1. Palieskite paieškos juostą.
2. Paieškos lauke įrašykite ieškomą žodį.
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3. Palieskite arrow_forward.
Taip pat galite pasirinkti ieškomą žodį iš siūlomų atitikmenų.

VEIKSMINGAS DUOMENŲ PLANO NAUDOJIMAS
Jei jus neramina duomenų naudojimo kaina, telefonas padės išvengti kai kurių fone
veikiančių programų duomenų siuntimo ar gavimo.
1. Palieskite Nustatymai > Duomenų naudojimas > Duomenų taupymo priemonė .
2. Įjunkite Duomenų taupymo priemonę nustatydami Įjungta .

Ryšio išjungimas
INTERNETO RYŠIŲ IŠJUNGIMAS
Sutaupykite akumuliatoriaus energijos išjungdami interneto ryšius, kuris veikia fone.
Tai galite padaryti neuždarydami programų.
1. Palieskite Nustatymai > "Wi-Fi" .
2. Išjunkite "Wi-Fi" nustatydami Išjungta .

MOBILIOJO DUOMENŲ PERDAVIMO RYŠIO IŠJUNGIMAS
1. Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
2. Palieskite network_cell.
3. Išjunkite Mobiliojo ryšio duomenys , nustatydami Išjungta .

LĖKTUVO REŽIMO ĮJUNGIMAS
1. Palieskite Nustatymai > Daugiau .
2. Įjunkite Lėktuvo režimas .
Įjungus lėktuvo režimą atsijungiama nuo mobiliojo ryšio tinklo ir išjungiamos
įrenginio belaidžio ryšio funkcijos. Laikykitės nurodymų ir saugumo reikalavimų,
kuriuos pateikia, pvz., oro transporto bendrovė, ir bet kokių taikomų įstatymų ir
taisyklių. Kur leidžiama, galite prisijungti prie "Wi-Fi" tinklo ir, pvz., naršyti internete,
arba įjungti "Bluetooth" bendrinimo funkciją lėktuvo režimu.
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"Bluetooth"
Galite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų suderinamų įrenginių, pavyzdžiui, telefonų,
kompiuterių, ausinių ir automobilinių rinkinių. Taip pat galite siųsti nuotraukas į
suderinamus telefonus arba savo kompiuterį.

PRISIJUNGIMAS PRIE "BLUETOOTH" PRIEDO
Galite sujungti telefoną su daugybe naudingų "Bluetooth" įrenginių. Pavyzdžiui,
naudodami belaides ausines (galima įsigyti atskirai), galite kalbėti telefonu laisvų
rankų režimu, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau
dirbti kompiuteriu. Telefono prijungimas prie "Bluetooth" įrenginio vadinamas
susiejimu.
1. Palieskite Nustatymai > "Bluetooth" .
2. Įjunkite "Bluetooth" nustatydami Įjungta .
3. Įsitikinkite, kad kitas įrenginys yra įjungtas. Gali tekti pradėti susiejimo procesą iš
kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.
4. Norėdami susieti telefoną ir įrenginį, palieskite įrenginį rastų "Bluetooth" įrenginių
sąraše.
5. Gali reikėti įvesti prieigos kodą. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo
vadove.
Kadangi įrenginiuose įdiegta "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija, užmezganti
ryšį radijo bangomis, jų nereikia laikyti lygiagrečiai vienas prieš kitą. Vis dėlto
"Bluetooth" įrenginiai turi būti ne toliau nei 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Ryšiui
gali trukdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.
Susieti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų telefono, kai "Bluetooth" įjungtas. Kiti
įrenginiai jūsų telefoną gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas "Bluetooth"
nustatymų rodinys.
Negalima susieti arba patvirtinti ryšio užklausų iš nežinomo įrenginio. Tai padeda
apsaugoti telefoną nuo kenkėjiško turinio.

ATJUNKTI SUSIETĄ "BLUETOOTH" ĮRENGINĮ
Jei nenorite, kad jūsų telefonas būtų prijungtas prie kito įrenginio, galite atsijungti.
1. Palieskite Nustatymai > "Bluetooth" .
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2. Palieskite susieto įrenginio pavadinimą.
3. Bakstelėję GERAI – patvirtinsite.
Kai vėl įjungiate kitą įrenginį, ryšys užmezgamas automatiškai.

PAŠALINTI SUSIEJIMĄ
Jei nebeturite įrenginio, su kuriuo susiejote savo telefoną, galite pašalinti susiejimą.
1. Palieskite Nustatymai > "Bluetooth" .
2. Palieskite settings prie įrenginio pavadinimo.
3. Palieskite PAMIRŠTI .

PRIJUNKITE TELEFONĄ PRIE DRAUGO TELEFONO NAUDODAMI
"BLUETOOTH"
Galite naudoti "Bluetooth", kad belaidžiu būdu prisijungtumėte prie savo draugo
telefono ir bendrintumėte nuotraukas ar kt.
1. Palieskite Nustatymai > "Bluetooth" .
2. Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija įjungta abiejuose telefonuose.
3. Įsitikinkite, kad telefonai aptiko vienas kitą. Kad jūsų telefoną galėtų aptikti kiti
telefonai, turite įeiti į "Bluetooth" nustatymų rodinį.
4. Galite peržiūrėti "Bluetooth" diapazono ribose esančius telefonus. Palieskite
telefoną, prie kurio norite prisijungti.
5. Jei kitam telefonui reikia prieigos kodo, įveskite ir patvirtinkite jį, tada palieskite
Poruoti .
Prieigos kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

SIŲSKITE SAVO TURINĮ "BLUETOOTH" RYŠIU
Kai norite bendrinti turinį arba nusiųsti nufotografuotus vaizdus draugui, naudokite
"Bluetooth" ir siųskite juos į suderinamus įrenginius.
Vienu metu galite būti "Bluetooth" ryšiu prisijungę prie daugiau nei vieno įrenginio.
Pvz., naudodami "Bluetooth" ausines, vis tiek galite siųsti turinį į kitą įrenginį.
1. Palieskite Nustatymai > "Bluetooth" .
2. Įjunkite "Bluetooth" nustatydami Įjungta .
3. Eikite į turinį, kurį norite siųsti, tada palieskite share > "Bluetooth" .
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4. Palieskite įrenginį, prie kurio norite prisijungti. Galite matyti "Bluetooth"
diapazone esančius įrenginius.
5. Jei kitam įrenginiui reikalingas prieigos kodas, įveskite jį. Prieigos kodą, kurį galite
sudaryti, reikia įvesti abiejuose įrenginiuose. Kai kuriuose įrenginiuose prieigos
kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos žr. kito prietaiso naudotojo vadove.
Gautų failų vieta priklauso nuo kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio
naudotojo vadove.

ALR
Tyrinėkite jus supantį pasaulį. Palieskite priedus, prie kurių norite prisijungti,
palieskite žymeklius, jei norite kam nors skambinti arba atidaryti svetainę. Naudojant
artimojo lauko ryšį (ALR) prisijungimas lengvas ir smagus.

DARBO SU ALR PRADŽIA
Telefone įjunkite ALR funkciją ir prilieskite, jei norite ką nors bendrinti ar prisijungti
prie kitų prietaisų.
Su ALR galite:
– Prijungti prie suderinamų "Bluetooth" priedų, kurie palaiko ALR, pvz., ausinių arba
belaidžio garsiakalbio
– Paliesti žymas, kad gautumėte daugiau turinio į savo telefoną arba prieigą prie
internetinių paslaugų
– Mokėti telefonu, jei šią paslaugą palaiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas
ALR sritis yra telefono užpakalinėje dalyje. ALR sritimi palieskite kitus telefonus,
priedus, žymas arba skaitytuvus.
1. Palieskite Nustatymai > Daugiau > ALR .
2. Įjunkite ALR nustatydami Įjungta .
Prieš naudodami ALR, įsitikinkite, kad ekranas ir klavišai atrakinti.

ALR ŽYMŲ SKAITYMAS
ALR žymose gali būti informacijos, pvz., žiniatinklio adresas, telefono numeris ar
vizitinė kortelė. Norimą informaciją pasiekite vienu palietimu.
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Jei norite nuskaityti žymą, palieskite ją telefono ALR sritimi.

ALR MOKĖJIMO ĮJUNGIMAS
Galite naudoti telefono ALR, kad sumokėtumėte už pirkinius.
Norėdami įgalinti mokėjimus, palieskite Parametrai > Paliesti ir mokėti .
Note: Payment and ticketing apps and services are provided by third parties. HMD Global
does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or services
including support, functionality, transactions, or loss of any monetary value. You may need
to reinstall and activate the cards you have added as well as the payment or ticketing app
after repair of your device.

PRIJUNGIMAS PRIE "BLUETOOTH" PRIEDO, NAUDOJANT ALR
Rankos užimtos? Naudokite ausines. Arba kodėl gi nesiklausyti muzikos per
belaidžius garsiakalbius? Jums tereikia paliesti suderinamą prietaisą savo telefonu.
1. Telefono ALR sritimi palieskite priedo ALR sritį.¹
2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

ATJUNKITE PRIJUNGTĄ PRIEDĄ
Jei jums nebereikia būti prisijungus prie priedo, galite priedą atjungti.
Palieskite priedo ALR sritį dar kartą.
Daugiau informacijos rasite priedo naudotojo vadove.

VPN
Virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) ryšio gali reikėti norint pasiekti įmonės išteklius,
pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPN tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais.
Išsamios informacijos apie VPN konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus
arba papildomos informacijos ieškokite VPN paslaugų teikėjo žiniatinklio svetainėje.
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SAUGAUS VPN RYŠIO NAUDOJIMAS
1. Palieskite Nustatymai > Daugiau > VPN .
2. Norėdami pridėti VPN profilį, bakstelėkite add.
3. Įveskite profilio informaciją, kaip nurodė jūsų įmonės IT administratorius arba VPN
paslauga.

VPN PROFILIO REDAGAVIMAS
1. Palieskite settings šalia profilio pavadinimo.
2. Jei reikia, pakeiskite informaciją.

VPN PROFILIO IŠTRYNIMAS
1. Palieskite settings šalia profilio pavadinimo.
2. Palieskite PAMIRŠTI VPN .
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Muzika ir vaizdo įrašai
Muzika
Klausykitės mėgstamos muzikos, kad ir kur būtumėte.

MUZIKOS LEIDIMAS
1. Palieskite Leisti muziką > menu > Muzikos biblioteka .
2. Palieskite atlikėją, albumą, dainą, žanrą arba grojaraštį, kurį norite paleisti.

ATKŪRIMO PRISTABDYMAS ARBA ATNAUJINIMAS
1. Palieskite "Dabar leidžiama" juostoje ekrano apačioje, kad atidarytumėte Dabar
leidžiama .
2. Palieskite play_arrow arba pause.
Patarimas:jei norite leisti dainas atsitiktine tvarka, palieskite shuffle.

GROJARAŠČIO KŪRIMAS
Sutvarkykite dainas, įtraukdami jas į grojaraščius, kad galėtumėte klausytis muzikos
pagal nuotaiką.
1. Kai leidžiama daina, palieskite more_vert > Pridėti prie grojaraščio .
2. Norėdami įtraukti dainą į naują grojaraštį, palieskite NAUJAS GROJARAŠTIS arba,
jei norite įtraukti dainą į esamą grojaraštį, pasirinkite grojaraštį iš sąrašo.
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KŪRINIŲ ĮTRAUKIMAS Į TELEFONĄ
Jei jūsų kompiuteryje yra išsaugotos muzikos arba vaizdo įrašų, kuriuos norite
pasiekti telefone, naudodami USB kabelį sinchronizuokite mediją telefone ir
kompiuteryje.
1. Prijunkite telefoną prie suderinamo kompiuterio naudodami USB kabelį.
2. Kompiuterio failų tvarkyklėje, pvz., "Windows Explorer" arba "macOS Finder",
nuvilkite dainas ir vaizdo įrašus į telefoną.

Vaizdo įrašai
Pasiimkite savo mėgstamą mediją keliaudami ir žiūrėkite vaizdo įrašus, kad ir kur
būtumėte.

LEISTI VAIZDO ĮRAŠĄ
1. Palieskite Nuotraukos .
2. Galerijoje palieskite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti
Patarimas: norėdami pristabdyti peržiūrą, palieskite pause. Norėdami tęsti, palieskite play_arrow.

VAIZDO ĮRAŠO PASUKIMAS PIRMYN ARBA ATGAL
Norėdami pasukti vaizdo įrašą pirmyn arba atgal, vilkite ekrano apačioje esantį
slankiklį į dešinę arba į kairę.
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FM radijas
FM RADIJO KLAUSYMASIS
Klausykitės savo mėgstamų FM radijo stočių keliaudami.
1. Norėdami klausytis radijo, turite prie telefono prijungti suderinamas ausines.
Ausinės veikia kaip antena.¹
2. Prijungę ausines, palieskite FM Radio .
3. Norėdami įjungti arba išjungti FM radiją bakstelėkite ĮJUNGTA arba IŠJUNGTA .
Patarimas: jei neveikia radijas, patikrinkite, ar tinkamai prijungtos ausinės.

PERJUNGIMAS Į KITĄ ARBA ANKSTESNĘ STOTĮ
Palieskite fast_forward arba fast_rewind.

RADIJO STOTIES IŠSAUGOJIMAS
Norite klausytis radijo stoties vėliau? Išsaugokite stotį.
Norėdami išsaugoti stotį, kurios klausotės, palieskite star_border.

IŠSAUGOTŲ STOČIŲ SĄRAŠO PERŽIŪRA
Palieskite keyboard_arrow_down > Parankinių sąrašas .

STOČIŲ PAŠALINIMAS IŠ MĖGSTAMIAUSIŲ
Klausydamiesi stoties palieskite star.
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Patarimas:norėdami klausytis radijo stoties per telefono garsiakalbį, palieskite more_vert Įjungti
garsiakalbį . Ausinės turi būti prijungtos.
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Dienos organizavimas
"Kalendorius"
Stebėkite laiką – sužinokite, kaip padaryti, kad susitikimai, užduotys ir tvarkaraščiai
būtų nuolat atnaujinami.

KALENDORIŲ VALDYMAS
1. Palieskite Kalendorius .
2. Palieskite dehaze.
3. Pažymėkite kalendorius, kuriuos norite matyti. Pritaikykite kalendorių savo
poreikiams. Norėdami gauti daugiau alternatyvų, palieskite Nustatymai .
Kalendoriai įtraukiami automatiškai, kai telefone įtraukiate paskyrą. Jei norite pridėti
naują paskyrą su kalendoriumi, palieskite Nustatymai > Paskyros > Įtraukti paskyrą
.

ĮVYKIO ĮTRAUKIMAS
Jei norite nepamiršti susitikimo ar įvykio, įtraukite jį į kalendorių.
1. Dalyje Kalendorius palieskite add ir pasirinkite įrašo tipą.
2. Įveskite norimą informaciją ir nustatykite laiką.
3. Kad įvykis kartotųsi tam tikromis dienomis, palieskite Daugiau parinkčių >
Nesikartoja ir pasirinkite, kaip dažnai įvykis turi būti kartojamas.
4. Numatytasis priminimas nustatytas 30 min. iki įvykio. Norėdami redaguoti
priminimą, palieskite Prieš 30 min ir pasirinkite laiką
Patarimas: norėdami redaguoti įvykį, palieskite įvykį ir mode_edit ir redaguokite jo informaciją.
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SUSITIKIMO IŠTRYNIMAS
1. Palieskite įvykį.
2. Palieskite more_vert > Ištrinti .

"Pastabos"
PASTABOS UŽRAŠYMAS
Ant popieriaus rašomas pastabas lengva pamesti. Geriau jas užsirašykite su Keep
programa. Tokiu atveju pastabos visada bus su jumis.
1. Palieskite Keep > Užsirašyti .
2. Užsirašykite pastabą.
Jūsų pastabos išsaugomos automatiškai.
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Žemėlapiai
Vietų paieška ir keliavimo nuorodos
VIETOS PAIEŠKA
Google Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.
1. Palieskite Žemėlapiai .
2. Paieškos juostoje įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba vietos pavadinimą.
3. Rašydami pasirinkite iš sąrašo siūlomus elementus arba palieskite search, norėdami
ieškoti.
Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei paieškos rezultatų nėra, patikrinkite paieškos žodžių
rašybą.

DABARTINĖS VIETOS PERŽIŪRA
Palieskite Žemėlapiai > my_location.

RESTORANŲ IR KITŲ NETOLIESE ESANČIŲ ĮDOMIŲ VIETŲ PAIEŠKA
Palieskite Žemėlapiai ir paieškos juostą, ir pasirinkite kategoriją.

KELIAVIMO NUORODOS Į VIETĄ
Gaukite keliavimo pėsčiomis, automobiliu ar viešuoju transportu nuorodas,
panaudodami dabartinę vietovę ar bet kurią kitą vietą kaip pradinį tašką.
1. Palieskite Žemėlapiai . Paieškos juostoje įveskite vietą, į kurią norite gauti
nurodymus.
2. Palieskite Nurodymai . Piktograma apskritime rodo keliavimo būdą. Numatytasis
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kelionės būdas yra automobiliu directions_car. Jei norite sužinoti, kaip nuvykti pėsčiomis arba
viešuoju transportu, pasirinkite kelionės būdą iš paieškos juostos.
3. Jei norite vykti iš kitos vietos, palieskite Jūsų vieta ir ieškokite pradžios taško.
4. Palieskite Pradėti , kad paleistumėte navigaciją.
Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su numatomu kelionės laiku. Norėdami
peržiūrėti išsamias nuorodas, perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios, kad
pamatytumėte informaciją.

Žemėlapių atsisiuntimas ir naujinimas
ŽEMĖLAPIO ATSISIUNTIMAS
Išsaugokite naujus žemėlapius telefone prieš kelionę, kad galėtumėte juos naršyti be
interneto ryšio.
1. Palieskite Žemėlapiai > menu > Zonos atsijungus > Pasirinkite savo žemėlapį.
2. Pasirinkite sritį žemėlapyje ir palieskite ATSISIŲSTI .

ESAMO ŽEMĖLAPIO NAUJINIMAS
1. Palieskite Žemėlapiai > menu > Zonos atsijungus ir žemėlapio pavadinimą.
2. Palieskite ATNAUJINTI .
Taip pat galite nustatyti, kad telefonas naujintų žemėlapius automatiškai. Palieskite
Žemėlapiai > menu > Zonos atsijungus > settings ir nustatykite Automatiškai atnaujinti zonas
atsijungus ir Automatiškai atsisiųsti zonas atsijungus kaip Įjungta .

ŽEMĖLAPIO IŠTRYNIMAS
1. Palieskite Žemėlapiai > dehaze > Zonos atsijungus ir žemėlapio pavadinimą.
2. Palieskite IŠTRINTI .
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Vietos nustatymo tarnybų naudojimas
Naudodami žemėlapius sužinokite, kur esate, ir pridėkite savo buvimo vietos
informaciją prie užfiksuotų nuotraukų. Vietos informaciją prie nuotraukos ar vaizdo
įrašo galima pridėti tik tada, jei jūsų vietą galima nustatyti naudojant palydovą arba
tinklo technologiją. Jei bendrinsite nuotrauką ar vaizdo įrašą su vietos informacija, ją
galės matyti nuotrauką ar vaizdo įrašą peržiūrintys asmenys. Kai kurios programos
gali naudoti vietos informaciją, kad pasiūlytų jums įvairių paslaugų.

VIETOVĖS NUSTATYMO PASLAUGŲ ĮJUNGIMAS
Telefonas rodo jūsų vietovę žemėlapyje pagal palydovinę vietos nustatymo sistemą,
"Wi-Fi" arba tinklu (mobiliojo ryšio ID) pagrįstą vietos nustatymą.
Vietovės informacijos prieinamumas, tikslumas ir išbaigtumas priklauso nuo,
pavyzdžiui, jūsų vietovės, aplinkos ir trečiųjų šalių šaltinių, ir tai gali būti ribojama.
Vietovės informacija gali būti nepasiekiama, pavyzdžiui, pastatų viduje arba po
žeme.
"Assisted GPS" (A-GPS) tinklo paslauga ir kiti panašūs GPS ir GLONASS patobulinimai
gauna vietos informaciją mobiliuoju tinklu ir padeda nustatyti jūsų dabartinę vietą.
Kai kurioms palydovinėms vietos nustatymo sistemoms gali reikėti perduoti
nedidelius duomenų kiekius mobiliuoju tinklu. Jei norite mokėti už duomenų
perdavimą (pvz., keliaujant), galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį savo telefono
nustatymuose.
"Wi-Fi" vietos nustatymas padidina tikslumą, kai palydovo signalai negalimi, ypač, kai
esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Jei esate vietoje, kur ribojamas "Wi-Fi"
naudojimas, galite išjungti "Wi-Fi" savo telefono nustatymuose.
Palieskite Nustatymai > palieskite Vieta ir pasirinkite Vieta įjungta .
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Programos ir paslaugos
"Google Play"
Visą savo "Android" telefono potencialą galite išnaudoti su "Google Play" – lengvai
prieinamos programos, muzika, filmai ir knygos jūsų pramogoms. Viskas, ko reikia –
"Google" paskyra.

"GOOGLE" PASKYROS ĮTRAUKIMAS Į TELEFONĄ
1. Palieskite Nustatymai > Paskyros > Įtraukti paskyrą > "Google" . Jei prašoma,
patvirtinkite savo įrenginio užrakinimo metodą.
2. Įveskite "Google" paskyros kredencialus ir palieskite Kitas arba palieskite Kurti
naują paskyrą .
3. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

PROGRAMŲ PARSISIUNTIMAS
Išnaudokite telefono galimybes – "Google Play" parduotuvėje jūsų laukia tūkstančiai
programų.¹
1. Palieskite "Play" parduotuvė .
2. Palieskite paieškos juostą ir ieškokite programų arba pasirinkite programas iš
rekomendacijų.
3. Programos aprašyme palieskite ĮDIEGTI , kad ją atsisiųstumėte ir įdiegtumėte.
Įdiegtos programos rodomos Programų meniu . Norėdami peržiūrėti programas,
Pagrindiniame ekrane perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios.

PROGRAMŲ NAUJINIMAS
Naujinkite savo "Play Store" programas, kad gautumėte visas naujausias funkcijas ir
trikčių pataisymus.
1. Palieskite "Play store" > menu > Mano programos ir žaidimai norėdami peržiūrėti
galimus naujinius.
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2. Palieskite programą, turinčią naujinių, ir palieskite NAUJINTI .
Taip pat galite naujinti visas programas vienu metu. Ties Mano programos ir
žaidimai palieskite NAUJINTI VISKĄ .

ATSISIŲSTŲ PROGRAMŲ ŠALINIMAS
Palieskite "Play Store" > menu > Mano programos ir žaidimai , pasirinkite programą,
kurią norite šalinti, ir palieskite IŠDIEGTI .

MUZIKOS, FILMŲ AR KNYGŲ PARSISIUNTIMAS IŠ "GOOGLE PLAY"
Per "Google Play" galite gauti prieigą prie daugybės dainų, filmų ir knygų.
Norėdami sužinoti daugiau, palieskite Leisti muziką , Leisti filmus arba Leisti
knygas .
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Programinės įrangos naujiniai ir atsarginės
kopijos
Telefono programinės įrangos naujinimas
Neatsilikite nuo naujovių – atnaujinkite savo telefono programinę įrangą ir
programas nuotoliniu būdu, kad gautumėte patobulintų telefono funkcijų.
Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali pagerėti telefono našumas.

PASIEKIAMŲ NAUJINIŲ ĮDIEGIMAS
Palieskite Nustatymai > Apie telefoną > Sistemos naujinimai > Tikrinti, ar yra
naujinių , jei norite patikrinti, ar yra naujinių.
Kai telefonas praneša, kad yra pasiekiamas naujinys, tiesiog vykdykite telefone
pateikiamus nurodymus. Jei telefono atmintyje trūksta vietos, gali tekti perkelti
programas, nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.
Įspėjimas: diegiant programinės įrangos naujinimą, negalėsite naudoti įrenginio, kol
diegimas nebus baigtas ir įrenginys paleistas iš naujo, net skambučiams pagalbos
numeriu.
Prieš pradėdami naujinti prijunkite įkroviklį arba pasirūpinkite, kad įrenginio
akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas, ir prijunkite "Wi-Fi", nes naujinimo paketai
gali sunaudoti daug mobiliųjų duomenų.

Atsarginės duomenų kopijos kūrimas
Norėdami užtikrinti duomenų saugumą, naudokite telefono atsarginės kopijos
funkciją. Jūsų įrenginio duomenų (pvz., "Wi-Fi" slaptažodžių ir skambučių istorijos)
bei programų duomenų (pvz., programų saugomų nustatymų ir išsaugotų failų)
atsarginės kopijos bus kuriamos nuotoliniu būdu.
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AUTOMATINIO ATSARGINIŲ KOPIJŲ KŪRIMO FUNKCIJOS ĮJUNGIMAS
1. Palieskite Nustatymai > Atsarginė kopija ir nustat. iš naujo ir įjunkite Kurti
atsarginę duomenų kopiją .
2. Norėdami pasirinkti, į kurią paskyrą bus sukurta atsarginė jūsų duomenų kopija,
palieskite Atsarg. kopijos paskyra .

Atkurkite originalius nustatymus ir pašalinkite asmeninį
turinį iš telefono
Gali įvykti nelaimingų nutikimų – jei telefonas veikia netinkamai, galite atkurti jo
nustatymus. Arba, jei įsigijote naują telefoną arba norite išmesti ar perdirbti
telefoną, iš jo pašalinkite asmeninę informaciją ir turinį. Atminkite, kad visą privatų
turinį privalote pašalinti patys.

NUSTATYKITE TELEFONĄ IŠ NAUJO.
1. Palieskite Nustatymai > Atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas > Gamyklinių
duomenų atkūrimas .
2. Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

Saugykla
Naudokite saugyklos meniu patikrinti, kiek turite laisvos atminties.

PATIKRINKITE, KIEK TELEFONE YRA ATMINTIES
Jei telefono atmintis pilna, pirmiausia patikrinkite, ar yra nebereikalingų elementų, ir
juos pašalinkite:
– Teksto, daugiaformačius ir el. pašto pranešimus
– Kontaktų įrašus ir informaciją
– Programas
– Muziką, nuotraukas ar vaizdo įrašus
Užuot pašalinę, taip pat galite perkelti failus į atminties kortelę.
Jūsų atminties kortelės kokybė gali stipriai paveikti telefono veikimą. Norėdami
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geriausios telefono veikimo kokybės, naudokite greitas gerai žinomų gamintojų 4–
128 GB korteles.
Naudokite tik su šiuo įrenginiu suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos
kortelės gali pažeisti kortelę ir įrenginį bei sugadinti kortelėje saugomus duomenis.
Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos atminties ir kaip ji naudojama, palieskite
Nustatymai > Saugykla .

PROGRAMŲ PERKĖLIMAS Į ATMINTIES KORTELĘ
Galite išplėsti telefono atmintį naudodami atminties kortelę.¹
1. Palieskite Nustatymai > Programos .
2. Palieskite programos pavadinimą.
3. Dalyje Naudojama saugykla palieskite Saugykla , palieskite Keisti > pasirinkite
programos saugyklą.
Vėliau galite perkelti programas iš atminties kortelės į telefoną.
Nuo atminties kortelės tipo gali priklausyti didelių failų perkėlimo į kortelę trukmė.

ATSISIŲSTŲ PROGRAMŲ ŠALINIMAS
Palieskite "Play Store" > menu > Mano programos ir žaidimai , pasirinkite programą,
kurią norite šalinti, ir palieskite IŠDIEGTI .

PROGRAMOS IŠJUNGIMAS
Kai kurių įrenginyje iš anksto įdiegtų programų ištrinti negalima. Tačiau jas galima
išjungti ir jos nebebus rodomos jūsų įrenginio programų sąraše. Išjungtą programą
paskui galite vėl įjungti įrenginyje.
1. Palieskite Nustatymai > Programos .
2. Palieskite programos pavadinimą.
3. Palieskite IŠJUNGTI . Kai kurių programų išjungti negalima.
Jei įdiegtos programos veikimas priklauso nuo pašalintos programos, įdiegta
programa gali nustoti veikti. Daugiau informacijos žr. įdiegtos programos naudotojo
dokumentacijoje.
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IŠJUNGTOS PROGRAMOS ĮJUNGIMAS
Galite įtraukti išjungtą programą atgal į programų sąrašą.
1. Palieskite Nustatymai > Programos .
2. Palieskite Visos programos > Išjungta .
3. Palieskite programos pavadinimą.
4. Palieskite ĮJUNGTI .

TURINIO KOPIJAVIMAS IŠ TELEFONO Į KOMPIUTERĮ IR ATVIRKŠČIAI
Kopijuokite nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą savo sukurtą turinį iš telefono į
kompiuterį ir atvirkščiai, kad galėtumėte jais dalintis ir juos saugoti.
1. Sujunkite telefoną su tam tinkamu kompiuteriu, naudodami suderinamą USB
kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkyklę, pvz., "Windows Explorer" arba "macOS
Finder", ir raskite savo telefoną.
3. Nuvilkite elementus iš telefono į kompiuterį arba iš kompiuterio į telefoną.
Įsitikinkite, kad failus telefone perkeliate į teisingus aplankus, nes kitaip negalėsite jų
matyti.
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Apsaugokite savo telefoną
Apsaugokite savo telefoną naudodami kontrolinį kodą
Savo telefoną galite atrakinti vos vienu piršto palietimu. Nustatykite kontrolinio kodo
ID, kad užtikrintumėte didesnę saugą.

KONTROLINIO KODO PRIDĖJIMAS
1. Palieskite Nustatymai > Sauga > Kontrolinis kodas . Jei jūsų telefone
nenustatytas ekrano užraktas, palieskite NUSTATYTI EKRANO UŽRAKTĄ .
2. Pasirinkite atsarginį atrakinimo būdą, kurį norite naudoti užrakinimo ekranui, ir
vykdykite telefone rodomas instrukcijas.

ATBLOKUOKITE TELEFONĄ PIRŠTU
Padėkite užregistruotą pirštą ant jutiklio.
Įvykus kontrolinio kodo jutiklio klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais
prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti telefoną, jį reikės nunešti į
techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi
telefone esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į
artimiausią telefono techninės priežiūros centrą arba telefono pardavėją.

Pakeiskite SIM kortelės PIN kodą
Jei jūsų SIM kortelė su numatytu SIM PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį. Ne visų
tinklo paslaugų teikėjai palaiko šią funkciją.

PASIRINKITE SAVO SIM KORTELĖS PIN KODĄ
SIM PIN kodui galite pasirinkti savo skaičius. SIM kortelės PIN kodą gali sudaryti 4–8
skaitmenys.
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1. Palieskite Nustatymai > Saugumas > Nustatyti SIM kortelės užraktą .
2. Pagal pasirinktą SIM kortelę, palieskite Keisti SIM kortelės PIN kodą .
Patarimas: jei nenorite apsaugoti savo SIM kortelės PIN kodu, Nustatyti SIM kortelės
užraktą nustatykite Užrakinti SIM kortelę kaip Išjungti ir įveskite savo dabartinį PIN.

Prieigos kodai
Sužinokite, kam reikalingi įvairūs kodai jūsų telefone.

PIN ARBA PIN2 KODAS
PIN arba PIN2 kodus sudaro 4–8 skaitmenys.
Šie kodai apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba juos būtina įvesti
norint naudotis kai kuriomis funkcijomis. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas
prašytų PIN kodo.
Jei pamiršote kodus arba negavote jų su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.
Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK
arba PUK2 kodą.

PUK ARBA PUK2 KODAI
PUK arba PUK2 kodų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.
Jei kodai nėra pateikiami su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.
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UŽRAKTO KODAS
Taip pat žinomas kaip saugos kodas arba slaptažodis.
Užrakto kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo. Galite nustatyti
telefoną, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Laikykite kodą
paslaptyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.
Jei kodą pamiršite ir telefonas užsiblokuos, jį reikės nešti į techninio aptarnavimo
centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi telefone esantys
asmeniniai duomenys.
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią telefono techninės priežiūros
centrą arba telefono pardavėją.

IMEI KODAS
IMEI kodas naudojamas telefono numeriams tinkle identifikuoti. Šį numerį taip pat
gali reikėti pateikti techninės priežiūros centre arba telefono pardavėjui.
Norėdami peržiūrėti IMEI numerį, surinkite *#06# .
Jūsų telefono IMEI kodas taip pat yra atspausdintas ant telefono arba ant SIM
kortelės dėklo, atsižvelgiant į telefono modelį. Jei telefonas yra su nuimamu
užpakaliniu dangteliu, IMEI kodą rasite po dangteliu.
IMEI kodas taip pat yra nurodytas ant originalios pardavimo pakuotės.

TELEFONO BUVIMO VIETOS NUSTATYMAS ARBA JO UŽRAKINIMAS
Praradus telefoną jums gali pavykti jį rasti, užrakinti arba ištrinti jame esančius
duomenis nuotoliniu būdu, jei esate prisijungę prie "Google" paskyros. Funkcija
"Rasti įrenginį" yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus telefonuose, susietuose
su "Google" paskyra.
Norint naudoti funkciją "Rasti įrenginį" prarastas telefonas turi būti:
įjungtas;

© „HMD Global Oy“, 2017. Visos teisės saugomos.

"Nokia 5" Naudotojo vadovas

prijungtas prie "Google" paskyros;
prijungtas prie mobiliųjų duomenų ryšio arba "Wi-Fi";
rodomas "Google Play";
jame turi būti įjungta vietos nustatymo funkcija;
turi būti įjungta funkcija "Rasti įrenginį".
Kai funkcija "Rasti įrenginį" užmezga ryšį su jūsų telefonu, galite matyti telefono
buvimo vietą ir į telefoną nusiunčiamas pranešimas.
1. Prie interneto prijungtame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba
telefone atidarykite puslapį android.com/find ir prisijunkite prie savo "Google"
paskyros.
2. Jei turite kelis telefonus, ekrano viršuje spustelėkite prarastą telefoną.
3. Žemėlapyje galite pažiūrėti, kur yra telefonas. Nurodoma tik apytikslė vieta.
Jei jūsų įrenginio rasti nepavyksta, funkcija "Rasti įrenginį" parodys paskutinę jo
žinomą buvimo vietą, jei įmanoma. Norėdami užrakinti telefoną arba ištrinti jo
duomenis, vykdykite svetainėje pateikiamus nurodymus.
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Informacija apie prietaisą ir saugumą
Jūsų saugumui
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti jų gali būti pavojinga arba
prieštarauti vietiniams įstatymams ir reglamentams. Norėdami gauti daugiau
informacijos, skaitykite išsamią naudojimo instrukciją.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE
Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali
sukelti trikdžių ar pavojų, pavyzdžiui, lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos,
degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų
draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUMAS KELYJE
Nepažeiskite vietos įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami
galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte
pasirūpinti saugumu.
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TRIKDŽIAI
Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų
veikimui.

KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

AKUMULIATORIAI, ĮKROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI
Su šiuo prietaisu naudokite tik "HMD Global" patvirtintus akumuliatorius, įkroviklius ir
kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.
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NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI
Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS
Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba
dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių
dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik
kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ
Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso
ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.
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SAR
Šis prietaisas atitinka RD išeigos normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant
prie ausies arba mažiausiai 5 mm (0,2 col.) atstumu nuo kūno. Konkrečios
didžiausios SAR reikšmės pateiktos šio naudotojo vadovo skyriuje "Sertifikavimo
informacija (SAR)". Daugiau informacijos žr. www.sar-tick.com.
Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamame dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies
prietaiso laikiklyje negali būti metalo, ir toks laikiklis turi atskirti prietaisą nuo kūno ne
mažesniu, nei anksčiau nurodytu atskirties atstumu. Atminkite, kad mobilusis
įrenginys gali skleisti radijo bangas netgi tada, kai neskambinate.

Tinklo paslaugos ir kainos
Naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas arba parsisiunčiant turinį, įskaitant
nemokamą, reikalingas tinklo ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli kiekiai
duomenų, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Taip pat gali
prireikti užsakyti tam tikras funkcijas.
Galite naudoti savo įrenginį tik GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, WCDMA 1 / 2 / 5 / 8,
LTE 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 tinkluose. Turite sudaryti sutartį su paslaugų
teikėju.

Svarbu: jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojatės
keliaudami, gali nepalaikyti 4G / LTE. Tokiu atveju gali nepavykti skambinti arba priimti
skambučių, siųsti arba gauti pranešimų, naudoti mobiliųjų duomenų ryšio. Jei norite
užtikrinti sklandų įrenginio veikimą, kai nepasiekiama neribota 4G / LTE paslauga,
rekomenduojama pakeisti didžiausią ryšio spartą iš 4G į 3G. Norėdami tai padaryti,
pagrindiniame ekrane palieskite Nustatymai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai ir
pasirinkite Pageidaujamas tinklo tipas nustatymą 2G/3G .
Pastaba: Kai kuriose šalyse "Wi-Fi" naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose
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leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz "Wi-Fi" ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25
GHz. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.Jei reikia
daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Skambučiai pagalbos numeriu
Svarbu: Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais
atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu
telefonu.

Prieš skambindami:
– Įjunkite telefoną.
– Jei telefono ekranas ir mygtukai užrakinti, atrakinkite juos.
– Perkelkite į vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Pagrindiniame ekrane palieskite phone
1. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį.
Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
2. Palieskite phone.
3. Būtiną informaciją pateikite kuo tiksliau. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.
Taip pat gali prireikti atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Įdėkite SIM kortelę į telefoną. Jei neturite SIM kortelės, užrakinimo ekrane
palieskite Avarinė situacija .
– Jei telefone prašoma įvesti PIN kodą, palieskite Avarinė situacija .
– Išjunkite telefono skambinimo apribojimus, pvz., skambučių draudimą, skambinimą
fiksuotais numeriais arba uždarą naudotojų grupę.
– Jei mobiliojo ryšio tinklas nepasiekiamas, bet esate prisijungę prie interneto, galite
bandyti skambinti internetu.
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Įrenginio priežiūra
Atsargiai elkitės su įrenginiu, akumuliatoriumi, įkrovikliu ir priedais. Toliau pateikti
patarimai padės užtikrinti, kad įrenginys gerai veiktų.
– Neleiskite įrenginiui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti
mineralų, kurie sukelia elektroninių grandinių koroziją.
– Nenaudokite ir nelaikykite įrenginio dulkėtose arba purvinose vietose.
– Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti
įrenginį arba akumuliatorių.
– Nelaikykite įrenginio šaltyje. Įrenginiui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali
kondensuotis drėgmė, galinti jį pažeisti.
– Neatidarykite įrenginio kitaip, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
– Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti įrenginį ir pažeisti radijo įrenginių
naudojimą reglamentuojančius teisės aktus.
– Nemėtykite, netrankykite ir nepurtykite įrenginio arba akumuliatoriaus. Neatsargiai
elgdamiesi galite sudaužyti įrenginį.
– Įrenginio paviršių valykite tik švaria ir sausa minkšta šluoste.
– Įrenginio negalima dažyti. Nudažytas įrenginys gali netinkamai veikti.
– Laikykite įrenginį toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
– Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausiai dviejose
skirtingose vietose, pavyzdžiui, įrenginyje, atminties kortelėje ar kompiuteryje, arba
svarbią informaciją užsirašykite.
Ilgai naudojamas įrenginys gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad įrenginys
per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, uždaryti programas, išjungti
įkrovimą ir, jei reikia, išsijungti. Jei įrenginys netinkamai veikia, nuneškite jį į
artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros punktą.
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Perdirbimas

Visada atiduokite nebenaudojamus elektroninius gaminius, akumuliatorius ir
pakuotės medžiagas į specialius surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti
nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Elektriniuose ir
elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, įskaitant metalus
(pavyzdžiui, varį, aliuminį, plieną bei magnį) ir brangiuosius metalus (pavyzdžiui,
auksą, sidabrą bei paladį). Visas įrenginio medžiagas galima utilizuoti kaip medžiagas
ir energiją.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

PERBRAUKTOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS SU RATUKAIS ŽENKLAS
Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, akumuliatoriaus, jo
aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius
bei elektroninius gaminius ir akumuliatorius reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas.
Neišmeskite šių gaminių kartu su kitomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis –
atiduokite juos perdirbti. Dėl informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą
kreipkitės į vietinę atliekų surinkimo įmonę.
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Akumuliatoriaus ir įkroviklio informacija
AKUMULIATORIAUS IR ĮKROVIKLIO INFORMACIJA
Norėdami sužinoti, ar jūsų telefono akumuliatorių galima išimti, žr. darbo pradžios
vadovą.
Įrenginiai su išimamu akumuliatoriumi
Įrenginį galima naudoti tik su originaliu pakartotinai įkraunamu akumuliatoriumi.
Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek
susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja,
pakeiskite akumuliatorių.
Įrenginiai su neišimamu akumuliatoriumi
Nebandykite išimti akumuliatoriaus iš įrenginio, nes galite sugadinti įrenginį.
Norėdami pakeisti akumuliatorių, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliotąjį techninės
priežiūros punktą.
Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek
susidėvės. Kai pokalbių ir budėjimo režimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja,
nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros punktą, kur įrenginio
akumuliatorius bus pakeistas.
Naudokite tik akumuliatorius ir įkroviklius, kurie atitinka akumuliatoriaus sistemai
taikomus CTIA sertifikavimo reikalavimus (standartą IEEE 1725). Naudojant
reikalavimų neatitinkantį akumuliatorių arba įkroviklį gali kilti gaisro, sprogimo,
nuotėkio ar kiti pavojai.
Įrenginį kraukite pridedamu įkrovikliu. Įkroviklių kištukų tipai gali skirtis. Įkrovimo
trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą. Galite naudoti ir trečiųjų šalių
įkroviklius, kurie atitinka CTIA reikalavimus, ant kurių yra USB-IF logotipas ir kuriuos
galima prijungti prie įrenginio USB jungties. Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi
priedai, pavyzdžiui, įkroviklis, ausinės ar duomenų kabelis, gali būti parduodami
atskirai.
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AKUMULIATORIAUS IR ĮKROVIKLIO SAUGOS INFORMACIJA
Jei nenaudojate įkroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrautas akumuliatorius bus paliktas
nenaudojamas, per kurį laiką jis išsikraus.
Visada laikykite akumuliatorių 15–25 °C temperatūroje, kad jis optimaliai veiktų.
Ekstremali temperatūra mažina akumuliatoriaus talpą ir trumpina jo veikimo trukmę.
Įrenginys su karštu arba šaltu akumuliatoriumi gali kurį laiką neveikti.
Akumuliatorių negalima išmesti į ugnį, nes jie gali sprogti. Laikykitės vietinių
reglamentų. Jei įmanoma, atiduokite akumuliatorių perdirbti. Neišmeskite jo su
buitinėmis atliekomis.
Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite
akumuliatoriaus. Jei iš akumuliatoriaus teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant
odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba
kreipkitės pagalbos į medikus. Nemodifikuokite akumuliatoriaus, nebandykite į jį įkišti
pašalinių objektų, nenardinkite ir nepilkite ant jo vandens ar kitų skysčių. Pažeisti
akumuliatoriai gali sprogti.
Akumuliatorių ir įkroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba
naudojant nepatvirtintus ar nesuderinamus akumuliatorius ar įkroviklius, gali kilti
gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir nustoti galioti visi patvirtinimai bei garantijos. Jei
manote, kad akumuliatorius arba įkroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami
nuneškite į techninės priežiūros centrą arba savo telefono pardavėjui. Niekada
nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus arba įkroviklio. Įkroviklį naudokite tik
patalpose. Nekraukite įrenginio, kai lauke žaibuoja.
Jei jūsų įrenginys yra su išimamu akumuliatoriumi, taikomos toliau pateiktos
papildomos taisyklės.
– Prieš išimdami akumuliatorių, visada išjunkite įrenginį ir atjunkite įkroviklį. Norėdami
atjungti įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.
– Metaliniam objektui palietus metalines akumuliatoriaus juosteles, gali įvykti
netyčinis trumpasis jungimas. Taip galima sugadinti akumuliatorių ar priliestą
objektą.
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Maži vaikai
Jūsų įrenginys ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos
mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai
Radijo bangas skleidžiantys įrenginiai, įskaitant belaidžius telefonus, veikdami gali
kelti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų trikdžius. Pasikonsultuokite su
gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jis yra
pakankamai apsaugotas nuo išorinių radijo bangų skleidžiamos energijos.

Implantuoti medicininiai prietaisai
Kad būtų išvengta galimų trikdžių, implantuotų medicininių prietaisų gamintojai
rekomenduoja išlaikyti mažiausiai 15,3 centimetro atstumą tarp belaidžio ryšio
įrenginio ir implantuoto medicininio prietaiso. Tokius prietaisus turintys asmenys
turėtų:
– visada laikyti belaidžio ryšio įrenginį didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo
medicininio prietaiso;
– nesinešioti belaidžio įrenginio vidinėje kišenėje;
– glausti belaidžio ryšio įrenginį prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei
medicininis prietaisas;
– išjungti belaidžio ryšio įrenginį, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad keliami
trikdžiai;
– laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.
Jei turite klausimų dėl belaidžio ryšio įrenginio naudojimo kartu su implantuotu
medicininiu prietaisu, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus.
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Klausa
Įspėjimas: kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite
ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžio ryšio įrenginiai gali kelti kai kurių pagalbinių klausos priemonių
trikdžius.

Saugokite įrenginį nuo kenksmingo turinio
Prietaisas gali būti pažeidžiamas virusų ir kito kenksmingo turinio. Laikykitės šių
atsargumo priemonių:
būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenksmingos
programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti prietaisui arba kompiuteriui;
būkite atsargūs priimdami ryšių užklausas, naršydami internete arba atsisiųsdami
turinio. Nepriimkite "Bluetooth" prisijungimo užklausų iš nepatikimų šaltinių;
įdiekite ir naudokite tik programinę įrangą ir paslaugas iš šaltinių, kuriais pasitikite
ir kurie suteikia pakankamą saugumą ir apsaugą;
į prietaisą ir bet kurį prijungtą kompiuterį įdiekite antivirusinę ir kitą saugos
programinę įrangą. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą.
Naudojant daugiau programų, gali sumažėti prietaiso našumas ir pakisti prietaiso
ir (arba) kompiuterio veikimas;
jei pagal iš anksto įdiegtas žymes ir nuorodas einate į trečiųjų šalių interneto
svetaines, imkitės atitinkamų apsaugos priemonių. "HMD Global" šių svetainių
neremia ir neprisiima už jas atsakomybės.
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Transporto priemonės
Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas
transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos,
kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.
Įrenginį transporto priemonėje turėtų įrengti tik kvalifikuoti specialistai. Netinkamai
įrengus, gali kilti pavojų ir nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa
transporto priemonėje esanti belaidžio ryšio įrenginio įranga pritvirtinta ir veikia
tinkamai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame
skyriuje kartu su įrenginiu, jo dalimis arba priedais. Nelaikykite įrenginio ar jo priedų
oro pagalvės išsiskleidimo vietoje.

Potencialiai sprogios aplinkos
Išjunkite įrenginį galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, arti benzino siurblių. Dėl
kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti
žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi
sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogi aplinka gali nebūti
aiškiai pažymėta. Tai paprastai būna zonos, kur rekomenduojama išjungti
automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar
laikymo patalpos ir zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite
transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (pavyzdžiui, propanas
arba butanas), gamintojų, ar šis įrenginys gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.
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Apie skaitmeninių teisių valdymą
Naudodamiesi šiuo įrenginiu, nepažeiskite įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite
kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių
apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas,
muziką ir kitą turinį.

Autorių teisės ir pranešimai
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu "HMD Global Oy" pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius
Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Atitikties
deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/mobile-declaration-ofconformity.
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FCC PRANEŠIMAS
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos šios
dvi sąlygos: 1) šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis įrenginys turi
priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali sutrikdyti veikimą. Daugiau
informacijos žr. www.fcc.gov/engineering-technology/electromagneticcompatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Be aiškaus "HMD
Global" sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, naudotojas gali netekti teisės juo
naudotis. Pastaba: išbandžius šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka B klasės
skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalies
reikalavimus. Šie apribojimai turi užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų
trikdžių, naudojant buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių
energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali trikdyti radijo ryšius. Vis
dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši
įranga trikdo radijo ar televizijos signalų priėmimą (tai galima nustatyti išjungiant ir
įjungiant įrangą), naudotojui siūloma bandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu iš
toliau aprašytų būdų:
- Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingose grandinėse esančius lizdus.
- Kreiptis patarimo į pardavėją arba kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

AUTORIŲ TEISĖS IR KITA INFORMACIJA
Gaminių, funkcijų, programų ir paslaugų pasiūla gali skirtis, atsižvelgiant į regioną.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją.
Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali
būti taikomi eksporto iš JAV bei kitų šalių įstatymai bei reglamentai. Įstatymams
prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.
Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo,
patikimumo ir turinio nesuteikiamos jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei
numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui
garantijomis, išskyrus pagal galiojančius įstatymus suteikiamas garantijas. "HMD
Global" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti
arba atšaukti.
Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei "HMD Global", nei jos licencijų išdavėjai
jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokių duomenų ar pajamų
praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius
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nuostolius, nepriklausomai nuo to, kokios priežastys būtų juos sukėlusios.
Be išankstinio raštiško "HMD Global" leidimo bet kokiu būdu atgaminti, persiųsti ar
platinti visą dokumentą arba kurią nors jo dalį draudžiama. "HMD Global" veikla
vykdoma remiantis nuolatinio tobulinimo politika. "HMD Global" pasilieka teisę be
išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus
gaminius.
"HMD Global" neteikia jokių pareiškimų bei nesuteikia garantijos su įrenginiu pateiktų
trečiųjų šalių programų funkcijoms, turiniui arba pagalbai galutiniam naudotojui ir
neprisiima už tai jokios atsakomybės. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji
suteikta tokia, kokia yra.
Atsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus bei
vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugų teikėjas
gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Tam tikri gaminiai, paslaugos ir
funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Išsamesnės informacijos ir galimybių
gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.
Tam tikros funkcijos, funkcionalumas ir gaminio specifikacijos gali priklausyti nuo
tinklo, ir jiems gali būti taikomos papildomos sąlygos bei mokesčiai.
Visi šie dalykai gali būti pakeičiami be išankstinio įspėjimo.
"HMD Global Oy" yra išskirtinis "Nokia" ženklo telefonų ir planšetinių kompiuterių
licencijos turėtojas. "Nokia" yra registruotasis "Nokia Corporation" prekės ženklas.
Naudodamiesi įrenginiu turite laikytis "HMD Global" privatumo politikos, pateikiamos
adresu http://www.nokia.com/phones/privacy.
"Qualcomm" ir "Snapdragon" yra "Qualcomm Incorporated" prekių ženklai,
registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
"Android", "Google" ir "Google Play" yra "Google Inc." prekių ženklai.
Visi kiti prekės ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
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