მომხმარებლის სახელმძღვანელო

შინაარსი

გამოსცადეთ

რუკები
Drive
გამოსცადეთ
მუსიკა, ფილმები, ტელევიზია და Youtube
როდესაც ტელეფონი ჩართულია და მუშაობს, გამოიკვლიეთ, რისი გაკეთება შეუძლია მას.
დაწყება
ციფრული ტელევიზია
პირველი შეხედვა
საათი
თემა
მდებარეობა
SIM ბარათის და microSD ბარათების ჩასმა
დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია
დამუხტვა და ჩართვა
სწრაფად
მოძებნეთ
შემდეგი
ფუნქციები:
Wiსწრაფი პარამეტრები
დაკავშირება Wi-Fi-ით
შესვლა
დაკავშირება უსადენო Bluetooth-ით
Fi, თვითმფრინავის რეჟიმი, ფანარი და სხვა.
Wi-Fi-სთან დაკავშირება
ფაილების გაზიარება კომპიუტერში
გამოკვლევა შეხებით
შეარჩიეთ ახალი ფონური სურათი, დააყენეთ ტელეფონის პერსონალიზაცია
მონაცემების კავშირის გაზიარება
კვების ელემენტის მუშაობის დროის
მელოდიები და დაამატეთ ვიჯეტები.
დაკავშირება NFC-ით
გახანგრძლივება
ამობეჭდვა
გამოსცადეთ მკაფიო, მკვეთრი ფოტოები,
კამერა
ისწავლეთ საფუძვლები
სინქრონიზება ღრუბელთან
მთავარი ეკრანი
ფილმები და ვიდეო.
მეხსიერების ბარათის გამოყენება
დახმარება და სხვა
თვითმფრინავის რეჟიმი
მოახდინეთ ტელეფონის პერსონალიზაცია
Moto
ძიება
მობილური ქსელი
თქვენი გამოყენების ჩვევების შესაბამისად.
შეტყობინებები
ტელეფონის დაცვა
აპების შეტყობინებები
ეკრანის ჩაკეტვა
აპების დათვალიერება, ყიდვა და
აპები
სტატუსის პიქტოგრამები
ეკრანზე ჩამაგრება
ჩამოტვირთვა.
ხმა
დამარქაფება და აღდგენა
არ შემაწუხოთ
თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოდ შენახვა,
ტელეფონის დაცვა
ტელეფონის დაშიფვრა
ჩაკეტილი ეკრანი
თქვენი კონფიდენციალურობა
პაროლის დაყენება და სხვ.
სწრაფი პარამეტრები
აპის უსაფრთხოება
საუბარი
დასვით კითხვები, მიიღეთ პასუხები.
საუბარი
მონაცემების გამოყენება
პირდაპირი გაზიარება
ტელეფონის პრობლემების აღმოფხვრა
Wi-Fi წვდომის წერტილი
გააზიარეთ თქვენი ინტერნეტ კავშირი.
სურათი სურათში
აპის გადატვირთვა ან წაშლა
ტელეფონის პერსონალიზაცია
ტელეფონის გადატვირთვა
მთავარი ეკრანის ხელახლა გაფორმება
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების
მთავარ ეკრანზე და შეეხეთ
რჩევა: ნახეთ ყველა ეს თემა თქვენს ტელეფონში, აუსვით
აპებისა და ვიჯეტების შერჩევა
შემოწმება
Device Help. ხშირად დასმული კითხვების სანახავად და ტელეფონის სხვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების
გადატვირთვა
დაყენება
მხარდაჭერისთვის ეწვიეთ გვერდს www.motorola.com/support.
მოგპარეს ტელეფონი?
აღმოაჩინეთ Moto
სპეციალური შესაძლებლობები
ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს რადიოსიხშირის ზემოქმედების შესახებ მოქმედ
აპები
მალსახმობის შექმნა
სახელმწიფო ან საერთაშორისო მითითებებს (ელექტრომაგნიტური გამოსხივების
ტელეფონი
აალაპარაკეთ თქვენი ტელეფონი
შეტყობინებები
შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტის (SAR) დირექტივები), როდესაც ჩვეულებრივად
ელაპარაკეთ თქვენს ტელეფონს
Chrome™
გამოიყენება თავიდან ან სხეულიდან 5 მმ მანძილზე. SAR დირექტივები გულისხმობს
ტელეფონის ეკრანის შეცვლა
კამერა
ტელეფონის ხმის შეცვლა
უსაფრთხოების საკმაოდ მაღალ კოეფიციენტს, რომელიც შემუშავებულია ყველა ადამიანის
ფოტოები
დამატებითი დახმარების მიღება
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ასაკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად.
Gmail™
სად არის ჩემი სამართლებრივი,
Duo
გაფრთხილება: თქვენი ტელეფონით სარგებლობის წინ წაიკითხეთ სამართლებრივი
უსაფრთხოებისა და მარეგულირებელი
Moto
ინფორმაცია?
ინფორმაცია. აუსვით
>
Settings > System > Legal information.
კალენდარი
სერვისი და შეკეთება
მეტი აპი
საავტორო უფლებები და სასაქონლო ნიშნები
Google Play™
კონტაქტები
							
გამოსცადეთ

დაწყება

»» ჩართვა/გამორთვა: ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, შემდეგ შეეხეთ
Power off. როდესაც ტელეფონი გამორთულია, ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის
ღილაკს ტელეფონის ჩასართავად.

პირველი შეხედვა
მოდი დავიწყოთ. ჩვენ გაგიძღვებით დაწყების პროცესში და გაგაცნობთ თქვენი ტელეფონის
მცირეოდენ ფუნქციებს.

დინამიკი

წინა
კამერა

SIM და microSD
ბარათის
ჭრილები
ფლეში

უკანა
კამერები

ხმის ღილაკები

»» ძილის რეჟიმი: კვების ელემენტის დაზოგვისთვის ან შემთხვევითი შეხების თავიდან
ასაცილებლად გადაიყვანეთ სენსორული ეკრანი ძილის რეჟიმში ჩართვის ღილაკზე
დაჭერით.
»» გაღვიძება: ხელახლა დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.
»» გადატვირთვა: თქვენი ტელეფონის გადატვირთვისთვის ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის
ღილაკს, შემდეგ შეეხეთ Restart.
რჩევა: ტელეფონისთვის უსაფრთხოების დასამატებლად იხილეთ ტელეფონის დაცვა.

ხმის ღილაკები
ხმის ღილაკების შესაძლებლობებია:

ჩართვის ღილაკი
დაჭერა:
ეკრანის ჩართვა/
გამორთვა.
ხანგრძლივად
დაჭერა:
ტელეფონის
ჩართვა/გამორთვა.

»» ზარის ხმა: დააჭირეთ ღილაკებს ტელეფონის ჩასაჩუმებლად, როცა ის რეკავს.
»» ყურსასმენის ხმა: დააჭირეთ ღილაკებს ზარის დროს.
»» მუსიკის/ვიდეოს ხმა: დააჭირეთ ღილაკებს სიმღერის ან ვიდეოს დაკვრის დროს.
რჩევა: ხმის მართვის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ხმა.

SIM ბარათის და microSD ბარათების ჩასმა
თქვენი ტელეფონის სერვისის გასააქტიურებლად შეგიძლიათ ჩასვათ ერთი SIM ბარათი
(ან ორი), ან ეს შიძლება გაკეთდეს თქვენთვის. ასევე შეგიძლიათ დაამატოთ microSD ბარათი,
რომელიც არ არის აუცილებელი და იყიდება ცალკე.

თითის ანაბეჭდის
სენსორი

მიკროფონი
USB-C/დამტენი

ყურსასმენის ბუდე

ტელეფონის აპარატული ღილაკები: ზედა მარჯვენა ღილაკები არის ხმის აწევის და დაწევის ღილაკებია, შუა მარჯვენა – ჩართვის ღილაკია. ქვევით შუაში არის დამუხტვის პორტი. ზემოთ მარჯვნივ – ყურსასმენის ბუდე. ზემოთ მარცხნივ
ეკრანზე მოცემულია წინა კამერა, ზემოთ მარჯვნივ – ფანარი. ნავიგაციის პიქტოგრამები ძირის გასწვრივაა.

შენიშვნა: შესაძლოა, ზოგიერთი აპი ან ფუნქცია ყველა ქვეყანაში არ იყოს ხელმისაწვდომი.

ჩართვის ღილაკი
ჩართვის ღილაკი რამდენიმე გზით გეხმარებათ:
							

დაწყება

დამუხტვა და ჩართვა

ბარათების ჩასმა
თქვენს ტელეფონს ორი SIM ბარათის მხარდაჭერა აქვს.
გაფრთხილება: დარწმუნდით, რომ სწორი ზომის SIM ბარათს იყენებთ და არ გამოჭრათ
SIM ბარათი.
ჩასვით ნანო SIM ბარათი და მეხსიერების
ბარათები.
ჩასვით SIM ბარათ(ებ)ი
ჩასვით SIM
ოქროს კონტაქტებით ქვევით.
მოწყობილობა ღარის
ჩასვით დამატებითი microSD
ნახვრეტში ღარის
ბარათი (იყიდება ცალკე).
გამოსაწევად.

ბოლომდე დამუხტეთ და ჩართეთ ტელეფონი. დასაწყებად მიჰყევით ეკრანზე ნაჩვენებ
მითითებებს.
დამუხტეთ.

თქვენი
ტელეფონით
სარგებლობის წინ
მთლიანად
დამუხტეთ ის
მოწოდებული
დამტენით.

ნანო SIM

ერთი SIM ბარათი:
1

SIM

ჩართვა.

ორი SIM ბარათი:
SIM

1

SIM

2

ხანგრძლივად
დააჭირეთ ჩართვის
ღილაკს, ეკრანის
ანთებამდე.

შეწიეთ ღარი უკან თქვენს ტელეფონში.

კვების ელემენტის ჩადების და ჩართვის გრაფიკა. ჩადეთ კვების ელემენტი და დაახურეთ ხუფი. ტელეფონის დამუხტვის შემდეგ ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, სანამ ეკრანი არ განათდება.

გაფრთხილება:
ფრთხილად გამოწიეთ და
შეწიეთ ღარი მოღუნვის
თავიდან ასაცილებლად.
SIM ბარათის ჩადების გრაფიკა. კვების ელემენტის ამოღების შემდეგ SIM ბარათი ჩაიდება ჭრილში მარცხნივ ისე, რომ წაკვეთილი კუთხე ზედა მარცხენა ნაწილში აღმოჩნდეს. SD ბარათი ჩაიდება მარჯვენა ჭრილში.

							

დაწყება

შესვლა

»» უკან: შეეხეთ ღილაკს „უკან“

»» ანგარიშების დასამატებლად, დასარედაქტირებლად ან წასაშლელად აუსვით
>
Settings > Users & accounts.

»» შენიშვნა: თუ აქტიურია One button nav, სწრაფად გადაუსვით თითის ანაბეჭდის სენსორს
მარჯვნივ, რათა გადაფურცლოთ აპები. ამ ფუნქციის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის
იხილეთ მართვა ერთი შეხებით.

»» ელფოსტის ანგარიშების დასაყენებლად იხილეთ Gmail™.
»» თქვენს Google ანგარიშთან დაკავშირებით დახმარების მისაღებად გახსენით
www.google.com/accounts.

რჩევა: იმისათვის რომ ტელეფონმა ეფექტურად იმუშაოს, არ არის საჭირო აპების წაშლა
ბოლო ელემენტების სიიდან.

Wi-Fi-სთან დაკავშირება
ინტერნეტზე უფრო სწრაფი წვდომისა და მონაცემთა გამოყენების დაზოგვისთვის ჩამოუსვით
სტატუსის ზოლს, შემდეგ შეეხეთ
> Wi-Fi, რათა ჩართოთ Wi-Fi. სრული ინსტრუქციებისთვის
იხილეთ Wi-Fi-სთან დაკავშირება.

გამოკვლევა შეხებით
მოახდინეთ ორიენტირება:
»» შეხება: აირჩიეთ პიქტოგრამა ან ვარიანტი.
»» ხანგრძლივად შეხება: იხილეთ მეტი ვარიანტი.
»» გადატანა: გადაადგილეთ ელემენტები მთავარ ეკრანზე.

მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად.

»» ბოლო: შეეხეთ ღილაკს „ბოლო“
რათა იხილოთ თქვენი ბოლოდროინდელი აპები
(ან ბრაუზერის ჩანართები) და შეეხეთ აპს მის ხელახლა გასახსნელად. ორჯერ დააჭირეთ
შეტყობინებას დაბლოკვის ეკრანზე მის გასახსნელად. ბოლოდროინდელი აპების
სიიდან აპის წასაშლელად გადაუსვით მარცხნივ, მარჯვნივ ან შეხებით აირჩიეთ . სიის
გადასაფურცლად გადაუსვით ზემოთ ან ქვემოთ.

რჩევები

შენიშვნა: ამ ტელეფონში მხარდაჭერილია აპები და სერვისები, რომლებიც დიდი მოცულობის
მონაცემებს იყენებს; შესაბამისად, დარწმუნდით, რომ მონაცემთა თქვენი სატარიფო გეგმა
აკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს. დეტალებისთვის დაუკავშირდით თქვენი სერვისის
პროვაიდერს.

წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად.

»» მთავარი: შეეხეთ ღილაკს „მთავარი“

თუ იყენებთ Gmail™-ს, ეს ნიშნავს, რომ უკვე გაქვთ Google™ ანგარიში. თუ არ იყენებთ,
ანგარიშის შექმნა დაყენების დროს შეგიძლიათ. თქვენს Google ანგარიშზე შესვლა გაძლევთ
თქვენს მასალებზე წვდომის, სინქრონიზაციისა და დამარქაფების საშუალებას. იხილეთ თქვენი
Google აპები, კონტაქტები, კალენდარი, ფოტოები და სხვ.

»» გაყოფილი ეკრანი: ბოლო აპების სიიდან ხანგრძლივად დააჭირეთ აპლიკაციას, შემდეგ
გადაიტანეთ ის ეკრანის თავში ორი აპლიკაციის ერთდროულად სანახავად. ყველა
აპლიკაცია ვერ იმუშავებს გაყოფილ ეკრანზე. გაყოფილი ეკრანის დასახურად გადაწიეთ
გამყოფი ხაზი ეკრანის ქვევით. ან ხანგრძლივად შეეხეთ
.
»» მენიუები: როდესაც თქვენ ხედავთ
მიმდინარე ეკრანისთვის.

ან

თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ვარიანტები

»» კლავიატურის დახურვა: კლავიატურის დასახურად შეხებით აირჩიეთ

.

კვების ელემენტის მუშაობის დროის გახანგრძლივება
თქვენი ტელეფონი ტონობით ინფორმაციას ამუშავებს. დიდი რაოდენობის ელკვება იხარჯება
იმის მიხედვით, თუ რას იყენებთ.
როდესაც თქვენი ტელეფონი არის უძრავ მდგომარეობაში, არ იმუხტება ან არ გამოიყენება
გარკვეული დროის განმავლობაში, არასაჭირო ფონური პროცესები ითიშება კვების ელემენტის
მუშაობის დროის ოპტიმიზაციისთვის.

»» გადასმა: გადაფურცლეთ სიები ან ეკრანები.

»» იმისათვის რომ იხილოთ, რა იყენებს კვების ელემენტის ენერგიას, აუსვით
>
Settings > Battery.

»» ორი თითის მოძრაობა ან ორმაგი შეხება: გაადიდეთ და დააპატარავეთ ვებსაიტები,
ფოტოები და რუკები.

»» კვების ელემენტის მუშაობის დროის გასახანგრძლივლებლად აუსვით
Battery > Battery saver და ჩართეთ ის.

»» მოტრიალება: მოატრიალეთ რუკა ორი თითით, რათა შეატრიალოთ; დასახრელად
ჩამოსწიეთ ორი თითით.
							

>

Settings >

რჩევა: Settings მენიუს სწრაფად გასახსნელად ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და
შეეხეთ ღილაკს
.
დაწყება

რჩევები კვების ელემენტთან დაკავშირებით
დამუხტვებს შორის კვების ელემენტის კიდევ უფრო მეტი სამუშაო დროის დასაზოგად
შეგიძლიათ შეამციროთ:
»» ვიჯეტები, რომლებიც აჩვენებს ინფორმაციის ნაკადს მთავარ ეკრანზე, როგორიცაა ახალი
ამბები და ამინდი.
»» გამოუყენებელი ანგარიშები: აუსვით

>

Settings > Users & accounts.

»» ვიდეოს ან მუსიკის ჩაწერა ან ნაკადით გადაცემა.

ისწავლეთ საფუძვლები
მთავარი ეკრანი

როდესაც რთავთ ტელეფონს, ხედავთ მთავარ ეკრანს. აქედან შეგიძლიათ დაათვალიეროთ
აპები და ა.შ.
შენიშვნა: პროგრამული უზრუნველყოფა ხშირად ახლდება და ამიტომ თქვენი ეკრანის იერსახე
შეიძლება ოდნავ შეიცვალოს.
11:35

27
27°

APR

ჩამოუსვით
შეტყობინებებისა და
პარამეტრებისთვის.

3 TUE

მოძებნეთ აკრეფით
ან თქვით
„OK, Google“.
Google

Duo

Moto

Calendar

Play Store
P

აუსვით ღილაკს
თქვენი ყველა აპის
სანახავად.
მთავარი ეკრანი. ზემოთ შეეხეთ Google ზოლს, რათა აკრიფოთ ძიების ვარიანტები ან შეეხეთ მარჯვენა მიკროფონის პიქტოგრამას, რომ თქვათ, რას ეძებთ. პიქტოგრამები ზევით აჩვენებენ შეტყობინებებს და ტელეფონის სტატუსის
პიქტოგრამებს. აუსვით ძირის ცენტრიდან აპებში მოსახვედრად. აპების პიქტოგრამები ძირის გასწვრივ ჩვეულებრივ გამოსაყენებელი აპებია: ტელეფონი, შეტყობინება, Google Chrome, გალერეა და კამერა.

რჩევები
»» გახსენით აპების სია: აუსვით

							

ისწავლეთ საფუძვლები

თქვენი ყველა აპის სანახავად.

»» დაბრუნება მთავარზე: ნებისმიერი მდებარეობიდან მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად
შეეხეთ ღილაკს „მთავარი“
.
»» გვერდები: გვერდის დასამატებლად გადაიტანეთ აპი ეკრანის მარჯვენა მხარეს, სანამ არ
გამოჩნდება ახალი გვერდი. შეგიძლიათ დაამატოთ მრავალი გვერდი. მალსახმობებისა
და ვიჯეტების სხვა გვერდების სანახავად (თუ ხელმისაწვდომია) გადაუსვით თითი მთავარ
ეკრანს მარცხნივ.
»» პარამეტრები: გავრცელებული პარამეტრების სწრაფად შესაცვლელად ჩამოუსვით ორი
თითი სტატუსის ზოლს. სხვა პარამეტრების გასახსნელად შეეხეთ
.
»» პერსონალიზაცია: მთავარი ეკრანის პერსონალიზაციისთვის იხილეთ ტელეფონის
პერსონალიზაცია.

გაიგეთ მეტი თქვენი ტელეფონის შესახებ და მიიღეთ მხარდაჭერა.
>

Device Help

ძიება
მთავარ ეკრანზე შეხებით აირჩიეთ Google-ის ძიების ველი ტექსტის ძიებისთვის, ან შეხებით
აირჩიეთ
ხმოვანი ძიების შესასრულებლად.
როდესაც ბეჭდავთ, შეთავაზებები ძიების ველის ქვეშ გამოჩნდება:
»» შეთავაზების მოსაძიებლად შეეხეთ მას.
»» ძიების ველში ტექსტის მოსაძებნად შეხებით აირჩიეთ
რჩევა: კლავიატურის დასახურად შეხებით აირჩიეთ

Tue, Apr 3
Messages

შეგიძლიათ მობრძანდეთ შაბათს?

MARK AS READ
Calendar

REPLY

17m

პერსონალის ყოველკვირეული შეხვედრა
10:30 - 11:30

რჩევა: გადაუსვით მარცხნივ
ან მარჯვნივ შეტყობინების
წასაშლელად. ზოგი
შეტყობინებისთვის მეტი
ვარიანტი გამოჩნდება,
როდესაც მათ შუამდე
გაასრიალებთ.

შეტყობინებების ეკრანი. ჩამოუსვით მთავარი ეკრანის ზევიდან ქვევით შეტყობინებების სანახავად.

რჩევა: გავრცელებული პარამეტრების სწრაფად შესაცვლელად ჩამოუსვით ორი თითი
სტატუსის ზოლს. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ სწრაფი პარამეტრები.

აპების შეტყობინებები
შეიძლება იხილოთ შეტყობინების წერტილი აპზე. აპის ეს შეტყობინება, ანუ
ნიშანი, მიუთითებს, რომ აპს აქვს განახლება ან შეტყობინება, მაგალითად,
ახალი ელწერილი ან გამოტოვებული ზარი. ხანგრძლივად დააჭირეთ აპს მეტი
ინფორმაციისთვის, ვარიანტებისა ან აპის მალსახმობებისთვის.

კლავიატურაზე.
.

შენიშვნა: ხმოვანი ძიების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ საუბარი.

შეტყობინებები
ეკრანის ზემოთ, მარცხენა მხარეს განთავსებული პიქტოგრამები გაცნობებთ ახალი
შეტყობინებებისა და მოვლენების შესახებ. თუ არ იცით, რას ნიშნავს პიქტოგრამა, ჩამოუსვით
თითი სტატუსის ზოლს დეტალებისთვის.
რჩევა: ძალიან ბევრ შეტყობინებას იღებთ? ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ შეტყობინება, რათა
იხილოთ, რომელი აპი გიგზავნით მათ. შემდეგ შეგიძლიათ გამორთოთ ისინი.

							

ჩამოუსვით შეტყობინებების
სანახავად.
შეეხეთ შეტყობინებას მის
გასახსნელად ან აირჩიეთ
ვარიანტი, მაგალითად,
REPLY.

now

Karen Travis

CLEAR ALL

დახმარება და სხვა
მოძებნეთ: აუსვით

11:35

ისწავლეთ საფუძვლები

სტატუსის პიქტოგრამები

არ შემაწუხოთ

პიქტოგრამები ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში გაცნობებთ ტელეფონის სტატუსის შესახებ:
სტატუსის პიქტოგრამები
ქსელის სიძლიერე

არ შემაწუხოთ

/
Wi-Fi მისაწვდომობის
ფარგლებშია/დაკავშირებულია

სიგნალი დაყენებულია

/
Bluetooth ჩართულია/
დაკავშირებულია

მონაცემთა დაზოგვა ჩართულია

თვითმფრინავის რეჟიმი
/

/

კვების ელემენტი იმუხტება/სავსეა

/

პორტრეტი/ავტომობრუნება
მდებარეობა ჩართულია/გამორთულია

ხმა
დააჭირეთ ხმის აწევის ან დაწევის გვერდით ღილაკებს, რათა აირჩიოთ ზარის ხმა მაღალიდან
ვიბრაციამდე
.
Media

Ring

Alarm

შეეხეთ ხმის მართვის
ყველა ელემენტის
საჩვენებლად. შეეხეთ
ხელახლა მხოლოდ
ზარის მელოდიის ხმის
საჩვენებლად.

ზოგი ან ყველა ხმის გამოსართავად ჩამოუსვით სტატუსის ზოლს, შეეხეთ Do not disturb და
ჩართეთ ის. აირჩიეთ შემდეგი ვარიანტიდან ერთ-ერთი:
»» Total silence: გამორთეთ ხმები და სიგნალები. ჩაანაცვლეთ ხმის პარამეტრები
სხვა აპებიდან. დააყენეთ, რამდენი ხნით გსურთ ამ რეჟიმში დარჩენა, ან აირჩიეთ
„განუსაზღვრელად“.
»» Alarms only: დააყენეთ, რამდენი ხნით გსურთ გაიგოთ მხოლოდ სიგნალები, ან აირჩიეთ
„განუსაზღვრელად“. შეხებით აირჩიეთ MORE SETTINGS, რათა მოახდინოთ მორგება,
რომელი შეწყვეტა მიიღოთ.
»» Priority only: დააყენეთ, რამდენი ხნით გსურთ გაიგოთ მხოლოდ პრიორიტეტული
შეწყვეტები, ან აირჩიეთ „განუსაზღვრელად“. შეხებით აირჩიეთ MORE SETTINGS, რათა
ინდივიდუალურად დააყენოთ მისაღები შეწყვეტები.
რჩევა: გამონაკლისის შესაქმნელად განმეორებითი ზარებისთვის, რაც დაუშვებს ზარს ერთი
და იმავე ადამიანისგან 15 წუთის ფარგლებში, შეხებით აირჩიეთ MORE SETTINGS >
Priority only allows > Repeat callers.

ჩაკეტილი ეკრანი
თქვენი სენსორული ეკრანი ჩართულია, როცა გჭირდებათ და გამორთულია, როცა არ
გჭირდებათ.

გაასრიალეთ ზოლი
ხმის მომატების/
დაკლებისთვის.

შეეხეთ ხატულას ხმის
გასათიშად ან
დააყენეთ ვიბრაციაზე.
ხმის ეკრანი. დააჭირეთ ხმის ზედა ან ქვედა ღილაკებს, რათა მართოთ ზარის შეტყობინების, მედიის და მაღვიძარას ხმები. ეკრანზე შეცვალეთ ხმა მცოცავი ზოლის მეშვეობით.

							

ისწავლეთ საფუძვლები

სწრაფი პარამეტრები

11:35

11:35
MONDAY, 3 APRIL

Thanks for finding my phone!

Wi-Fi, Bluetooth, თვითმფრინავის რეჟიმის, სიკაშკაშის და სხვა პარამეტრებზე
სწრაფი წვდომისათვის ჩამოუსვით სტატუსის ზოლს ან ჩაკეტილ ეკრანს. კიდევ უფრო მეტი
პარამეტრისთვის შეხებით აირჩიეთ
.
დაამატეთ ჩაკეტილი ეკრანის
შეტყობინება მათთვის, ვინც
თქვენს ტელეფონს იპოვის.

შეხებით აირჩიეთ
პარამეტრები.

, რათა გადაადგილოთ თქვენი პარამეტრები ან დაამატოთ ან მოაშოროთ

100%

11:35

დააყენეთ ეკრანის
სიკაშკაშე.

ჩააგდეთ ზემოთ ხმოვანი
დახმარებისთვის.
ჩააგდეთ ზემოთ ეკრანის
განსაბლოკად.

ჩააგდეთ ზემოთ კამერის
გასახსნელად.

Wi-Fi

Flashlight

Bluetooth

Do not disturb

Dolby Audio

Auto-rotate

ჩაკეტილი ეკრანის ქვედა მარცხენა კუთხეში ნაჩვენებია ხმოვან მართვაზე წვდომის საშუალება, ხოლო ქვედა მარჯვენა კუთხეში – კამერაზე წვდომის საშუალება. გადაუსვით ეკრანს მის განბლოკვისთვის.

»» ეკრანის გამორთვა და ჩართვა: დააჭირეთ ღილაკს Power ეკრანის გამოსართავად ან
ჩასართავად.
»» ეკრანის დაბლოკვა: ეკრანის განბლოკვისთვის შეეხეთ
და გადაიტანეთ ზემოთ.
ჩაკეტილი ეკრანისთვის უსაფრთხოების დასამატებლად (რეკომენდებულია) იხილეთ
ეკრანის ჩაკეტვა.
»» შეტყობინებები: ორჯერ დააჭირეთ შეტყობინებას ჩაკეტილ ეკრანზე, რათა გახსნათ ის.
რჩევა: იმისათვის, რომ შეტყობინებები არ გამოჩნდეს ჩაკეტილ ეკრანზე, აუსვით
>
Settings > Apps & notifications > Notifications > On the lock screen >
Don’t show notifications at all.
»» ინფორმაცია მფლობელის შესახებ: ჩაკეტილ ეკრანზე შეტყობინების დასამატებლად
აუსვით
>
Settings > Security & Location, შეეხეთ
> Lock screen
message.
»» ეკრანის დროის ამოწურვა: ეკრანის დროის ამოწურვის პერიოდის შესაცვლელად (ეკრანი
იბლოკება ავტომატურად), აუსვით
>
Settings > Display > Advanced > Sleep.
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Wi-Fi-ს
ჩართვა/გამორთვა.
შეეხეთ პიქტოგრამას
ჩასართავად/
გამოსართავად.

იხილეთ ტელეფონის
ყველა პარამეტრი.

სწრაფი პარამეტრების ეკრანი, რომელიც აჩვენებს ვარიანტებს, ისეთებს როგორიცაა Wi-Fi, Bluetooth, თვითმფრინავის რეჟიმი, მდებარეობა და სხვა. შესაძლებელია პერსონალიზაცია.

საუბარი

Google ხმა
გამოიყენეთ Google-ის ხმოვანი ბრძანებები, რომ უთხრათ თქვენს ტელეფონს, რა გინდათ.
»» გამოიყენეთ ხმა ზარის განსახორციელებლად: შეხებით აირჩიეთ
თქვით „OK Google“ თქვენი ტელეფონის ხმოვანი მართვისათვის.

მთავარ ეკრანზე, ან

შემდეგ თქვით „ზარი“, შემდეგ – კონტაქტის სახელი ან ტელეფონის ნომერი. ან თქვით
„გააგზავნე ტექსტი“, „გადადი“ აპზე ან „დამეხმარე“.
რჩევა: თუ კონტაქტს ერთზე მეტი ნომერი აქვს, შეგიძლიათ მიუთითოთ, რომელ ნომერზე
დარეკოს (მაგალითად, „დაურეკე ჯო ბლექს მობილურზე“).
ისწავლეთ საფუძვლები

»» ძიება ხმით: შეხებით აირჩიეთ

მთავარ ეკრანზე, ან თქვით „Ok Google“ ხმით ძიებისთვის.

პირდაპირი გაზიარება
ზოგიერთ აპში შეგიძლიათ პირდაპირ გაუზიაროთ მასალა კონტაქტს, აპს ან გააზიაროთ ის
საუბარში.

შენიშვნა: იხილეთ აგრეთვე Google Assistant.

Moto Voice
დასაწყებად დააყენეთ Moto Voice. შემდეგ თქვით „Hello Moto“, რათა მიიპყროთ ტელეფონის
ყურადღება და უთხარით თქვენი თხოვნა. იხილეთ Moto Voice.
შენიშვნა: Moto Voice-მა შეიძლება არ იმუშაოს ყველა ენაზე.

აირჩიეთ გაზიარების ვარიანტი აპში, შემდეგ აირჩიეთ კონტაქტი, აირჩიეთ აპი ან აკრიფეთ
სახელი ან ნომერი კონტაქტის მოსაძებნად.
TO Type an name, phone number, or email

ხმის გარდაქმნა ტექსტად
კლავიატურაზე შეეხეთ
შემდეგ თქვით შეტყობინება ან მოძებნეთ ტექსტი. ასევე, შეგიძლიათ
წარმოთქვათ პუნქტუაცია.

Google Assistant

K
Abe

Allie

Anna Medina Kevin Astrid Fanning

M

N

Michael

Nathan

Mor

შენიშვნა: ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ენაზე.
დაუსვით ტელეფონს კითხვები, ნახეთ პასუხები და დასვით ამოცანები Google Assistant-ის
გამოყენებით.
Google Assistant-ის ჩასართავად აუსვით
>
Settings > Phone > Google Assistant.

Settings > Google > Search >

Create
link

Shared
album

აუსვით გაზიარების
მეტი ვარიანტისთვის.

Messages

Google Direct გაზიარების ეკრანი. შეეხეთ კონტაქტს პუნქტის გასაზიარებლად. აუსვით მეტი ვარიანტის მისაღებად.

ხანგრძლივად შეეხეთ მთავარს
ნებისმიერი ეკრანიდან, შემდეგ თქვით ან აკრიფეთ
ბრძანება. თუ One button nav ჩართულია, ხანგრძლივად შეეხეთ თითის ანაბეჭდის სენსორს.
აგრეთვე შეგიძლიათ თქვათ „Ok Google“ Google Assistant-ის გასახსნელად.

ეკრანზე ძიება
შენიშვნა: ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ენაზე.
ეკრანზე ძიება იძლევა ინფორმაციას იმ აპის საფუძველზე, რომელშიც ხართ. ხანგრძლივად
შეეხეთ მთავარს
, როდესაც აპში ხართ.
ეკრანზე ძიების ჩართვა/გამორთვისათვის აუსვით
Settings > Phone > Use Screen context.

Gmail

შეეხეთ კონტაქტს
ინფორმაციის
გასაზიარებლად.

>

Settings > Google > Search >

Google Assistant-ის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ გვერდს
https://support.google.com/assistant.

							

ისწავლეთ საფუძვლები

სურათი სურათში
თუ თქვენ უყურებთ ვიდეოს, ახორციელებთ ვიდეო ზარს ან იყენებთ ნავიგაციას და ცვლით
ეკრანებს, თქვენი ვიდეო აგრძელებს დაკვრას პატარა ფანჯარაში ეკრანზე. შეეხეთ მას, რომ
დაუბრუნდეთ. შეეხეთ
მის დასახურად.

ტელეფონის პერსონალიზაცია

მთავარი ეკრანის ხელახლა გაფორმება
მოახდინეთ თქვენი მთავარი ეკრანის პერსონალიზაცია სურვილისამებრ.
11:35

11:35

January

29

27
27°

29
Fri

10 AM

11 AM

APR

ყოველკვირეული საპროექტო
შეხვედრა

3

TUE

12 PM

1 PM

2 PM

შეეხეთ ხანგრძლივად ცარიელ
არეში, რათა შეცვალოთ
ფონი.

დაიწყეთ ალექსისთან დროის
გატარება
https://plua.Google.com/hangouts
წაიღეთ საჭმელი წვეულებისთვის

3 PM

4 PM

შეეხეთ ვიდეოს, რომ
დაუბრუნდეთ მას.

Google

Duo

Moto

Calendar

5 PM

Play Store
P

შეეხეთ მალსახმობს
გასახსნელად. შეეხეთ
ხანგრძლივად გადასატანად
ან წასაშლელად.
საქაღალდის შესაქმნელად
ჩაავლეთ მალსახმობებს და
დააგდეთ ერთმანეთზე.

რეჟიმი „სურათი სურათში“. შეეხეთ ვიდეოს, რომ გახსნათ ის ეკრანზე.

მთავარ ეკრანზე ნაჩვენებია პერსონალიზაციის ვარიანტები. ხანგრძლივად შეეხეთ მთავარ ეკრანს ვიჯეტის დასამატებლად. შეეხეთ აპს მის გასახსნელად. ხანგრძლივად შეეხეთ გადასატანად ან წასაშლელად.

»» ფონური სურათის შეცვლა: ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ არეში მთავარ ეკრანზე და
შეეხეთ WALLPAPERS.
»» მთავარი ეკრანის გვერდის დამატება: ჩავლებით გადაიტანეთ აპი მთავარი ეკრანის
მარჯვენა მხარეს ახალი გვერდის გამოჩენამდე. შეგიძლიათ დაამატოთ მრავალი გვერდი.
»» ეკრანის პარამეტრების რეგულირება: დაარეგულირეთ სიკაშკაშე, შრიფტის ზომა და
ეკრანმზოგი. აუსვით
>
Settings > Display.

							

ტელეფონის პერსონალიზაცია

ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების დაყენება

»» შეტრიალება: ბევრ აპში სენსორული ეკრანის განლაგება გადაირთვება „პორტრეტიდან“
„ლანდშაფტზე“, როდესაც ტელეფონს შეატრიალებთ. ამის ჩართვის ან გამორთვისთვის
აუსვით
>
Settings > Display > Advanced > Device rotation.

დააყენეთ თქვენი ტელეფონის ხმებისა და ეკრანის პარამეტრები:
»» უსმინეთ Dolby ხმით: აუსვით

აპებისა და ვიჯეტების შერჩევა
»» აპების დამატება მთავარ ეკრანზე: აუსვით
ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ
გადაიტანეთ ის მთავარი ეკრანის ერთ-ერთ გვერდზე.
»» ახალი აპების ჩამოტვირთვა: შეხებით აირჩიეთ
ინფორმაციისთვის იხილეთ აპის უსაფრთხოება.

»» აპების დაჯგუფება: ჩავლებით გადაიტანეთ ერთი აპი მეორეზე. კვლავ გააკეთეთ ეს მეტი
აპის დასამატებლად საქაღალდეში. საქაღალდის სახელის განსასაზღვრავად შეეხეთ მას და
შეიყვანეთ სახელი აპების ქვემოთ.
»» აპის ვარიანტების ნახვა: ხანგრძლივად შეეხეთ აპს. თუ აპს აქვს სწრაფი ვარიანტები
(მალსახმობები), თქვენ ნახავთ სიას.

>

»» ზარისთვის ვიბრაციის დამატება: თქვენი ტელეფონის ვიბრაციისთვის ჩართეთ Also
vibrate for calls. შემომავალი ზარების ჩაჩუმებისთვის იხილეთ არ შემაწუხოთ.
»» კონტაქტისთვის ზარის მელოდიის დაყენება: აუსვით
კონტაქტს და შემდეგ შეეხეთ მენიუს > Set ringtone.
»» ენის შეცვლა: აუსვით
Languages.

»» ვიჯეტების დამატება: ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ ადგილს მთავარ ეკრანზე, შეეხეთ
WIDGETS, ხანგრძლივად შეეხეთ ვიჯეტს და შემდეგ გადაიტანეთ იგი მთავარ ეკრანზე.
»» ვიჯეტების ზომის შეცვლა: შეგიძლიათ შეცვალოთ ზოგიერთი ვიჯეტის ზომა – ხანგრძლივად
შეეხეთ ვიჯეტს, სანამ არ იგრძნობთ ვიბრაციას, შემდეგ აუშვით. ზომის შესაცვლელად
ჩავლებით გადაიტანეთ თეთრი წრეები კიდეებზე.

>

>

Contacts, შეეხეთ

Settings > System > Languages & input >

»» შრიფტის ზომის რეგულირება: აუსვით
Font size.

>

Settings > Display > Advanced >

აღმოაჩინეთ Moto
იხილეთ Moto, რათა დააყენოთ მეტი პერსონალიზებული ფუნქცია, მაგალითად, თქვენი მაჯის
ორჯერ შეტრიალება კამერის სწრაფი გახსნისთვის, თითის ანაბეჭდის სენსორის გამოყენება
ნავიგაციისთვის და ტელეფონის დადება პირქვე შეტყობინებებისა და ზარების ჩაჩუმებისთვის.

შენიშვნა: მთავარი ეკრანიდან აპის წაშლით არ მოხდება აპის ტელეფონიდან
დეინსტალაცია.

							

Settings > Sound > Dolby Audio.

რჩევა: დააყენეთ შეტყობინებების ხმები ინდივიდუალური აპებისთვის აპების პარამეტრების
მენიუდან.

Play Store. აპების შესახებ მეტი

»» ვიჯეტების და აპების გადატანა ან წაშლა: ხანგრძლივად შეეხეთ ვიჯეტს ან აპს და
ჩავლებით გადაიტანეთ ის სხვა ადგილზე, სხვა გვერდზე ან ღილაკზე
Remove.

>

»» ზარის მელოდიისა და შეტყობინების ხმის დაყენება: აუსვით
Settings > Sound.

ტელეფონის პერსონალიზაცია

აპები

11:35

თქვენს ტელეფონში წინასწარ დაინსტალირებულია რამდენიმე მზა შესანიშნავი აპი. მეტი
აპების მოძებნისა და დამატებისთვის შეეხეთ
Play Store. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ
აპის უსაფრთხოება.

Search contacts

K

ტელეფონი
დარჩით კავშირში კონტაქტის შერჩევით, გამოტოვებული ზარის დაბრუნებით ან ხმოვანი
ბრძანების გამოყენებით ზარის დასაწყებად.

Allie

Kira

Gracie Jo

Lauren

ყველა კონტაქტის ნახვა.
ბოლო ზარების ნახვა.

ზარის განხორციელება
მოძებნეთ:

Phone

»» კონტაქტთან დარეკვა: კონტაქტთან ან ბოლოდროინდელი ზარის ნომერზე დასარეკად
შეეხეთ კონტაქტის სახელს.
»» ტელეფონის ნომრის აკრეფა: ნომრის აკრეფის პანელის გასახსნელად შეეხეთ
შეიყვანეთ ნომერი, შემდეგ შეეხეთ
დასარეკად.
»» ნომრის ხმოვანი აკრეფა: ნომრის ხმოვანი აკრეფისთვის შეეხეთ
თქვით „Ok Google“, შემდეგ თქვით „დაურეკე <სახელი>“.

.

Abe

Marc

Astrid

Norm

მთავარ ეკრანზე, ან

»» ხმოვანი ფოსტა:
გამოჩნდება სტატუსის ზოლში, როდესაც გაქვთ ახალი ხმოვანი
ფოსტა. მის მოსასმენად ჩამოუსვით და შეეხეთ შეტყობინებას.
»» შექმენით კონტაქტის ვიჯეტი: ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ არეში მთავარ ეკრანზე,
შეხებით აირჩიეთ WIDGETS, შემდეგ ხანგრძლივად შეეხეთ ვიჯეტს Direct dial. ჩავლებით
გადაიტანეთ მთავარ ეკრანზე, შემდეგ აირჩიეთ კონტაქტი. შეეხეთ ვიჯეტს პიროვნებისთვის
დასარეკად.
რჩევა: საერთაშორისო სატელეფონო კოდის (+) შესაყვანად ხანგრძლივად შეეხეთ
კლავიშს 0. ციფრების შემდეგ პაუზის ან ლოდინის დროის დასამატებლად შეეხეთ მენიუს

M
N

შეეხეთ რჩეულ ნომერს
დასარეკად. შეეხეთ
მენიუს ამ კონტაქტის
ვარიანტების სანახავად.

აკრიფეთ ნომერი.

ზარების ეკრანი და ვარიანტები, რომლებიც ჩანს ზარის დროს. კონტაქტის მოძებნისა და დარეკვისთვის შეიყვანეთ სახელი ძიების ველში, შეეხეთ კონტაქტების ჩანართს ზევით მარჯვნივ და შეეხეთ კონტაქტის სურათს ეკრანის შუაში. შეეხეთ
ნომრის აკრეფის პანელს ეკრანის შუა ძირზე ნომრის შესაყვანად. ზარის დროს ვარიანტები მარცხნიდან მარჯვნივ შემდეგია: დინამიკი, ხმის გამორთვა, ნომრის აკრეფის პანელი, დაყოვნება, აბონენტის დამატება.

ზარის მიღება
»» პასუხი ზარზე: როდესაც ტელეფონი დაბლოკილია, აუსვით
ტელეფონი განბლოკილია, შეეხეთ ANSWER.

.

, რომ უპასუხოთ. როდესაც

»» ზარის იგნორირება: როდესაც ტელეფონი დაბლოკილია, ჩამოუსვით
, რომ უარყოთ
ზარი და გაგზავნოთ ის ხმოვან ფოსტაში. როდესაც ტელეფონი არ არის დაბლოკილი,
დააჭირეთ DECLINE.
რჩევა: ასევე, ზარების იგნორირებისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ ჩართვის ღილაკს, ან
დააჭიროთ ხმის ღილაკს ზარის ჩასაჩუმებლად.
»» პასუხი ტექსტით: როდესაც ტელეფონი დაბლოკილია, შეეხეთ
დაუყოვნებლივ გასაგზავნად.
							

აპები

და აირჩიეთ შეტყობინება

»» ზარების ჟურნალიდან ჩანაწერის წასაშლელად შეეხეთ სახელს ან ნომერს, შემდეგ შეხებით
აირჩიეთ Call details >
.

შენიშვნა: როდესაც ყურთან ახლოს გიჭირავთ თქვენი ტელეფონი, სენსორული ეკრანი
ჩაბნელდება, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი შეხებები. როდესაც ტელეფონს
ყურიდან მოიშორებთ, ეკრანი ისევ აინთება. არ გამოიყენოთ ჩასადები ან ეკრანის დამცავი
(თუნდაც გამჭვირვალე), რადგან ისინი სენსორის ზემოთ სენსორულ ეკრანს დაფარავს.

»» სიის წასაშლელად შეეხეთ მენიუს

> Call history > მენიუ > Clear call history.

თქვენი ტელეფონის ნომერი

ზარის დროს

მოძებნეთ: აუსვით
>
Settings > System > About phone > Status >
SIM status > My phone number

»» ზარის ჩახშობა: შეხებით აირჩიეთ
Mute ზარის ეკრანზე ზარის ხმის გამოსართავად.
თქვენ გაიგონებთ აბონენტის ხმას, მაგრამ ის თქვენს ხმას ვერ გაიგონებს.

საგანგებო ზარები

»» მრავალდავალებიანი: როდესაც ლაპარაკობთ, შეეხეთ მთავარს
რათა დამალოთ
ზარის ეკრანი და ნახოთ ტელეფონის ნომერი, მისამართი ან გახსნათ სხვა აპები. ზარის
ეკრანის ხელახლა გასახსნელად ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და შეხებით
აირჩიეთ Ongoing call.

თქვენი სერვისის პროვაიდერის მიერ დაპროგრამებულია ტელეფონის ერთი ან მეტი ნომერი,
სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ ნებისმიერ ვითარებაში, ჩაკეტილი ეკრანითაც კი. საგანგებო
ზარები სხვადასხვაა ქვეყნების მიხედვით. თქვენი წინასწარ დაპროგრამებული საგანგებო
ნომერი/ნომრები შეიძლება არ მუშაობდეს ყველა მდებარეობაში და ზოგჯერ საგანგებო ზარის
განხორციელება შეუძლებელია ქსელის, გარემო პირობების ან შეფერხებების პრობლემების
გამო.

»» მეორე ზარზე პასუხი: მეორე ზარზე პასუხისთვის შეეხეთ
Hold and Answer Voice.
პირველი ზარი შეკავებაზეა. ერთი ზარიდან მეორეზე გადასართავად შეხებით აირჩიეთ
Swap.

»» 3-მხრივი ზარი: ორი ზარის გაერთიანებისთვის უპასუხეთ მეორე შემოსულ ზარს, როდესაც
თქვენი პირველი ზარი აქტიურია, ან შეეხეთ
Add call, რომ აკრიფოთ მეორე ზარი.
პირველი ზარი შეკავებაზეა. შეხებით აირჩიეთ
Merge, რათა გააერთიანოთ ზარები.

Phone (თუ თქვენი ტელეფონი დაბლოკილია გადაიტანეთ
1 შეხებით აირჩიეთ
განბლოკოთ, შემდეგ შეეხეთ საგანგებოს).

»» ზარის დასრულება: შეხებით აირჩიეთ

3 შეხებით აირჩიეთ

2 შეიყვანეთ საგანგებო ნომერი.

.

ნახეთ ყველა თქვენი რჩეული კონტაქტი ერთად.
Phone >

რჩეულების დასამატებლად შეეხეთ
გადაფურცლეთ ან მოძებნეთ კონტაქტის სანახავად,
შემდეგ შეეხეთ სურათს (ან ასოს, თუ სურათი არ არის) და შეეხეთ
.

ბოლოდროინდელი ზარები
იხილეთ თქვენი ზარები (ახლებით დასაწყისში), შემდეგ კი დარეკეთ, გაუგზავნეთ ტექსტური
შეტყობინება ან შეინახეთ ისინი.
მოძებნეთ:

Phone >

»» ზარის დასაბრუნებლად, შეეხეთ

აბონენტის სახელის ან ნომრის გვერდით.

»» ტექსტური შეტყობინების გასაგზავნად, შეინახეთ ნომერი ან სხვა ოფციები, შეეხეთ აბონენტის
სურათს.
							

საგანგებო ნომერზე დასარეკად.

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონს შეუძლია მდებარეობაზე დაფუძნებული სერვისების (GPS
და AGPS) გამოყენება, რათა დაეხმაროს საგანგებო სერვისებს თქვენს მოძებნაში.
მეტი ინფორმაციისთვის აუსვით
>
Settings > System > Legal information >
Legal and safety > Location services.

რჩეულები
მოძებნეთ:

რათა

აპები

შეტყობინებები

»» ნაკადის წაშლა: შეტყობინებების მთელი ნაკადის წასაშლელად ხანგრძლივად შეეხეთ
ნაკადს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ
წასაშლელად.

დარჩით კავშირში შეტყობინებებითა და სურათებით. რჩევებისთვის კლავიატურის
გამოყენებასთან დაკავშირებით იხილეთ კლავიატურის გამოყენება.
მოძებნეთ:

Messages

»» შექმნა: შეხებით აირჩიეთ

.

»» მიმაგრება: შეტყობინების აკრეფის დროს შეეხეთ
ელემენტის მისამაგრებლად.
»» გაგზავნა: შეხებით აირჩიეთ

სურათის, აუდიოს, ვიდეოს ან სხვა

შეტყობინების გასაგზავნად.

Daniel Lester
You: ვისადილოთ ხვალ?
20 min

»» ხმოვანი მონაცემების შეყვანა: შეეხეთ ტექსტის ველს, შემდეგ შეეხეთ

კლავიატურაზე.

»» შეტყობინებების გამორთვა: ჩართული ხართ საქმიან ლაპარაკში? შეგიძლიათ
შეტყობინებების გამორთვა. შეეხეთ ნაკადს, შემდეგ შეეხეთ მენიუს > People &
options > Notifications.

მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება

11:35

Gracie Jo
You: გვჭირდება კიდევ
სხვა გემრიელობები?
Just now

მის შესანახად.

რჩევა: თუ თქვენ ვერ ხედავთ
კლავიატურაზე, აუსვით
>
Settings > System >
Languages & input > Virtual keyboard > Google voice typing ხმოვანი
მონაცემების შეყვანის გასააქტიურებლად.

»» პასუხი: გახსენით საუბარი, შემდეგ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი ტექსტურ ველში ქვემოთ და
შეხებით აირჩიეთ
.

Messages

»» სურათების შენახვა: ხანგრძლივად შეეხეთ სურათს და შემდეგ შეეხეთ
სურათის სანახავად აუსვით
>
Photos.

შეცვალეთ პარამეტრები.

იმისათვის, რომ დააყენოთ
Messages როგორც მიმოწერის ნაგულისხმევი აპი, აუსვით
>
Settings > Apps & notifications > Advanced > Default apps > SMS app
და აირჩიეთ შეტყობინების აპი, რომელსაც გამოიყენებთ ნაგულისხმევად.

მოძებნეთ შეტყობინებები.

კლავიატურის გამოყენება

შეტყობინების
დასაარქივებლად
გადაუსვით მარცხნივ
ან მარჯვნივ.

როდესაც ტექსტურ ველს შეეხებით, როგორც შეტყობინებებსა და ძიებაში, იხილავთ
კლავიატურის ვარიანტებს.
»» აკრეფა ან ჟესტი: შეიყვანეთ ასოები მათზე რიგრიგობით შეხებით. ან შეიყვანეთ
სიტყვა ასოების დაკავშირებით ხელის აუღებლად. აკრეფისას სიტყვების შეთავაზებები
კლავიატურის ზემოთ გამოჩნდება. ასარჩევად შეეხეთ ერთს.

Astrid Fanning
You: გამარჯობა, სად ხარ?
Wed

»» ხმოვანი მონაცემების შეყვანა: შეხებით აირჩიეთ
რისი აკრეფაც გსურთ.
დაწერეთ ახალი
შეტყობინება.

»» კლავიატურის დახურვა: შეხებით აირჩიეთ

შეტყობინების ეკრანი, რომელიც ასახავს შეცვლის და ძიების ვარიანტებს ზედა მარჯვენა კუთხეში, წინა შეტყობინებების სიას კონტაქტებით და ახალი შეტყობინების პიქტოგრამას ქვედა მარჯვენა კუთხეში.

რჩევები
»» კონტაქტის დამატება: საუბარში ხანგრძლივად შეეხეთ შეტყობინებას სხვა
ვარიანტებისთვის, როგორიცაა სხვა კონტაქტის დამატება.
							

აპები

.

სენსორულ ეკრანზე, შემდეგ თქვით,

Type an SMS message

We

I
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SMS

Thanks

https://www.google.com

განსხვავებულ
კლავიატურას
ხედავთ? ის
განსხვავდება აპების
მიხედვით. ეს
განკუთვნილია
ტექსტური
შეტყობინებებისთვის.

ALL

იხილეთ პარამეტრები.

IMAGES

შეიყვანეთ ტექსტი საძებნად.

კლავიატურის ეკრანი. შეეხეთ მიკროფონს ზევით მარჯვნივ შეტყობინების სათქმელად.

»» სიმბოლოები და რიცხვები: ხანგრძლივად შეეხე ასოს მის ზემოთ არსებული ციფრის
შესაყვანად. სიმბოლოების შესაყვანად შეეხეთ ?123 .
»» მთავრული ასოები: შეხებით აირჩიეთ

.

»» კლავიატურის ვარიანტები: თქვენი კლავიატურის პერსონალიზაციისთვის აუსვით
>
Settings > System Languages & input > Virtual keyboard > Gboard.
»» ამოჭრა, კოპირება და ჩასმა: ხანგრძლივად შეეხეთ სიტყვას, რომ გამოყოთ ფერით,
შეეხეთ CUT ან COPY. ხანგრძლივად შეეხეთ ადგილს, სადაც გინდათ ტექსტის ჩასმა და
შეეხეთ PASTE.

Google Chrome ბრაუზერი აჩვენებს ვარიანტების მენიუს ზევითა მარჯვენა კუთხეში.

»» ვებგვერდზე გადასვლა: შეეხეთ მისამართის ზოლს გვერდის ზემოთ და შეიყვანეთ
მისამართი.

Chrome™

»» სანიშნის დამატება: შეეხეთ მენიუს

>

.

შედით ინტერნეტში Chrome ბრაუზერის აპით.

»» გახსენით სანიშნე: გახსენით მისამართის ზოლი, შემდეგ შეეხეთ მენიუს

მოძებნეთ:

»» ვებგვერდის მალსახმობი: მთავარ ეკრანზე ვებგვერდის მალსახმობის დასამატებლად
გადადით ვებგვერდზე და შეეხეთ მენიუს > Add to Home screen.

Chrome

ან მთავარ ეკრანზე შეეხეთ Google ძიების ველს და შეიყვანეთ ან თქვით საძიებელი ტექსტი.

»» მობილური საიტები: ზოგიერთი ვებსაიტი ავტომატურად გაჩვენებთ მისი გვერდის
„მობილურ“ ვერსიას; თუ გსურთ ყველა ვებსაიტის სტანდარტული კომპიუტერული ვერსიების
ჩვენება, შეხებით აირჩიეთ მენიუ > Desktop site.

შენიშვნა: ინტერნეტზე წვდომისათვის თქვენი ტელეფონი იყენებს Wi-Fi ქსელს (ან თქვენი
მობილური ტელეფონის ქსელს, თუ Wi-Fi ქსელი არ არის დაკავშირებული). თუ ვერ
უკავშირდებით, დაუკავშირდით თქვენი სერვისის პროვაიდერს. სერვისის პროვაიდერმა
შეიძლება ჩამოგაჭრათ თანხა ვების დათვალიერებისთვის ან მონაცემთა ჩამოტვირთვისთვის.

»» ხელახლა ჩატვირთვა: თუ გვერდი არ იტვირთება სწორად, შეხებით აირჩიეთ მენიუ
»» ჩანართები: ახალი ჩანართის გასახსნელად შეეხეთ მენიუს
ჩანართიდან სხვაზე გადასვლისათვის შეეხეთ 1 .

							

> Bookmarks.

აპები

> New tab. ერთი

>

.

ფოტოების გადაღება

»» ისტორიის წაშლა: ბრაუზერში შეეხეთ მენიუს > Settings > Privacy > Clear browsing
data. შემდეგ აირჩიეთ ისტორია, ქეში, ქუქი-ჩანაწერები და სხვა ვარიანტები.
»» დახმარება: Google Chrome-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის შეეხეთ მენიუს
feedback ან ეწვიეთ გვერდს https://support.google.com/chrome.

მოძებნეთ:

> Help &

»» სელფის გადაღება: შეხებით აირჩიეთ

ჩამოტვირთვები

რათა გადაიღოთ ფოტო.
კამერის ეკრანზე წინა კამერაზე გადასართავად.

»» მასშტაბირება: დააშორეთ ერთმანეთს ორი თითი. დასაპატარავებლად შეაერთეთ თითები.

გაფრთხილება: ვებიდან ჩამოტვირთული აპები შეიძლება იყოს უცნობი წყაროებიდან.
ტელეფონისა და პერსონალური მონაცემების მოპარვისგან დასაცავად ჩამოტვირთეთ აპები
მხოლოდ Google Play™-დან.
»» ფაილები: შეეხეთ ჩამოტვირთვის ბმულს. ფაილის ან აპის საჩვენებლად აუსვით
Files.

Camera

»» ფოტოს გადაღება: შეხებით აირჩიეთ

»» მრავალი კადრის გადაღება: ხანგრძლივად შეეხეთ

>

ფოტოების სერიის გადასაღებად.

შეეხეთ ნებისმიერ
ადგილას ფოკუსის
შესაცვლელად.

»» სურათები: ხანგრძლივად შეეხეთ მას, შემდეგ შეეხეთ Download image. სურათის
სანახავად შეეხეთ
Photos > Download.

იხილეთ მეტი ვარიანტი.

ბრაუზერის პარამეტრები
ბრაუზერის უსაფრთხოების პარამეტრების, ტექსტის ზომისა და სხვა პარამეტრების
შესაცვლელად შეხებით აირჩიეთ მენიუ > Settings.

შეეხეთ ობიექტის
იდენტიფიცირებისთვის.

უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება

გადართეთ ვიდეო
კამერაზე.

თვალი ადევნეთ, რას აჩვენებს თქვენი ბრაუზერი და ძიებები:
»» ინკოგნიტო: ჩანართის გასახსნელად, რომელიც არ გამოჩნდება თქვენი ბრაუზერის ან
ძიების ისტორიაში, შეხებით გახსენით მენიუ > New incognito tab.

გადაიღეთ ფოტო.
იხილეთ თქვენი ბოლო
სურათი.

»» ავტომატური შევსება: ბრაუზერს შეუძლია ავტომატურად შეავსოს ინფორმაცია,
მაგალითად, სახელები ან მისამართები ვებ-ფორმაში, თუ თქვენ ადრე შეგიყვანიათ ასეთივე
ინფორმაცია. თუ თქვენ ეს არ გინდათ, შეეხეთ მენიუს > Settings > Autofill and
payments > Autofill forms და შემდეგ შეხებით ჩართეთ ან გამორთეთ.

გადართეთ წინა
კამერაზე.

კამერის ხედმძებნის ეკრანი. გადაიღეთ ფოტო საკეტის ღილაკზე დაჭერით ძირის შუაში, გადართეთ წინა კამერაზე ქვევით მარცხნივ. ვიდეოკამერის ღილაკი ძირის მარჯვენა მხარესაა, როდესაც ვარიანტების მენიუ უკიდურეს მარჯვენა
მხარესაა.

ვიდეოების ჩაწერა

»» კონტექსტური ფანჯრები: იმისთვის, რომ შეაჩეროთ პოპ-აპ ფანჯრების გახსნა შეეხეთ
მენიუს > Settings > Site settings > Pop-ups, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის
გამოსართავად.

მოძებნეთ:

კამერა
გადაიღეთ მკაფიო, ნათელი ფოტოები უკანა ან წინა კამერით.

							

Camera, შემდეგ შეეხეთ

შეხებით აირჩიეთ
ჩაწერის დასაწყებად. შემდეგ შეეხეთ
აირჩიეთ
ეკრანზე ჩაწერის დროს ფოტოს შესანახად.

აპები

ჩაწერის შესაწყვეტად. შეხებით

კამერის პარამეტრები

ვარიანტები

დაუმიზნეთ, შეეხეთ და ყველაფერი მზადაა, ან გამოსცადეთ კამერის სხვადასხვა ვარიანტები.
თქვენ შეგიძლიათ ამ ვარიანტების ნახვა კამერის ან ვიდეოს ეკრანის თავზე:
ვარიანტები
HDR

ჩართეთ HDR (მაღალი დინამიკური დიაპაზონის) ეფექტი, უკეთესი
სურათების გადასაღებად რთული განათების სიტუაციებში,
მაგალითად, შენობის გარეთ.

Group selfie

წინა კამერის რეჟიმში გადაიღეთ ფართოკუთხიანი სელფი
ჯგუფებისთვის.

Text scanner

გარდაქმენით გამოსახულება ტექსტად.

Face filters

აირჩიეთ ნიღაბი ფოტოზე ან ვიდეოზე გამოსაყენებლად.

Slow motion

გადაიღეთ შენელებული ვიდეო.

Timelapse

გადაიღეთ შენელებული ვიდეო.

Flash

დააყენეთ პოზიციაში On, Off ან Auto. წინ მიმართული კამერით
თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ფანარი.

Beautify

წინ მიმართული კამერით გახადეთ კანი გლუვი და გაალამაზეთ
სახეები. დააყენეთ Auto, Manual, ან Off.

Video

გადაიღეთ ვიდეო.

Active photos

გადაიღეთ სურათი ობიექტის მოძრაობის დროს.

Photo

გადაიღეთ ფოტო.

Timer

დააყენეთ ტაიმერი 3-დან 10 წამამდე ხანგრძლივობით.

Manual mode

ხელით მართეთ კამერის პარამეტრები.

ამ ვარიანტების სანახავად, შეეხეთ მენიუს

ამ ვარიანტების სანახავად, შეეხეთ მენიუს
შეეხეთ Settings:

ან გადაუსვით მარჯვნივ კამერის ეკრანზე, შემდეგ

ვარიანტები

ან გადაუსვით მარჯვნივ კამერის ეკრანზე:

Shutter sound

ჩართეთ ან გამორთეთ საკეტის ხმა.

Storage

Portrait

გადაიღეთ პორტრეტები სპეციალური გაუმჯობესების
საშუალებებისა და ეფექტების გამოყენებით. მეტი
ინფორმაციისთვის იხილეთ პორტრეტების გადაღება.

აირჩიეთ მეხსიერების მდებარეობა თქვენი ფოტოებისა და
ვიდეოებისთვის (Phone ან Memory card).

Quick capture

მოატრიალეთ ორჯერ წინა და უკანა კამერების გახსნის ან მათ
შორის გადართვისთვის.

Cutout

ამოჭერით ობიექტი წინა პლანზე და შეცვალეთ უკანა პლანი.

Save location

ჩართეთ ფოტოების მდებარეობის ტეგით მოსანიშნად.

Spot color

აირჩიეთ ერთი ფერი ხედმძებნიდან, როდესაც ყველაფერი ხდება
შავი და თეთრი.

Photo size (rear)

დააყენეთ ფოტოს გარჩევადობა უკანა კამერისთვის.

Panorama

გადაიღეთ ფართო კუთხიანი კადრი. გამოიყენეთ ეკრანზე
ნაჩვენები სახელმძღვანელო ნელი პანირებისთვის ფოტოს
გადაღებისას.

Tap anywhere to
capture

გადაიღეთ ფოტოები ან ვიდეოები ეკრანზე ნებისმიერ ადგილას
შეხებით. შეცვალეთ ზომა ზევით ან ქვევით გადაადგილებით
ერთი თითით.

ვარიანტები

							

აპები

1 ჩაამწკრივეთ ობიექტი ახლო დისტანციაზე.

ვარიანტები
Assistive grid

დაადეთ ბადე, რაც დაგეხმარებათ ობიექტების გასწორებაში
ფოტოებზე.

Video size (rear)

დააყენეთ ვიდეოს გარჩევადობა.

Object recognition

მიიღეთ მეტი ინფორმაცია ხედმძებნში არსებული ობიექტების
შესახებ.

Landmark
recognition

მიიღეთ მეტი ინფორმაცია ხედმძებნში არსებული ორიენტირების
შესახებ.

2 შეეხეთ

ობიექტების და ორიენტირების იდენტიფიცირება
მოძებნეთ:
Camera > მენიუ
Recognition

შტრიხკოდების და QR კოდების სკანირება

თქვენ შეგიძლიათ პორტრეტის რეჟიმის გამოყენება გაბუნდოვნების ეფექტის დასამატებლად,
თქვენი ფოტოს ნაწილის შავ-თეთრად გადასაკეთებლად მთავარი ობიექტის სრულყოფილ
ფოკუსში შენარჩუნებით.

მოახდინეთ კამერის ფოკუსირება შტრიხკოდზე ან QR კოდზე, სანამ
შემდეგ შეეხეთ მას.

შენიშვნა: ხელმისაწვდომია, მხოლოდ როდესაც იყენებთ უკანა კამერას.
Camera > მენიუ

>

> Settings > Object Recognition ან Landmark

ან
არ
მოახდინეთ თქვენი კამერის ფოკუსირება ობიექტზე ან ორიენტირზე, სანამ
გამოჩნდება ეკრანზე. შეეხეთ პიქტოგრამას და დაელოდეთ, სანამ თქვენი ტელეფონი არ
მოახდენს ობიექტის ან ორიენტირის იდენტიფიცირებას.

პორტრეტების გადაღება

მოძებნეთ:

რათა გადაიღოთ სურათი და უძრავად დაიჭირეთ კამერა.

რჩევა: ადამიანების სურათების გადაღების დროს დაუმიზნეთ სახეზე. ფოტოს გადაღების
შემდეგ გამოიყენეთ პორტრეტის რედაქტორი უკანა პლანის შესაცვლელად. იხილეთ
პორტრეტების რედაქტირება და გაუმჯობესება.

გამოჩნდება ეკრანზე,

»» შეეხეთ „ძიებას“
, რათა ნახოთ ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, მაგალითად, ფასი და
ყიდვის ვარიანტები.

Portrait

1 ჩაამწკრივეთ თქვენი ობიექტები. უახლოეს ობიექტს ავტომატურად ეძლევა პრიორიტეტი.
შეეხეთ ეკრანს, რათა შეცვალოთ ფოკუსის წერტილი.

»» შეხებით აირჩიეთ „კოპირება“
სხვა აპებში.

შტრიხკოდის ნომრის ან QR-ის URL-ის დასაკოპირებლად

2 შეეხეთ

»» შეხებით აირჩიეთ „გაზიარება“

, რათა გააზიაროთ შეტყობინებაში ან სხვა აპში.

რათა გადაიღოთ სურათი და უძრავად დაიჭირეთ კამერა.

რჩევა: უკეთესი შედეგებისთვის, ობიექტები უნდა იყოს 60–180 სმ-ით დაშორებული და არა
გვერდიგვერდ. ადამიანების სურათების გადაღების დროს დაუმიზნეთ წელს ზევით. კამერა
აჩვენებს გამოსახულების გადახედვას, როდესაც თქვენ იყენებთ Selective focus ფუნქციას.
სურათის გადაღების შემდეგ გამოიყენეთ პორტრეტის რედაქტორი ეფექტის გამოყენებისთვის.
იხილეთ პორტრეტების რედაქტირება და გაუმჯობესება.

ბიზნეს-ბარათების სკანირება
მოახდინეთ კამერის ფოკუსირება სავიზიტო ბარათზე, სანამ
შეეხეთ მას.
»» შეხებით აირჩიეთ „კონტაქტის დამატება“
»» შეხებით აირჩიეთ „დარეკვა“

გადაიღეთ მსხვილი პლანი და შეცვალეთ უკანა პლანი

»» შეხებით აირჩიეთ „გაზიარება“

Camera > მენიუ

>

Cutout

							

, რათა გააგზავნოთ ნომერზე შეტყობინება.
, რათა გააზიაროთ შეტყობინებაში ან სხვა აპში.

შენიშვნა: შესაძლოა, თქვენმა კამერამ ყველა ენა ვერ ამოიცნოს.

შენიშვნა: ხელმისაწვდომია, მხოლოდ როდესაც იყენებთ უკანა კამერას.
მოძებნეთ:

მის დასამატებლად ახალი კონტაქტის სახით.

, რათა დარეკოთ ნომერზე.

»» შეხებით აირჩიეთ „შეტყობინება“

გამოიყენეთ ამოჭრის რეჟიმი ახლო პორტრეტის გადასაღებად, ამოჭერით ის უკანა პლანიდან
და შეცვალეთ უკანა პლანი.

გამოჩნდება ეკრანზე, შემდეგ

აპები

თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა

• Selective B&W: ფოტოებისთვის, რომლებიც გადაღებულია პორტრეტის რეჟიმში,
შეარჩიეთ ობიექტები, რომლებიც უნდა დარჩნენ ფერში. ობიექტები, რომლებიც არ არის
შერჩეული, შეიცვლებიან შავ-თეთრით.

ტელეფონის ეკრანის აღსაბეჭდად ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვისა და ხმის დაწევის
კლავიშებს ერთდროულად.
ეკრანის სურათის სანახავად შეეხეთ

• Selective focus: ფოტოებისთვის, რომლებიც გადაღებულია პორტრეტის რეჟიმში,
შეეხეთ ეკრანს, რათა შეარჩიოთ ფოკუსის წერტილი, შემდეგ წაწიეთ ზოლი ბუნდოვნების

Photos > Screenshots.

რჩევა: ასევე იხილეთ ეკრანზე ჩამაგრება.

ოდენობის დასაყენებლად.

ფოტოები

• Cutout: ამოჭრის რეჟიმში გადაღებული სურათებისთვის შეარჩიეთ გამოსახულება
ეკრანის ძირიდან, როგორც ახალი უკანა პლანი. გადაიტანეთ ობიექტი საჭირო ადგილზე
და ორი თითის მოძრაობით შეცვალეთ ზომა.

ნახვა, რედაქტირება და გაზიარება
მოძებნეთ:

3 შეეხეთ Save, რათა დაიმახსოვროთ ფოტოს ასლი თქვენი ცვლილებებით.

Photos

»» თამაში, გაზიარება ან წაშლა: შეეხეთ ესკიზს მის გასახსნელად, შემდეგ შეეხეთ
გააზიაროთ,
წაშალოთ, ან მენიუს მეტი ვარიანტისთვის.

Gmail™

რათა

გააგზავნეთ და მიიღეთ ელ. ფოსტა ყველა თქვენი პერსონალური ანგარიშიდან (თუნდაც
ისინი არაა Gmail ანგარიშები). თქვენ შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ანგარიშები Gmail-ში და
ადვილად გადართოთ ისინი.

რჩევა: მრავალი ფაილის ასარჩევად გახსენით საქაღალდე, ხანგრძლივად შეეხეთ ფოტოს,
შემდეგ შეეხეთ სხვებს. ან დააჯგუფეთ ფოტოები ალბომში და გააზიარეთ მთელი ალბომი.
»» მასშტაბირება: თქვენს გალერეაში გახსენით ფოტო, შემდეგ ორჯერ შეეხეთ ან დააშორეთ
ან შეაერთეთ ორი თითი ეკრანზე.

მოძებნეთ: აუსვით

»» ფონური სურათი ან კონტაქტის ფოტო: გახსენით სურათი, შემდეგ შეეხეთ მენიუს
as > Wallpaper ან Contact photo.

> Use

.

A

1:51PM

B

10:17AM

8:44AM

რჩევა: მეტი ინფორმაციისთვის Google Photos-ს შესახებ ეწვიეთ გვერდს
https://support.google.com/photos.

Dec 2

პორტრეტების რედაქტირება და გაუმჯობესება
ესკიზის ზევით. ამოჭრილ ფოტოებში ჩანს

H

ესკიზის ზევით.

1 შეეხეთ პორტრეტის ფოტოს ან ამოჭრილ ფოტოს და შეეხეთ „რედაქტირებას“
> Portrait Editor.

Dec 2

ხანგრძლივად შეეხეთ
რამდენიმე შეტყობინების
ასარჩევად, შემდეგ აირჩიეთ
ვარიანტი ზემოთ.
შეტყობინების
დასაარქივებლად
გადაუსვით მარცხნივ ან
მარჯვნივ.
ახალი წერილის
შექმნა.

2 შეარჩიეთ პარამეტრი:
							

ფოსტის ძიება.

Inbox

»» სლაიდ-შოუ: შეეხეთ სურათს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ > Slideshow. სლაიდშოუს შესაჩერებლად შეეხეთ ეკრანს. სლაიდ-შოუს საჩვენებლად ტელევიზორში ან სხვა
მოწყობილობაში, იხილეთ დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია.

პორტრეტის ფოტოებში ჩანს

Gmail

11:35

რჩევა: შეატრიალეთ ტელეფონი გვერდულად ლანდშაფტური ხედისთვის.

»» რედაქტირება: გახსენით სურათი, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ

>

აპები
ელფოსტის ეკრანზე ნაჩვენებია ელფოსტის შეტყობინებები ამ ანგარიშისთვის. შეეხეთ გამადიდებელ პიქტოგრამას ზევით მარჯვნივ ელფოსტის შეტყობინების მოსაძებნად. შეეხეთ ფანქრის პიქტოგრამას ძირის მარჯვნივ ახალი შეტყობინების

დასაწერად.

»» Gmail ანგარიშების დამატება: როდესაც პირველად რთავთ ტელეფონს, სავარაუდოდ,
უკვე დაყენებული გაქვთ, ან შესული ხართ თქვენს Google ანგარიშზე, რითაც ხდება
Gmail აპის დაყენება ერთი ანგარიშისთვის. მეტი Google ანგარიშის დასამატებლად
აუსვით
>
Settings > Users & accounts, შემდეგ შეეხეთ
Add account >
Google.
რჩევა: აპში

Gmail შეეხეთ

11:35

იხილეთ პარამეტრები.

> Settings > Add account.

»» ელფოსტის ანგარიშების დამატება: Gmail აპი მართავს თქვენი ყველა ელფოსტის
ანგარიშს. სხვა პერსონალური ელფოსტის ანგარიშების დასამატებლად Gmail აპში, აუსვით
>
Settings > Users & accounts >
Add account. Microsoft® Exchange
სერვერის სამუშაო ელფოსტის ანგარიშებისთვის შეეხეთ
Add account > Exchange და

გადართეთ ვიდეოზე
ან ზარზე.

შეიყვანეთ დეტალები თქვენი IT ადმინისტრატორისგან.

»» ანგარიშის პარამეტრების შეცვლა: იმისათვის, რომ შეცვალოთ Gmail ან ელფოსტის
ანგარიში, აუსვით
>
Gmail >
> Settings, შემდეგ შეეხეთ ანგარიშის სახელს.

აირჩიეთ კონტაქტი.
Contacts

»» ანგარიშების წაშლა: აუსვით
>
Settings > Users & accounts > Google, შემდეგ
შეეხეთ ანგარიშის სახელს. შეეხეთ მენიუს > Remove account.

Duo

Google Duo ეკრანი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული ვიდეო და ხმოვანი ზარების განსახორციელებლად. შეეხეთ კონტაქტების პიქტოგრამას კონტაქტის მოსაძებნად ან შეეხეთ LET’S GO მეგობრების მოწვევისთვის.

»» ახალი ვიდეოზარის დაწყება: შეხებით აირჩიეთ
თქვენს კონტაქტებში ვიდეოზარის დაწყებისთვის.

შედით თქვენს Google ანგარიშზე ვიდეო ზარების განხორციელების და მიღებისათვის.
მოძებნეთ: აუსვით

>

Duo

Contacts, შემდეგ შეეხეთ სახელს

»» შემოსული ზარების წინასწარი ნახვა: ნახეთ აბონენტის ინტერაქტიული ვიდეო,
სანამ უპასუხებთ. ამის გამოსართავად აბონენტისთვის და მიმღებისთვის, შეეხეთ მენიუს
Settings > Knock Knock.

>

»» პარამეტრების შეცვლა: შეეხეთ მენიუს > Settings ვიბრაციის პარამეტრის
შესაცვლელად, ნომრების დასაბლოკად და სხვ.
»» დარეკვა: Duo მუშაობს სხვადასხვა პლატფორმებზე, რაც გაძლევთ შესაძლებლობას,
დაურეკოთ მეგობრებს Duo აპით არა-Android მოწყობილობებში.
რჩევა: ვიდეოზარის დროს თქვენი ტელეფონი ავტომატურად გადაირთვება ფიჭური
ქსელიდან Wi-Fi-ზე, თუ ხელმისაწვდომია.

Moto
შეისწავლეთ სპეციალური ფუნქციები, რომლებიც განკუთვნილია თქვენი დროის დაზოგვისა და
ცხოვრების გამარტივებისთვის.
მოძებნეთ:
							

აპები

Moto > FEATURES

»» Moto Key: უსაფრთხოდ შედით აპლიკაციებსა და ვებსაიტებზე თითის ანაბეჭდის
გამოყენებით.

რჩევა: თქვენ უნდა გამოხვიდეთ, შემდეგ ისევ შეხვიდეთ სისტემაში, თუ უკვე შესული ხართ
აპში.

»» Moto Actions: გამოიყენეთ ჟესტები ტელეფონის მალსახმობებად.

3 შეხებით აირჩიეთ Devices >
და მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს
მოწყობილობების პარამეტრების დასაყენებლად.

»» Moto Display: იხილეთ თქვენი შეტყობინებები ერთი შეხედვით და ღამის პარამეტრები.

რჩევა: Moto Key მოითხოვს Bluetooth® 2.1 მხარდაჭერას თქვენს კომპიუტერში და
Windows 7 ან უფრო ახალ ვერსიებს.

»» Moto Voice: ელაპარაკეთ თქვენს ტელეფონს.
შენიშვნა: თქვენს ტელეფონს შეიძლება ყველა ფუნქცია არ ჰქონდეს.
11:35
Hi Anna
SUGGESTIONS

FEATURES

შენიშვნა: Moto Key გამოსაყენებლად თქვენი კომპიუტერის განბლოკვისთვის, საჭიროა ასევე
დააყენოთ ის შესაბამის მოწყობილობაში. გადადით გვერდზე www.motorola.com/us/moto-key
და ჩამოტვირთეთ აპი თქვენს კომპიუტერში. Moto Key გამოყენებისას შეგიძლიათ მხოლოდ
გახსნათ ვებსაიტები კომპიუტერში.

შეეხეთ, რათა ნახოთ და
შეცვალოთ აპის თვისებები,
როგორიცაა Moto Actions.

იხილეთ თქვენთვის
პერსონალიზებული
შეთავაზებები. შეეხეთ მენიუს
ბარათის მოსაცილებლად.

Moto Actions
გააძლიერეთ თქვენი ტელეფონი ჟესტებითა და ქმედებებით.
მოძებნეთ:

Swipe to shrink screen

Moto > FEATURES > Moto Actions

»» Quick screenshot: გამოიყენეთ სამი თითი ეკრანის ანაბეჭდის გადასაღებად.

Make the entire screen reachable
with a single hand

»» One button nav: გამოიყენეთ თითის ანაბეჭდის სენსორი ნავიგაციისთვის. იხილეთ
მართვა ერთი შეხებით.

18.80 GB available

Plenty of
storage

»» Double karate chop for torch: ჩართეთ/გამორთეთ ფანარი ორი ჩეხვითი მოძრაობით.
»» Twist for Quick Capture: ორჯერ სწრაფად შეატრიალეთ თქვენი მაჯა კამერის
გასახსნელად.

Remove unused apps
Save up to 11.96 MB

»» Swipe to shrink screen: ჩამოუსვით ქვევით მარცხენა ან მარჯვენა კუთხეში ეკრანის
შესამცირებლად ცალი ხელით გამოყენებისთვის.

Moto აპის პიქტოგრამები. Moto აპები გამოიყენება თქვენი ტელეფონის პერსონალიზაციისთვის.

»» Pick up to stop ringing: ასწიეთ ტელეფონი, რათა ჩართოთ შემომავალი ზარების
ვიბრაცია.

Moto Key
შედით ვებსაიტებზე, აპებსა და მოწყობილობებში თითის ანაბეჭდით.

»» Flip for Do Not Disturb: დადეთ ტელეფონი პირქვე, რათა ჩააჩუმოთ შეტყობინებები და
ზარები.

შენიშვნა: ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ენაზე.
მოძებნეთ:

Moto > FEATURES > Moto Key

მართვა ერთი შეხებით

1 შედით Moto Key-ში Lenovo ID-ის გამოყენებით ან შეეხეთ ღილაკს SIGN UP მის
შესაქმნელად.
2 შეხებით აირჩიეთ Logins>

დაბლოკეთ და განბლოკეთ თქვენი ტელეფონი, წარმართეთ ტელეფონის ნავიგაცია და
განახორციელეთ მობილური ყიდვები ერთი შეხებით.

> Add app login.

აირჩიეთ აპი და მიჰყევით ინსტრუქციას, რათა შეინახოთ პაროლი. შეგიძლიათ იხილოთ
თქვენი აპების სია და ვებსაიტზე შესვლის მონაცემები განყოფილებაში Logins.

							

აპები

მოძებნეთ:

Moto Display

Moto > FEATURES > Moto Actions > One button nav

იხილეთ შეტყობინებები, დატოვეთ ეკრანი ჩართული, როდესაც თქვენ მას უყურებთ და
შეამცირეთ ლურჯი სინათლე საღამოობით.

რეჟიმის One button nav გააქტიურება მოაშორებს თქვენი ეკრანიდან ღილაკებს
„უკან“
, „მთავარი“
და „ბოლო“
. თქვენ ტელეფონის ნავიგაციას ამის ნაცვლად
თითის ანაბეჭდის სენსორის მეშვეობით შეძლებთ.

მოძებნეთ:

თითის ანაბეჭდის სენსორით სანავიგაციოდ გამოიყენებთ შემდეგი მოძრაობები:

Moto > FEATURES > Moto Display

»» Night Display: ამცირებს ლურჯი სინათლის რაოდენობას ეკრანზე.

»» მთავარი: სწრაფად დააჭირეთ თითის ანაბეჭდის სენსორს მთავარ ეკრანზე
გადასასვლელად.

»» Attentive Display: თქვენი ეკრანი არ გახდება მკრთალი ან არ დაიძინებს, სანამ თქვენ
მას უყურებთ.

»» უკან: გადაუსვით სენსორს მარჯვნიდან მარცხნივ წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად.

»» Moto Display: ელკვებაზე ადაპტირებული შეტყობინებები ხდება მკაფიო და მკრთალი,
როდესაც ეკრანი გამორთულია, რათა გაჩვენონ, რა ხდება. შეტყობინებების დეტალების
ჩვენების პერსონალიზაციისთვის შეეხეთ Select how much detail shows.

»» ბოლო: გადაუსვით სენსორს მარცხნიდან მარჯვნივ ბოლო აპების სანახავად.
»» დაბლოკვა: დააჭირეთ სენსორს მანამ, სანამ მოკლე ვიბრაციას არ იგრძნობთ და შემდეგ
აუშვით ეკრანის დასაბლოკად.

შენიშვნა: შეტყობინებების ჩვენების პარამეტრების დაყენება შეგიძლიათ, თუ აუსვამთ
>
Settings > Apps & notifications > Notifications

»» Google Assistant: Google Assistant-ის გასააქტიურებლად ხანგრძლივად დააჭირეთ
სენსორს, სანამ არ იგრძნობთ გახანგრძლივებულ ვიბრაციას (იხილეთ Google Assistant
დამატებითი ინფორმაციისთვის).

Moto Voice
დასაწყებად დააყენეთ Moto Voice. შემდეგ თქვით „Hello Moto“, რათა მიიპყროთ ტელეფონის
ყურადღება და უთხარით თქვენი თხოვნა.
მოძებნეთ:

Moto > FEATURES > Moto Voice

აირჩიეთ Set up Voice და მიყევით ინსტრუქციას თქვენი ხმის ჩასაწერად.
შენიშვნა: Moto Voice-მა შეიძლება არ იმუშაოს ყველა ენაზე.
უკან
გადასმა
მარცხნივ.

მთავარი/ეკრანის განბლოკვა
დაჭერა.
ჩაკეტილი ეკრანი
ხანგრძლივად დაჭერა.

კალენდარი

ბოლო
გადასმა
მარჯვნივ.

იხილეთ თქვენი ყველა მოვლენა – ერთ ადგილას.
მოძებნეთ:

ერთი ღილაკით ნავიგაცია ტელეფონის ძირში. გადაუსვით მარცხნივ, მარჯვნივ ან ხანგრძლივად დააჭირეთ.

შენიშვნა: „უკან“ და „ბოლო“ ჟესტების მიმართულების შესაცვლელად გახსენით
Moto > Moto Actions > One button nav და შეეხეთ ქვედა ისარს გადასმის
პარამეტრის ასარჩევად.

							

აპები

Calendar
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January

29

29

Google Play™

დღევანდელ თარიღზე
გადასვლა.

Fri

10 AM

11 AM

მეტი აპი

შეეხეთ კალენდრის ეკრანის
განახლებისთვის.

ყოველკვირეული საპროექტო შეხვედრა

Google Play ციფრული შიგთავსის გამოცდილებაა, მოწოდებულია Google-ის მიერ, სადაც
შეგიძლიათ იპოვოთ და ისიამოვნოთ რჩეული მუსიკით, ფილმებით, სატელევიზიო შოუთი,
წიგნებით, ჟურნალებით და Android აპებითა და თამაშებით.

გადადით სხვა დღეზე.

»» აპების ჩამოტვირთვა: შეხებით აირჩიეთ

12 PM

1 PM

2 PM

3 PM

4 PM

5 PM

დაიწყეთ ალექსისთან დროის
გატარება
https://plua.Google.com/hangouts
წაიღეთ საჭმელი წვეულებისთვის

Play Store.

»» Google ანგარიშზე შესვლა ან მისი გამოყენება: ეწვიეთ გვერდს www.google.com/accounts.
»» Google დახმარება: იხილეთ www.google.com/support.

კალენდრის ხედის შეცვლა,
პარამეტრების რეგულირება,
დახმარების მიღება და სხვა.

კონტაქტები

დაუმატეთ ახალი მოვლენა.

მოახდინეთ ინფორმაციის კომბინირება თქვენი Google™ კონტაქტებიდან და სოციალური
ქსელებიდან, რათა სწრაფად დაუკავშირდეთ ყველა ნაცნობს.
რჩევა: თქვენ შეგიძლიათ ამ თვისებების უმეტესობის ნახვა კონტაქტების ჩანართზე
ტელეფონის აპში. იხილეთ ტელეფონი.
მოძებნეთ: აუსვით

Google Calendar ეკრანი დღევანდელი მოვლენებით ნაჩვენებია საათების მიხედვით. შეეხეთ ახალი ელემენტის პიქტოგრამას მოვლენის დასამატებლად.

»» ხედის შეცვლა: შეეხეთ თვეს ზემოთ, რათა აირჩიოთ სანახავი თარიღი. ან შეეხეთ
აირჩიოთ Schedule, Day, 3 Day, Week ან Month.
»» დღევანდელ თარიღზე გადასვლა: შეხებით აირჩიეთ
»» მოვლენების დამატება: შეხებით აირჩიეთ
შეხებით აირჩიეთ SAVE.

რათა

11:35

Contacts

ზემოთ.

, შეიყვანეთ მოვლენის დეტალები, შემდეგ

A

Anna Medina
Astrid Fanning

»» კალენდრების ჩვენება, დამალვა ან დამატება: შეხებით აირჩიეთ
რათა აჩვენოთ
ან დამალოთ კალენდრები თქვენი Google™ ანგარიშიდან. შეგიძლიათ გამოიყენოთ
კომპიუტერი კალენდრების დასამატებლად ან წასაშლელად თქვენი Google ანგარიშიდან,
მისამართზე www.google.com/calendar.

Contacts
მოახდინეთ კონტაქტების
სორტირება, შეცვალეთ
პარამეტრები, ანგარიშები
და სხვ.

Alison
Allie

»» მოვლენების ჩვენება, რედაქტირება ან წაშლა: შეეხეთ მოვლენას, რომ გახსნათ ის,
შემდეგ შეეხეთ რედაქტირებას
. შეეხეთ მოვლენას და შეეხეთ მენიუს > DELETE
მოვლენის წასაშლელად.

							

Abe

A

რჩევა: ან ალტერნატიულად, შეეხეთ დროს კალენდარზე, რათა შეიყვანოთ მოვლენის
დეტალები.

რჩევა: დაამატეთ ვიჯეტი Calendar მთავარ ეკრანზე. ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ
არეში მთავარ ეკრანზე, შეხებით აირჩიეთ WIDGETS, შემდეგ ხანგრძლივად შეეხეთ ვიჯეტს
Calendar და ჩავლებით გადაიტანეთ მთავარ ეკრანზე.

>

G

Gracie Jo

L

Lauren

შეეხეთ კონტაქტის
ინფორმაციის სანახავად,
დასარეკად, ტექსტური
შეტყობინების გასაგზავნად
და სხვ.

დაამატეთ კონტაქტი.

აპები

კონტაქტების ეკრანი, რომელიც აჩვენებს კონტაქტების სიას. გადაადგილეთ ზოლი მარჯვნივ კონტაქტებში გადაადგილების მიზნით. შეეხეთ ახალი კონტაქტის პიქტოგრამას კონტაქტის დასამატებლად.

»» კონტაქტის დამატება: შეხებით აირჩიეთ

.

»» ელფოსტის კონტაქტების დასამატებლად იხილეთ Gmail™.

»» რედაქტირება: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ შეეხეთ
»» წაშლა: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ შეეხეთ მენიუს

.

რჩევა: თუ დაამატებთ Exchange ანგარიშს, შეძლებთ შეტყობინებების გაგზავნას
თანამშრომლებისთვის, თუნდაც ისინი არ გყავდეთ შენახული კონტაქტებში.

> Delete.

»» კონტაქტების იმპორტირებისთვის თქვენი SIM ბარათებიდან (თუ ეს არ მოხდა ავტომატურად)
აუსვით
>
Contacts > მენიუ > Import/export > Import from SIM card.
დასადასტურებლად შეხებით აირჩიეთ OK.

»» დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა ან ელფოსტის გაგზავნა: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ
შეეხეთ ვარიანტს.
»» კონტაქტების ძიება: სიაში Contacts შეეხეთ

.

»» კონტაქტების კომპიუტერიდან იმპორტისთვის ატვირთეთ კონტაქტები თქვენს Google
ანგარიშზე, მისამართზე http://contacts.google.com. თქვენ ტელეფონზე აუსვით
>
Contacts > მენიუ > Manage accounts > მენიუ > Auto-sync data.
ეს კონტაქტები შეგიძლიათ ასევე იხილოთ მისამართზე http://mail.google.com.

რჩევა: მთავარი ეკრანიდან შეხებით აირჩიეთ Google ძიების ველი და შეიყვანეთ
კონტაქტის სახელი.
»» კონტაქტის გაზიარება: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ შეეხეთ მენიუს > Share, რათა
გააგზავნოთ ის შეტყობინებით ან ელფოსტით, Bluetooth® კავშირით ან შეინახეთ ის Google
Drive™-ზე.

კონტაქტების გადაცემასთან დაკავშირებით დახმარებისთვის გახსენით
www.motorola.com/transfercontacts.

რჩევა: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ შეეხეთ მენიუს > Add to Home screen, რათა
დაამატოთ კონტაქტის მალსახმობი მთავარ ეკრანზე.

რუკები
მოძებნეთ უახლოესი კაფე, მიიღეთ მარშრუტის მითითებები ან GPS-ის ხმოვანი ნაბიჯ-ნაბიჯ
ნავიგაცია Google Maps™-ის გამოყენებით.

»» სინქრონიზაცია: თქვენ ტელეფონზე აუსვით
>
Settings > Users &
accounts, აირჩიეთ თქვენი Google ანგარიში, შემდეგ შეეხეთ Account sync მისი
სინქრონიზებისათვის (თუ ის ჯერ არ განახლებულა). ეს კონტაქტები შეგიძლიათ ასევე
იხილოთ მისამართზე www.gmail.com.
»» დეტალების დამატება: თქვენი მომხმარებლის პროფილის შესანახად შეეხეთ
Settings > Your info.

მოძებნეთ: აუსვით

>

დააყენეთ ყველა ხშირად გამოყენებული კონტაქტები რჩეულებად, რათა მათზე უფრო სწრაფად
იქონიოთ წვდომა.
>

Contacts, შეარჩიეთ კონტაქტი და შეეხეთ

»» ყველა თქვენი რჩეულის სანახავად აუსვით

>

.

Contacts.

ვარსკვლავიანი კონტაქტები ასევე გამოჩნდება SPEED DIAL სიაში

Phone აპში.

კონტაქტების მიღება
მიიღეთ თქვენი ყველა კონტაქტი ერთ ადგილას.
»» სოციალური ქსელების კონტაქტების დასამატებლად აუსვით
accounts, შემდეგ შეეხეთ Add account.

>

Settings > Users &

							

Maps

შენიშვნა: თქვენი რუკის ეკრანი შეიძლება სხვაგვარად გამოიყურებოდეს.

რჩეულები

»» რჩეულის დასაყენებლად აუსვით

>

ძიების ზოლში შეიყვანეთ, რისი მოძებნაც გსურთ, ან შეხებით აირჩიეთ
შესასრულებლად.

აპები

ხმოვანი ძიების

Drive
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მოძებნეთ მისამართი ან
მდებარეობა ხმოვანი ძიების
ფუნქციის გამოყენებით.

Search Google Maps

უფრო უსაფრთხოდ შეინახეთ თქვენი ყველა ფოტო, ვიდეო, დოკუმენტი და სხვა ერთ ადგილას,
რომელიც არის პირადი, თუ თქვენ არ ირჩევთ გაზიარებას. ხელმისაწვდომია Google DriveTM-ზე
ყველა თქვენი მოწყობილობიდან.

იხილეთ თქვენი
ადგილები, რუკის ხედები,
პარამეტრები, დახმარება
და სხვ.

მოძებნეთ: აუსვით

Drive
.

»» ფაილის გასახსნელად შეეხეთ მას.

მოძებნეთ საჭმელი,
სასმელები და
ღირსშესანიშნაობები
მახლობლად.

»» დოკუმენტის რედაქტირებისთვის შეეხეთ

.

მუსიკა, ფილმები, ტელევიზია და Youtube
მუსიკა

იხილეთ თქვენი
ახლანდელი მდებარეობა.
GO

>

»» ახალი ფაილის ან საქაღალდის შესაქმნელად შეხებით აირჩიეთ

მუსიკა ყველგან – გაუშვით სტრიმინგით, იყიდეთ, შეინახეთ, დაუკარით. ნებისმიერ დროს
მოუსმინეთ და შექმენით დასაკრავი სიები.

მიიღეთ მითითებები და
ნავიგაციის ინსტრუქციები.

მოძებნეთ: აუსვით

xplore food & dr

>

Play Music

თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთეკის ასატვირთად Google Play Music-ში კომპიუტერიდან ეწვიეთ
გვერდს www.google.com/music.

Google რუკების ეკრანი. შეიყვანეთ მისამართი ან მოძებნეთ ხმით ძიების ველში ეკრანის ზევით.

»» მისამართის მოძებნა: ძიების ველში შეიყვანეთ მისამართი ან რაიმე, რასაც ეძებთ,
მაგალითად „რესტორანი“. შეეხეთ ელემენტს, რომ ნახოთ მეტი, ან შეეხეთ CALL ან
DIRECTIONS.

შეხებით აირჩიეთ Listen Now, რათა იხილოთ რეკომენდაციები და სხვ.

»» მარშრუტის მითითებების მიღება: შეხებით აირჩიეთ
ან მისამართი.

მეტი ინფორმაციისთვის Play Music აპის შესახებ იხილეთ support.google.com/music.

GO

რჩევა: გაუზიარეთ სიმღერები თქვენს კონტაქტებს პირდაპირ. შეეხეთ მენიუს
გვერდით > Share. იხილეთ პირდაპირი გაზიარება.

GO, შემდეგ შეიყვანეთ ადგილი

შენიშვნა: საავტორო უფლება – გაქვთ უფლება? ყოველთვის დაიცავით წესები. იხილეთ
„Content Copyright” თქვენი ტელეფონის სამართლებრივ და უსაფრთხოების
ინფორმაციაში.

»» მასშტაბირება: მასშტაბის გასადიდებლად ან დასაპატარავებლად შეაერთეთ ან დააშორეთ
ორი თითი.
»» შეტრიალება და დახრა: შეატრიალეთ ორი თითი რუკაზე მის შესატრიალებლად ან
ჩამოსწიეთ/ასწიეთ დასახრელად.

FM რადიო
მოძებნეთ: აუსვით

»» მდებარეობის გაზიარება: შეეხეთ მდებარეობას, შემდეგ შეეხეთ მისამართს და შეხებით
აირჩიეთ მენიუ > Share.

							

FM Radio

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონს აქვს სიხშირული მოდულაციის (FM) სამაუწყებლო მიმღების
ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს მიღებას მონაცემთა გამოყენების გარეშე. ტელეფონი
ავტომატურად მოძებნის რადიო არხებს საუკეთესო სიგნალით.

> Help.

რუკების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ support.google.com/maps.

>

მიუერთეთ გარნიტურა, შემდეგ გამოიყენეთ ისრები, რომ დააყენოთ უფრო მაღალი/დაბალი
სიხშირის სადგურზე.

»» მისამართის ამოცნობა: ხანგრძლივად შეეხეთ არეს რუკაზე, უახლოესი მისამართის
საჩვენებლად.
»» რუკის დახმარების მიღება: შეხებით აირჩიეთ

სიმღერის

აპები

ფილმები და ტელეშოუები
იპოვეთ და იქირავეთ ფილმები და სატელევიზიო შოუები თქვენს ტელეფონში, პლანშეტში ან
კომპიუტერში საყურებლად:
მოძებნეთ: აუსვით

>

Play Movies & TV

როდესაც Wi-Fi ჩართულია, ტელეფონი ავტომატურად დაუკავშირდება ხელახლა
ხელმისაწვდომ ქსელებს, რომლებსაც ადრე იყენებდა.

ნახეთ ვიდეოები და პოდკასტები YouTube-ის მომხმარებლებისგან მსოფლიოს ყველა
კუთხიდან – ან შედით თქვენს ანგარიშზე თქვენი საკუთარი მასალის გასაზიარებლად.
YouTube

>

Clock

შენიშვნა: ასევე შეგიძლიათ Wi-Fi-ს ჩართვა და გამორთვა სექციაში სწრაფი პარამეტრები.

საათი
მოძებნეთ: აუსვით

ქსელებთან დაკავშირება
დაუკავშირდით ქსელებს თქვენს დიაპაზონში:
1 აუსვით

ვარიანტები
Alarm

დაკავშირება Wi-Fi-ით
მოძებნეთ: აუსვით
>
Settings > Network & Internet > Wi-Fi, შემდეგ შეეხეთ
გადამრთველს მის ჩასართავად.

YouTube™

>

დააკავშირეთ აქსესუარები, კომპიუტერები, ქსელები და სხვ.

Wi-Fi-ს ჩართვა/გამორთვა

ყიდვის, დაქირავების ან კომპიუტერში ყურებისთვის გადადით გვერდზე
play.google.com/store/movies.

მოძებნეთ: აუსვით

დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია

შეხებით აირჩიეთ

. შეეხეთ სიგნალს რედაქტირებისთვის, ან შეეხეთ
ახალი სიგნალის დასამატებლად.

რჩევა: მაღვიძარას დაყენებისას ხმის ღილაკზე დაჭერით ზემოთ ან
ქვემოთ ამ მაღვიძარას ხმის დონე დაყენდება.
როდესაც სიგნალი ისმის, შეეხეთ და გადაწიეთ
ან გადაწიეთ
რომ დააძინოთ ათი წუთით.

რათა გამორთოთ,

Clock

მაღვიძარას ხმის შესაცვლელად, დაძინების დასაყოვნებლად ან სხვა
პარამეტრებისთვის შეხებით აირჩიეთ „მენიუ“ > Settings. სხვა
დროის სარტყელებისთვის, შეეხეთ Home time zone.

Timer

ტაიმერისთვის შეხებით აირჩიეთ

.

Stopwatch

წამმზომისთვის შეხებით აირჩიეთ

.

>

Settings > Network & Internet > Wi-Fi.

2 როდესაც Wi-Fi ჩართულია, შეეხეთ ნაპოვნ ქსელს, რომ დაუკავშირდეთ მას. როდესაც
დაუკავშირდებით, დაინახავთ
სტატუსის ზოლში.
შენიშვნა: თუ თქვენ ხედავთ კითხვის ნიშანს Wi-Fi სტატუსის ინდიკატორში
სტატუსის ზოლს, შეეხეთ ქსელს და შეიყვანეთ ქსელის პაროლი.

Wi-Fi წვდომის წერტილი
შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონი Wi-Fi წვდომის წერტილად გადააქციოთ, რათა უზრუნველყოთ
პორტატიული, მოსახერხებელი წვდომა ინტერნეტზე სხვა მოწყობილობებისთვის, რომლებშიც
ჩართულია Wi-Fi. თქვენი ტელეფონი გამორთავს Wi-Fi-ს და იყენებს მობილურ ქსელს
ინტერნეტზე წვდომისათვის. ამ ფუნქციამ შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი ხელმოწერის
სერვისი თქვენი სერვისის პროვაიდერისგან.
მოძებნეთ: აუსვით

>

რჩევა: მიმდინარე თარიღის, დროის, დროის სარტყლისა და ფორმატების დასაყენებლად
>
Settings > System > Date & time.
აუსვით
							

ჩამოუსვით

დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია

Settings > Network & Internet > Hotspot & tethering,

შემდეგ შეეხეთ Portable Wi-Fi hotspot
შენიშვნა: ეს ნაბიჯები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი ქსელის მიხედვით.
1 შეხებით აირჩიეთ Set up Wi-Fi hotspot უსაფრთხოების დასაყენებლად:
• ქსელის სახელი: შეიყვანეთ უნიკალური სახელი თქვენი წვდომის წერტილისთვის.

• უსაფრთხოება: აირჩიეთ სასურველი უსაფრთხოების ტიპი: None ან WPA2 PSK. WPA2
PSK-სთვის შეიყვანეთ უნიკალური პაროლი (8 სიმბოლო), რომელიც დასჭირდებათ
სხვებს თქვენს Wi-Fi წვდომის წერტილზე წვდომისათვის.
შენიშვნა: თქვენი ტელეფონისა და წვდომის წერტილის დასაცავად არაავტორიზებული
წვდომისაგან. დააყენეთ წვდომის წერტილის უსაფრთხოება (ყველაზე უსაფრთხოა WPA2),
მათ შორის, პაროლი.
2 შეხებით აირჩიეთ SAVE.

Wi-Fi რეჟიმები
თქვენი ტელეფონი მხარს უჭერს შემდეგ Wi-Fi რეჟიმებს: 802.11 a, b, g, n.

დაკავშირება უსადენო Bluetooth-ით
Bluetooth-ის ჩართვა/გამორთვა
მოძებნეთ: აუსვით
>
Settings > Connected devices > Bluetooth, შემდეგ შეეხეთ
გადამრთველს მის ჩასართავად.
როდესაც Bluetooth ჩართულია, ტელეფონი ავტომატურად დაუკავშირდება ხელახლა
ხელმისაწვდომ ქსელებს, რომლებსაც ადრე იყენებდა. Bluetooth-ის ჩართვა აგრეთვე აძლევს
სხვა მოწყობილობებს თქვენი ტელეფონის პოვნის საშუალებას.
შენიშვნა: თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ Bluetooth-ის ჩართვა და გამორთვა სექციაში სწრაფი
პარამეტრები.
რჩევა: კვების ელემენტის სამუშაო დროის გასახანგრძლივლებლად ან კავშირების
შესაწყვეტად გამორთეთ Bluetooth, როდესაც არ იყენებთ.

მოწყობილობების დაკავშირება
როდესაც პირველად აკავშირებთ Bluetooth მოწყობილობას, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:
1 დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა, რომელთანაც აწყვილებთ, აღმოჩენად რეჟიმშია
(დამატებითი დეტალებისთვის, გაეცანით სახელმძღვანელოს, რომელიც მოჰყვა
მოწყობილობას).
2 აუსვით

>

Settings > Connected devices > Bluetooth.

3 როდესაც Bluetooth ჩართულია, შეეხეთ ნაპოვნ მოწყობილობას მის დასაკავშირებლად
(თუ საჭიროა, შეხებით აირჩიეთ PAIR ან შეიყვანეთ წვდომის გასაღები 0000). თქვენ
შეგიძლიათ შეეხოთ,
რომ გადაარქვათ მოწყობილობა და აირჩიოთ, რისთვის იქნება
							

დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია

»» Apple™ Macintosh™-სთვის: გამოიყენეთ Android ფაილების გადაცემა, რომელიც
ხელმისაწვდომია მისამართზე www.android.com/filetransfer.

გამოყენებული ეს მოწყობილობა.
როცა მოწყობილობის დაკავშირება მოხდება, Bluetooth კავშირის ინდიკატორი
გამოჩნდება ეკრანის ზედა ნაწილში.
მოწყობილობის ავტომატურად გამორთვის (disconnect) ან ხელახლა დაკავშირებისთვის
(reconnect) უბრალოდ ჩართეთ ან გამორთეთ მოწყობილობა.
შენიშვნა: მობილური მოწყობილობის ან აქსესუარის გამოყენებამ მანქანის მართვისას
შეიძლება გამოიწვიოს ყურადღების გაფანტვა და დაუშვებელი იყოს კანონით. ყოველთვის
დაემორჩილეთ კანონებს და მართეთ უსაფრთხოდ.

ფაილების გადაცემა
»» ფოტოები ან ვიდეოები: გახსენით ფოტო ან ვიდეო, შემდეგ შეეხეთ

> Bluetooth.

»» კონტაქტები: აუსვით
>
Contacts, შეხებით აირჩიეთ პიროვნება, შემდეგ შეეხეთ
მენიუს > Share > Bluetooth.

ფაილების გაზიარება კომპიუტერში
შენიშვნა: საავტორო უფლება – გაქვთ უფლება? ყოველთვის დაიცავით წესები. იხილეთ
„Content Copyright“ თქვენი ტელეფონის სამართლებრივ და უსაფრთხოების ინფორმაციაში.

USB
მუსიკის, სურათების, ვიდეოების, დოკუმენტებისა და სხვა ფაილების ჩასატვირთად თქვენი
კომპიუტერიდან დააკავშირეთ თქვენი ტელეფონი კომპიუტერთან USB კაბელით. USB კავშირის
ტიპის შესაცვლელად ჩამოუსვით სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ USB.
რჩევა: დარწმუნდით, რომ ტელეფონი დაკავშირებულია მაღალი სიმძლავრის USB პორტთან.
შენიშვნა: როდესაც USB კავშირს პირველად იყენებთ, კომპიუტერმა შეიძლება მიგანიშნოთ,
რომ დრაივერები ინსტალირდება. შეასრულეთ ნაჩვენები მითითებები ინსტალაციის
დასასრულებლად. ამას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს.
»» Microsoft® Windows®-სთვის: თქვენს კომპიუტერში აირჩიეთ „დაწყება“, შემდეგ
აირჩიეთ Windows Explorer პროგრამების სიიდან. Windows Explorer-ში თქვენი
ტელეფონი გამოჩნდება, როგორც დაკავშირებული დისკწამყვანი (დიდი მოცულობის
მეხსიერების მოწყობილობა), რომელშიც შეგიძლიათ ჩავლებით გადაიტანოთ ფაილები,
ან ის გამოჩნდება, როგორც MTP ან PTP მოწყობილობა, რომელიც მოგცემთ Windows
Media Player-ის გამოყენების საშუალებას. დამატებითი ინფორმაციისა ან დრაივერის
ფაილებისთვის, ეწვიეთ www.motorola.com/support.
							

პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
VPN გაძლევთ წვდომას ფაილებზე, უსაფრთხოდ დაცულ ქსელში (მაგ., ბრანდმაუერით დაცული
ოფისის ქსელი). დაუკავშირდით ქსელის ადმინისტრატორს, VPN პარამეტრების ან დამატებითი
აპების მოსათხოვად, ან სხვა მოთხოვნებით.
VPN პარამეტრების შესაყვანად აუსვით
>
Settings > Network & Internet >
VPN. შეხებით აირჩიეთ
ახალი VPN-ის დასამატებლად. აირჩიეთ VPN-ის ტიპი და
შეიყვანეთ ქსელის ადმინისტრატორისგან მიღებული პარამეტრები. შეარჩიეთ VPN სახელი
დასაკავშირებლად.

თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
თქვენს კომპიუტერს შეუძლია ინტერნეტზე წვდომა თქვენი ტელეფონის მობილური ქსელის
მეშვეობით – გჭირდებათ მხოლოდ USB კაბელი.
1 დააკავშირეთ ტელეფონი კომპიუტერთან USB კაბელის გამოყენებით.
შენიშვნა: თუ თქვენს კომპიუტერში გაშვებულია უფრო ძველი ვერსიები, ვიდრე
Microsoft® Windows® 7 ან Apple™ Macintosh™ OSX, მას შესაძლოა სპეციალური
კონფიგურაცია დასჭირდეს.
2 ტელეფონში აუსვით

>

Settings, და დარწმუნდით, რომ Wi-Fi გამორთულია.

3 Settings-ში, შეეხეთ Network & Internet > Hotspot & tethering, შემდეგ შეეხეთ USB
tethering.
კავშირის შესაწყვეტად კვლავ შეეხეთ USB tethering, შემდეგ გამორთეთ ტელეფონი
კომპიუტერიდან.

დაკავშირება NFC-ით
შენიშვნა: NFC არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ადგილას ან ყველა მოდელზე.
ახლო ველის კომუნიკაციის ტექნოლოგია გაძლევთ საშუალებას, მყისიერად გააზიაროთ
ელემენტი თქვენს ტელეფონში (მაგ., ვებ ბმული, კონტაქტი ან ფოტო) თქვენი ტელეფონის
უკანა მხარის შეხებით სხვა NFC-ნებადართულ მოწყობილობის უკანა მხარეს.
მოძებნეთ: აუსვით

>

Settings > Connected devices > NFC

შენიშვნა: სხვა მოწყობილობაშიც მხარდაჭერილი უნდა იყოს NFC.

დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია

1 გახსენით ეკრანი, რომელიც შეიცავს პუნქტს, რომლის გაზიარებაც გსურთ.

»» მედიისა და ფაილების გადაცემა: დააკოპირეთ ფაილები თქვენს ტელეფონში და
გადაიტანეთ სხვა მოწყობილობებში – იხილეთ ფაილების გადაცემა.

2 თქვენი ტელეფონის უკანა მხარე მეორე მოწყობილობის უკანა მხარეს მიადეთ.
როდესაც მოწყობილობები დაკავშირდება, ტელეფონში გამოჩნდება Touch to Beam.
3 შეეხეთ ეკრანს ელემენტის გასაზიარებლად.

მობილური გადახდა

»» Bluetooth® აქსესუარები: თუ გაქვთ Bluetooth კლავიატურა ან სხვა აქსესუარები
პლანშეტთან ერთად გამოსაყენებლად, გახსოვდეთ, რომ მათი გამოყენება ტელეფონთანაც
შეგიძლიათ. მათ დასაკავშირებლად, იხილეთ დაკავშირება უსადენო Bluetooth-ით.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ უსაფრთხო გადახდის ნებისმიერი აპი, შესყიდვების
გადასახდელად (სადაც ხელმისაწვდომია და მხარდაჭერილია).
მოძებნეთ NFC ლოგო, რათა დაადასტუროთ, რომ შეგიძლიათ მობილური გადახდის
განხორციელება. მიადეთ თქვენი ტელეფონის უკანა მხარე გადახდის მოწყობილობას,
თქვენი შესყიდვისთვის თანხის გადასახდელად. თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი ყიდვის
ავთენტიფიკაცია თქვენი თითის ანაბეჭდისგან საიდუმლო კოდის გამოყენებით.

ამობეჭდვა
თქვენი ფოტოების, დოკუმენტებისა და სხვა მასალების ამოსაბეჭდად შეამოწმეთ, რომ თქვენი
პრინტერის მწარმოებელს აქვს აპი Google Play-ზე. შემდეგ აუსვით
>
Settings >
Connected devices > Printing, რომ დაიწყოთ.
ასევე შეგიძლიათ გაგზავნოთ თქვენი ფოტოები, დოკუმენტები და სხვა მასალები ნებისმიერ
Android მოწყობილობაში თქვენს ღრუბელში ან Google Drive-ში. უბრალოდ, ჩამოტვირთეთ
Cloud Print აპი Play Store-დან.

სინქრონიზება ღრუბელთან

გამოიყენეთ მეხსიერების ბარათი
შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი microSD ბარათი (იყიდება ცალკე), როგორც პორტატიული ან
შიდა მეხსიერება:
»» პორტატიული მეხსიერება (ნაგულისხმევი): შეინახეთ თქვენი სურათები, ვიდეოები,
აუდიო და სხვა მედიაფაილები. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ამოიღოთ და სხვა
მოწყობილობაში გადაიტანოთ თქვენი microSD ბარათი. შესაძლებელია microSD ბარათზე
არსებული მედიაფაილების ნახვა და კოპირება ამ სხვა მოწყობილობაში.
»» შიდა მეხსიერება: მედიაფაილების გარდა შეგიძლიათ შეინახოთ ზოგიერთი
ჩამოტვირთული აპი. მეხსიერების ბარათი microSD მოქმედებს, როგორც თქვენი
ტელეფონის შიდა მეხსიერების გაფართოება.
შენიშვნა: ყველა აპი microSD ბარათიდან არ მუშაობს.
თქვენი microSD ბარათის შიდა მეხსიერების სახით დასაყენებლად აუსვით

ერთი ანგარიში ყველაფერზე წვდომით, ყველგან – ტელეფონში, პლანშეტსა და კომპიუტერში.

თქვენი Google ანგარიშის სინქრონიზაცია
როდესაც შედიხართ ერთი და იგივე Google ანგარიშით, ყველა მოწყობილობაში მიიღებთ
ერთსა და იმავე აპებს, კონტაქტებს, ფილმებს, წიგნებს და მუსიკას Google Play™-დან – გარდა
ამისა, თქვენ გექნებათ გაზიარებული ერთი და იგივე Gmail, Google Calendar™ და Google
Mobile™. Google ანგარიშების დასამატებლად ტელეფონში აუსვით
>
Settings >
Users & accounts > Add account > Google.

ტელეფონი და პლანშეტი

»» ტელეფონის წვდომის წერტილი: თუ გაქვთ Wi-Fi პლანშეტი, გარდაქმენით თქვენი
ტელეფონი Wi-Fi წვდომის წერტილად, რათა თქვენ პლანშეტს წვდომა ჰქონდეს ინტერნეტზე
ყველგან - იხილეთ Wi-Fi წვდომის წერტილი.

>
Settings > Storage, შემდეგ აირჩიეთ microSD ბარათი და შეეხეთ მენიუს >
Storage settings > Format as internal.

გაფრთხილება: თუ თქვენი მეხსიერების ბარათი დაყენებულია შიდა მეხსიერებად, ის
ფორმატირებული და დაშიფრულია თქვენი ინფორმაციის დაცვის მიზნით. თუ გსურთ,
გამოიყენოთ ის პორტატიულ მეხსიერებად ან სხვა მოწყობილობაში, უნდა მოახდინოთ მისი
ფორმატირება. ამის გაკეთებამდე, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ფორმატირება წაშლის
თქვენს მეხსიერების ბარათზე შენახულ ყველა მონაცემს.
შენიშვნა: თქვენს ტელეფონში მხარდაჭერილია მეხსიერების ბარათები მაქსიმუმ 128 გბაიტის
მოცულობით. გამოიყენეთ მე-10 კლასის (ან უფრო მაღალი) microSD ბარათი საუკეთესო
შედეგებისთვის.

თქვენი Android ტელეფონი და პლანშეტი თავსებადია, რაც გეხმარებათ, მაქსიმალურად
გამოიყენოთ ორივე:
							

დაკავშირება, გაზიარება და სინქრონიზაცია

მეხსიერების ბარათის მიერთება ან გამოერთება
microSD ბარათის მისაერთებლად უბრალოდ ჩასვით იგი თქვენს ტელეფონში
(იხილეთ SIM ბარათის და microSD ბარათების ჩასმა).
microSD ბარათის გამოსაერთებლად (ისე, რომ შეძლებთ მის ამოღებას ტელეფონიდან)
აუსვით
>
Settings > Storage. შემდეგ შეეხეთ
microSD ბარათის სახელის
გვერდით.
გაფრთხილება: არ ამოიღოთ მეხსიერების ბარათი, როდესაც ტელეფონი იყენებს მას ან
მიმდინარეობს ფაილების ჩაწერა.

თვითმფრინავის რეჟიმი
გამოიყენეთ თვითმფრინავის რეჟიმი თქვენი ყველა უსადენო კავშირის გამოსართავად –
გამოსადეგია ფრენის დროს. ჩამოუსვით სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ
Airplane mode
.
შენიშვნა: როდესაც ირჩევთ თვითმფრინავის რეჟიმს, ყველა უსადენო სერვისი გამოირთვება.
შემდეგ შეგიძლიათ ისევ ჩართოთ Wi-Fi და/ან Bluetooth, თუ ეს ნებადართულია ავიახაზის
მიერ. სხვა უსადენო ხმოვანი და მონაცემთა სერვისები (ზარები და ტექსტური შეტყობინებები)
თვითმფრინავის რეჟიმი გამორთული რჩება. შესაძლებელი იქნება საგანგებო ზარების
განხორციელება თქვენი რეგიონის საგანგებო სამსახურის ნომერზე.

მობილური ქსელი

ტელეფონის დაცვა

დარწმუნდით, რომ თქვენი ინფორმაცია დაცულია, თქვენი ტელეფონის დაკარგვის ან
მოპარვის შემთხვევაში.

ეკრანის ჩაკეტვა
თქვენი ტელეფონის დაცვის ყველაზე მარტივი ხერხია სენსორული ეკრანის დაბლოკვა,
როდესაც მას არ იყენებთ. ტელეფონის განსაბლოკად შეგიძლიათ აირჩიოთ გადასმა,
განბლოკვა სახით ან შეიყვანოთ შაბლონი, PIN-კოდი ან პაროლი.
მოძებნეთ: აუსვით

>

Settings > Security & Location
11:35

Security & Location
Security status
Google Play Protect

Apps scanned yesterday at
12:00PM

Find My Device
On

Security update
January 1, 2018

ქსელის არცერთი პარამეტრის შეცვლა არ უნდა დაგჭირდეთ. დახმარებისთვის დაუკავშირდით
თქვენი სერვისის პროვაიდერს.

Device security

ქსელის პარამეტრების ვარიანტების სანახავად, აუსვით
Internet > Mobile network.

Pattern

>

Settings > Network &

Screen lock
Lock screen preferences

Show all notification content

Fingerprint
Face Unlock
Smart Lock

უსაფრთხოების ეკრანი, რომელიც აჩვენებს თქვენი ტელეფონის ეკრანის დაბლოკვის ვარიანტებს.

1 შეარჩიეთ დაბლოკვის ტიპი:
							

ტელეფონის დაცვა

დააყენეთ ეკრანის
დაბლოკვა, შემდეგ
შეეხეთ პარამეტრების
რეგულირებისთვის.
დაამატეთ თითის
ანაბეჭდი განბლოკვის
მეტი ვარიანტისთვის.

ეკრანზე ჩამაგრება

»» None: გამორთეთ ეკრანის დაბლოკვა.
»» Swipe: შეეხეთ

და გადაიტანეთ ზემოთ განბლოკვისთვის.

გსურთ, ადვილად მიგიწვდებოდეთ ხელი მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, მაგალითად,
თვითმფრინავში ჩაჯდომის საშვზე ან საყიდლების ვაუჩერზე? ჩაამაგრეთ ეკრანზე ადვილი
წვდომისათვის.

»» Pattern: განსაბლოკად, დახაზეთ შაბლონი.
»» PIN: განსაბლოკად შეიყვანეთ 4-16 ციფრი.
»» Password: განსაბლოკად შეიყვანეთ 4-16 ასო, ციფრი ან სიმბოლო.
2 დაბლოკვის ტიპის დაყენების შემდეგ შეეხეთ

ეკრანის დაბლოკვის პარამეტრებისთვის.

სენსორული ეკრანის დაძინების დროის შესაცვლელად აუსვით
Display > Advanced > Sleep.

>

Settings >

ეკრანის ჩამაგრების დასაყენებლად აუსვით
>
Settings > Security & Location >
Screen pinning, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის ჩასართავად.
ეკრანზე ჩასამაგრებლად, გახსენით ჩასამაგრებელი აპი, ხანგრძლივად შეხებით აირჩიეთ
„ბოლო“
. შეხებით აირჩიეთ
.
ჩამაგრების მოხსნისათვის, ხანგრძლივად შეეხეთ „უკან“

და „ბოლო“

შენიშვნა: ჩაკეტილი ეკრანიდან შეგიძლიათ განახორციელოთ საგანგებო ზარები (იხილეთ
საგანგებო ზარები). ჩაკეტილი ეკრანი მაინც რეკავს და არ გჭირდებათ PIN-ის ან პაროლის
შეყვანა ზარის საპასუხოდ.

დაინახავთ Screen unpinned.

განბლოკვა თითის ანაბეჭდით

შენიშვნა: ეს ფუნქცია არ მუშაობს, როდესაც ჩართულია One button nav.

თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონის განბლოკვისთვის თითის ანაბეჭდის სენსორის გამოყენება.
მოძებნეთ: აუსვით

>

Settings > Security & Location > Fingerprint

განბლოკვა სახით
განბლოკეთ თქვენი ტელეფონი მასზე ყურებით.
შენიშვნა: განბლოკვა სახით ნაკლებად უსაფრთხოა, ვიდრე PIN ან პაროლი.
მოძებნეთ: აუსვით

>

Settings > Security & Location > Face Unlock

განბლოკვას ვერ ახერხებთ?
თუ დაგავიწყდათ შაბლონი, PIN-კოდი ან პაროლი, ტელეფონის განსაბლოკად შეგიძლიათ
შეიყვანოთ სხვა მოწყობილობაში თქვენი Google™ ანგარიშის ელფოსტა და პაროლი.

სანამ არ

რჩევა: თქვენი ტელეფონის დასაცავად ეკრანის ჩამაგრების აქტივაციისას, შეხებით აირჩიეთ
Lock device.

დამარქაფება და აღდგენა
მოძებნეთ: აუსვით
>
Settings > System > Backup, შემდეგ შეეხეთ Back up to
Google Drive გადამრთველს მის ჩასართავად
თქვენი Google ანგარიშის მონაცემები დამარქაფებულია ონლაინ. თუ გადატვირთავთ ან
შეცვლით ტელეფონს, უბრალოდ შედით Google ანგარიშზე კონტაქტების, მოვლენებისა და
სხვა დეტალების აღსადგენად, რომლებიც სინქრონიზებულია ანგარიშთან.
თქვენი Google Play™ აპების აღსადგენად, იხილეთ აპების მოწესრიგება.

ტელეფონის დაშიფვრა

თუ თქვენს ტელეფონში არ გაქვთ Google ანგარიში, დაუკავშირდით თქვენი სერვისის
პროვაიდერს მოწყობილობის ქარხნულ მონაცემებზე დასაბრუნებლად.

გაფრთხილება: თუ დაგავიწყდებათ დაშიფვრის კოდი, ტელეფონში ან მეხსიერების ბარათზე
შენახულ მონაცემებს ვერ აღადგენთ. ფაილების დაშიფვრას შეიძლება ერთი საათი ან მეტი
დასჭირდეს. დატოვეთ ტელეფონი მიერთებული დენის წყაროსთან და მიაქციეთ ყურადღება,
რომ პროცესი არ შეფერხდეს.

გაფრთხილება: ქარხნულ მონაცემებზე დაბრუნება წაშლის თქვენი ტელეფონის ყველა
მონაცემს.

დაშიფვრა იცავს თქვენს ტელეფონში არსებულ ანგარიშებს, პარამეტრებს, აპებს და ფაილებს,
რათა, მოპარვის შემთხვევაში, ვერავინ შეძლოს მათზე წვდომა.
ამ ფუნქციის გამოყენება არ უნდა დაგჭირდეთ, მაგრამ ტელეფონის დასაშიფრად და PIN
-კოდის ან პაროლის მოსათხოვად ტელეფონის ყოველი ჩართვისას, აუსვით
>
Settings > Security & Location > Encryption & credentials > Encrypt phone.

							

ტელეფონის დაცვა

თქვენი კონფიდენციალურობა

აირჩიეთ ფრთხილად
აი, რამდენიმე რჩევა:

მდებარეობა
ზოგი აპი, მაგალითად რუკა, მოითხოვს თქვენს მდებარეობას იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ
ინფორმაცია, მაგალითად მარშრუტის მითითებები, ან დაგეხმაროთ უახლოესი გასამართი
სადგურის პოვნაში.
»» მდებარეობის ჩართვის ან გამორთვისთვის: აუსვით
Location > Location.

>

Settings > Security &

»» იმისათვის, რომ ნახოთ, რომელ აპებს აქვთ წვდომა თქვენს მდებარეობაზე, შეეხეთ
App-level permissions.

პაროლები
თქვენი ტელეფონი ცოტა ხნით აჩვენებს პაროლის სიმბოლოებს, როდესაც მას ბეჭდავთ.
ამის გამოსართავად აუსვით
>
Settings > Security & Location და შეეხეთ
Show passwords.

აპის უსაფრთხოება
აპები Google Play-დან™
მიიღეთ მუსიკა, ფილმები, წიგნები, აპები, თამაშები და ა.შ.
მოძებნეთ:

Play Store

აპები ინტერნეტიდან
შეგიძლიათ მიიღოთ აპები თქვენი ბრაუზერის გამოყენებით სხვა ონლაინ მაღაზიებიდან.
რჩევა: აირჩიეთ თქვენი აპები და განახლებები ფრთხილად, რადგან ზოგიერთმა მათგანმა
შეიძლება გავლენა იქონიოს ტელეფონის ფუნქციონირებაზე – იხილეთ აირჩიეთ ფრთხილად.
შენიშვნა: აპის დაინსტალირებისას დარწმუნდით, რომ წაიკითხეთ გაფრთხილებები,
რომლებიც გაცნობებთ, რა ინფორმაციაზე იქონიებს წვდომას აპი. თუ არ გსურთ, აპმა წვდომა
იქონიოს ამ ინფორმაციაზე, გააუქმეთ ინსტალაცია.
რომ მისცეთ თქვენს ტელეფონს უფლება დააყენოს აპები, რომლებიც არ არის Google Play-ზე,
აუსვით
>
Settings > Apps & notifications > Advanced > Special app access,
შემდეგ შეეხეთ Install Unknown apps და აირჩიეთ, რომელი წყაროებია ნებადართული.

»» ჯაშუშური პროგრამების, ფიშინგისა და ვირუსების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ
აპები სანდო საიტებიდან, როგორიც არის Google Play.
»» დაინსტალირებამდე შეამოწმეთ აპის რეიტინგები და კომენტარები Google Play-ში. თუ აპის
უსაფრთხოება საეჭვოდ მიგაჩნიათ, არ დააინსტალიროთ იგი.
»» ზოგიერთი აპი იყენებს მეხსიერებას, მონაცემებს, კვების ელემენტს და ამუშავებს მონაცემებს
სხვაზე მეტი ინტენსივობით. თუ არ ხართ კმაყოფილი მეხსიერების, მონაცემების, კვების
ელემენტისა და დამუშავების ინტენსივობის გამოყენებით, მოახდინეთ აპის დეინსტალაცია.
»» გაუწიეთ მონიტორინგი ბავშვების მიერ აპებზე წვდომას, რათა ბავშვები არ აღმოჩნდნენ
არასათანადო შიგთავსის პირისპირ.
»» ზოგიერთმა აპმა შეიძლება არ მოგაწოდოთ აბსოლუტურად სწორი ინფორმაცია. გამოიჩინეთ
სიფრთხილე, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ეს პერსონალურ ჯანმრთელობას ეხება.

აპების ნებართვების დაყენება
თქვენ შეიძლება მოგთხოვონ ნებართვა, როდესაც იყენებთ ფუნქციას აპში.
აპის ნებართვების პარამეტრების შესაცვლელად აუსვით
>
Settings > Apps &
notifications > App Permissions, შემდეგ შეეხეთ ფუნქციას (მაგალითად, მიკროფონს),
რათა ნახოთ, რომელ აპებს აქვთ მისი გამოყენების ნებართვა. შეეხეთ გადამრთველს, რომ
ჩართოთ ან გამორთოთ ნებართვა.

აპების მოწესრიგება
»» აპების დეინსტალირება: მთავარი ეკრანის გვერდიდან აპის წასაშლელად ხანგრძლივი
შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე Remove. აპი არ იშლება
ტელეფონიდან, ის იშლება მხოლოდ მთავარი ეკრანიდან.
თქვენი ტელეფონიდან აპლიკაციის წასაშლელად დააჭირეთ და შეაჩერეთ თითი აპზე,
შემდეგ გადაიტანეთ ის ღილაკზე Uninstall.
>
Settings >
აპლიკაციის ფუნქციის გამოსართავად ან გასაჩერებლად, აუსვით
Apps & notifications > App info. შეეხეთ აპს, შემდეგ შეეხეთ DISABLE ან UNINSTALL
აპის მოსაშორებლად მენიუდან. მის გასააქტიურებლად შეეხეთ ENABLE (შეეხეთ ქვედა
ისარს ჩამოთვლილი აპების გასარჩევად).
აპების ხელახალი ინსტალირება: აპების ხელახალი ინსტალირებისთვის Google Play-დან,
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აუსვით
>
Play Store, შემდეგ შეეხეთ
> My Apps & games > Library.
თქვენ მიერ ჩამოტვირთული აპები ჩამოთვლილი და ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად.
»» იხილეთ აპის დეტალები: ხანგრძლივად შეეხეთ აპს, შემდეგ შეეხეთ

.

»» იხილეთ აპის მონაცემთა გამოყენება: იმის საჩვენებლად, რომელი აპები იყენებენ
ყველაზე მეტ მონაცემს, აუსვით
>
Settings > Network & Internet >
Data usage. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ მონაცემების გამოყენება.

ჩართოთ ის.
შენიშვნა: გამოყენების ინფორმაცია მოწოდებულია, რათა დაგეხმაროთ თქვენი ტელეფონის
მართვაში. ის შეიძლება არ შეესაბამებოდეს თქვენი სერვისის პროვაიდერის მიერ ჩამოჭრილ
თანხას, რადგან გაზომვა სხვადასხვანაირად ხდება.

მონაცემების გამოყენება
შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ თქვენი ტელეფონის მიერ ატვირთული და ჩამოტვირთული
მონაცემების მოცულობას.
მოძებნეთ: აუსვით

>

Settings > Network & Internet > Data usage
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Data usage
Usage

7.4 kB mobile data
Jan 30 - Mar 1

1.14 GB

2.15 GB

2.15 GB Data warning

Data saver
Off

Mobile

იხილეთ ამ
პერიოდისთვის
გამოყენებულ მონაცემთა
მთლიანი ოდენობა.
შეეხეთ, რათა ჩართოთ
მომაცემთა დამზოგველი
მონაცემთა გამოყენების
შესამცირებლად.

Mobile data
Mobile data usage

7.37 kB used between Jan 30 - Mar 1

Billing cycle

Monthly starting 30

Wi-Fi

თქვენი მიმდინარე
ბილინგ ციკლი.
შეეხეთ, რათა დააყენოთ
სიგნალები და მონაცემთა
ზღვრები.

მონაცემთა გამოყენების ეკრანი. ნახეთ მიმდინარე ბილინგის ციკლი, მონაცემთა გამოყენება და იმის ანალიზი, რომელი აპები იყენებენ ყველაზე მეტ მონაცემს.

ზოგი აპი გადასცემს მონაცემებს ფონურ რეჟიმში, როდესაც თქვენ არ უყურებთ მათ –
მონაცემთა გამოყენების ამ ტიპის შემცირებაში დახმარებისთვის შეეხეთ Data saver, რომ

							

ტელეფონის დაცვა

ტელეფონის პრობლემების აღმოფხვრა

მოგპარეს ტელეფონი?

თუ რომელიმე აპი ბლოკავს თქვენს ტელეფონს ჩართვისთანავე, გადატვირთეთ უსაფრთხო
რეჟიმში: ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. როდესაც დაინახავთ ვარიანტს
Power off ხანგრძლივად დააჭირეთ მას, სანამ ეკრანი არ ჩაქრება. თქვენი ტელეფონი
გადაიტვირთება Safe mode რეჟიმით ქვედა მარცხენა კუთხეში. შემდეგ სცადეთ აპის წაშლა.

IMEI ნომრის ნახვა

აპის გადატვირთვა ან წაშლა

ტელეფონის გადატვირთვა
თუ ტელეფონი აღარ რეაგირებს შეხებებსა და ღილაკებზე დაჭერაზე, რაც ნაკლებად
სავარაუდოა მოხდეს, სცადეთ გადატვირთვა – ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს
ეკრანის ჩაბნელებამდე მანამ, სანამ დაიწყება ტელეფონის ხელახლა ჩართვა.

თქვენს ტელეფონს აქვს Android Device Manager. შეგიძლიათ დისტანციურად ჩაკეტოთ ან
გადატვირთოთ თქვენი მოწყობილობა ქურდებისაგან დასაცავად. დეტალებისთვის იხილეთ
www.google.com/android/devicemanager.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ IMEI ნომერი ნომრის აკრეფის პანელზე *#06# კომბინაციის
აკრეფით. ან შეგიძლიათ აუსვათ
>
Settings > System > About phone > Status >
IMEI information.
შენიშვნა: მომსახურების და მხარდაჭერისთვის იხილეთ დამატებითი დახმარების მიღება.

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების შემოწმება
იმისათვის, რომ ხელით შეამოწმოთ განახლებები აუსვით
System updates.

>

Settings > System >

თქვენი ტელეფონის ჩამოტვირთვები ახლდება Wi-Fi კავშირით (თუ ის ხელმისაწვდომია)
ან მობილური ქსელით. გირჩევთ, ჩამოტვირთოთ განახლებები Wi-Fi კავშირის მეშვეობით.
მობილურის განახლებები შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი და შეიძლება არ იყოს
ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყანაში.
შენიშვნა: როდესაც მიმდინარეობს ტელეფონის განახლება, დარწმუნდით, რომ გაქვთ კვების
ელემენტის საკმარისი მუხტი განახლების დასასრულებლად.
თუ მობილური ქსელის განახლება არ არის ხელმისაწვდომი თქვენს ქვეყანაში, განაახლეთ
კომპიუტერის გამოყენებით. თქვენს კომპიუტერში გახსენით www.motorola.com/update.

გადატვირთვა
ტელეფონის ქარხნული პარამეტრების დასაბრუნებლად და ტელეფონში ყველა მონაცემის
წასაშლელად აუსვით
>
Settings > System > Reset > Factory data reset.
გაფრთხილება: ტელეფონში არსებული ყველა ჩამოტვირთული აპი და მომხმარებლის
მონაცემი წაიშლება. არ წაიშლება ღრუბელში არსებული მონაცემები.

							

ტელეფონის პრობლემების აღმოფხვრა

სპეციალური შესაძლებლობები

ტექსტის გარდაქმნა მეტყველებად

ნახეთ, მოისმინეთ, თქვით, იგრძენით და გამოიყენეთ. ხელმისაწვდომობის ფუნქციები
წარმოდგენილია აქ ყველასათვის, გამოყენების გასაადვილებლად.

იმისათვის, რომ დააყენოთ ეკრანის წამკითხველის ენა, მეტყველების სიჩქარე და ინტონაცია,
აუსვით
>
Settings > Accessibility > Text-to-speech output.

მოძებნეთ: აუსვით

ბრაილი

>

Settings > Accessibility

მეტი ინფორმაციისთვის თქვენი ტელეფონის სპეციალური შესაძლებლობების შესახებ ეწვიეთ
გვერდს www.motorola.com/accessibility.

მოახდინეთ ბრაილის ეკრანის კომბინირება TalkBack-თან ბრაილის და ხმოვანი
გამოხმაურებისთვის.

მალსახმობის შექმნა

1 ჩამოტვირთეთ BrailleBack™ აპი Google Play-დან (აუსვით
დააყენეთ ის ტელეფონში.
აუსვით

გამოიყენეთ ჟესტი სპეციალური შესაძლებლობების სწრაფად გასააქტიურებლად თქვენს
ტელეფონში. მეტი ინფორმაციისთვის აუსვით
>
Settings > Accessibility >
Accessibility shortcut.
შეეხეთ Shortcut service და აირჩიეთ აპი. როდესაც მალსახმობი ჩართულია, დააჭირეთ
ორივე ხმის ღილაკს სამი წამის განმავლობაში, რათა გაუშვათ აპი.

აალაპარაკეთ თქვენი ტელეფონი
>

Settings > Accessibility > Select to Speak

ჩართეთ, შემდეგ შეეხეთ
და დააჭირეთ
. თქვენი ტელეფონი კითხულობს ეკრანს ზევიდან
ქვევით. იმისათვის, რომ ტელეფონმა წაიკითხოს მხოლოდ ის პუნქტები, რომლებსაც თქვენ
შეეხებით, შეეხეთ SETTINGS > Continuous read mode მის გამოსართავად.
შენიშვნა: One button nav ფუნქცია არ მუშაობს, როდესაც ჩართულია „Select to Speak“.

TalkBack

Settings > Accessibility > BrailleBack.

3 ჩართეთ ბრაილის ეკრანი და გადართეთ Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში.
4 თქვენ ტელეფონზე აუსვით
>
Settings > Bluetooth, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს
ზემოთ, მის ჩასართავად და სკანირებისთვის.

ელაპარაკეთ თქვენ ტელეფონს
თქვით ბრძანება, რომ ჩართოთ ხელმისაწვდომობის ფუნქცია. მაგალითად: „Ok, Google,
ჩართე TalkBack“. ხმის ბრძანებებზე მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ საუბარი.

ტელეფონის ეკრანის შეცვლა
ეკრანის პარამეტრები და გადიდება
შეხედეთ უფრო ახლოდან.

გამოიყენეთ TalkBack თქვენი ეკრანის ხმამაღლა წასაკითხად – თქვენი ნავიგაციის, თქვენი
არჩევანისა და წიგნებისაც კი.
TalkBack-ის ჩართვა-გამორთვისთვის აუსვით
TalkBack.

>

Play Store) და

5 შეეხეთ თქვენს სახელს ბრაილის ეკრანზე მის დასაწყვილებლად ტელეფონთან.

აირჩიეთ ლაპარაკი
მოძებნეთ: აუსვით

2 აუსვით

>

>

Settings > Accessibility >

»» შეეხეთ რამეს ეკრანზე, რათა მოისმინოთ აღწერილობა ან ტექსტის წაკითხვა.
»» ორჯერ შეეხეთ ნებისმიერ ადგილს ეკრანზე იმ ელემენტის გასახსნელად ან
გასააქტიურებლად, რომელსაც ბოლოს შეეხეთ.
»» გადაუსვით ორი თითი სიებს ან ეკრანებს შორის გადასაფურცლად.
							

»» შრიფტის ზომის შეცვლა: გაზარდეთ შრიფტის ზომა თქვენ ეკრანზე. აუსვით
>
Settings > Accessibility > Font size. იხილეთ აგრეთვე ხმებისა და გაფორმების
პარამეტრების დაყენება.
»» ეკრანის ზომის შეცვლა: გაადიდეთ ელემენტები ეკრანზე. აუსვით
Accessibility > Display size.

>

Settings >

»» მასშტაბირება ორი თითით: ორი თითის მოძრაობით მოახდინეთ მასშტაბირება რუკებზე,
ვებგვერდებსა და ფოტოებზე – გასადიდებლად შეეხეთ ეკრანს ორი თითით და შემდეგ
დააშორეთ თითები. დასაპატარავებლად შეაერთეთ თითები. თქვენ აგრეთვე შეგიძლიათ
გადიდება ორმაგი შეხებით.
სპეციალური შესაძლებლობები

დამატებითი დახმარების მიღება

»» ეკრანზე გადიდება: სამჯერ შეეხეთ ეკრანს სრულ ეკრანზე გასადიდებლად, ან სამჯერ
შეეხეთ და არ აუშვათ დროებით გასადიდებლად. აუსვით
>
Settings >
Accessibility > Magnification.

მიიღეთ პასუხები, განახლებები და ინფორმაცია:

»» დახმარება აქ არის: აუსვით ღილაკს
>
Device Help და ზედმიწევნით გაეცანით
სახელმძღვანელოებს, პრაქტიკულ ინსტრუქციას ან ხშირად დასმულ კითხვებს — პირდაპირ
ტელეფონიდან.

»» ეკრანის სიკაშკაშე: გადასწიეთ სტატუსის ზოლი ქვემოთ ორი თითით და გადაიტანეთ
სლაიდერი სიკაშკაშის დონის დასაყენებლად. სიკაშკაშის დაყენება მაღალ დონეზე
ამცირებს კვების ელემენტის სამუშაო დროს.
»» ბრაუზერი: შეარჩიეთ ტექსტის ზომა, როდესაც ათვალიერებთ ვებსაიტებს. აუსვით
>
Chrome > მენიუ > Settings > Accessibility. აირჩიეთ Force enable zoom,
რათა დაუშვათ მასშტაბირება ყველა ვებგვერდზე.

შეტყობინებები
ტექსტის შეყვანის უფრო გასაადვილებლად გამოიყენეთ ფუნქციები, როგორიც არის
ავტომატური გადაყვანა მთავრულზე, ავტომატური შესწორება და სხვ. აუსვით
>

Settings > System > Languages & input > Virtual keyboard > Gboard >
Text correction. ან თქვით თქვენი შეტყობინება. შეხებით აირჩიეთ
კლავიატურაზე.

ტელეფონის ხმის შეცვლა
ზარები
როდესაც თქვენ გინდათ გაიგოთ, ვინ რეკავს, მიაკუთვნეთ კონტაქტს უნიკალური რინგტონი.
აუსვით
>
Contacts, შეეხეთ კონტაქტს და შემდეგ შეეხეთ მენიუს > Set ringtone.
ზარის დასამთავრებლად ჩართვის ღილაკზე დაჭერით აუსვით
Accessibility და შეეხეთ Power button ends call.

>

Settings >

ხმა და ვიბრაცია
მოძებნეთ: აუსვით

>

Settings > Sound

»» თქვენი მუსიკის ან ვიდეოს, მაღვიძარას და ზარის/შეტყობინების ხმის დონეების
დასაყენებლად, გადაიტანეთ ხმის სლაიდერი.
»» შემოსული ზარების დროს თქვენი ტელეფონის ვიბრაციისათვის (მაშინაც, თუ უხმოზე გაქვთ
დაყენებული), შეეხეთ Also vibrate for calls.
რჩევა: იგრძენით ვიბრაცია, როდესაც ეხებით ეკრანს. შეეხეთ Advanced > Vibrate on tap
მის ჩასართავად.

»» მიიღეთ მეტი: მიიღეთ პროგრამები, ხშირად დასმული კითხვები და მეტი გვერდზე
www.motorola.com/mymotog.
»» შეუერთდით საუბარს: მოგვძებნეთ YouTube™-ში, Facebook™-სა და Twitter-ში.

სად არის ჩემი სამართლებრივი, უსაფრთხოებისა და
მარეგულირებელი ინფორმაცია?
იმისათვის, რომ უზრუნველგვეყო ამ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე უკეთესი წვდომა, მასალები
ხელმისაწვდომი გავხადეთ ტელეფონის პარამეტრების მენიუსა და ინტერნეტში. მოწყობილობის
გამოყენებამდე გაეცანით აღნიშნულ მასალებს. დაკავშირებული ტელეფონიდან მასალებზე
წვდომისათვის გახსენით: Settings > System > Legal information და აირჩიეთ თემა.
მასალებზე ინტერნეტით წვდომისათვის, იხილეთ www.motorola.com/device-legal.

სერვისი და შეკეთება
თუ გაქვთ შეკითხვები და გჭირდებათ დახმარება, ჩვენ აქ ვართ თქვენს დასახმარებლად.
გახსენით www.motorola.com/support, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ მომხმარებლის
დახმარების რამდენიმე ვარიანტიდან სასურველი.

საავტორო უფლებები და სასაქონლო ნიშნები
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

ზოგიერთი ფუნქცია, სერვისი ან აპლიკაცია დამოკიდებულია ქსელზე და, შესაძლოა, ყველა ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომი
არ იყოს; შეიძლება მოქმედებდეს დამატებითი წესები, პირობები და/ან მოგიწიოთ დამატებითი საფასურის გადახდა.
დეტალებისთვის დაუკავშირდით თქვენი სერვისის პროვაიდერს.

ყველა ფუნქცია, ფუნქციონალობა და პროდუქტის სხვა სპეციფიკაციები, ისევე როგორც ამ სახელმძღვანელოში მოცემული
ინფორმაცია, ეყრდნობა უახლეს ხელმისაწვდომ ინფორმაციას და დაბეჭდვის მომენტისათვის ზუსტ ინფორმაციად ითვლება.
Motorola იტოვებს უფლებას, შეცვალოს ან მოდიფიკაცია მოახდინოს ნებისმიერ ინფორმაციასა თუ სპეციფიკაციაში
შეტყობინების ან ვალდებულების გარეშე.
შენიშვნა: ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები წარმოადგენს მხოლოდ ნიმუშებს.

							

დამატებითი დახმარების მიღება

MOTOROLA, სტილიზებული M ლოგო, MOTO და MOTO ოჯახის ნიშნები არის Motorola Trademark Holdings, LLC-ის
სასაქონლო ნიშნები ან რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები. LENOVO არის Lenovo-ს სავაჭრო ნიშანი. Google, Android,
Google Play და სხვა შესაბამისი ნიშნები და ლოგოები არის Google LLC-ის სასაქონლო ნიშნები. microSD ლოგო არის SD-3C,
LLC-ის სასაქონლო ნიშანი. დამზადებულია Dolby Laboratories ლიცენზიით. Dolby, Dolby Atmos, და სიმბოლო ორმაგი-D
არიან Dolby Laboratories სავაჭრო ნიშნები. ყველა სხვა პროდუქტის ან მომსახურების სახელი შესაბამისი მფლობელების
საკუთრებას წარმოადგენს.
© 2018 Motorola Mobility LLC. ყველა უფლება დაცულია.
მოდელ(ებ)ი: moto g6 plus (XT1926-3)

სახელმძღვანელოს ნომერი: SSC8C27250-B
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