RAZER PHONE 2
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. КАКВО ИМА ВЪТРЕ


Razer Phone 2*



Литиево-йонна батерия (вградена)



Бързо зарядно устройство (може да се различава за различните региони)



USB-C зареждащ кабел



USB-C аудио адаптер



Игла за изваждане на SIM карта



Важно Ръководство с информация за продуктите

*Може да има предварително инсталирана SIM карта в зависимост от вашия
оператор.
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2. НЕКА ВИ ПОДСИГУРИМ
Имате страхотно устройство в ръцете си - сега увеличете максимално неговите
възможности, като се регистрирате онлайн! Така ще се възползвате от изключителните
ползи от Razer, информация за ограничената 1-годишна гаранция на вашия телефон* и
др.
Регистрирайте се сега на razerid.razer.com/warranty

Ще намерите
серийния
номер на
продукта на
етикета на
пластмасоват
а опаковка на
вашия
телефон.

Имате ли въпрос? Попитайте екипа за поддръжка на Razer на support.razer.com

* Закон за защита на потребителите. Тази Ограничена гаранция ви дава конкретни
законови права и може да имате други права, които варират според вашата
държава, провинция или област, според случая. Освен разрешеното от закона, Razer
не изключва, ограничава или спира други права, които може да имате. За пълно
разбиране на вашите права, трябва да се консултирате със законите на вашата
страна, провинция или област, според случая. За допълнителни гаранционни
условия, моля, посетете razer.com/warranty
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3. ОПОЗНАВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

A. Микрофон

F. Бутони за управление на звука

B. Предна камера

G. Бутон за захранване/Сензор за
пръстови отпечатъци

C. Сензор за околната светлина
D. Високоговорители

H. Порт USB-C

E. Тавичка за microSD/SIM карта
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I. Светкавица

L. USB-C аудио адаптер

J. Двоен обектив на задната камера

M. USB-C зареждащ кабел

K. Логото на Razer е осъществено от
Razer ChromaTMTM

N. Игла за изваждане на SIM карта
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4. НАСТРОЙВАНЕ НА ВАШИЯТ RAZER PHONE 2
ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM-КАРТА/MICROSD КАРТА
1. Вкарайте иглата за изваждане на SIM картата. Поставете SIM картата в
изскачащата тавичка.

2. Ако имате microSD карта, поставете я на определеното за нея място.

Забележка: В зависимост от вашия оператор, вашият телефон може да има
предварително инсталирана SIM карта. Ако планирате да използвате microSD
карта, по-добре е да използвате вариант на MicroSD карта Клас 10 (до 2TB).
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИЯТ RAZER PHONE 2
Свържете бързо зарядно устройство към вашия Razer Phone 2, включете го и го
изчакайте да се зареди напълно. Изключете бързо зарядното устройство от телефона
и от контакта след зареждането.

Полезен съвет: За да заредите
ефективно телефона си, моля,
използвайте бързото зарядно
устройство, предоставено в
опаковката. Освен това,
използвайте и/или купувайте
само аксесоари, направени и/или
одобрени от Razer.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ


За да включите телефона си, натиснете и задръжте клавиша за захранване,
докато устройството Razer Phone 2 се включи.



За да го изключите, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато
менюто Опции за захранване се покаже на екрана, след което докоснете
Изключване, за да изключите устройството си.
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НАСТРОЙКИ ЗА ПЪРВА УПОТРЕБА
При първото си използване, Razer Phone 2 ще ви покаже екран за добре дошли, който
ще ви позволи да продължите с помощника за настройка и/или дори да
персонализирате основните настройки за достъпност на телефона ви.
Следвайте инструкциите на екрана, като изберете езика по подразбиране на телефона
си, приемете Общите условия на Razer, изберете дали телефонът ви да се свързва с
безжична мрежа или мрежа за данни, да копирате данни от мобилно устройство или да
го настроите като ново устройство, както и да настроите други необходими настройки за
телефона.
Забележка: Тези настройки могат също да бъдат персонализирани по-късно чрез
настройките на телефона ви.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА RAZER ИД
Получете незабавен достъп до изключителните ползи от Razer, когато се регистрирате
във с вашето Razer ИД на телефона. С Razer ИД можете да изтегляте и прилагате
страхотни теми от телефона от Razer Theme Store, да стартирате приложения на Razer,
без да влизате отново, и дори да се наслаждавате на нашите услуги на други
платформи.
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5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА RAZER PHONE 2
ФУНКЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ТЕЛЕФОННИТЕ БУТОНИ






Бутон за включване
•

Докоснете, за да заключите/отключите телефона.

•

Докоснете двойно, за да стартирате приложението на камерата от всеки екран.

•

Докоснете и задръжте, за да отворите менюто за Захранване.

Бутони за звука
•

Увеличете или намалете звука на звънене, медия и аларма.

•

Докоснете някое от тези от приложението на камерата, за да направите снимка.

Бутон за захранване + Бутон за ниска сила на звука
•

Докоснете едновременно двата бутона, за да направите екранна снимка.

ДЕЙСТВИЯ/ЖЕСТОВЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН


Докоснете. Докоснете леко, за да изберете опция или елемент, да стартирате
избрано приложение или да въведете текст с помощта на виртуалната клавиатура.



Двойно натискане. Докоснете два пъти върху изображение, за да увеличите или
намалите мащаба в избраната област, или текст, за да изберете дума.



Натискане и задържане. Докоснете и задръжте елемент или приложение, за да
отворите допълнителни опции за избрания елемент.



Докоснете и влачете. Докоснете и задръжте елемент или приложение и след това
преместете пръста си, за да го придърпате до предпочитаното местоположение.



Плъзване. Леко докоснете и преместете пръста си хоризонтално или вертикално
на екрана, за да се движите през списъци, да преглеждате през уеб страници, да
преглеждате снимки и да извършвате друга навигация при сърфиране.



Щипване и разтваряне. Щипнете или разтворете два пръста, за да намалите или
увеличите изображение или друго съдържание, като например карти или уеб страници.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА
За да заключите екрана, просто натиснете клавиша за захранване и екранът ще се
изключи, което показва, че екранът вече е заключен. За да отключите, просто
натиснете клавиша за захранване и след това плъзнете нагоре.
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Забележка: Ако вече сте персонализирали настройката за защита на заключващия
екран, може да се наложи да използвате настройката за заключване на екрана на
вашия телефон. Научете повече за заключването на екрана

ЗАКЛЮЧЕНИЯТ ЕКРАН И ДЕСКТОП
Заключване

Десктоп

A. Вход за Google Voice
B. Отключване на екрана
C. Камера
D. Лента на състоянието
E. Уиджет за Google Search
F. Докинг станция
G. Основна навигация
H. Бързи настройки
I. Панел с известия
J. Търсене в приложение
K. Чекмедже за приложения
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Заключен екран
A. Вход за Google Voice. Прекарайте пръст над тази икона нагоре, за да
активирате Google Voice за достъп със свободни ръце.
B. Спешност. В случай на спешност, направете обаждане без да отключвате екрана.
C. Камера. Плъзнете тази икона нагоре, за да отворите приложението на камерата
без да отключвате екрана
Десктоп
D. Лента на състоянието. Показва бърза информация, например сигнали и
известия.
Състояние на батерията*

Активиран хотспот

Батерията се зарежда*

Данните за мобилните устройства
са активирани*

Режим за пестене на батерията

Активирано пестене на данни

Не безпокой

Bluetooth е активен

Не безпокойте (Пълна тишина)

Сдвояване с Bluetooth устройство

Вибрация

Мрежови сигнал*

Открита е microSD карта

Няма сигнал

Няма SIM карта

Активно местоположение

Пропуснато повикване

Самолетен режим

Налични Wi-Fi мрежи

Ново съобщение

Свързан към Wi-Fi мрежа
*Може да варира според състоянието, местоположението и/или
приложението, което се използва.
E. Уиджет на Google Search. Позволява ви да имате незабавен достъп до Google
Search чрез гласово или ключово въвеждане.
F. Бързи настройки. Осигурява бърз достъп до основните настройки на телефона
и известията на телефона. За да осъществите достъп до Бързи настройки, от
горната част на екрана, плъзнете лентата на състоянието надолу. Можете да
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разгънете прозореца, като докоснете на
видите всички достъпни настройки.

или плъзнете отново надолу, за да

Можете също да добавяте или премахвате икони за известия, показвани чрез
иконата Редактиране ( ) или да осъществявате достъп до настройките на
телефона с иконата Настройки ( ).
По подразбиране могат да се видят следните икони в Бързи настройки:
Икона

Уведомление
Безжично



Показва Wi-Fi, към който е свързан вашият
телефон.



Докоснете, за да активирате/деактивирате WiFi или натиснете Wi-Fi, за да покажете други
Wi-Fi мрежи в обхвата.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките за Wi-Fi.
Научете повече за Wi-Fi

Bluetooth



Докоснете, за да активирате Bluetooth, за да
видите всички устройства, които сте свързали
с телефона си.



Докоснете и задръжте, за да видите всички
налични Bluetooth устройства в обхвата.
Научете повече за Bluetooth

Не безпокой

Фенерче
Автоматично
завъртане
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Показва режимът Не безпокой, когато е в употреба.



Докоснете, за да активирате или
деактивирате избрания режим Не безпокой,
за да видите други налични режими.



Докоснете и задръжте, за да отворите
предпочитанията Не безпокой. Научете
повече за Не безпокой

Докоснете, за да включите или изключите фенерчето.


Докоснете, за да превключвате ориентацията
на екрана на вашия телефон между режим
Автоматично завъртане и Портрет.



Докоснете и задръжте, за да отворите
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настройките на дисплея.
Научете повече за дисплея
Пестене на
батерия



Докоснете, за да активирате режима Батерия.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките на батерията.
Научете повече за настройките на батерията

Мобилни данни



Показва името на доставчика на услуги на
SIM картата.



Докоснете, за да получите достъп до настройките
за използване на данни в телефона.
Научете повече за използването на данни

Dolby Atmos®



Докоснете, за да активирате или
деактивирате Dolby Atmos® или натиснете
Dolby, за да изберете предварително
зададена настройка на Dolby Atmos®.



Докоснете и задръжте, за да отворите
приложението Dolby Atmos®.
Научете повече за Dolby Atmos®

Режим самолет



Докоснете, за да включите или изключите
режима самолет.



Докоснете и задръжте, за да осъществите
достъп до настройките за мрежа и интернет.
Научете повече за настройките за мрежа и интернет

Прехвърляне

Гореща точка



Докоснете, за да прехвърлите екрана на
вашия телефон на съвместимо устройство.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките за Прехвърляне



Докоснете, за да включите или изключите
функцията Хотспот.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките Хотспот и Тетъринг.
Научете повече за Хотспот

Пестене на
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Докоснете, за да включите или изключите
функцията за пестене на данни. Това ще попречи

3

данни

на приложенията, които сте идентифицирали, да
изпращат и/или да получават данни на заден
план, докато са активирани.


Докоснете, за да получите достъп до настройките
за използване на данни в телефона.
Научете повече за използването на данни

Докоснете
Икона

, за да добавите други опции към Бързи настройки:

Уведомление
Местоположение



Докоснете, за да включите или изключите
функцията за местоположение.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките за местоположение.
Научете повече за местоположението

Обръщане на
цветовете



Докоснете, за да превключвате между
нормален и инвертиран цветен режим.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките за достъпност.
Научете повече за достъпността

Нощна светлина



Докоснете, за да включите или изключите
нощното осветление.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките за нощно осветление.
Научете повече за нощното осветление

NFC



Докоснете, за да активирате или деактивирате
NFC (Близо до мястото на комуникация) на
вашия телефон.



Докоснете и задръжте, за да отворите
настройките на свързаните устройства.
Научете повече за свързаните устройства

Google Nearby

Докоснете за достъп до приложението Google Nearby.
Докоснете, за да отворите приложението Google Nearby
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G. Докинг станция. Използвайте докинг станцията за незабавен достъп до
приложенията, които обикновено използвате. В зависимост от прикаченото
приложение може да натиснете продължително прикаченото приложение, за да
направите някое от следните неща:
•

Премахване. Премахване на шорткът на приложение от докинг
станция.

•

Добавяне на уиджет. Добавете уиджет на прикаченото приложение
(ако има такъв) на десктопа.

•

Информация за приложението. Информация за приложението.

•

Редактиране на шорткът. Редактирайте свойствата на шорткъта на
приложението, като например неговия етикет и действието при плъзване.

•

Други действия. Някои приложения предлагат разширено действие
(например нови разговори за съобщения и др.).

H. Начална навигация. Първична навигация във всички приложения.


Връщане. Връща се към екрана, който вече е отворен, или скрива
активните прозорци.



Начално меню. Докоснете, за да се върнете към десктопа. Докоснете
и задръжте този бутон, за да отворите Google Assistant.



3
Използвани приложения. Показване на всички наскоро отворени
приложения. Можете да затворите всички отворени приложения, като
докоснете ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ или отворите приложения в раздела
Разделяне, като докоснете приложение в списъка и го плъзнете нагоре.
Можете също така да затворите конкретно приложение, като докоснете
съответната
икона на приложението.

I. Чекмедже за приложения. Показване на всички приложения, инсталирани на
вашия телефон. За достъп до менюто Приложения от докинг станцията само
чрез плъзване нагоре. Освен натискане на икона за стартиране на приложение,
можете да докоснете и задържите приложението, за да отворите други опции и
действия за приложението.

ВХОДЯЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ТЕКСТ
Клавиатурата Gboard автоматично ще се отваря всеки път, когато докоснете някое поле
за въвеждане/текст. Научете повече за Gboard
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7. КОНФИГУРИРАНЕ НА ВАШИЯ ТЕЛЕФОН
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ДЕСКТОПА
Шорткъти за приложения

Добавяне/премахване на преки пътища за приложения
Направете незабавно достъпа до най-използваните от вас приложения, като ги
добавите като шорткъти за приложения на десктопа.


За да добавите нови шорткъти за приложения към десктопа, просто докоснете и
задръжте всяко приложение в чекмеджето на приложението, след което го
плъзнете в предпочитаната част на десктопа.



За да премахнете шорткът на приложение, докоснете и задръжте шорткът, след
което натиснете .

Групиране на шорткъти за приложения
За да групирате няколко преки шорткъта за приложения в една папка на десктопа,
докоснете и преместете шорткъта на приложението към шорткъта на приложението, с
който искате да го групирате. Докоснете Неназована папка и след това докоснете името
й, за да поставите ново име.
Смяна на тапета
Персонализирайте външния вид на телефона си с предварително зададени настройки
или персонализиран тапет.
1. Докоснете и задръжте навсякъде на десктопа, след което докоснете Тапети.
2. Изберете предпочитания източник на изображението, което да използвате като
тапет.
3. Изберете дали тапета да се показва в центъра, в левият или в десният край.0
4. Докоснете Задаване на тапет и след това докоснете екрана, към който искате да
се приложат. Научете повече за тапети
Използване на уиджети
Уиджетите са по-малки версии на приложенията, които обикновено използвате на
телефона си, и които можете да добавите към десктопа за бърз достъп на функциите.
1. Докоснете и задръжте върху десктопа, след което докоснете Уиджети (
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2. Докоснете и задръжте върху предпочитаният уиджет и го плъзнете до желаното
местоположение.

Настройки на Nova Launcher
Razer Phone 2 използва стартовия панел Nova Launcher като стартов панел по
подразбиране ( научете повече за Nova Launcher ). Настройките на Nova Launcher могат
да бъдат достъпни, когато натиснете продължително на десктопа, след което докоснете
Настройки или като стартирате приложението Nova Settings от чекмеджето за
приложения.
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ПРЕГЛЕД НА НАСТРОЙКИТЕ НА ТЕЛЕФОНА
Достъпни от чекмеджетата за приложения, приложението Настройки ви позволява да
персонализирате и контролирате цялостните свойства на вашият телефон.
Мрежи и интернет
Управлявайте и конфигурирайте различни настройки за мрежа и свързване
Wi-Fi
Свържете телефона си с безжична мрежа в зоната.
Свързване с безжична мрежа
За да свържете телефона си с безжична мрежа:
1. От десктопа, плъзнете пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения,
и след това отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Wi-Fi.
2. Превключване на Wi-Fi. Телефонът автоматично ще започне да сканира за
безжични мрежи в зоната. За да обновите списъка, просто прекарайте пръст
надолу.
Забележка: Можете също така да осъществите достъп до страницата с
настройки за Wi-Fi чрез Бързи настройки. Докоснете и задръжте иконата на
Wi-Fi в Бързи настройки, за да сканирате телефона си за наличните безжични
мрежи.
3. Докоснете безжичната мрежа, към която искате да се свържете, след което
въведете необходимата парола (ако има такава).
Забележка: Веднъж свързан, телефонът ви автоматично ще се свърже с
безжичната мрежа, когато Wi-Fi телефонът е включен и безжичната мрежа е
наблизо.
Ръчно свързване с безжична мрежа
Ако искате ръчно да свържете телефона си със скрита безжична мрежа:
1. От десктопа, плъзнете пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения,
и след това отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Wi-Fi.
2. Превключване на Wi-Fi.
3. В долната част на списъка със сканирани безжични мрежи, натиснете +
Добавяне на мрежа, и след това въведете необходимите данни.
Забележка: Това може да се направи и в Мрежа и интернет > Wi-Fi > Запазени
мрежи > Добавяне на мрежа.
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Предпочитания за Wi-Fi
Активирайте известието за наличност на обществена мрежа, инсталирайте
сертификати, използвайте различни функции на Wi-Fi и вижте други свойства на
мрежата, като например MAC и IP адреси.
Известия за мрежи
Можете да изберете да превключвате в опцията за известяване в мрежата, за да
активирате известията, когато има висока налична обществена мрежа.
Инсталиране на сертификати
Има случаи, при които някои приложения или безжични мрежи може да изискват от
телефона ви да инсталира конкретни сертификати, преди да можете да ги използвате.
Повечето от тях се инсталират автоматично в телефона ви. Все пак, в случай, че може
да се наложи да инсталирате ръчно:
1. От десктопа, плъзнете нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения, и след
това отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Wi-Fi > Предпочитания за
Wi-Fi > Разширени.
2. Докоснете Инсталиране на сертификати.
3. Докоснете страничната лента (
изтеглили и инсталирали.

) и намерете сертификата, който сте

4. Променете идентификационните номера на сертификата според нуждите, след
което натиснете OK.
Използване на Wi-Fi Direct
Свържете телефона директно към Wi-Fi устройство чрез безжична връзка. Използвайте
тази функция, за да споделяте контакти и файлове с други устройства.
1. От десктопа, плъзнете нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
натиснете Настройки и след това отидете на Мрежа и Интернет > Wi-Fi > Wi-Fi
предпочитания > Разширени.
2. Докоснете Wi-Fi Direct.
3. Изберете устройството, от което искате да се свържете към списъка, за да
изпратите покана за Wi-Fi Direct.
4. Потвърдете поканата на другото устройство. Вашето устройство вече е свързано
към телефона ви чрез Wi-Fi direct.
Забележка: За да изключите устройство, натиснете свързаното устройство
от списъка и след това потвърдете.
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Свързване с безжична мрежа посредством WPS
Wi-Fi Protected Setup (WPS) ви позволява да се свържете с WPS устройство с
натискане на бутон. Можете да използвате функцията WPS натискане на бутон или
WPS въвеждане на ПИН на вашият телефон, за да се свържете с вашия WPSактивиран рутер.

Използване на WPS натискане на бутон
1. На вашият WPS-активиран рутер, натиснете бутона WPS, това ще стартира WPS
настройката.
Забележка: Обърнете се към ръководството за потребителя на безжичния
рутер, когато използвате неговата функция WPS.
2. От десктопа, плъзнете пръста нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, и след това отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Wi-Fi >
Предпочитания за Wi-Fi > Разширени
3. Докоснете WPS бутона за натискане. Телефонът ви автоматично ще се свърже
с WPS-активирания рутер.
Забележка: Внимавайте да завършите настройката в рамките на две минути.
В противен случай може да се наложи да рестартирате отново процеса на
сдвояване.
За да използвате WPS въвеждане на ПИН
1. Получете достъп до уеб потребителския интерфейс (UI) на вашият рутер с
активиран WPS и отидете на WPS страница.
Забележка: Обърнете се към ръководството за потребителя на безжичния
рутер, когато използвате неговата функция WPS.
2. От десктопа, плъзнете пръста нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, и след това отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Wi-Fi >
Предпочитания за Wi-Fi > Разширени
3. Докоснете WPS въвеждане на ПИН и вашият телефон ще генерира WPS ПИН.
4. На WPS страницата на рутера въведете ПИН кода, генериран от телефона, в
полето WPS ПИН. Телефонът ви автоматично ще се свърже с WPS-активирания
рутер.
Забележка: Внимавайте да завършите настройката в рамките на две минути.
В противен случай трябва да се генерира нов WPS ПИН на телефона ви.
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Мобилна мрежа
Управлявайте услугата за данни и настройките на телефона си. За достъп до
настройките за мобилната мрежа от десктопа, прекарайте пръст нагоре, за да се
покаже чекмеджето за приложения, след което отворете Настройки > Мрежа и
интернет > Мобилна мрежа.
След това можете да изберете да конфигурирате някоя от предоставените настройки
по-долу:


Мобилни данни. Изключете или включете превключване на мобилните данни.



Роуминг. Включете или изключете роуминга за данни, когато устройството ви е в
друга мрежа.



Предпочитан тип мрежа. Изберете конкретен тип мобилна мрежа, която
телефонът ви би използвал.



Имена на точки за достъп. Изберете или добавете APN.



Изберете мрежа автоматично. Настройте телефона автоматично да избира
мрежата на вкараната SIM карта.



Мрежа. Вижте наличните мрежови оператори.

Използване на данни
Наблюдавайте и задайте ограничения за използването на данни във всички
приложения, както и задайте необходимите известия или предупреждения, когато сте
достигнали ограничението за предпочитани данни.
Настройване на предупреждение за използването на данни
Можете да зададете предупреждение за ограничение на данните, което да ви помогне
да избегнете прекомерното използване на данни.
1. От десктопа, прекарайте пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след което отворете Настройки > Мрежа и интернет > Използване
на данни.
2. Докоснете лентата за Използване и след това въведете желаното ограничение
за използване на данните. Можете да промените устройството на Mbyte или
Gbyte в зависимост от размера на желаната граница.
3. Докоснете НАСТРОЙКА, за да запазите новата граница за предупреждение за
данни.
Използване на защитата на данни
Намалете общото използване на данни, като спрете приложенията, които сте задали,
да изпращат и/или получават данни на заден план.
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1. От десктопа, прекарайте пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след което отворете Настройки > Мрежа и интернет > Използване
на данни.
2. Докоснете Защита на данни и го включете.
3. Докоснете Неограничени данни, и превключете приложенията, за които искате
да имате ограничен достъп до данни.
Забележка: Можете също да включите системни приложения в списъка, като
просто докоснете
, и след това натиснете Показване на системата.
Активиране на мобилни данни
1. От десктопа, плъзнете пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения,
след което отворете Настройки > Мрежа и интернет > Използване на данни.
2. Докоснете Мобилни данни, за да включите клетъчните данни.
Забележка: Можете да използвате и Бързи настройки, за да активирате
клетъчните данни на телефона си.
Проверка на използването на данни от приложението (мобилни и Wi-Fi)
За да видите или да следите колко данни използва всяко приложение:
1. От десктопа, плъзнете пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения,
след което отворете Настройки > Мрежа и интернет > Използване на данни.
2. Изберете дали искате да виждате използването на Wi-Fi данни или
използването на мобилни данни.
3. Проверете списъка за приложението, което искате да наблюдавате. Обзор върху
данните, използвани от всяко приложение, докато по-подробната употреба може
да се види, когато натиснете върху приложение.
Персонализиране на предупреждението за използване на данни
Можете да персонализирате предупреждението за използване на данни според
платежния цикъл на вашият план. От десктопа, плъзнете пръст нагоре, за да се покаже
чекмеджето за приложения, след което докоснете Настройки > Мрежа и интернет >
Използване на данни > Цикъл на фактуриране. Изброени по-долу са
характеристиките, които можете да персонализирате:


Цикъл на фактуриране. Задайте конкретната дата за всеки месец, в която ще се
нулира броячът за използваните данни.
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Задайте предупреждение за данни. Превключете или изключите
предупрежденията за данни. Активирането на предупреждението за данни ще ви
позволи да зададете колко данни да се консумират преди да се покаже
използването на предупрежденията за данни.



Предупреждение за данните. Задайте количеството данни, необходимо за
задействане на предупреждението за данни.



Задаване на ограничение на данните. Автоматично изключете клетъчните
данни, след като достигнат зададеното количество данни.



Ограничение за данните. Задайте количеството данни, необходими за
задействане на лимита за данни.

Хотспот и Тетъринг
Използвайте опциите за тетъринг и безжичните хотспот опции на вашия телефон. От
Десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения, след
което отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Хотспот и тетъринг.
Забележка: Използването на някоя от тези функции може значително да повлияе на
общото използване на батерията.


USB тетъринг. Споделете интернет връзката на телефона си със свързан USB
хост.



Wi-Fi хотспот. Споделяйте интернет връзката на телефона си, като настроите
Wi-Fi хотспот на своя телефон. Настройките на Wi-Fi хотспот могат да се
променят чрез опцията Настройка на Wi-Fi хотспот.



Bluetooth тетъринг. Споделете интернет връзката на вашия телефон чрез
Bluetooth.
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VPN
Настройте, свържете и/или управлявайте своите VPN (виртуални частни мрежи).
Забележка: За да използвате тази функция, е необходим пин или парола за
заключване на екрана.
За да добавите VPN профил:
1. От Десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да видите чекмеджето за приложения
натиснете Настройки, и след това отидете на Мрежа и интернет > VPN.
4. Докоснете бутона + и след това въведете правилно необходимите подробности в
предоставените полета Редактиране на VPN профил. Новият профил ще бъде
добавен в списъка на VPN.
За да редактирате VPN профил:
1. От десктопа, плъзнете нагоре с пръст, за да се покаже чекмеджето с приложения,
натиснете Настройки, и след това отидете на Мрежа и интернет > VPN.
5. Докоснете съответната икона на настройките (
) на профила VPN, който
искате да редактирате, и променете необходимите полета.
6. Докоснете Запазване, за да приложите промените или Забравяне за изтриване
на VPN профила.
Свързване или изключване от VPN профил
1. От десктопа, плъзнете нагоре с пръст, за да се покаже чекмеджето с приложения,
натиснете Настройки, и след това отидете на Мрежа и интернет > VPN.
2. Докоснете VPN профила, към който желаете да се свържете, и въведете
необходимите данни.
3. Докоснете Cвързване.
Забележка: За да прекъснете връзката с VPN, докоснете активния VPN
профил и след това докоснете Прекъсване.
Режим самолет
Използвайте самолетен режим, за да деактивирате всички функции за свързване на
телефона си, като например Wi-Fi, мрежови данни и Bluetooth. За да включите или
изключите режима на самолета, можете да направите едно от следните неща:
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От десктопа, плъзнете нагоре с пръст, за да се покаже чекмеджето за приложения, и
след това отидете на Настройки > Мрежа и интернет > Режим самолет.



От десктопа, напълно разширете Бързи настройки, и след това натиснете режим
Самолет.

Свързани устройства
Управлявайте функциите на телефона си при свързване с други устройства.
Bluetooth
Безопасно свържете телефона си към Bluetooth устройство.
Конфигуриране на Bluetooth настройките
Безопасно свържете телефона си с близко Bluetooth устройство.
1. От десктопа, плъзнете нагоре с пръст, за да се покаже чекмеджето с приложения,
и след това отидете на Настройки > Cвързани устройства > Bluetooth.
2. Превключете Bluetooth, за да направите някое от следните неща:
•

Сдвояване на ново устройство. Сканирайте за наличните Bluetooth
устройства, с които можете да сдвоите.

•

Име на устройството. Преименувайте показаното Bluetooth устройство на
телефона.

•

Получени файлове. Отворете папката на всички файлове, които вашият
телефон е получил чрез Bluetooth.

•

Bluetooth адрес на телефона. Прегледайте MAC адреса на Bluetooth.

Сдвояване на телефона с Bluetooth устройство
За да сдвоите телефона си с устройство с Bluetooth:
1. Активирайте Bluetooth устройството, което искате да свържете с телефона си.
Забележка: Запомнете Bluetooth името на устройството, което искате да
свържете с телефона си, и се уверете, че устройството е
откриваемо/видимо за други Bluetooth устройства.
2. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
натиснете Настройки, и след това отидете на Cвързани устройства > Bluetooth.
Забележка: Можете също да осъществите достъп до страницата с
настройки за Bluetooth чрез Бързи настройки. Просто докоснете иконата на
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Bluetooth от Бързи настройки, за да отворите Bluetooth настройките на
вашия телефон.
3. Докоснете Сдвояване на ново устроство, след което докоснете устройството, с
което искате да сдвоите телефона си, и потвърдете, че искате да сдвоите
телефона си с избраното устройство.
Забележка: Някои устройства може да изискват код за сдвояване на Bluetooth,
който може да е необходим, за да потвърдите и на двете устройства.
4. Устройството ще се сдвои автоматично и ще се добави към списъка със
Сдвоени устройства.
Забележка: Ако устройството, с което сте се сдвоили, е наблизо и може да
бъде откривано, и Bluetooth от телефона ви е активиран, устройствата ви
автоматично ще се сдвояват и/или ще бъдат лесно достъпни.
Промяна на разрешенията за Bluetooth устройства
След като свържете Bluetooth устройство с телефона си, можете да промените
разрешенията за ползване на сдвоеното устройство.
1. На Bluetooth > Сдвоени устройства, натиснете съответната икона
на
устройството, за която искате да промените разрешенията за използване.
2. Докоснете някоя от употребите, за които искате да се използва сдвоеното
устройство. Имайте предвид, че изброените по-долу начини на употреба може да
са различни за всяко устройство:
•

Споделяне на контакти. Споделяйте телефонни контакти с Bluetooth
устройството.

•

Достъп до интернет. Използвайте свързаното Bluetooth устройство за
интернет връзка.

•

Медия аудио. Използвайте свързаното Bluetooth устройство за
мултимедийно аудио.

•

Аудио на телефона. Използвайте свързаното Bluetooth устройство за
телефонни разговори.

Изключване на Bluetooth устройство
За прекъсване на връзката с Bluetooth устройство от телефона:
1. В Bluetooth > Сдвоени устройства, натиснете свързаното Bluetooth устройство,
което искате да изключите от телефона си.
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2. Докоснете OK на подканата за Прекъсване, за да потвърдите. Устройството ще
се изключи от телефона ви.
Забраняване на Bluetooth устройство
За премахване на Bluetooth устройство от списъка на сдвоените устройства:
1. На Bluetooth > Сдвоени устройства, натиснете съответната икона
устройството, което искате да изключите от телефона си.

на

2. Докоснете Забраняване, за да премахнете устройството от списъка.
Забележка: Трябва да свържете отново телефона си с Bluetooth устройство,
ако искате отново да свържете устройствата си.
Прехвърляне
Отразете дисплея на телефона си на устройства с възможност за безжично
прожектиране. Имайте предвид, че опитът може да се различава от един екран до друг,
тъй като някои устройства не са специално предназначени за прехвърляне.
1. Уверете се, че телефонът ви и устройството, към което ще отразявате, са
свързани към същата мрежа.
2. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след което отидете на Настройки > Свързани устройства >
Прехвърляне.
3. В списъка с налични устройства изберете устройството си от списъка и изчакайте
телефонът да отрази екрана си на избраното устройство.
NFC
Активирайте или деактивирайте NFC (Близо до мястото на комуникация), за да
обменяте данни с други NFC-съвместими устройства при контакт.
Android Beam
Съдържанието на приложението за излъчвания, като страници в браузъра,
видеоклипове, контакти и др., до други устройства с възможности за NFC, като държите
телефона си близо до устройството.
Печатане
Управлявайте опциите за печат на вашия телефон.
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USB
Променете функцията USB на телефона си, когато сте свързали USB хост устройство
чрез USB кабел към някоя от следните функции:


Заредете това устройство. Зарежда телефона ви само, когато е свързан към
USB хост.



Захранваща мощност. Заредете свързано USB хост устройство.
ВНИМАНИЕ: Тази функция ще работи само на устройства, които поддържат
USB зареждане.



Пренос на файлове. Прехвърляне на файлове към и от USB приемно
устройство. Вътрешното и външното хранилище на вашия телефон ще бъдат
достъпни за приемното устройство.



Пренос на снимки. Прехвърляне на снимките към и от USB приемно устройство
и обратно. Само папките с изображения във вътрешното и външното хранилище
на вашия телефон ще бъдат достъпни за приемното устройство.



MIDI. Функция за външни MIDI устройства, базирани на USB.
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Приложения и известия
Управлявайте индивидуално известията, предоставени от всяко приложение.
Информация за приложението
Преглеждайте, деактивирайте, управлявайте или настройвайте приложенията по
подразбиране, инсталирани в телефона ви.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да покажете чекмеджето с приложения,
и след това отидете на Настройки > Приложения и съобщения.
2. Изберете някое от наскоро отворените приложения или вижте всички
приложения, инсталирани в телефона ви. След това можете да прегледате,
промените или използвате следните опции или настройки по-долу:
•

Деинсталиране/деактивиране. Деинсталиране или деактивиране на
приложение. Можете да деактивирате само предварително заредените
приложения.

•

Принудително спиране. Спрете действието на избраното приложение.
Това е полезно, когато дадено приложение не работи правилно и/или
искате да рестартирате избраното приложение.

•

Известия от приложения. Управлявайте поведението на известията на
избраното приложение.

•

Разрешения. Разрешаване или отказване на разрешения за достъп до
функциите или данните на телефона.

•

Съхранение. Преглеждайте и управлявайте консумацията на
хранилището на избраното приложение.

•

Използване на данни. Преглеждайте и управлявайте използването на
данни на избраното приложение.

•

Батерия. Показва употребата на батерията на избраното приложение.

•

Отваряне по подразбиране. Задайте това приложение като стандартно
приложение, когато са натиснати поддържаните връзки.

Забележка: Разширените настройки на приложението може да са различни за
всяко приложение.
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Уведомления
Конфигуриране на известията за всяко приложение
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, и след това отидете на Настройки > Приложения и известия >
Известия.
2. Докоснете приложението, което искате да персонализирате. Можете да
конфигурирате някое от следните:
•

Вкл. Активирайте или деактивирайте всички известия от това приложение.

•

Допускане на точка за уведомяване. Активирайте или деактивирайте
показването на нотификации в иконата на приложението.

•

Категории. Включване/изключване или конфигуриране на други налични
услуги в приложението, които показват известия. Категориите могат да се
различават за всяко приложение.

Конфигуриране на известията за заключване на екрана
Променете начина на показване на известията на заключения екран.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения, и
след това отидете на Настройки > Приложения и известия > Известия.
2. Докоснете Заключеният екран и след това изберете някоя от следните опции:
•

Показване на цялото съдържание за известия. Показване на всички
съдържания на известията.

•

Скриване на чувствително съдържание за известия. Скриване на
всички съдържания на известията.

•

Да не се показват никакви известия. Деактивирайте всички известия.

Други свойства на известията
Деактивирайте точките за известия за всички приложения и/или задайте звук за
уведомяване по подразбиране.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения, и
след това отидете на Настройки > Приложения и известия > Известия.
2. Превключване на Разрешаване на точки за известия чрез включване или изключване
за показване или скриване на точките за известия на иконите за приложения.
3. Докоснете Стандартен звук за известяване, за да промените стандартния тон,
използван за всички известия.
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Разрешения за приложение
Управлявайте кои приложения да имат достъп до местоположението, микрофона и
камерата на телефона ви.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, и след това отидете на Настройки > Приложения и известия >
Разрешения за приложения.
2. Изберете функция/хардуер на телефона, където искате да конфигурирате
разрешенията за приложения.
3. Превключете предпочитаните приложения, за да откажете разрешение за достъп
до избраното приложение.
Аварийни сигнали
Контролът, който сигнализира на телефона ви, може да получава и персонализира
други предпочитания за предупреждение.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, и след това отидете на Настройки > Приложения и известия >
Сигнали за спешни случаи.
2. В раздела Aларми, можете да натиснете на която и да е опция отдолу към
следните:
•

Съобщение за отвличане на дете (AMBER предупреждение).
Активирайте или деактивирайте аварийни бюлетини за отвличане на деца.

•

Екстремни заплахи. Активирайте или деактивирайте аларми за
предупреждения за основните заплахи за живота и имуществото.

•

Тежки заплахи. Активиране или деактивиране на аларми за
предупреждения за тежки заплахи за живота и имущество.

•

История на аварийните сигнали. Преглед на активните сигнали във
вашия район.

3. В раздела Предпочитания за аларми, можете да натиснете някоя от опциите
по-долу, за да направите следното:
•

Вибрация. Превключване на вибрациите на телефона при
включване/изключване при получаване на сигнали.

•

Звуков сигнал за напомняне. Деактивирайте напомнянията за
предупреждения или променете колко често ще ви напомня полученият
сигнал.
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Специален достъп до приложения
Контролирайте как всяко или всички приложения могат да имат достъп до функциите,
хардуера и/или данните на телефона ви. За достъп до зоната, от десктопа плъзнете с
пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения, и после отидете на
Настройки > Достъп до специални приложения. След това можете да
персонализирате всеки достъп до приложението по-долу:


Оптимизиране на батерията. Оптимизирайте приложенията, за да
оптимизирате използването на батерията.



Управление на приложения за устройства. Преглеждайте или деактивирайте
приложенията на телефона си, които имат права на администратор на
устройство.



Не прекъсвайте достъпа. Изключете приложенията от настройката Не безпокой
и позволете на тези приложения да променят съответните настройки.



Показване върху други приложения. Активирайте приложение да се показва
над други приложения.



Помощни услуги на VR. Активиране на приложение да се изпълнява в режим на
виртуална реалност.



Промяна на системните настройки. Разрешаване на приложение да променя
системните настройки.



Достъп до известия. Разрешаване на приложение да показва известия.



Картина в картината. Активирайте приложение, за да създадете прозорец тип
картина в картината, докато приложението е отворено или след като излезете от
него, като позволява на прозореца на приложението да се показва над другите
приложения, докато го използвате.



Приоритетен SMS достъп. Разрешаване на приложение да получава достъп
чрез SMS.



Неограничени данни. Активирайте дадено приложение да има пълен достъп до
мрежови данни дори и при активиране на Пестене на данни.



Достъп за използване. Разрешете на приложението да проследява какви
приложения използвате и колко често.



Инсталирайте неизвестни приложения. Задайте приложение като надежден
източник при инсталиране на неизвестни приложения.
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Батерия
Следете и управлявайте консумацията на батерията на всяко използвано приложение,
тъй като телефонът е напълно зареден. Докоснете графиката на акумулатора за позадълбочена разбивка на потреблението на батерията.
Активиране на акумулаторната батерия
Акумулаторната батерия е разработена така, че автоматично да намалява
производителността, данните на заден план и други услуги, когато батерията на
телефона достигне избрания процент.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след което отидете на Настройки > Батерия > Пестене на
батерията.
2. Включете Пестене на батерията. Това може да се направи и чрез Бързи
настройки.
3. Докоснете Автоматично включване и изберете предпочитания процент на
батерията, за да се включи пестенето на батерията.
Други настройки за управление на захранването
От настройките на батерията може да използвате и следните функции за управление
на захранването по-долу:


Процент на батерията. Превключване на процента на батерията в лентата на
състоянието, включена или изключена.



Адаптивна яркост. Оптимизирайте яркостта на екрана на телефона според
наличната околна светлина.



Сън. Персонализирайте времето, необходимо за изключване на дисплея на
екрана.



Показване на околната среда. Събудете екрана на телефона си, когато
получавате известия или когато е вдигнат.



Употреба на приложението. Наблюдавайте цялостното използване на
приложението и консумацията на батерията от последното зареждане на
телефона ви.
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Дисплей
Променете настройките на дисплея на телефона, като например нивото му на яркост,
нощна светлина, тапет, размер на шрифта и други настройки, свързани с дисплея.
Ниво на яркост
Променете яркостта на екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Дисплей.
2. Докоснете Нивото на яркостта, за да се покаже плъзгача на яркостта и да
увеличите или намалите яркостта на екрана, според желанието.
Нощна светлина
Оцветяване на екрана на телефона в жълто, което улеснява четенето при слаба светлина.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
и отидете на Настройки > Дисплей > Нощна светлина.
2. Променете някои от изброените по-долу свойства на нощното осветление:
•

График. Задайте го да се включва, като използвате обичайното настроено
време, или от залез слънце до изгрев слънце.

•

Състояние. Превключете осветлението за нощно включване или
изключване, като използвате избрания график (ако има такъв).

•

Интензивност. Регулирайте якостта на нюанса на нощното осветление.

Степен на опресняване
Променете честотата на опресняване на дисплея на екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето на
приложенията, и отидете на Настройки > Дисплей.
2. Докоснете Честота на опресняване и след това изберете желаната честота на
опресняване от предоставените опции.
Адаптивна яркост
Оптимизирайте нивото на яркост според наличната околна светлина.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Дисплей.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

24

2. Превключете Aдаптивната яркост, за да оптимизирате автоматично яркостта на
екрана според наличното осветление.
Чувствителност на слънчева светлина
Подобрете видимостта на текста при пряка слънчева светлина.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени.
2. Превключете на Чувствителност на слънчева светлина, за да активирате
автоматичното регулиране на контраста на текста при пряка слънчева светлина.
Тапет
Променете тапета на заключването на телефона и десктопа.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени > Тапет.
2. Изберете предпочитания източник на приложение за изображението, който да се
използва като тапет, и след това изберете изображението, което ще използвате.
3. Докоснете Задаване на тапет за да използвате избраното изображение като
тапет.
Спящ режим
Персонализирайте времето, необходимо за изключване на дисплея на екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени.
2. Докоснете Сън и след това изберете предпочитаното време на неактивност,
преди екранът да се изключи.
Автоматично завъртане на екрана
Активирайте или деактивирайте автоматичното завъртане на екрана според
ориентацията на екрана на телефона.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени.
2. Включване на Aвтоматичното завъртане на екрана.
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Цветове
Променете как да се показва цветът на екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени.
2. Натисете Цветове и след това изберете някоя от предоставените цветови опции:
•

Натурален. Настройката по подразбиране за цвета на екрана.

•

Усилено. Леко увеличава наситеността на цвета на екрана.

•

Наситени. Оптимизира наситеността на цвета на екрана.

Размер на шрифта, размера на дисплея и резолюцията на дисплея
Направете елементите и текста на екрана по-малки или по-големи.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето с приложения,
след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени.
2. Докоснете настройките на дисплея, които искате да персонализирате.
3. Регулирайте плъзгача, за да увеличите или намалите размера на текста,
размера на дисплея или резолюцията на екрана.
Скрийнсейвър
Персонализирайте екрана, когато телефонът е закачен и/или зареден.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Дисплей > Разширени >
Скрийнсейвър.
2. Докоснете Настоящ скрийнсейвър, за да изберете режим скрийнсейвър, от
която и да е опция по-долу:
•

Часовник. Показване на аналогов или цифров часовник. Докоснете
иконата , за да изберете типа часовник, който да се покаже, и дали да
използвате Нощно осветление.

•

Цветове. Покажете спектър от променящи се цветове.

•

Фото рамка. Покажете спектър от променящи се цветове. Докоснете
иконата , за да изберете кои папки с изображения да бъдат включени.

•

Фото таблица. Показване на снимките във фото таблица. Докоснете
иконата , за да изберете кои папки с изображения да бъдат включени.
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•

Снимки. Показвайте снимки от устройството си или от профила си в
Google и персонализирайте ефектите и мрежовите данни, които ще
използвате.

3. Докоснете Кога да стартира, за да изберете необходимата връзка, когато се
покаже избраният скрийнсейвър.
Амбиентен дисплей
Превключете на вкл. или изкл., ако екранът се събуди, когато получавате известия.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Дисплей > Амбиентен
дисплей.
2. Превключете на амбиентен дисплей, за да събужда автоматично екрана, когато
се получават известия.
Натискане за събуждане и натискане за заспиване
Активирайте или деактивирайте показването на екрана в режим буден или сън, когато
докоснете екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Дисплей.
2. Превключвайте опциите за вкл./изкл. чрезНатискане за събуждане и/или
Натискане за заспиване.
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Звук
Регулирайте силата на звука на системата и задайте тонове на звънене и други звуци
за телефона си.
Dolby Atmos®
Стартира приложението Dolby Atmos®. Научете повече за Dolby Atmos®
Обем на системата и вибрации
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Звук.
2. Използвайте плъзгачите за силата на звука за Медия, Аларма и Пръстен, за да
регулирате индивидуално всяка настройка според предпочитанията.
3. Също така можете да превключвате на Вибрира и за повиквания, за да
активирате вибрациите за телефонни разговори.
Предпочитания за необезпокояване
Спиране или разрешаване на конкретни известия и други сигнали в зависимост от
предпочитаното време или график.
Конфигуриране на режима Само с приоритет
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения, след
това отидете на Настройки > Звук > Предпочитания за необезпокояване.
2. Докоснете Позволено само с приоритет.
3. Превключете на настройките, които искате да позволите в режим Само с приоритет.
4. Задайте кои контакти да ви изпращат съобщения или телефонни обаждания.
Забележка: Можете също така да включите "Повтарящи повиквания", за да
активирате контактите си да ви се обаждат в рамките на 15-минутния период.
Блокиране на зрителните смущения
Активиране или деактивиране на известията, заглушени от Не безпокойте от
надзъртане или изскачане на екрана или от събуждане на екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Звук > Предпочитания за
необезпокояване.
2. Активирайте или деактивирайте който и да е от предпочитаните настройки
Блокиране при вкл./изкл. екран.
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Персонализиране на мелодии, звуци и вибрации
Променете системните тонове на звънене, звуците и другите настройки за вибрации.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Звук.
2. Изберете предпочитания от вас тон на звънене за някоя от следните настройки
на звука:
•

Тон на звънене на телефона. Стандартен тон на звънене за телефонни
разговори.

•

Стандартен звук за известяване. Стандартен тон на звънене за всички
известия.

•

Стандартен звук за аларма. Стандартен тон на звънене за всички
аларми.

3. Докоснете OK, за да приложите.
4. Оттук може да промените някои от следните настройки:
•

Тонове на навигационните клавиши

•

Звук за заключване на екрана

•

Звуци при зареждане

•

Звуци при докосване

•

Вибриране при натискане

Аварийни сигнали
Контролът, който сигнализира на телефона ви, може да получава и персонализира
други предпочитания за предупреждение.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Звук > Аварийни сигнали.
2. В раздела Aларми, можете да натиснете на която и да е опция отдолу към
следните:
•

Съобщение за отвличане на дете (AMBER предупреждение).
Активирайте или деактивирайте предупрежденията за отвличане на деца.

•

Екстремни заплахи. Активирайте или деактивирайте аларми за
предупреждения за основните заплахи за живота и имуществото.

•

Тежки заплахи. Активирайте или деактивирайте по-несъществени заплахи
за предупреждения за живота и имуществото.
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•

История на аварийните сигнали. Преглед на активните сигнали във
вашия район.

3. В раздела Предпочитания за аларми, можете да натиснете някоя от опциите
по-долу, за да направите следното:
•

Вибрация. Превключване на вибрациите на телефона при
включване/изключване при получаване на сигнали.

•

Звуков сигнал за напомняне. Деактивирайте напомнянията за
предупреждения или променете колко често ще ви напомня полученият
сигнал.
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Памет
Преглеждайте и управлявайте вътрешните и преносимите хранилища на телефона си.
Активиране на мениджъра на хранилищата
Автоматично премахвайте снимки и видеоклипове от устройството си в зависимост от
това колко време те са съхранени в телефона ви.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Хранилище.
2. Можете да включвате/изключвате Мениджър на хранилища, за да промените
необходимия брой дни преди снимката или видеоклипа да бъдат изтрити.
Преглед на вътрешното хранилище
Достъп и управление на портативното хранилище на вашия телефон.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Хранилище.
2. Докоснете Портативното хранилище.
Изваждане/Монтиране на microSD карта
Преди да извадите microSD карта от телефона, се препоръчва първо да я
извадите/демонтирате, за да избегнете повреда на преносимото хранилище.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Хранилище.
2. Докоснете иконата

на Преносимото хранилище, за да го извадите.

Забележка: За да монтирате отново хранилището, просто докоснете
намереното преносимо хранилище и след това натиснете Монтаж.
3. Извадете microSD картата от слота за SIM карта.
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Сигурност и местоположение
Задайте настройките за сигурност и местоположение на телефона ви.
Статус на Google за сигурност
Използвайте услугите на Google за защита на вашето устройство.


Google Play Protect. Редовно проверява телефона и приложенията ви за опасно
поведение. Научете повече за Google Play Protect



Намиране на устройството. Позволява да намерите телефона си от разстояние
и да защитите данните си, ако сте го загубили. Научете повече за Намиране на
устройството

Сигурност за устройството
Задаване на заключване на екрана
Задайте заключване на екрана за телефона си.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Докоснете на Заключване на екрана, и изберете предпочитаният режим за
заключване на екрана:
•

Без. Премахва заключването на екрана

•

Плъзване. Отключете екрана чрез плъзване.

•

Модел. Отключете екрана през модел, който сте регистрирали.

•

ПИН. Използвайте ПИН код за отключване на екрана.

•

Парола. Използвайте предпочитаната от вас парола, за да отключите
екрана.

След като вече сте задали заключване на екрана за телефона си, можете да
конфигурирате други настройки за заключване на екрана, като направите следното:
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Докоснете
опции:
•

на Заключване на екран, и конфигурирайте някоя от следните

Автоматично заключване. Задайте необходимото време, за да
активирате заключването на екрана.
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•

Бутонът за захранване моментално се заключва. Оставете бутона на
клавиша за захранване да заключи екрана.

•

Съобщение за заключване на екрана. Задайте съобщение за
заключване на екран.

3. Вече можете да персонализирате Предпочитанията за заключване на екрана,
както е показано по-долу:
•

На заключеният екран. Активирайте, скрийте съдържанието на
известията или деактивирайте известията на заключения екран.

•

Съобщение за заключване на екрана. Задайте съобщение за
заключване на екран.

Задаване на заключване чрез пръстови отпечатъци
Можете също да регистрирате пръстов отпечатък и да го използвате, за да отключите
телефона си, да влизате в приложения и други цели за сигурност.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Докоснете Пръстов отпечатък, и след това следвайте инструкциите на екрана,
за да регистрирате отпечатъка си.

Използване на настройките за интелигентно заключване
След като настроите заключване на екрана за телефона си, можете да използвате
други функции на телефона, за да го отключите удобно, когато е необходимо.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Въведете ПИН кода на устройството си. Можете да използвате някоя от
следните функции за интелигентно заключване по-долу:
•

Отключен в движение. След като веднъж е отключен, телефонът ще
остане така, докато е в движение, и автоматично ще се заключи, след като
бъде оставен в покой.

•

Надеждни места. Използвайте домашен адрес или местоположение,
които сте настроили, за да отключите телефона автоматично.
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•

Надеждни устройства. Добавете устройства, които автоматично ще
отключат телефона, когато сте наблизо.

•

Гласово съвпадение. Използвайте функцията за разпознаването на глас,
за да отключите устройството.

Поверителност
Променете характеристиките за местоположението и другите настройки за сигурност.
Персонализиране на характеристиките за местоположение
Задайте режима за точност за услугите за местоположение, използвани от вашите
приложения.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Безопасност и
местоположение > Местоположение.
2. Докоснете Режим, за да изберете режима за точност на услугите за
местоположение
•

Висока точност. Използвайте GPS, Wi-Fi, Bluetooth или мобилни мрежи за
установяване на местоположение.

•

Пестене на батерия. Използвайте Wi-Fi, Bluetooth или мобилни мрежи за
установяване на местоположение.

•

Само на устройството. Използвайте сензори за GPS и устройства, за да
определите местоположението.

3. Докоснете Разрешения на ниво приложение, за да изберете кои приложения да
имат достъп до местоположението на телефона ви.
4. Докоснете Сканиране, за да превключвате на други функции, които могат да
подобрят по-нататък ефективността на местоположението
•

Wi-Fi сканиране. Разрешете на системните приложения и услуги да
откриват Wi-Fi мрежи по всяко време.

•

Bluetooth сканиране. Разрешете на системните приложения и услуги да
откриват Bluetooth устройства по всяко време.

Показване на пароли
Показвайте за кратко символите за парола, докато ги въвеждате.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки> Защита и местоположение.
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2. В раздел Поверителност, превключвайте опцията Показване на пароли.
Управление на приложенията на устройството
Преглеждайте или деактивирайте приложенията на телефона си, които имат права на
администратор на устройство.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Докоснете Управление на приложенията на устройството, и след това
докоснете квадратчетата за отметка на приложенията, които искате да
активирате или деактивирате.
Криптиране и пълномощни
Преглеждайте и управлявайте идентификационните данни и сертификатите за
сигурност.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местонахождение
> Криптиране и пълномощни.
2. Отидете в секцията за съхранение на данни и променете някое от следните
неща.
•

Тип хранилище. Показва къде се съхраняват всички пълномощия.

•

Надеждни пълномощия. Показва всички доверени сертификати.

•

Потребителски данни. Вижте всички идентификационни данни,
съхранени в устройството ви.

•

Инсталирайте от хранилището. Преглеждайте сертификати от microSD
картата.

•

Премахване на пълномощия. Премахнете всички сертификати.

Надеждни агенти
Преглеждайте или деактивирайте надеждни агенти на телефона си. За тази функция е
необходима заключване на екрана.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Докоснете Надеждни агенти, и след това превключвайте надеждните агенти,
които желаете да активирате.
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Закачване на екран
Закачете конкретно приложение на екрана, за да блокирате временно достъпа до
другите си приложения.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение
> Закачване на екран.
2. Превключване на Закачването на екран.
Забележка: Ако предпочитате, можете да превключвате на опцията
Заключване на устройството, когато е незакачено, за да добавите
допълнителен слой сигурност, когато премахвате прикрепено приложение.
Разрешаване на достъп до употреба
Вижте кои приложения са под наблюдение и проследявайте използването на
приложенията си.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Сигурност и местоположение.
2. Докоснете Приложения с достъп за използване, и след това докоснете
приложенията, които искате да разрешите или откажете достъп.
Достъпност
Променете функциите за достъпност на вашия телефон, предназначени за физически
увреждания. За достъп до менюто Достъпност, от десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за
да се покаже чекмеджето за приложения, след това отидете на Настройки > Система >
Достъпност.
Бърз достъп до бутона за регулиране на звука
Активирайте и свържете услуга за достъпност, която ще бъде стартирана, когато
натиснете бутоните на клавиша за сила на звука за 3 секунди.
Други настройки за достъпност


Избор за говорене. Активирайте обратната връзка при избора на елементи.
Научете повече за Избор за говорене



TalkBack. Предоставя моментална обратна връзка, за да помогне на зрително
затруднените потребители, като например описване на това, което докосвате,
избирате и активирате. Научете повече за TalkBack
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Изход от текст към говор. Задайте свойствата на изхода "Текст към говор".
Научете повече за изхода Текст към говор



Размер на шрифта. Направете текста на екрана по-голям или по-малък.



Размер на дисплея. Направете елементите на екрана по-малки или по-големи.



Увеличение. Активирайте жестовете на опциите за увеличение на екрана на
телефона ви. Научете повече за Увеличение



Цветова корекция. Регулирайте цвета на екрана за цветна слепота. Научете
повече за Цветовата корекця



Цветова инверсия. Обърнете цветовите стойности, използвани от екрана.
Научете повече за инверсията на цветовете



Голям показалец на мишката. Направете показалеца на мишката по-голям,
когато е свързана преносима мишка (не е включена в комплекта).



Превключване на достъп. Дайте възможност на хората с двигателни
увреждания да контролират устройството ви с помощта на един или повече
превключватели за избор на елементи, превъртане, въвеждане на текст и др.
Научете повече за превключване на достъп



Кликнете, след като стрелката спре да се движи. Активирайте показалеца на
свързаната преносима мишка, за да кликнете, след като сте били в бездействие
за зададеното време. Научете повече за времето на изчакване



Бутонът за включване прекъсва повикване. Научете повече за Бутонът за
включване прекъсва повикване.



Автоматично завъртане на екрана. Научете повече за екрана за автоматично
завъртане



Забавяне чрез докосване и задържане. Определете колко бързо или кратко
трябва да бъде забавянето, преди докосването ви да бъде идентифицирано като
докосване и задържане. Научете повече за забавяне чрез докосване и
задържане



Моно аудио. Комбинирайте канали при възпроизвеждане на аудио.



Надписи. Активиране и конфигуриране на настройките на надписите. Научете
повече за надписите



Текст с високо съотношение на контраста. Направете текста по-видим и полесен за четене. Научете повече за текст с високо съотношение на контраст
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Усилвател за игри
Фина настройка на гейминг избора, като изберете режима на игра, който е найподходящ за текущото ниво на батерията на телефона ви, или като персонализирате
достъпа на любимите си игри до хардуерните ресурси на вашия телефон.

Персонализиран

Мощност Съхранение

Представяне

1. За достъп до менюто Достъпност, от десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се
покаже чекмеджето за приложения, след това отидете на Настройки >
Усилвател за игри.
2. Можете да изберете да активирате функцията Не безпокой, за да деактивирате
всички известия по време на игра.
3. В опциите за Избор на режим можете да изберете някое от следните:
•

Персонализиране. Персонализирайте използването на хардуерни ресурси
за всяка игра. Докосването на която и да е игра, описана в този режим, ще
ви позволи да персонализирате специфично използването на хардуерните
ресурси, като например използването на процесора, разделителната
способност на играта, скоростта на кадрите и антилипирането.

•

Пестене на енергия. Погрижете се за живота на батерията, като
минимизирате използването на хардуера.

•

Представяне. Увеличете до максимум представянето на хардуера.
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Система
Променете системно ориентираните функциите и предпочитанията на телефона.
Езици и въвеждане
Променете използвания език и настройките за въвеждане на вашия телефон.
Добавяне/реорганизиране на езикови предпочитания
Добавяйте предпочитани езици и реорганизирайте приоритета на езика според нуждите.
Езиковият приоритет позволява на дадено приложение да определи кой език да бъде
използван, ако езикът, който използвате в момента, не се поддържа от приложението.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане
> Езици.
2. Докоснете Добавяне на език, и след това изберете предпочитаният език, който
да бъде добавен към списъка.
3. След това можете да реорганизирате приоритета на езиците в списъка, като
докоснете и плъзнете страничната лента (
) на съответния език.

Премахване на езици
Управлявайте кой език и каква опция за проверка на правописа ще се използват на телефона.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Езици и добавяне > Езици.
2. Докоснете

, и след това докоснете Премахване.

3. Докоснете езиците, които искате да премахнете, след което докоснете бутона

.

Персонализиране на виртуални клавиатури
Персонализирайте виртуалните клавиатури, активирани на вашия телефон.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане.
2. Докоснете Виртуална клавиатура, след което докоснете виртуалната
клавиатура, която искате да персонализирате.
Забележка: Можете също така да докоснете Управление на клавиатури, за да
активирате или деактивирате виртуални клавиатури.
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Персонализиране на физическите клавиатури
Персонализирайте физическа клавиатура, свързана към телефона си.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане.
2. Докоснете Физическа клавиатура и след това променете някоя от следните
настройки:
•

Показване на виртуална клавиатура. Показване на виртуалната
клавиатура дори когато е активна физическа клавиатура.

•

Помощник за клавишни комбинации. Покажете на екрана наличните
клавишни комбинации.

Използване на програмата за проверка на правописа
Управлявайте кой език и програма за проверка на правописа по подразбиране ще се
използва от телефона.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане
> Програма за проверка на правописа.
2. Докоснете Езици, за да изберете езика, който ще се използва.
3. Докоснете Програма за проверка на правописа по подразбиране, за да
изберете коя проверка на правописа ще се използва. Можете също да докоснете
бутона за настройки (
), за да включите имената на контактите в него.
Използване на личният речник
Добавете обичайно използваните думи, за да улесните писането и да го направите поефективно.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане.
2. Докоснете Личен речник, и след това докоснете + ДОБАВЯНЕ или докоснете
думата, която искате да промените или изтриете.
3. Въведете думата, която искате да добавите в списъка, след което въведете
предпочитаният пряк път. Можете също така просто да докоснете бутона
ИЗТРИВАНЕ, за да премахнете елемента от списъка.
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Регулиране на скоростта на показалеца
Регулирайте скоростта на курсора на мишката за свързана мишка.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане.
2. Докоснете Скорост на показалеца, и след това регулирайте скоростта на
показалеца, като използвате плъзгача, ако е необходимо.

Изход от текст към говор
Управлявайте настройките за изхода от текст към говор (TTS).
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Езици и въвеждане.
2. Докоснете Изхода текст към говор, и след това променете някоя от следните
опции по-долу:
•

Предпочитано устройство. Изберете своето предпочитано TTS
устройство от списъка. Можете да докоснете иконата за настройки (
да промените настройките на избрания двигател.

), за

•

Език. Изберете предпочитания от вас език за TTS.

•

Скорост на речта. Регулирайте скоростта, с която се изговаря текстът.

•

Височина. Регулирайте височината, при която се изговаря текста.

•

Възпроизвеждане. Пуснете кратка демонстрация на синтезиране на
речта.

•

Нулиране. Нулирайте стойностите на речта и височината.

Жестове
Задайте камерата да се стартира при двукратно натискане на клавиша за включване
или за настройка на екрана на телефона да се събуди, когато бъде вдигнат.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Жестове.
2. Превключете функцията Прескачане към камерата, за да отворите бързо
камерата, когато натиснете двукратно бутона за захранване от който и да е
екран.
3. Превключете Повдигане за проверка на телефона, за да проверите часа,
иконите за уведомяване и друга информация при вдигането на телефона.
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Дата и час
Конфигурирайте настройките за дата и час на телефона си. По подразбиране те се
актуализират автоматично чрез услуга за данни или активна безжична връзка.
От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за приложения, след
това отидете на Настройки > Система > Дата и час. След това можете да промените
следните настройки:


Автоматична дата и час. Използвайте времето, предоставено в мрежата.



Автоматична часова зона. Използвайте часовата зона, предоставена в
мрежата.



Настройка на дата. Настройте ръчно датата.



Настройка на час. Задайте часа ръчно.



Изберете часова зона. Изберете ръчно часова зона.



Използване на 24-часов формат. Превключвайте между 12-часов и 24-часов
формат.

Резервно копие
Настройте телефона си, за да архивирате данните си в Google Drive. Те включват
данни за приложения и приложения, история на обажданията, контакти, настройки на
устройството и SMS.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Архивиране.
2. Докоснете Архивиране в Google Drive, за да активирате автоматично
архивиране и след това добавете профил на активирането чрез видимата опция
Профил.
Опции за нулиране
Изтрийте връзката, предпочитанията за приложения или всички данни от вътрешното
хранилище на телефона си.
1. От десктопа, плъзнете с пръст нагоре, за да се покаже чекмеджето за
приложения, след това отидете на Настройки > Система > Опции за нулиране.
2. След това можете да изберете някоя от следните опции за нулиране:
•

Нулиране на Wi-Fi, мобилен телефон и Bluetooth. Нулиране на всички
мрежови настройки.
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•

Нулиране на предпочитани приложения. Изчистване на всички
приложения без настройки, стандартни настройки на приложението,
известия за приложения, ограничения на заден план и други разрешения
за приложения.

•

Изтриване на всички данни (фабрично нулиране). Това ще изтрие
всички данни от вътрешното хранилище на вашия телефон. Това включва
данните за профила ви в Google, системата и приложенията, изтегляните
приложения, музиката, снимките и други потребителски данни.

3. Потвърдете нулирането.
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7. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА RAZER
ЛОГОТО
От промяната на светлинните ефекти, използването им за показване на известия за
приложения, настройване на консумацията на енергия от осветлението на логото стартиране на приложението Chroma Configurator, предварително инсталирано в
телефона ви, за да персонализирате функциите и светлинния ефект на логото на
вашият Razer телефон.

RAZER PHONE 2
При стартирането на приложението Chroma Configurator, ще се отвори страницата по
подразбиране на Razer Phone 2.

Оттук можете да направите следното:


Моят Chroma ефект. Това ще позволи ефекта на Chroma върху осветлението на
логото. По подразбиране това се настройва на спектърна цикличност. Ако е
активирано, докоснете Моят Chroma Effect, за да отворите страницата Chroma
Effect.



Уведомления. Активирайте тази настройка, за да използвате осветлението на
логото на Razer, за да изведете известия за избрани приложения.
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Консумация на батерията. Променете колко батерия се консумира от
осветлението на логото, след като е активирано. Можете да промените тази
настройка в някой от долупосочените режими:
•

Нисък. Режим по подразбиране. Този режим автоматично деактивира
осветлението на логото, след като го изберете.

•

Среден. Този режим ще покаже ефектите на Chroma, когато екранът е
включен, и известията, когато екранът е изключен.

•

Висок. Показва ефекта на Chroma на логото, докато не се активира или
докато не се изключили напълно режимите.
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КОНФИГУРИРАНЕ НА CHROMA EFFECT
След като активирате My Chroma Effect, с повторно докосване на My Chroma Effect ще
отворите страницата на Chroma Effect. Оттук можете да промените светлинните ефекти
върху логото на Razer, като използвате предварително зададени настройки и/или да
персонализирате избрания ефект допълнително (ако е приложимо); и дори да
промените нивото си на яркост, ако е необходимо.
Настройване на яркостта
Използвайте бутона Яркост (
), за да регулирате нивото
на яркостта на логото, като използвате плъзгача Светодиод.

Промяна на Chroma Effects
Докоснете бутона Ефект
(намиращ се в долната дясна
част на екрана Chroma Effect), за
да промените светлинния ефект
на логото.
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Можете да промените ефекта върху някоя от опциите, дадени по-долу:
Ефект

Как работи

Дишане

Логото ще избледнее във и извън избрания
цвят

Цикъл на спектъра

Chroma Effect по подразбиране. Логото ще
се движи между 16,8 милиона цвята
безкрайно.

Статичен

Логото остава запаметено в избрания цвят

Промяна на Chroma Effects
Цветът за ефекти Дишане и Статичен може да се промени с
помощта на инструмента за избор на цвят или чрез
въвеждане на шестнадесетичен цветен код.
Интензивността на избрания цвят може да се промени чрез
докосване на цветен бутон (до бутона за яркост) и
регулиране на плъзгача за интензивност на цвета до
предпочитания тон.
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8. БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Всеки телефон разполага със собствен набор от указания за безопасност. Ето какво
препоръчваме за вашия Razer Phone 2.
Хардуер


Използвайте само Бързото зарядно устройство и/или приложените към него
аксесоари и купувайте само аксесоари, направени и/или одобрени от Razer.



Използвайте само включеният ЩИФТ за изваждане на SIM картата в съответният
отвор на тавичката на вашата SIM карта.



Ключът за захранване на телефона ви също е сензор за пръстови отпечатъци.
Не излагайте клавиша за захранване на остри предмети като монети и/или
ключове, които могат да причинят вдлъбнатини или драскотини.



Ако екранът на телефона ви се счупи или напука, обърнете се към квалифициран
сервизен персонал за ремонт.



Екранът на телефона ви е проектиран така, че да отговаря на светлинните
сензори и бутони. Не натискайте прекомерно екрана или не натискайте който и
да е от бутоните му с ненужна сила.



Ако срещнете проблеми при използването на телефона си и отстраняването на
неизправности е неуспешно, изключете го и се свържете с горещата телефонна
линия на Razer или посетете support.razer.com за помощ. Не обслужвайте или
поправяйте телефона сам. Това ще анулира вашата гаранция.

Употреба
Пазете телефона далеч от деца. Особено неговите аксесоари.
Използвайте телефона си в среда с температури от 0°C (32°F) до 40°C (104°F). Ако
температурите надвишат този обхват, изключете телефона и изключете телефона и
оставете температурата да се върне в оптимален диапазон.
Razer Phone 2 е създаден за забавление. Имайте предвид обаче, че
изтеглянето/качването на прекалено голям брой файлове, стрийминг на онлайн
съдържание, активиране на GPS или местоположението на вашия телефон и други
подобни услуги за данни може да доведе до прекомерни такси за данни.
Законите за движение по пътищата. Не използвайте телефона си при шофиране.
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Не използвайте телефона си, когато извършвате каквато и да е дейност, която
изисква внимание към заобикалящата ви среда, като ходене или бягане.
Избягвайте да използвате или изключвате телефона си в зони, които забраняват
използването му, като например самолети, бензиностанции или театри.

Вода и прах
Razer Phone 2 има номинална стойност до IP67. Той е прахоустойчив и е проектиран да
издържа на кратко и минимално потапяне във вода на минимални дълбочини.
Ако телефонът ви се намокри, подсушете го добре с мека, суха кърпа. Уверете се, че
телефонът и USB-C порта са напълно изсъхнали, преди да опитате отново да заредите
телефона си и/или да махнете тавичката за SIM карта.
Моля, имайте предвид, че щетите, причинени от пясък и/или течност няма да бъдат
покрити от гаранцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРЯИТА
Razer Phone 2 съдържа вътрешна литиево-йонна полимерна акумулаторна батерия.
Обикновено очакваната продължителност на живота на тази батерия зависи от нейното
използване. Ако батерията не се зарежда след няколко опита, тя може да не работи и
може да се наложи да се обърнете към екипа за поддръжка на клиенти. Не се
опитвайте сами да смените батерията.
Не отваряйте, не повреждайте или излагайте на проводящи материали (метал), влага,
течност, огън или топлина. Това може да доведе до изтичане на батерията или
експлозия, което да доведе до телесни повреди. Не използвайте и не зареждайте
батерията, ако тя е изтекла, обезцветена или деформирана.
Не оставяйте батерията разредена или неизползвана за продължителни периоди от
време. Когато не използвате Razer Phone 2 за повече от 30 дни, съхранявайте
телефона в напълно заредено състояние. Това ще предотврати повреда на батерията
поради прекомерно разредено състояние.
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9. ЮРИДИЧЕСКИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
©2018 Razer Inc. Всички права запазени. Razer, тройното лого на змия, Razer лого, “За
Геймъри. By Gamers.”, логото “Powered by Razer Chroma” logo and Razer Phone 2 са
търговски марки или регистрирани търговски марки на Razer Inc. и/или филиали на
компании в САЩ или други страни.
Razer Inc. ("Razer") може да има авторски права, търговски марки, търговски тайни,
патенти, заявки за патенти или други права върху интелектуална собственост
(регистрирани или нерегистрирани), които засягат продукта в това ръководство.
Обработката на това ръководство не ви дава лиценз за такова авторско право,
търговска марка, патент или друго право върху интелектуалната собственост. Razer
Phone 2 ("Продукта") може да се различава от снимките, независимо дали са на
опаковки или по друг начин. Razer не поема отговорност за подобни разлики или за
евентуални грешки. Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без
предизвестие.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА
За последните и настоящите условия на ограничената гаранция за продукти, моля,
посетете razer.com/warranty.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
В никакъв случай Razer не носи отговорност за загубени печалби, загуба на
информация или данни, специални, случайни, косвени, наказателни или последващи
или случайни щети, произтичащи по някакъв начин от разпространението, продажбата,
препродажбата, използването или невъзможност за използване на продукта. В никакъв
случай отговорността на Razer не надвишава продажната цена на продукта на дребно.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Тези условия се уреждат и се тълкуват съгласно законите на юрисдикцията, в която е
закупен продуктът. Ако някой от термините в настоящия документ се счита за
невалиден или неприложим, този термин (доколкото е невалиден или неприложим)
няма да има ефект и се счита за изключен, без да се обезсилва някое от останалите
условия. Razer си запазва правото да измени всяко условие по всяко време, без
предизвестие.
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