
Planšetės „Lenovo M10“ paleidimo ir „Go3 | Bitė“ paslaugos aktyvacija

SIM kortelės įdėjimas

Adatėlės pagalba išstumkite SIM kortelės rėmelį.
 

 



Įdėkite SIM kortelę į rėmelį.
 

Grąžinkite rėmelį į jo vietą.

 

Kai SIM kortelė įdėta, įjunkite įrenginį.
 



Planšetės „Lenovo M10“ pirmasis paleidimas

Spauskite prie kalbų pasirinkimo laukelio esančią rodyklę ir iš sąrašo pasirinkite „Lietuvių“.
 



Pasirinkę kalbą, spauskite „Pradėti“.



Šiame žingsnyje pateikiama „Lenovo“ licencijos sutartis. Susipažinę su pirmąją jos dalimi, 
spauskite „Daugiau“. 

Perskaitę visą sutartį, spauskite „Sutikti“.
 



Jei SIM kortelė dar neįdėta, įrenginys pasiūlys ją įdėti. Įdėkite SIM kortelę.
 

Prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei prieinamo „Wi-Fi“ tinklo nėra, šį žingsnį praleiskite 
(spauskite „Praleisti“).
 



Pasirinkite jūsų naudojamą „Wi-Fi“ tinklą, suveskite jo slaptažodį ir spauskite „Prisijungti“:

 



Šiame žingsnyje įrenginys pasiūlys perkelti jūsų duomenis iš senojo įrenginio į naująjį. Jei 
norite tai padaryti, spauskite „Kitas“ ir sekite tolimesnius žingsnius. Jei tokio poreikio neturite, 
spauskite „Nekopijuoti“.

 
Šiame žingsnyje turite pridėti „Google“ paskyrą. Jei jau turite „Google“ paskyrą, kurios el. paš-
to adresas baigiasi „@gmail.com“, įveskite šį el. pašto adresą. Kitu atveju spauskite „Sukurti 
sąskaitą“ ir sekite tolimesnius žingsnius.



Įveskite slaptažodį ir vėl spauskite „Kitas“.
 

Šiame žingsnyje galite susipažinti su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis, „Google Play“ pa-
slaugų teikimo sąlygomis ir „Google“ privatumo politika. Susipažinę spauskite „Sutinku“. 



Šiame žingsnyje yra pateikiama papildomos informacijos apie galimas įjungti „Google“ pa-
slaugas. Norimas paslaugas palikite įjungtas (dešinėje esančių slankiklių pagalba) ir spauskite 
„Daugiau“. 

Spauskite „Sutinku“.
 



Pasirinkite planšetės ekrano užrakto tipą. Jei užrakto nepageidaujate, šį žingsnį galite praleis-
ti paspaudę „Ne dabar“.
 

Pasirinkite įrenginio nustatymus pagal jūsų poreikius arba spauskite „Ne, ačiū“.
 



Norėdami nustatyti įrenginio ekrano atrakinimą veidu, spauskite „Tęsti“, kitu atveju, spauskite 
„Praleisti“. 

Prijunkite „Lenovo ID“ paskyrą. Jei jos neturite, spauskite „Praleisti“ arba „Registruotis“ ir sekite 
tolimesnius žingsnius.
 



Pridėkite „Outlook“ paskyrą. Jei jos neturite, spauskite „Praleisti“.

 
Jei sutinkate „Lenovo“ pateikti informaciją apie savo patirtį su „Lenovo“ įrenginiu, spauskite 
„Taip“, jei nesutinkate, spauskite „Ne“.
 



Pasirinkite jums patogų planšetės valdymo būdą ir spauskite „Kitas“.

Jūsų įrenginys paruoštas. Spauskite „Atlikta“ ir pradėkite naudotis. 



„Go3 | BITĖ“ slaptažodžių kūrimas

Prieš pradėdami jūs turite susikurti „Go3 | BITĖ“ paskyros slaptažodį.
Prisijunkite prie savo el. pašto, kurį nurodėte paslaugos aktyvacijos metu, ir suraskite el. laišką 
nuo „Go3 Lietuva“ tema „Sveikiname prisijungus prie Go3“. Atidarę el. laišką spauskite ant 
nuorodos „Tęsti“.



„Go3“ programėlės parsisiuntimas ir prisijungimas

Atidarykite „Google Play“ programėlių parduotuvę, paspaudę ikoną „Play“ parduotuvė.
 

Spauskite „Ieškoti programų ir žaidimų“.



Įveskite „Go3“ ir spauskite padidinamojo stiklo ikoną, klaviatūroje išskirtą mėlyna spalva.
 

Iš sąrašo pasirinkite programėlę „Go3 Lietuva“.
 



Spauskite „Įdiegti“.
 

Palaukite, kol programėlė parsisiųs, ir spauskite „Atidaryti“.
 



Atsidarius programai, duokite sutikimą „Go3 Lietuva“ skambinti ir tvarkyti telefono skambu-
čius bei pasiekti įrenginio vietovę (kitu atveju nebus galimybės naudotis paslauga). Spauskite 
„Leisti“.
 



Šiame žingsnyje galite susipažinti su Privatumo politika, Taisyklėmis ir nuostatomis bei Slapukų 
ir reklamos internete politika. Susipažinę spauskite „Aš sutinku“.



Viršutiniame kairiajame kampe spauskite tris brūkšnelius. Atsidariusiame meniu pasirinkite 
„Prisijungti“. 



Suveskite savo „Go3“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį.
 



Spauskite „Prisijungti“ ir mėgaukitės turiniu!

 


