RAZER PHONE 2
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1. IEPAKOJUMA SATURS


Razer Phone 2*



Litija jonu akumulators (iebūvēts)



Ātrais lādētājs (dažādos reģionos var atšķirties)



USB-C uzlādes vads



USB-C audio adapters



SIM kartes izņemšanas adata



Svarīgas izstrādājuma informācijas ceļvedis

* Tālrunī var būt ievietota SIM karte atkarībā no izvēlētā mobilo sakaru operatora.
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2. GARANTIJA UN PRIEKŠROCĪBAS
Jūsu īpašumā nonākusi izcila ierīce — reģistrējiet to tiešsaistē, lai izmantotu visas pieejamās
priekšrocības! Jūs iegūsiet ekskluzīvus Razer piedāvājumus, informāciju par tālruņa ierobežoto
1 gada garantiju* utt.
Reģistrējiet vietnē razerid.razer.com/warranty

Tālruņa sērijas
numurs norādīts
uzlīmē uz
plastmasas
aizsargplēves,
kurā ietīts
tālrunis.

Jums ir jautājumi? Sazinieties ar Razer atbalsta dienestu, apmeklējot vietni support.razer.com

* Patērētāju tiesības. Ar šo ierobežoto garantiju jums tiek piešķirtas konkrētas likumiskās tiesības, turklāt
atkarībā no valsts, apgabala vai štata jums var būt arī citas tiesības. Razer neatņem, neierobežo un
nekavē citas jūsu tiesības, izņemot likumīgi atļautajos gadījumos. Skatiet attiecīgos valsts, apgabala vai
štata tiesību aktus, lai pilnībā izprastu savas tiesības. Sīkākus garantijas noteikumus un nosacījumus
skatiet vietnē razer.com/warranty
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3. IEPAZĪŠANĀS AR TĀLRUNI

A. Mikrofons

F. Skaļuma regulēšanas pogas

B. Priekšējā kamera

G. Ieslēgšanas poga un pirksta
nospieduma sensors

C. Apkārtnes apgaismojuma sensors
D. Skaļruņi

H. USB-C ports

E. microSD un SIM kartes slots
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I. Zibspuldze

L. USB-C audio adapters

J. Aizmugurējās kameras dubultais
objektīvs

M. USB-C uzlādes vads

K. Razer logotips Powered by Razer
ChromaTM

O. Ātrais lādētājs
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4. RAZER PHONE 2 UZSTĀDĪŠANA
SIM KARTES UN MICROSD KARTES IEVIETOŠANA
1. Iespiediet SIM kartes izņemšanas adatu. Tiek izgrūsts slots; ievietojiet tajā SIM karti.

2. Ja jums ir microSD karte, ievietojiet to attiecīgajā vietā.

Piezīme. Tālrunī var būt ievietota SIM karte atkarībā no izvēlētā mobilo sakaru operatora. Ja vēlaties lietot
microSD karti, visieteicamākā ir microSD kartes 10. klases versija (līdz 2 TB).
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RAZER PHONE 2 UZLĀDĒŠANA
Pievienojiet ātro lādētāju tālrunim Razer Phone 2 un tad — barošanas kontaktligzdai. Pilnībā
uzlādējiet tālruni. Kad tas uzlādēts, atvienojiet ātro lādētāju no tālruņa un barošanas
kontaktligzdas.

Ieteikums. Tālruni var vislabāk uzlādēt,
izmantojot komplektācijā iekļauto ātro
lādētāju. Turklāt lietojiet un/vai
iegādājieties tikai Razer ražotos un/vai
apstiprinātos piederumus.

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA


Lai ieslēgtu Razer Phone 2, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz tālrunis ieslēdzas.



Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz ekrānā redzama enerģijas
opciju izvēlne, tad pieskarieties opcijai Izslēgt.
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SĀKOTNĒJĀ UZSTĀDĪŠANA
Ieslēdzot pirmoreiz, Razer Phone 2 tiek attēlots sveiciena ekrāns, no kura var pāriet uz
uzstādīšanas vedni un/vai pat pielāgot tālruņa pamata iestatījumus lietotājiem ar redzes
traucējumiem.
Rīkojieties saskaņā ar ekrāna norādījumiem un izvēlieties tālruņa noklusējuma valodu, apstipriniet
Razer noteikumus un nosacījumus, atlasiet tālruņa savienojumu ar bezvadu vai mobilo datu tīklu,
kopējiet datus no mobilās ierīces vai iestatiet tālruni kā jaunu ierīci, kā arī veiciet citus tālruņa
iestatījumus.
Piezīme. Šos iestatījumus vēlāk var mainīt tālruņa iestatījumu izvēlnē.

RAZER ID REĢISTRĒŠANA
Pierakstieties tālrunī ar savu Razer ID, lai saņemtu ekskluzīvus Razer piedāvājumus. Izmantojot
Razer ID, varat lejupielādēt aizraujošus tālruņa motīvus no lietotnes Razer Theme Store un uzlikt
tālrunim, palaist Razer lietotnes, nepierakstoties tajās atkārtoti, kā arī lietot mūsu pakalpojumus
citās platformās.
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5. RAZER PHONE 2 LIETOŠANA
NOKLUSĒJUMA TĀLRUŅA POGU FUNKCIJAS






Ieslēgšanas poga
•

Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu tālruni.

•

Divreiz nospiediet, lai palaistu kameras lietotni jebkurā ekrānā.

•

Nospiediet un turiet, lai atvērtu enerģijas opciju izvēlni.

Skaļuma regulēšanas pogas
•

Palieliniet vai samaziniet zvana, multivides un modinātāja signāla skaļumu.

•

Kameras lietotnē nospiediet kādu no šīm pogām, lai uzņemtu fotoattēlu.

Ieslēgšanas poga un zema skaļuma regulēšanas poga
•

Vienlaicīgi nospiediet abas pogas, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu.

SKĀRIENEKRĀNA DARBĪBAS UN ŽESTI


Pieskāriens. Viegli pieskarieties, lai atlasītu opciju vai vienumu, palaistu izvēlēto lietotni vai
ar virtuālo tastatūru ievadītu tekstu.



Dubults pieskāriens. Dvreiz viegli pieskarieties attēlam, lai tuvinātu vai tālinātu attiecīgo
laukumu, vai tekstam, lai atlasītu vārdu.



Pieskāriens un turēšana. Pieskarieties vienumam vai lietotnei un turiet to, lai atvērtu tā(-s)
papildu opcijas.



Pieskāriens un vilkšana. Pieskarieties vienumam vai lietotnei un turiet to, tad virziet pirkstu
vietu, kurā vēlaties pārvilkt vienumu vai lietotni.



Pavilkšana. Viegli pieskarieties ekrānam un virziet pirkstu horizontāli vai vertikāli pa ekrānu,
lai virzītos pa sarakstiem, ritinātu tīmekļa lapas, pārlūkotu fotoattēlus un veiktu citas
pārlūkošanas navigācijas funkcijas.



Savilkšana un izplešana. Savelciet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu
vai citu saturu, piemēram, kartes un tīmekļa lapas.

EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA
Lai bloķētu ekrānu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas pogu. Ekrāns tiek izslēgts, kas nozīmē, ka tas ir
bloķēts. Lai atbloķētu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas pogu un tad pavelciet uz augšu.
Piezīme. Ja bloķēšanas ekrāna drošības iestatījumi tālrunī ir pielāgoti, jāizmanto tālruņa ekrāna
bloķēšanas iestatījums. Uzziniet vairāk par ekrāna bloķēšanu
FOR GAMERS. BY GAMERS.™
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BLOĶĒŠANAS EKRĀNS UN DARBVIRSMA
Bloķēšanas

Darbvirsma

A. Google Voice ievade
B. Atbloķēt ekrānu
C. Kamera
D. Statusa josla
E. Google meklēšanas logrīks
F. Doks
G. Galvenā navigācija
H. Ātrie iestatījumi
I. Paziņojumu rūts
J. Lietotņu meklēšana
K. Lietotņu panelis
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Bloķēšanas ekrāns
A. Google Voice ievade. Pavelciet šo ikonu uz augšu, lai aktivizētu Google Voice brīvroku
režīmam.
B. Ārkārtas zvans. Ārkārtas gadījumā zvaniet jebkuram adresātam, neatbloķējot ekrānu.
C. Kamera. Pavelciet šo ikonu uz augšu, lai atvērtu kameras lietotni, neatbloķējot ekrānu.
Darbvirsma
D. Statusa josla. Tajā attēlota īsa informācija, piemēram, brīdinājumi un paziņojumi.
Akumulatora statuss*

Tīklājs ir iespējots

Akumulators tiek uzlādēts*

Mobilie dati ir iespējoti*

Akumulatora taupīšanas režīms

Datu taupīšana ir iespējota

Netraucēt

Bluetooth ir aktīvs

Netraucēt (pilnīgs klusums)

Savienots pārī ar Bluetooth ierīci

Vibrēt

Tīkla signāls*

microSD karte ir atrasta

Nav signāla

Nav SIM kartes

Atrašanās vieta ir aktīva

Neatbildēts zvans

Lidmašīnas režīms

Pieejamie Wi-Fi tīkli

Jauns ziņojums

Izveidots savienojums ar Wi-Fi
tīklu
* Var atšķirties atkarībā no statusa, atrašanās vietas un/vai izmantotās lietotnes.
E. Google meklēšanas logrīks. Tūlītēja piekļuve Google meklēšanai vai nu ar balss ievades, vai
taustiņu ievades palīdzību.
F. Ātrie iestatījumi. Ātra piekļuve tālruņa svarīgākajiem iestatījumiem un paziņojumiem. Lai
piekļūtu ātrajiem iestatījumiem, ekrāna augšpusē velciet statusa joslu uz leju. Šo rūti var
izvērst, pieskaroties
vai vēlreiz pavelkot uz leju, lai skatītu visus pieejamos iestatījumus.
Tāpat, izmantojot rediģēšanas ikonu ( ), var pievienot vai noņemt attēlotās paziņojumu
ikonas, kā arī, izmantojot iestatījumu ikonu ( ), var piekļūt tālruņa iestatījumiem.
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Pēc noklusējuma ātrajos iestatījumos redzamas šādas ikonas:
Ikona

Paziņojums
Bezvadu tīkls



Attēlo Wi-Fi tīklu, ar ko tālrunis ir savienots.



Pieskarieties, lai iespējotu vai atspējotu Wi-Fi, vai
pieskarieties Wi-Fi, lai rādītu pārējos Wi-Fi tīklus
uztveršanas diapazonā.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu Wi-Fi iestatījumus.
Uzziniet vairāk par Wi-Fi

Bluetooth



Pieskarieties, lai iespējotu Bluetooth, vai pieskarieties
Bluetooth, lai skatītu visas ierīces, kas savienotas pārī ar tālruni.



Pieskarieties un turiet, lai skatītu visas pieejamās
Bluetooth ierīces uztveršanas diapazonā.
Uzziniet vairāk par Bluetooth

Netraucēt

Lukturītis
Automātiskā
ekrāna
pagriešana



Attēlo to opciju Netraucēt, kura pašlaik tiek izmantota.



Pieskarieties, lai iespējotu vai atspējotu atlasīto opcijas
Netraucēt režīmu, vai pieskarieties Netraucēt, lai rādītu
pārējos pieejamos režīmus.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu opcijas Netraucēt
preferences. Uzziniet vairāk par opciju Netraucēt

Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti.


Pieskarieties, lai pārslēgtu tālruņa ekrāna orientāciju no
automātiskās ekrāna pagriešanas uz portreta režīmu un otrādi.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu displeja iestatījumus.
Uzziniet vairāk par displeju

Akumulatora
taupīšana



Pieskarieties, lai iespējotu akumulatora taupīšanas režīmu.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu akumulatora
iestatījumus.
Uzziniet vairāk par akumulatora iestatījumiem

Mobilie dati



Tiek rādīts SIM kartes pakalpojumu sniedzēja nosaukums.



Pieskarieties, lai piekļūtu tālruņa datu lietojuma
iestatījumiem.
Uzziniet vairāk par datu lietojumu
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Dolby Atmos®



Pieskarieties, lai iespējotu vai atspējotu Dolby Atmos®,
vai pieskarieties Dolby, lai atlasītu Dolby Atmos®
sākotnējos iestatījumus.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu lietotni Dolby Atmos®.
Uzziniet vairāk par Dolby Atmos®

Lidmašīnas
režīms



Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu lidmašīnas režīmu.



Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu tīkla un interneta iestatījumiem.
Uzziniet vairāk par tīkla un interneta iestatījumiem

Raidīšana
Tīklājs



Pieskarieties, lai tālruņa ekrānu raidītu saderīgā ierīcē.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu raidīšanas iestatījumus.



Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu tīklāja funkciju.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu tīklāja un piesaistes iestatījumus.
Uzziniet vairāk par tīklāju

Datu
saglabāšana



Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu saglabāšanas
funkciju. Identificētās lietotnes nevarēs sūtīt un/vai
saņemt datus fonā, kamēr iespējotas.



Pieskarieties, lai piekļūtu tālruņa datu lietojuma iestatījumiem.
Uzziniet vairāk par datu lietojumu

Lai pievienotu citas opcijas ātrajai izvēlnei, pieskarieties
Ikona

:

Paziņojums
Atrašanās vieta



Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu atrašanās vietas funkciju.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu atrašanās vietas iestatījumus.
Uzziniet vairāk par atrašanās vietu

Krāsu inversija



Pieskarieties, lai pārslēgtu no normāla krāsu režīmu uz
invertētu krāsu režīmu un otrādi.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu piekļuves iestatījumus.
Uzziniet vairāk par piekļuvi

Nakts gaisma



Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts gaismu.



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu nakts gaismas iestatījumus.
Uzziniet vairāk par nakts gaismu
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NFC



Pieskarieties, lai tālrunī iespējotu vai atspējotu NFC
(tuva darbības lauka sakarus).



Pieskarieties un turiet, lai atvērtu savienoto ierīču
iestatījumus.
Uzziniet vairāk par savienotajām ierīcēm

Google Nearby

Pieskarieties, lai piekļūtu lietotnei Google Nearby.
Uzziniet vairāk par Google Nearby

G. Doks. Izmantojiet doku, lai uzreiz piekļūtu biežāk lietotajām lietotnēm. Atkarībā no dokotās
lietotnes varat turēt nospiestu dokoto lietotni, lai izmantotu kādu šādām opcijām:
•

Noņemt. Noņemiet lietotnes īsceļu no doka.

•

Pievienot logrīku. Pievienojiet darbvirsmai dokotās lietotnes logrīku (ja ir).

•

Lietotnes informācija. Skatiet lietotnes informāciju.

•

Rediģēt īsceļu. Rediģējiet lietotnes īsceļa rekvizītus, piemēram, tā etiķeti un
pavilkšanas darbību.

•

Citas darbības. Dažās lietotnēs ir pieejamas plašākas darbības (piemēram, jaunas
sarunas ziņojumiem utt.).

H. Sākuma navigācija. Primārā navigācija visām lietotnēm.


Atgriezties. Varat atgriezties iepriekš atvērtajā ekrānā vai noslēpt aktīvos logus.



Sākums. Pieskarieties, lai atgrieztos darbvirsmā. Pieskarieties un turiet šo pogu,
lai atvērtu Google Assistant.



3 Aktīvās lietotnes. Tiek attēlotas nesen atvērtās lietotnes. Visas atvērtās
lietotnes var aizvērt, pieskaroties opcijai NOTĪRĪT VISU, vai atvērt lietotnes sadalītajā
skatā, pieskaroties lietotnei sarakstā un velkot to uz augšu. Atsevišķu lietotni var
aizvērt, pieskaroties tās ikonai .

I. Lietotņu panelis. Tiek attēlotas visas tālrunī instalētās lietotnes. Lai piekļūtu lietotņu
izvēlnei no doka, vienkārši pavelciet uz augšu. Pieskarieties ikonai, lai palaistu lietotni, vai arī
pieskarieties un turiet, lai atvērtu citas lietotnes opcijas un darbības.

RAKSTZĪMJU VAI TEKSTA IEVADE
Pieskaroties jebkuram ievades vai teksta laukam, tiek automātiski atvērta Gboard tastatūra.
Uzziniet vairāk par Gboard
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6. TĀLRUŅA KONFIGURĒŠANA
DARBVIRSMAS PIELĀGOŠANA
Lietotņu īsceļi
Lietotņu īsceļu pievienošana un noņemšana
Lai uzreiz piekļūtu visbiežāk izmantotajām lietotnēm, pievienojiet šo lietotņu īsceļus darbvirsmai.


Lai pievienotu jaunus lietotņu īsceļus darbvirsmai, vienkārši pieskarieties lietotņu panelī
jebkurai lietotnei un turiet to, tad velciet lietotni uz izvēlēto darbvirsmas laukumu.



Lai noņemtu lietotnes īsceļu, pieskarieties lietotnes īsceļam un turiet to, tad pieskarieties

.

Lietotņu īsceļu grupēšana
Lai grupētu vairākus lietotņu īsceļus vienā darbvirsmas mapē, pieskarieties lietotnes īsceļam un
velciet to uz lietotnes īsceļu, ar kuru vēlaties to grupēt. Pieskarieties nenosauktajai mapei un tad
pieskarieties tās nosaukumam, lai piešķirtu jaunu nosaukumu.
Fona tapetes maiņa
Pielāgojiet tālruņa izskatu ar kādu no pieejamajām fona tapetēm vai pielāgotu fona tapeti.
1. Pieskarieties jebkur darbvirsmā un turiet, pēc tam pieskarieties fona tapetēm.
2. Atlasiet avotu attēlam, kuru vēlaties izmantot kā fona tapeti.
3. Atlasiet fona tapetes atrašanās vietu: centrā, pie kreisās malas vai labās malas.
4. Pieskarieties opcijai Iestatīt fona tapeti, tad pieskarieties ekrāniem, kuriem vēlaties iestatīt
šo fona tapeti. Uzziniet vairāk par fona tapetēm
Logrīku lietošana
Logrīki ir tālrunī visbiežāk lietoto lietotņu samazinātās versijas, kuras var pievienot darbvirsmai, lai
uzreiz piekļūtu lietotņu funkcijām.
1. Pieskarieties jebkur darbvirsmā un turiet, pēc tam pieskarieties logrīkiem (

).

2. Pieskarieties izvēlētajam logrīkam un turiet, tad velciet to uz izvēlēto laukumu.
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Nova Launcher iestatījumi
Razer Phone 2 noklusējuma palaidējs ir Nova Launcher ( uzziniet vairāk par Nova Launcher ). Nova
Launcher iestatījumiem var piekļūt, turot nospiestu darbvirsmu un tad pieskaroties iestatījumiem,
vai arī palaižot Nova Launcher iestatījumu lietotni no lietotņu paneļa.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

6

IEPAZĪŠANĀS AR TĀLRUŅA IESTATĪJUMIEM
Ar lietotņu panelī pieejamo iestatījumu lietotni var pielāgot un pārvaldīt tālruņa vispārīgos
rekvizītus.
Tīkls un internets
Pārvaldiet un konfigurējiet dažādus tīkla un savienojamības iestatījumus.
Wi-Fi
Savienojiet tālruni ar bezvadu tīklu uztveršanas diapazonā.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Lai savienotu tālruni ar bezvadu tīklu:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu paneli, tad dodieties uz Iestatījumi >
Tīkls un internets > Wi-Fi.
2. Ieslēdziet Wi-Fi . Tālrunis sāk automātiski skenēt bezvadu tīklus uztveršanas diapazonā. Lai
atsvaidzinātu sarakstu, vienkārši pavelciet uz leju.
Piezīme. Wi-Fi iestatījumu lapai var piekļūt arī no ātrajiem iestatījumiem. Pieskarieties Wi-Fi ikonai
ātrajos iestatījumos un turiet, lai tālrunis skenētu pieejamos bezvadu tīklus.
3. Pieskarieties bezvadu tīklam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, tad ievadiet tīkla paroli
(ja ir).
Piezīme. Kad savienojums ir izveidots, tālrunis automātiski savienosies ar šo bezvadu tīklu, ja būs
tā uztveršanas diapazonā un tālruņa Wi-Fi būs ieslēgts.
Manuālā savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Ja vēlaties manuāli savienot tālruni ar slēptu bezvadu tīklu:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu paneli, tad dodieties uz Iestatījumi >
Tīkls un internets > Wi-Fi.
2. Ieslēdziet Wi-Fi .
3. Skenēto bezvadu tīklu saraksta apakšā pieskarieties opcijai + pievienot tīklu un ievadiet
vajadzīgos datus.
Piezīme. To arī var paveikt, atverot Tīkls un internets > Wi-Fi > Saglabātie tīkli > Pievienot tīklu.
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Wi-Fi preferences
Iespējojiet paziņojumus par publiskā tīkla pieejamību, instalējiet sertifikātus, izmantojiet dažādas
Wi-Fi funkcijas un skatiet citus tīkla rekvizītus, piemēram, MAC un IP adreses.
Tīkla paziņojumi
Varat ieslēgt tīkla paziņojumu opciju, lai iespējotu paziņojumus, kad uztveršanas diapazonā
pieejams publiskais tīkls.
Sertifikātu instalēšana
Reizēm dažas lietotnes vai bezvadu tīkli var pieprasīt tālrunim instalēt īpašus sertifikātus, lai varētu
palaist šīs lietotnes vai bezvadu tīklus. Lielākoties sertifikāti tiek automātiski instalēti tālrunī. Taču,
ja kāds ir manuāli jāinstalē, rīkojieties šādi:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti.
2. Pieskarieties opcijai Instalēt sertifikātus.
3. Pieskarieties sānu joslai (

) un atrodiet lejupielādēto sertifikātu, kas jāinstalē.

4. Vajadzības gadījumā mainiet sertifikāta akreditācijas datus un tad pieskarieties opcijai Labi.
Wi-Fi Direct lietošana
Izmantojiet bezvadu savienojamību, lai savienotu tālruni ar citu Wi-Fi Direct ierīci. Izmantojiet šo
funkciju, lai koplietotu kontaktpersonas un failus ar citām ierīcēm.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai
Iestatījumi, tad atveriet Tīkls un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti.
2. Pieskarieties opcijai Wi-Fi Direct.
3. Atlasiet sarakstā ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un nosūtiet Wi-Fi Direct
uzaicinājumu.
4. Apstipriniet uzaicinājumu šajā ierīcē. Ierīce tagad ir savienota ar tālruni, izmantojot Wi-Fi
Direct.
Piezīme. Lai atvienotu savienoto ierīci, sarakstā pieskarieties šai ierīcei un tad apstipriniet.
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu, izmantojot WPS
Nospiežot Wi-Fi Protected Setup (WPS) spiedpogu, var izveidot savienojumu ar WPS ierīci. Lai
savienotu tālruni ar WPS maršrutētāju, nospiediet WPS spiedpogu vai arī izmantojiet WPS PIN
ievades funkciju.
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WPS spiedpogas lietošana
1. Nospiediet WPS maršrutētāja WPS spiedpogu, lai sāktu WPS uzstādīšanu.
Piezīme. Skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatas norādījumus par to, kā lietot
WPS funkciju.
2. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti.
3. Pieskarieties opcijai WPS spiedpoga. Tālrunis automātiski izveido savienojumu ar WPS
maršrutētāju.
Piezīme. Uzstādīšana jāveic divu minūšu laikā. Pretējā gadījumā savienošana pārī būs jāveic
atkārtoti.
WPS PIN ievades lietošana
1. Piekļūstiet WPS maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnei un naviģējiet uz WPS lapu.
Piezīme. Skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatas norādījumus par to, kā lietot
WPS funkciju.
2. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Wi-Fi > Wi-Fi preferences > Detalizēti.
3. Pieskarieties opcijai WPS PIN ievade, un tālrunis ģenerēs WPS PIN.
4. Maršrutētāja WPS lapā ievadie WPS PIN, ko tālrunis ģenerēja WPS PIN laukā. Tālrunis
automātiski izveido savienojumu ar WPS maršrutētāju.
Piezīme. Uzstādīšana jāveic divu minūšu laikā. Pretējā gadījumā tālrunī jāģenerē jauns WPS PIN.
Mobilais tīkls
Pārvaldiet tālruņa datu pakalpojumu un iestatījumus. Lai piekļūtu mobilā tīkla iestatījumiem,
darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls un
internets > Mobilais tīkls.
Ja vēlaties, pēc tam varat konfigurēt šādus iestatījumus:


Mobilie dati. Ieslēdziet vai izslēdziet mobilos datus.



Viesabonēšana. Ieslēdziet vai izslēdziet viesabonēšanu, ja tālrunis izmanto citu mobilo tīklu.



Vēlamais tīkla veids. Izvēlieties noteiktu mobilā tīkla veidu, ko tālrunis izmantos.



Piekļuves punktu nosaukumi. Atlasiet vai pievienojiet piekļuves punktu nosaukumus (APN).



Automātiski izvēlēties tīklu. Iestatiet tālrunī automātisku tīkla izvēli atbilstīgi ievietotajai SIM kartei.



Tīkls. Skatiet pieejamos tīkla operatorus.
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Datu lietojums
Uzraugiet un iestatiet datu lietojuma ierobežojumus visām lietotnēm, kā arī iestatiet vajadzīgos
paziņojumus vai brīdinājumus, kad sasniegts datu ierobežojums.
Datu lietojuma brīdinājuma iestatīšana
Iestatiet brīdinājumu par datu ierobežojumu, lai nepārsniegtu noteikto datu lietojuma.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Datu lietojums.
2. Pieskarieties joslai Lietojums un tad ievadiet vēlamo datu lietojuma ierobežojumu. Atkarībā
no vēlamā ierobežojuma lieluma izvēlieties megabaitus vai gigabaitus kā vienību.
3. Pieskarieties opcijai Iestatīt, lai saglabātu datu brīdinājuma ierobežojumu.
Datu saglabāšanas lietošana
Samaziniet datu kopējo lietojumu, neļaujot identificētajām lietotnēm sūtīt un/vai saņemt datus fonā.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Datu lietojums.
2. Pieskarieties opcijai Datu saglabāšana un ieslēdziet to.
3. Pieskarieties opcijai Neierobežoti dati un ieslēdziet lietotnes, kurām vēlaties iestatīt
ierobežotu datu piekļuvi.
Piezīme. Varat pievienot arī sarakstā iekļautās sistēmas lietotnes, vienkārši pieskaroties
pieskaroties opcijai Parādīt sistēmu.

, tad

Mobilo datu iespējošana
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Datu lietojums.
2. Pieskarieties opcijai Mobilie dati, lai ieslēgtu mobilos datus.
Piezīme. Tālruņa mobilos datus var iespējot arī ātrajos iestatījumos.
Lietotnes datu lietojuma pārbaude (mobilie dati un Wi-Fi)
Lai skatītu un uzraudzītu katras lietotnes datu lietojuma apmēru:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Datu lietojums.
2. Atlasiet, vai vēlaties skatīt Wi-Fi datu lietojumu vai mobilo datu lietojumu.
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3. Atrodiet sarakstā lietotni, kuru vēlaties uzraudzīt. Tiek attēlots pārskats par katras lietotnes
datu lietojumu; padziļinātus lietojuma datus var uzzināt, pieskaroties attiecīgajai lietotnei.
Datu lietojuma brīdinājuma pielāgošana
Datu lietojuma brīdinājumu var pielāgot plāna norēķinu ciklam. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai
piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls un internets > Datu lietojums > Norēķinu
cikls. Varat pielāgot šādus rekvizītus:


Norēķinu cikls. Iestatiet noteiktu mēneša datumu, kurā tiks atiestatīts datu lietojuma
skaitītājs.



Iestatīt datu brīdinājumu. Ieslēdziet vai izslēdziet datu brīdinājumu. Ja datu brīdinājums ir
iespējots, varat iestatīt datu apjomu, kāds jāpatērē, lai tiktu attēlots datu lietojuma
brīdinājums.



Datu brīdinājums. Iestatiet datu apjomu, kāds jāpatērē, lai tiktu aktivizēts brīdinājums.



Iestatīt datu ierobežojumu. Automātiski izslēdziet mobilos datus, tiklīdz sasniegts noteikts
datu ierobežojums.



Datu ierobežojums. Iestatiet datu apjomu, kāds jāpatērē, lai tiktu aktivizēts ierobežojums.

Tīklājs un piesaiste
Izmantojiet tālruņa tīklāja un bezvadu piesaistes opcijas. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu
lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls un internets > Tīklājs un piesaiste.
Piezīme. Jebkura no šīm funkcijām var ievērojami ietekmēt akumulatora kopējo lietojumu.


USB piesaiste. Koplietojiet tālruņa interneta savienojumu ar savienoto USB resursierīci.



Wi-Fi tīklājs. Koplietojiet tālruņa interneta savienojumu, izveidojot tālruni par Wi-Fi tīklāju.
Wi-Fi tīklāja iestatījumus var mainīt, izmantojot opciju Uzstādīt Wi-Fi tīklāju.



Bluetooth piesaiste. Koplietojiet tālruņa interneta savienojumu, izmantojot Bluetooth.
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VPN
Uzstādiet, savienojiet un/vai pārvaldiet personīgos VPN (virtuālos privātos tīklus).
Piezīme. Lai izmantotu šo funkciju, vajadzīga bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.
Lai pievienotu VPN profilu:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai
Iestatījumi, tad atveriet Tīkls un internets > VPN.
4. Pieskarieties pogai + , tad pareizi ievadiet vajadzīgo datus laukos Rediģēt VPN profilu. VPN
sarakstam tiks pievienots jauns profils.
Lai rediģētu VPN profilu:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai
Iestatījumi, tad atveriet Tīkls un internets > VPN.
5. Pieskarieties attiecīgajai VPN profila iestatījumu ikonai (
labojiet vajadzīgos laukus.

), kuru vēlaties rediģēt, un tad

6. Pieskarieties opcijai Saglabāt, lai saglabātu izmaiņas, vai opcijai Aizmirst, lai dzēstu VPN
profilu.
Lai izveidotu savienojumu ar VPN profilu vai to atvienotu:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai
Iestatījumi, tad atveriet Tīkls un internets > VPN.
2. Pieskarieties VPN profilam, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un ievadiet vajadzīgos
datus.
3. Pieskarieties opcijai Savienot.
Piezīme. Lai atvienotu VPN profilu, pieskarieties aktīvajam VPN profilam un tad pieskarieties
opcijai Atvienot.
Lidmašīnas režīms
Lietojiet lidmašīnas režīmu, lai tālrunī atspējotu visas savienojamības funkcijas, piemēram, Wi-Fi,
tīkla datus un Bluetooth. Lai ieslēgtu vai izslēgtu lidmašīnas režīmu, veiciet kādu no šīm darbībām:


Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Tīkls
un internets > Lidmašīnas režīms.



Darbvirsmā pilnībā izvērsiet ātros iestatījumus un tad pieskarieties opcijai Lidmašīnas
režīms.
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Savienotās ierīces
Pārvaldiet tālruņa funkcijas savienojuma izveidošanai ar citām ierīcēm.
Bluetooth
Droši savienojiet tālruni pārī ar Bluetooth ierīci.
Bluetooth iestatījumu konfigurēšana
Droši savienojiet tālruni pārī ar tuvumā esošu Bluetooth ierīci.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Savienotās ierīces > Bluetooth.
2. Ieslēdziet Bluetooth, lai izmantotu kādu šādām opcijām:
•

Savienot pārī jaunu ierīci. Skenējiet pieejamās Bluetooth ierīces, kuras var savienot
pārī.

•

Ierīces nosaukums. Pārdēvējiet attēloto tālruņa Bluetooth ierīces nosaukumu.

•

Saņemtie faili. Atveriet mapi, kurā glabājas visi pa Bluetooth saņemtie faili.

•

Tālruņa Bluetooth adrese. Skatiet Bluetooth MAC adresi.

Tālruņa savienošana pārī ar Bluetooth ierīci
Lai tālruni savienotu pārī ar Bluetooth ierīci:
1. Iespējojiet Bluetooth ierīci, kuru vēlaties savienot pārī ar tālruni.
Piezīme. Iegaumējiet tās ierīces Bluetooth nosaukumu, kuru vēlaties savienot pārī ar tālruni, un
pārbaudiet, vai citas Bluetooth ierīces var atrast vai uztvert šo ierīci.
2. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, pieskarieties opcijai
Iestatījumi, tad atveriet Savienotās ierīces > Bluetooth.
Piezīme. Bluetooth iestatījumu lapai var piekļūt arī no ātrajiem iestatījumiem. Vienkārši nospiediet
Bluetooth ikonu ātrajos iestatījumos, lai atvērtu tālruņa Bluetooth iestatījumus.
3. Pieskarieties opcijai Savienot pārī jaunu ierīci, tad pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties
savienot pārī ar tālruni, un tad apstipriniet, ka vēlaties tālruni savienot pārī ar atlasīto ierīci.
Piezīme. Dažām ierīcēm var būt vajadzīgs Bluetooth kods savienošanai pārī, kas jāapstiprina abās
ierīcēs.
4. Ierīce tiks automātiski savienota pārī un pievienota pārī savienoto ierīču sarakstam.
Piezīme. Ja pārī savienotā ierīce atrodas līdzās un ir uztverama un ja tālruņa Bluetooth ir iespējots,
abas ierīces tiks automātiski savienotas pārī un/vai būs uzreiz pieejamas.
Bluetooth ierīces atļauju maiņa
Tiklīdz Bluetooth ierīce savienota pārī ar tālruni, varat mainīt šīs ierīces lietojuma atļaujas.
FOR GAMERS. BY GAMERS.™
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1. Sarakstā Bluetooth > Pārī savienotās ierīces pieskarieties tās ierīces ikonai
lietojuma atļaujas vēlaties mainīt.

, kuras

2. Pieskarieties visiem lietojumiem, kam vēlaties izmantot pārī savienoto ierīci. Ņemiet vērā,
ka šeit norādītie lietojumi katrā ierīcē var atšķirties:
•

Kontaktpersonu koplietošana. Koplietojiet tālruņa kontaktpersonas ar Bluetooth
ierīci.

•

Piekļuve internetam. Izmantojiet pārī savienoto Bluetooth ierīci interneta
savienojamības funkcijai.

•

Multivides audio. Izmantojiet pārī savienoto Bluetooth ierīci multivides audio
funkcijai.

•

Tālruņa audio. Izmantojiet pārī savienoto Bluetooth ierīci tālruņa zvanu funkcijai.

Bluetooth ierīces atvienošana
Lai Bluetooth ierīci atvienotu no tālruņa:
1. Sarakstā Bluetooth > Pārī savienotās ierīces pieskarieties tai Bluetooth ierīcei, kuru
vēlaties atvienot no tālruņa.
2. Atvienošanas uzvednē pieskarieties opcijai Labi, lai apstiprinātu. Ierīce tiks atvienota no
tālruņa.
Bluetooth ierīces aizmiršana
Lai noņemtu Bluetooth ierīci no pārī savienoto ierīču saraksta:
1. Sarakstā Bluetooth > Pārī savienotās ierīces pieskarieties tās ierīces ikonai
vēlaties atvienot no tālruņa.

, kuru

2. Pieskarieties opcijai Aizmirst, lai ierīci noņemtu no saraksta.
Piezīme. Ja vēlaties šo Bluetooth ierīci atkal pievienot sarakstam, ierīce ir no jauna jāsavieno pārī
ar tālruni.
Raidīšana
Tālruņa displejs tiek spoguļots uz ierīcēm, kam ir bezvadu projekcijas funkcija. Ņemiet vērā, ka
spoguļotais attēls var atšķirties dažādās ierīcēs, jo ne visas ierīces ir īpaši paredzētas raidīšanai.
1. Tālrunim un ierīcei, kurā tiks spoguļots tālruņa displejs, jābūt savienotiem vienā tīklā.
2. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Savienotās ierīces > Raidīt.
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3. Pieejamo ierīču sarakstā atlasiet attiecīgo ierīci un nogaidiet, līdz tiek sākta tālruņa ekrāna
spoguļošana ierīcē.
NFC
Iespējojiet vai atspējojiet NFC (tuva darbības lauka sakarus), lai savienotos ar citām NFC ierīcēm un
apmainītu datus ar tām.
Android Beam
Izmantojiet lietotni, lai pārsūtītu saturu, piemēram, pārlūka lapas, video, kontaktpersonas un citus
datus uz NFC ierīci, turot tālruni cieši līdzās šai ierīcei.
Drukāšana
Pārvaldiet tālruņa drukāšanas opcijas.
USB
Mainiet tālruņa sākotnējo USB funkciju uz kādu no šādām funkcijām, kad tas ir savienots ar USB
resursierīci, izmantojot USB vadu:


Uzlādēt šo ierīci. Tālrunis tiek tikai uzlādēts, kad savienots ar USB resursierīci.



Kļūt par barošanas avotu. Tiek uzlādēta savienotā USB resursierīce.
BRĪDINĀJUMS! Šī funkcija darbojas tikai ierīcēs, kas atbalsta USB uzlādi.



Pārsūtīt failus. Tiek pārsūtīti faili uz USB resursierīci un no tās. Resursierīcei ir pieejama
tālruņa iekšējā un ārējā krātuve.



Pārsūtīt fotoattēlus. Tiek pārsūtīti fotoattēli uz USB resursierīci un no tās. Resursierīcei ir
pieejamas tikai tālruņa iekšējas un ārējas krātuves attēlu mapes.



MIDI. Funkcija paredzēta ārējām USB MIDI ierīcēm.

Lietotnes un paziņojumi
Atsevišķi pārvaldiet katras lietotnes paziņojumus.
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Lietotnes informācija
Skatiet, atspējojiet, pārvaldiet vai iestatiet noklusējuma lietotnes, kas instalētas tālrunī.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Lietotnes un paziņojumi.
2. Atlasiet kādu no nesen atvērtajām lietotnēm vai skatiet visas tālrunī instalētās lietotnes.
Pēc tam varat skatīt, mainīt vai lietot šādus iestatījumus vai opcijas:
•

Atinstalēt vai atspējot. Atinstalējiet vai atspējojiet lietotni. Atspējot var tikai iepriekš
ielādētās lietotnes.

•

Piespiedu apturēšana. Apturiet atlasītās lietotnes darbību. Šī opcija ir noderīga, ja
lietotne nedarbojas pareizi un/vai ja vēlaties restartēt atlasīto lietotni.

•

Lietotnes paziņojumi. Pārvaldiet atlasītās lietotnes paziņojumu izturēšanos.

•

Atļaujas. Atļaujiet vai liedziet piekļuves atļaujas tālruņa funkcijām vai datiem.

•

Krātuve. Skatiet un pārvaldiet atlasītās lietotnes patērēto krātuves apjomu.

•

Datu lietojums. Skatiet un pārvaldiet atlasītās lietotnes datu lietojumu.

•

Akumulators. Tiek attēlots atlasītās lietotnes akumulatora lietojums.

•

Atvērt pēc noklusējuma. Iestatiet šo lietotni kā noklusējuma lietotni, kad
pieskaraties atbalstītajām saitēm.

Piezīme. Katrai lietotnei var būt atšķirīgi detalizētie lietotnes iestatījumi.

Paziņojumi
Katras lietotnes paziņojumu konfigurēšana
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Lietotnes un paziņojumi > Paziņojumi.
2. Pieskarieties lietotnei, ko vēlaties pielāgot. Varat konfigurēt šādas opcijas:
•

Ieslēgt. Iespējojiet vai atspējojiet visus lietotnes paziņojumus.

•

Atļaut paziņojumu punktu. Iespējojiet vai atspējojiet paziņojumu punkta displeju uz
lietotnes ikonas.

•

Kategorijas. Ieslēdziet, izslēdziet vai konfigurējiet citus pieejamos lietotnes
pakalpojumus, kas attēlo paziņojumus. Katrai lietotnei var būt atšķirīgas kategorijas.
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Bloķēšanas ekrāna paziņojumu konfigurēšana
Mainiet paziņojumu attēlojumu bloķēšanas ekrānā.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Lietotnes un paziņojumi > Paziņojumi.
2. Pieskarieties opcijai Bloķēšanas ekrānā un tad atlasiet kādu no šādām opcijām:
•

Parādīt visu paziņojumu saturu. Tiek attēlots viss paziņojumu saturs.

•

Noslēpt sensitīvu paziņojumu saturu. Tiek noslēpts viss paziņojumu saturs.

•

Nerādīt paziņojumus. Tiek atspējoti visi paziņojumi.

Citi paziņojumu rekvizīti
Atspējojiet paziņojumu punktus visām lietotnēm un/vai iestatiet noklusējuma paziņojumu signālu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Lietotnes un paziņojumi > Paziņojumi.
2. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju Atļaut paziņojumu punktus, lai rādītu vai noslēptu
paziņojumu punktus uz lietotņu ikonām.
3. Pieskarieties opcijai Noklusējuma paziņojumu signāls, lai mainītu noklusējuma signālu
visiem paziņojumiem.
Lietotņu atļaujas
Nosakiet, kurām lietotnēm ir atļauts piekļūt tālruņa atrašanās vietas datiem, mikrofonam un
kamerai.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Lietotnes un paziņojumi > Lietotņu atļaujas.
2. Atlasiet tālruņa funkciju vai aparatūru, kam vēlaties konfigurēt lietotņu atļaujas.
3. Izslēdziet vēlamās lietotnes, lai atlasītajai lietotnei liegtu piekļuves atļauju.
Ārkārtas brīdinājumi
Nosakiet, kurus brīdinājumus tālrunis var saņemt, un pielāgojiet citas brīdinājumu preferences.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Lietotnes un paziņojumi > Ārkārtas brīdinājumi.
2. Sadaļā Brīdinājumi varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
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•

AMBER brīdinājumi. Iespējojiet vai atspējojiet ārkārtas paziņojumu biļetenus par
bērnu nolaupīšanu.

•

Ārkārtas apdraudējumi. Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par ārkārtīgiem
dzīvības un īpašuma apdraudējumiem.

•

Smagi apdraudējumi. Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par smagiem dzīvības
un īpašuma apdraudējumiem.

•

Ārkārtas brīdinājumu vēsture. Skatiet aktīvos brīdinājumus tuvākajā apkaimē.

3. Sadaļā Brīdinājumu preferences varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
•

Vibrēt. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruņa vibrāciju, kad tiek saņemti brīdinājumi.

•

Brīdinājumu atgādinājuma signāls. Atspējojiet brīdinājumu atgādinājumus vai
izvēlieties šo atgādinājumu biežumu.

Īpašā lietotņu piekļuve
Nosakiet, kā visas lietotnes vai katra atsevišķi var piekļūt tālruņa funkcijām, aparatūrai un/vai datiem. Lai
piekļūtu šai opcijai, darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Īpašā lietotņu piekļuve. Pēc tam varat pielāgot katras lietotnes piekļuves opcijas:


Akumulatora optimizēšana. Optimizējiet lietotnes, lai optimizētu akumulatora lietojumu.



Ierīces administratora lietotnes. Skatiet vai deaktivizējiet tālruņa lietotnes, kam ir
piešķirtas ierīces administratora privilēģijas.



Opcijas Netraucēt lietotņu piekļuve. Neiekļaujiet opcijas Netraucēt lietotnes un atļaujiet
šīm lietotnēm mainīt saistītos iestatījumus.



Attēlot virs citām lietotnēm. Iespējojiet lietotnes palaišanu virs citām lietotnēm.



VR palīga pakalpojumi. Iespējojiet lietotnes palaišanu virtuālās realitātes režīmā.



Modificēt sistēmas iestatījumus. Atļaujiet lietotnei modificēt sistēmas iestatījumus.



Paziņojumu piekļuve. Atļaujiet lietotnei rādīt paziņojumus.



Attēls attēlā. Iespējojiet lietotnes opciju izveidot logu “attēls attēlā”, kad lietotne ir atvērta
vai tiek pamesta, lai šīs lietotnes logs tiktu attēlots citu aktīvo lietotņu augšpusē.



Īpašā īsziņu piekļuve. Atļaujiet lietotnei piekļūt īsziņām.



Neierobežoti dati. Iespējojiet lietotnes pilnīgu piekļuvi tīkla datiem, pat ja datu serveris ir aktīvs.



Piekļuve lietojumam. Atļaujiet lietotnei izsekot informāciju par to, kuras lietotnes tiek
izmantotas un cik bieži.



Instalēt nezināmas lietotnes. Iestatiet lietotni par uzticamu avotu, ja instalējat nezināmas
lietotnes.
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Akumulators
Uzraugiet un pārvaldiet katras aktivizētās lietotnes akumulatora patēriņu kopš brīža, kad tālrunis
bijis pilnībā uzlādēts. Pieskarieties akumulatora diagrammai, lai redzētu padziļinātus datus par
akumulatora patēriņu.
Akumulatora taupītāja iespējošana
Akumulatora taupītājs paredzēts tam, lai automātiski samazinātu veiktspēju, fona datu un citu
pakalpojumu samazināšanai, kad tālruņa akumulatora uzlādes līmenis samazinājies līdz noteiktai
procentuālajai vērtībai.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Akumulators > Akumulatora taupītājs.
2. Ieslēdziet akumulatora taupītāju. To var izdarīt arī ātrajos iestatījumos.
3. Pieskarieties opcijai Automātiski ieslēgt un atlasiet akumulatora uzlādes līmeņa vēlamo
procentuālo vērtību, pie kuras ieslēgsies akumulatora taupītājs.
Citi enerģijas pārvaldības iestatījumi
Akumulatora iestatījumos var mainīt arī šādas enerģijas pārvaldības funkcijas:


Akumulatora procenti. Statusa joslā ieslēdziet vai izslēdziet akumulatora uzlādes līmeņa
procentuālo vērtību.



Adaptīvais spilgtums. Optimizējiet tālruņa ekrāna spilgtumu atbilstīgi apkārtējam
apgaismojumam.



Miega režīms. Pielāgojiet laika ilgumu, pēc kāda ekrāna displejam jāizslēdzas.



Apkārtnes displejs. Aktivizējiet tālruņa ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi vai tālrunis tiek
paņemts rokā.



Lietotņu lietojums. Pārraugiet lietotņu kopējo lietojumu akumulatora patēriņu kopš brīža,
kad tālrunis bijis pilnībā uzlādēts.
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Displejs
Modificējiet tālruņa displeja iestatījumus, piemēram, spilgtuma līmeni, nakts gaismu, fona tapeti,
fonta lielumu un citus displeja iestatījumus.
Spilgtuma līmenis
Mainiet ekrāna spilgtuma līmeni.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs.
2. Pieskarieties opcijai Spilgtuma līmenis, lai attēlotu spilgtuma slīdni un pēc vajadzības
palielinātu vai samazinātu ekrāna spilgtumu.
Nakts gaisma
Piešķiriet tālruņa ekrānam dzeltenīgu nokrāsu, lai tumsā ekrāns būtu vieglāk salasāms.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Nakts gaisma.
2. Varat mainīt šādus nakts gaismas rekvizītus:
•

Grafiks. Iestatiet pielāgotu laiku, kad nakts gaismai jāieslēdzas, vai arī laikposmu no
saulrieta līdz saullēktam.

•

Statuss. Ieslēdziet vai izslēdziet nakts gaismu, izmantojot atlasīto grafiku (ja ir).

•

Intensitāte. Noregulējiet nakts gaismas nokrāsas intensitāti.

Atsvaidzes intensitāte
Mainiet ekrāna displeja atsvaidzes intensitāti.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Displejs.
2. Pieskarieties opcijai Atsvaidzes intensitāte un tad pieejamajās opcijās atlasiet vēlamo
atsvaidzes intensitāti.
Adaptīvais spilgtums
Optimizējiet spilgtuma līmeni atbilstīgi apkārtējam apgaismojumam.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Displejs.
2. Ieslēdziet adaptīvo spilgtumu, lai automātiski optimizētu ekrāna spilgtuma līmeni atbilstīgi
apkārtējam apgaismojumam.
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Salasāmība saules gaismā
Uzlabojiet teksta redzamību tiešā saules gaismā.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti.
2. Ieslēdziet salasāmību saules gaismā, lai iespējotu teksta kontrasta automātisku
pielāgošanu tiešā saules gaismā.
Fona tapete
Mainiet tālruņa bloķēšanas ekrāna un darbvirsmas fona tapeti.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti > Fona tapete.
2. Atlasiet lietotnes avotu attēlam, kuru vēlaties izmantot kā fona tapeti, un tad atlasiet
izvēlēto attēlu.
3. Pieskarieties opcijai Iestatīt fona tapeti, lai atlasītu izvēlēto attēlu kā fona tapeti.
Miega režīms
Pielāgojiet laika ilgumu, pēc kāda ekrāna displejam jāizslēdzas.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti.
2. Pieskarieties opcijai Miega režīms un tad atlasiet vēlamo neaktivitātes laiku līdz brīdim, kad
ekrāns izslēdzas.
Automātiskā ekrāna pagriešana
Iespējojiet vai atspējojiet automātisko ekrāna pagriešanu atbilstīgi tālruņa ekrāna orientācijai.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti.
2. Ieslēdziet automātisko ekrāna pagriešanu.
Krāsas
Mainiet ekrāna krāsu attēlojuma veidu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti.
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2. Pieskarieties opcijai Krāsas un tad atlasiet kādu no šādām krāsu opcijām:
•

Dabiskas. Šis ir ekrāna krāsu noklusējuma iestatījums.

•

Uzlabotas. Tiek mazliet palielināts ekrāna krāsu piesātinājums.

•

Spilgtas. Tiek optimizēts ekrāna krāsu piesātinājums.

Fonta lielums, displeja lielums un displeja izšķirtspēja
Palieliniet vai samaziniet ekrāna vienumu un teksta lielumu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti.
2. Pieskarieties displeja iestatījumam, ko vēlaties pielāgot.
3. Noregulējiet slīdni, lai samazinātu vai palielinātu teksta lielumu, displeja lielumu un displeja
izšķirtspēju.
Ekrānsaudzētājs
Pielāgojiet tālruņa displeju, kad tas ir dokots un/vai tiek uzlādēts.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Detalizēti > Ekrānsaudzētājs.
2. Pieskarieties opcijai Pašreizējais ekrānsaudzētājs, lai atlasītu kādu no šādiem
ekrānsaudzēšanas režīmiem:
•

Pulkstenis. Iestatiet analogā vai digitālā pulksteņa attēlojumu. Pieskarieties
ikonai, lai atlasītu vēlamo pulksteņa veidu un izvēlētos nakts gaismu, ja tāda tiks
izmantota.

•

Krāsas. Tiek attēlots mainīgo krāsu spektrs.

•

Fotorāmis. Attēli tiek attēloti fotorāmī. Pieskarieties
iekļaujamās attēlu mapes.

•

Fototabula. Attēli tiek attēloti fototabulā. Pieskarieties
iekļaujamās attēlu mapes.

•

Fotoattēli. Attēlojiet ierīcē vai Google kontā saglabātos fotoattēlus, kā arī pielāgojiet
izmantojamos efektus un tīkla datus.

ikonai, lai atlasītu
ikonai, lai atlasītu

3. Pieskarieties opcijai Kad sākt, lai atlasītu vajadzīgo savienojumu, kad atlasītais
ekrānsaudzētājs tiek attēlots.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

22

Apkārtnes displejs
Izvēlieties, vai aktivizēt ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi, vai ne.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs > Apkārtnes displejs.
2. Ieslēdziet apkārtnes displeju, lai automātiski aktivizētu ekrānu, kad tiek saņemti paziņojumi.
Aktivizēšana ar pieskārienu; miega režīms ar pieskārienu
Iespējojiet vai atspējojiet ekrāna aktivizēšanu vai miega režīmu, ja divreiz pieskarsieties ekrānam.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Displejs.
2. Ieslēdziet vai izslēdziet opciju Aktivizēšana ar pieskārienu un/vai Miega režīms ar
pieskārienu.
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Skaņa
Noregulējiet tālruņa sistēmas skaļumu un iestatiet zvana signālus un citus signālus.
Dolby Atmos®
Tiek palaista lietotne Dolby Atmos®. Uzziniet vairāk par Dolby Atmos®
Sistēmas skaļums un vibrācija
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Skaņa.
2. Izmantojiet multivides, brīdinājumu un zvana signāla skaļuma slīdņus, lai atsevišķi
noregulētu katru no šiem iestatījumiem.
3. Varat ieslēgt arī opciju Zvanot arī vibrēt, lai iespējotu vibrāciju, saņemot tālruņa zvanus.
Opcijas Netraucēt preferences
Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu konkrētiem paziņojumiem un citiem brīdinājumiem atbilstīgi
vēlamajam laikam vai grafikam.
Tikai prioritāro režīma konfigurēšana
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Skaņa > Opcijas Netraucēt preferences.
2. Pieskarieties opcijai Drīkst tikai prioritārie.
3. Ieslēdziet iestatījumus, kuri būs atļauti tikai ar prioritāro režīmu.
4. Iestatiet kontaktpersonas, kuras var jums nosūtīt īsziņas vai piezvanīt.
Piezīme. Varat ieslēgt arī opciju Atkārtotie zvanītāji, lai saņemtu zvanu no kontaktpersonām, kuras
atkārtoti piezvana 15 minūšu laikā.
Vizuālo traucējumu bloķēšana
Iespējojiet vai atspējojiet to paziņojumu, kuri apklusināti ar opcijas Netraucēt palīdzību, ieskatu vai
parādīšanos ekrānā, kā arī ekrāna aktivizēšanu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Skaņa > Opcijas Netraucēt preferences.
2. Iespējojiet vai atspējojiet visus vēlamos iestatījumus opcijai Bloķēt, kad ekrāns ieslēgts vai
izslēgts.
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Zvana signālu, skaņu un vibrācijas pielāgošana
Modificējiet sistēmas zvana signālu, skaņu un vibrācijas iestatījumus.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Skaņa.
2. Atlasiet vēlamo zvana signālu no šādiem skaņas iestatījumiem:
•

Tālruņa zvana signāls. Noklusējuma signāls tālruņa zvaniem.

•

Noklusējuma paziņojumu signāls. Noklusējuma signāls visiem paziņojumiem.

•

Noklusējuma brīdinājumu signāls. Noklusējuma signāls visiem brīdinājumiem.

3. Pieskarieties opcijai Labi, lai saglabātu.
4. Šeit varat modificēt arī šādus iestatījumus:
•

Numuru sastādīšanas tastatūras signāli

•

Ekrāna bloķēšanas skaņas

•

Uzlādes skaņas

•

Pieskāriena skaņas

•

Vibrācija pieskaroties

Ārkārtas brīdinājumi
Nosakiet, kurus brīdinājumus tālrunis var saņemt, un pielāgojiet citas brīdinājumu preferences.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Skaņas > Ārkārtas brīdinājumi.
2. Sadaļā Brīdinājumi varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
•

AMBER brīdinājumi. Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par bērnu nolaupīšanu.

•

Ārkārtas apdraudējumi. Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par ārkārtīgiem
dzīvības un īpašuma apdraudējumiem.

•

Smagi apdraudējumi. Iespējojiet vai atspējojiet brīdinājumus par smagiem dzīvības
un īpašuma apdraudējumiem.

•

Ārkārtas brīdinājumu vēsture. Skatiet aktīvos brīdinājumus tuvākajā apkaimē.

3. Sadaļā Brīdinājumu preferences varat pieskarties kādai no šīm opcijām, lai to pielāgotu:
•

Vibrēt. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruņa vibrāciju, kad tiek saņemti brīdinājumi.

•

Brīdinājumu atgādinājuma signāls. Atspējojiet brīdinājumu atgādinājumus vai
izvēlieties šo atgādinājumu biežumu.
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Krātuve
Skatiet un pārvaldiet tālruņa iekšējo un pārnēsājamo krātuvi.
Krātuves pārvaldnieka iespējošana
Automātiski dzēsiet fotoattēlus un video no ierīces atkarībā no tā, cik ilgi tie ir bijuši saglabāti
tālrunī.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Krātuve.
2. Varat ieslēgt krātuves pārvaldnieku vai arī pieskarties opcijai Krātuves pārvaldnieks, lai
mainītu atlikušo dienu skaitu līdz brīdim, kad fotoattēls vai video tiks dzēsts.
Iekšējās krātuves aplūkošana
Piekļūstiet tālruņa pārnēsājamajai krātuvei un pārvaldiet to.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Krātuve.
2. Pieskarieties opcijai Pārnēsājamā krātuve.
microSD kartes izgrūšana un montēšana
Pirms microSD kartes izņemšanas no tālruņa stingri ieteicams vispirms izgrūst vai atmontēt šo
karti, lai nesabojātu pārnēsājamo krātuvi.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Krātuve.
2. Pieskarieties pārnēsājamās krātuves ikonai

, lai izgrūstu krātuvi.

Piezīme. Lai atkal montētu krātuvi, vienkārši pieskarieties atrastajai pārnēsājamajai krātuvei un
tad pieskarieties opcijai Montēt.
3. Izņemiet microSD karti no SIM kartes slota.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

26

Drošība un atrašanās vieta
Iestatiet tālruņa drošības un atrašanās vietas iestatījumus.
Google drošības statuss
Izmantojiet Google pakalpojumus ierīces drošībai.


Google Play Protect. Tiek regulāri pārbaudīts, vai tālrunī un lietotnēs nav kaitīgu darbību.
Uzziniet vairāk par Google Play Protect



Atrast ierīci. Ar šo lietotni varat attālināti atrast tālruni un saglabāt datu drošību, ja tālrunis
ir nozaudēts. Uzziniet vairāk par funkciju Atrast ierīci

Ierīces drošība
Ekrāna bloķēšanas iestatīšana
Iestatiet tālruņa ekrāna bloķēšanu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Pieskarieties opcijai Ekrāna bloķēšana un tad atlasiet vēlamo ekrāna bloķēšanas režīmu:
•

Nav. Ekrāna bloķēšana ir izslēgta.

•

Pavilkšana. Atbloķējiet ekrānu, to pavelkot.

•

Kombinācija. Atbloķējiet ekrānu ar kombināciju, ko reģistrējāt.

•

PIN. Atbloķējiet ekrānu, ievadot PIN kodu.

•

Parole. Atbloķējiet ekrānu, ievadiet savu paroli.

Kad ekrāna bloķēšana ir iestatīta, varat konfigurēt citus ekrāna bloķēšanas iestatījumus. Rīkojieties
šādi:
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Pieskarieties ekrāna bloķētāja ikonai

un konfigurējiet šādas opcijas:

•

Automātiski bloķēt. Iestatiet laika ilgumu, pēc kāda ekrāna bloķēšanai jātiek
aktivizētai.

•

Uzreiz bloķēt ar ieslēgšanas pogu. Ieslēdziet opciju ekrāna bloķēšanai ar
ieslēgšanas pogu.

•

Bloķēšanas ekrāna ziņojums. Iestatiet bloķēšanas ekrāna ziņojumu.
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3. Tagad varat arī pielāgot šādas bloķēšanas ekrāna preferences:
•

Bloķēšanas ekrānā. Iespējojiet vai atspējojiet paziņojumus bloķēšanas ekrānā, vai arī
paslēpiet paziņojumu saturu.

•

Bloķēšanas ekrāna ziņojums. Iestatiet bloķēšanas ekrāna ziņojumu.

Pirksta nospieduma bloķēšanas iestatīšana
Reģistrējiet pirksta nospiedumu, kuru var izmantot tālruņa atbloķēšanai, lai pierakstītos lietotnēs,
un citiem drošības nolūkiem.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Pieskarieties opcijai Pirksta nospiedums un tad rīkojieties saskaņā ar ekrāna norādījumiem,
lai reģistrētu pirksta nospiedumu.

Viedās bloķēšanas iestatījumu lietošana
Kad tālruņa ekrāna bloķēšana ir iestatīta, vajadzības gadījumā varat izmantot citas parocīgas
tālruņa funkcijas, lai atbloķētu tālruni.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Ievadiet ierīces PIN. Varat izmantot kādu no šādām viedās bloķēšanas funkcijām:
•

Ķermeņa kustības noteikšana. Ja tālrunis ir atbloķēts un paņemts rokā, tas netiek
nobloķēts, kamēr atrodas kustībā. Tiklīdz tālruni noliek nost, tas tiek automātiski
bloķēts.

•

Uzticamas vietas. Izmantojiet mājas adresi vai atrašanās vietu, kas iestatīta tālruņa
automātiskai atbloķēšanai.

•

Uzticamas ierīces. Pievienojiet ierīces, kas automātiski atbloķē tālruni, tiklīdz
atrodas tuvumā.

•

Voice Match. Atbloķējiet tālruni, izmantojot tālruņa balss pazīšanas funkciju.
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Konfidencialitāte
Mainiet atrašanās vietas rekvizītus un citus drošības iestatījumus.
Atrašanās vietas rekvizītu pielāgošana
Iestatiet precizitātes režīmu atrašanās vietas pakalpojumiem, kurus izmanto lietotnes.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta > Atrašanās vieta.
2. Pieskarieties opcijai Režīms, lai atlasītu atrašanās vietas pakalpojumu precizitātes režīmu.
•

Liela precizitāte. Lai noteiktu atrašanās vietu, izmantojiet GPS, Wi-Fi, Bluetooth vai
mobilos tīklus.

•

Akumulatora taupīšana. Lai noteiktu atrašanās vietu, izmantojiet Wi-Fi, Bluetooth
vai mobilos tīklus.

•

Tikai ierīce. Lai noteiktu atrašanās vietu, izmantojiet GPS un ierīces sensorus.

3. Pieskarieties opcijai Lietotņu līmeņa atļaujas, lai atlasītu lietotnes, kurām būs pieejama
tālruņa atrašanās vieta.
4. Pieskarieties opcijai Skenēšana, lai ieslēgtu citas funkcijas, kas varētu uzlabot atrašanās
vietas noteikšanu.
•

Wi-Fi skenēšana. Atļaujiet sistēmas lietotnēm un pakalpojumiem vienmēr atrast
Wi-Fi tīklus.

•

Bluetooth skenēšana. Atļaujiet sistēmas lietotnēm un pakalpojumiem vienmēr
atrast Bluetooth ierīces.

Rādīt paroles
Tiek ātri parādītas paroles rakstzīmes, kamēr tās tiek rakstītas.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Ieslēdziet vai izslēdziet konfidencialitātes opciju Rādīt paroles.
Ierīces administratora lietotnes
Skatiet vai deaktivizējiet tālruņa lietotnes, kam ir piešķirtas ierīces administratora privilēģijas.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Pieskarieties opcijai Ierīces administratora lietotnes, tad aktivizējiet vai deaktivizējiet
lietotnes, pieskaroties to izvēles rūtiņām.
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Šifrēšana un akreditācijas dati
Skatiet un pārvaldiet akreditācijas datus un drošības sertifikātus.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta > Šifrēšana un akreditācijas dati.
2. Atveriet akreditācijas datu krātuves vietu un modificējiet kādu no šādām opcijām:
•

Krātuves veids. Tiek attēlota vieta, kur saglabāti visi akreditācijas dati.

•

Uzticami akreditācijas dati. Tiek attēloti visi uzticamie sertifikāti.

•

Lietotāja akreditācijas dati. Skatiet visus akreditācijas datus, kas saglabāti ierīcē.

•

Instalēt no krātuves. Pārlūkojiet microSD kartes sertifikātus.

•

Notīrīt akreditācijas datus. Noņemiet visus sertifikātus.

Uzticamības aģenti
Skatiet vai deaktivizējiet tālruņa uzticamības aģentus. Lai veiktu šo funkciju, jābūt aktīvai ekrāna
bloķēšanai.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Pieskarieties opcijai Uzticamības aģenti un tad ieslēdziet tos uzticamības aģentus, kurus vēlaties iespējot.

Ekrāna piespraušana
Piespraudiet ekrānā kādu noteiktu lietotni, lai uz laiku bloķētu pieeju citām tālruņa lietotnēm.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta > Ekrāna piespraušana.
2. Ieslēdziet ekrāna piespraušanu.
Piezīme. Ja vēlaties varat ieslēgt opciju Bloķēt ierīci atspraužot, lai paaugstinātu drošības līmeni,
noņemot piespraustu lietotni.
Atļauja piekļūt lietojumam
Skatiet lietotnes, kuras uzrauga lietotņu lietojumu un seko tam.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Drošība un atrašanās vieta.
2. Pieskarieties opcijai Lietotnes ar piekļuvi lietojumam un tad pieskarieties lietotnēm, kurām
vēlaties atļaut vai liegt piekļuvi.
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Pieejamība
Modificējiet tālruņa pieejamības funkcijas, kas paredzētas fiziskiem traucējumiem. Lai piekļūtu
pieejamības izvēlnei, darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet
Iestatījumi > Sistēma > Pieejamība.
Skaļuma regulēšanas pogu īsceļš
Iespējojiet un pieslēdziet pieejamības pakalpojumu, kurš tiks palaists, kad 3 sekundes turēsiet
nospiestas abas skaļuma regulēšanas pogas.
Citi pieejamības iestatījumi


Atlasīt, lai runātu. Iespējojiet balss komentārus, pieskaroties vienumiem. Uzziniet vairāk
par funkciju Atlasīt, lai runātu



TalkBack. Tiek nodrošināti balss komentāri, lai atbalstītu lietotājus ar redzes traucējumiem,
aprakstot, piemēram, kam viņi pieskarās, ko atlasa un aktivizē. Uzziniet vairāk par TalkBack



Teksta pārvēršanas runā izvade. Iestatiet rekvizītus teksta pārvēršanai runā. Uzziniet
vairāk par teksta pārvēršanas runā izvadi



Fonta lielums. Palieliniet vai samaziniet ekrāna teksta lielumu.



Displeja lielums. Palieliniet vai samaziniet ekrāna vienumu lielumu.



Palielinājums. Iespējojiet tālruņa ekrāna palielinājuma opcijas žestus. Uzziniet vairāk par
palielinājumu



Krāsu korekcija. Pielāgojiet ekrāna krāsas, lai kompensētu krāsu aklumu. Uzziniet vairāk par
krāsu korekciju



Krāsu inversija. Tiek mainītas krāsu vērtības ekrānā. Uzziniet vairāk par krāsu inversiju



Liels peles kursors. Palieliniet peles kursoru, ja tiek pievienota pārnēsājamā pele (nav
iekļauta komplektācijā).



Slēdžu piekļuve. Ar šo funkciju cilvēki ar kustību traucējumiem var vadīt šo ierīci, izmantojot
vienu vai vairākus slēdžus, lai atlasītu vienumus, ritinātu, ievadītu tekstu utt. Uzziniet vairāk
par slēdžu piekļuvi



Noklikšķināt, kad kursors noteiktu laiku nekustas. Pievienotas pārnēsājamās peles
kursors tiek noklikšķināts, kad tas noteiktu laiku nekustas. Uzziniet vairāk par pārdomu laiku



Ieslēgšanas poga pabeidz zvanu. Uzziniet vairāk par funkciju Ieslēgšanas poga pabeidz
zvanu



Automātiska ekrāna pagriešana. Uzziniet vairāk par automātisku ekrāna pagriešanu



Aizkave, pieskaroties un turot. Nosakiet aizkaves ilgumu, pēc kura skāriens ekrānā kļūst
par pieskāriena un turēšanas komandu. Uzziniet vairāk par aizkavi, pieskaroties un turot



Mono audio. Kombinējiet kanālus, atskaņojot audio.
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Attēlu paraksti. Iespējojiet un konfigurējiet parakstu iestatījumus. Uzziniet vairāk par attēlu
parakstiem



Liela kontrasta teksts. Tiek atvieglota teksta lasīšana un saskatāmība. Uzziniet vairāk par
liela kontrasta tekstu
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Spēļu uzlabotājs
Noregulējiet iestatījumus tā, lai maksimāli izbaudītu spēļu spēlēšanu, atlasot tādu spēlēšanas
režīmu, kas ir vispiemērotākais pašreizējam akumulatora uzlādes līmenim, vai arī pielāgojot katras
iecienītākās spēles piekļuvi tālruņa aparatūras resursiem.

Pielāgošana

Enerģijas taupīšana

Veiktspēja

1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Spēļu
uzlabotājs.
2. Lai atspējotu visus paziņojumus, kamēr spēlējat spēli, ieslēdziet opciju Netraucēt.
3. Atlasiet kādu no šādām Atlasīt režīmu opcijām:
•

Pielāgošana. Katrai spēlei pielāgojiet tālruņa aparatūras resursu lietojumu.
Pieskaroties katrai spēlei, kas iekļauta šajā režīmā, varat atsevišķi pielāgot tai atļauto
aparatūras resursu lietojumu, piemēram, centrālā procesora lietojumu, spēļu
izšķirtspēju, kadru nomaiņas ātrumu un kropļojumnovērsi.

•

Enerģijas taupīšana. Minimizējiet aparatūras veiktspējas lietojumu, lai taupītu
akumulatoru.

•

Veiktspēja. Iestatiet maksimālo aparatūras veiktspēju.
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Sistēma
Modificējiet tālruņa funkcijas un preferences, kas saistītas ar sistēmu.
Valodas un ievade
Modificējiet tālruņa valodas un ievades iestatījumus.
Valodu pievienošana un valodu preferenču reorganizācija
Pievienojiet vēlamās valodas un vajadzības gadījumā reorganizējiet valodu prioritāti. Valodu
prioritāte palīdz lietotnei noteikt, kuru valodu izmantot kā nākamo, ja lietotne neatbalsta pašreiz
lietoto valodu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade > Valodas.
2. Pieskarieties opcijai Pievienot valodu un tad atlasiet vēlamo valodu, kuru pievienot
sarakstam.
3. Pēc tam varat sarakstā reorganizēt valodu prioritāti, pieskaroties attiecīgās valodas sānu
joslai (
) un to velkot.

Valodu noņemšana
Pārvaldiet tālruņa noklusējuma valodu un pareizrakstības pārbaudītāju.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Valodas un ievade > Valodas.
2. Pieskarieties

un tad pieskarieties opcijai Noņemt.

3. Pieskarieties valodām, kuras vēlaties noņemt un tad pieskarieties pogai

.

Virtuālo tastatūru pielāgošana
Pielāgojiet virtuālās tastatūras, kas iespējotas tālrunī.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade.
2. Pieskarieties opcijai Virtuālā tastatūra un tas pieskarieties virtuālajai tastatūrai, kuru
vēlaties pielāgot.
Piezīme. Tāpat varat pieskarties opcijai Pārvaldīt tastatūras, lai iespējotu vai atspējotu aktivizētās
virtuālās tastatūras.
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Fizisko tastatūru pielāgošana
Pielāgojiet tālrunim pieslēgto fizisko tastatūru.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade.
2. Pieskarieties opcijai Fiziskā tastatūra un tad modificējiet šādus iestatījumus:
•

Rādīt virtuālo tastatūru. Attēlojiet virtuālo tastatūru pat tad, ja fiziskā tastatūra ir
aktivizēta.

•

Tastatūras īsceļu palīgs. Attēlojiet ekrānā pieejamos tastatūras īsceļus.

Pareizrakstības pārbaudītāja lietošana
Pārvaldiet tālruņa noklusējuma valodu un pareizrakstības pārbaudītāju.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade > Pareizrakstības pārbaudītājs.
2. Pieskarieties opcijai Valodas, lai atlasītu valodu, kas tiks lietota.
3. Pieskarieties opcijai Noklusējuma pareizrakstības pārbaudītājs, lai atlasītu pareizrakstības
pārbaudītāju, kas tiks lietots. Tāpat varat pieskarties iestatījumu pogai (
), lai sarakstam
pievienotu kontaktpersonu vārdus.
Personīgās vārdnīcas lietošana
Pievienojiet vārdus, ko lietojat visbiežāk, lai ātrāk un efektīvāk ievadītu tekstu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade.
2. Pieskarieties opcijai Personīgā vārdnīca, tad pieskarieties opcijai + pievienot vai vārdam, ko
vēlaties mainīt/dzēst.
3. Ievadiet vārdu, ko vēlaties pievienot sarakstam, un tad ievadiet vēlamo īsceļu. Tāpat varat
vienkārši pieskarties pogai Dzēst, lai vārdu noņemtu no saraksta.
Kursora ātruma regulēšana
Noregulējiet pieslēgtās peles kursora ātrumu.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade.
2. Pieskarieties opcijai Kursora ātrums, tad ar slīdni noregulējiet vēlamo kursora ātrumu.
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Teksta pārvēršanas runā izvade
Pārvaldiet teksta pārvēršanas runā (TTS) izvades iestatījumus.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade.
2. Pieskarieties opcijai Teksta pārvēršanas runā izvade, tad modificējiet kādu no šādām
opcijām:
•

Vēlamā programma. Sarakstā atlasiet vēlamo TTS programmu. Varat pieskarties
iestatījumu ikonai ( ), lai mainītu atlasītās programmas iestatījumus.

•

Valoda. Izvēlēties TTS vēlamo valodu.

•

Runas ātrums. Noregulējiet teksta izrunāšanas ātrumu.

•

Skaņas augstums. Noregulējiet teksta izrunāšanas skaņas augstumu.

•

Atskaņot. Atskaņojiet nelielu runas sintēzes demonstrāciju.

•

Atiestatīt. Atiestatiet runas un skaņas augstuma vērtības.

Žesti
Iestatiet kameras palaišanu, kad divreiz nospiež ieslēgšanas pogu, vai iestatiet tālruņa ekrāna
aktivizēšanu, kad tālruni paņem rokā.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Žesti.
2. Ieslēdziet opciju Pāriet uz kameru, lai ātri atvērtu kameru, kad jebkurā ekrānā divreiz tiek
nospiesta ieslēgšanas poga.
3. Ieslēdziet opciju Pacelt, lai pārbaudītu tālruni, lai, paceļot tālruni, pārbaudītu pulksteņa
laiku, skatītu paziņojumu ikonas un cita veida informāciju.
Datums un laiks
Konfigurējiet tālruņa datuma un laika iestatījumus. Pēc noklusējuma tie tiek automātiski
atjaunināti, izmantojot datu pakalpojumu vai aktīvu bezvadu tīkla savienojumu.
Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi > Sistēma >
Datums un laiks. Šeit varat modificēt arī šādus iestatījumus:


Automātisks datums un laiks. Izmantojiet tīkla piedāvāto laiku.



Automātiska laika josla. Izmantojiet tīkla piedāvāto laika joslu.



Iestatīt datumu. Manuāli iestatiet datumu.
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Iestatīt laiku. Manuāli iestatiet laiku.



Atlasīt laika joslu. Manuāli atlasiet laika joslu.



Izmantot 24 stundu formātu. Atlasiet 12 vai 24 stundu laika formātu.

Dublējums
Iestatiet tālrunī datu dublējuma kopijas veidošanu Google diskā. Šajos datos ietilpst lietotnes un to
dati, zvanu vēsture, kontaktpersonas, ierīces iestatījumi un īsziņas.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Dublēt.
2. Ieslēdziet opciju Dublēt Google diskā, lai automātiski veidotu dublējuma kopiju, un tad
pievienojiet dublējuma kontu, izmantojot tagad redzamo konta opciju.
Atiestates opcijas
Dzēsiet savienojamības datus, lietotņu preferences vai visus datus no tālruņa iekšējās krātuves.
1. Darbvirsmā pavelciet uz augšu, lai piekļūtu lietotņu panelim, tad atveriet Iestatījumi >
Sistēma > Atiestates opcijas.
2. Šeit varat izvēlēties kādu no šādām atiestates opcijām:
•

Atiestatīt Wi-Fi, mobilo tīklu un Bluetooth. Atiestatiet visus tīkla iestatījumus.

•

Atiestatīt lietotnes preferences. Atiestatiet visas atspējotās lietotnes, noklusējuma
lietotņu iestatījumus, lietotņu paziņojumus, fona datu ierobežojumus un citas
lietotņu atļaujas.

•

Dzēst visus datus (atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem). Tiek dzēsti visi dati no
tālruņa iekšējās krātuves. Tas attiecas uz jūsu Google kontu, sistēmas un lietotņu
datiem, lejupielādētajām lietotnēm, mūziku, fotoattēliem un citiem lietotāja datiem.

3. Apstipriniet, ka vēlaties atiestatīt.
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7. RAZER LOGOTIPA APGAISMOJUMA PIELĀGOŠANA
Ja vēlaties mainīt logotipa apgaismojuma efektus, izmantot logotipu lietotņu paziņojumu
attēlošanai, regulēt tā enerģijas patēriņu utt., palaidiet tālrunī instalēto lietotni Chroma
Configurator, lai pielāgotu Razer logotipa funkcijas un apgaismojuma efektus.

RAZER PHONE 2
Palaižot lietotni Chroma Configurator, tiek atvērta Razer Phone 2 noklusējuma lapa.

Šeit varat veikt šādu konfigurāciju:


Mans Chroma efekts. Tiek iespējots Chroma efekts logotipa apgaismojumam. Pēc
noklusējuma tiek iestatīts spektra cikls. Ja iespējots, pieskarieties funkcijai Mans Chroma
efekts, lai atvērtu Chroma efektu lapu.



Paziņojumi. Iespējojiet šo iestatījumu, lai izmantotu Razer logotipu atsevišķu lietotņu
paziņojumu attēlošanai.



Akumulatora patēriņš. Nosakiet akumulatora patēriņa apjomu, kāds pieļaujams logotipa
apgaismojumam. Iestatiet kādu no šādiem režīmiem:
•

Zems. Šis ir noklusējuma režīms. To atlasot, tiek automātiski atspējots logotipa apgaismojums.

•

Vidējs. Šajā režīmā tiek attēloti Chroma efekti, kad ekrāns ir ieslēgts, un paziņojumi,
kad ekrāns ir izslēgts.

•

Augsts. Šajā režīmā logotipā tiek nepārtraukti attēlots Chroma efekts līdz brīdim, kad
to atspējo vai maina režīmus.
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CHROMA EFEKTA KONFIGURĒŠANA
Kad Chroma efekts ir iespējots, vēlreiz pieskarieties funkcijai Mans Chroma efekts, lai atvērtu
Chroma efektu lapu. Šeit varat mainīt Razer logotipa apgaismojuma efektus, izmantojot pieejamos
iestatījumus, un/vai pielāgot atlasīto efektu (ja to var pielāgot), kā arī vajadzības gadījumā mainīt
spilgtuma līmeni.
Spilgtuma regulēšana
Lai noregulētu logotipa spilgtuma līmeni, pieskarieties spilgtuma
pogai (
) un velciet pa gaismas diožu spilgtuma slīdni.

Chroma efektu maiņa
Pieskarieties efektu pogai (Chroma
efektu ekrāna labajā apakšējā stūrī),
lai mainītu logotipa apgaismojuma
efektu.
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Iestatiet kādu no šādiem efektiem:
Efekts

Kā tas izskatās

Pulsēšana

Logotips pakāpeniski parādās atlasītajā krāsā un
izzūd.

Spektra cikls

Chroma noklusējuma efekts. Logotipā notiek
nepārtraukta 16,8 miljonu krāsu cikla maiņa.

Statisks logotips

Logotips ir statiski izgaismots atlasītajā krāsā.

Chroma efektu maiņa
Mainiet pulsēšanas un statiska logotipa efekta krāsu, izmantojot
krāsu atlasītāju vai ievadot heksadecimālo krāsas kodu.
Ja vēlaties mainīt atlasītās krāsas intensitāti, pieskarieties krāsas
pogai (atrodas līdzās spilgtuma pogai) un regulējiet redzamo krāsas
intensitātes slīdni, kamēr panākts vēlamais tonis.
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8. DROŠĪBA UN APKOPE
DROŠĪBAS NORĀDES
Katram tālrunim ir izstrādātas savas drošības norādes. Tālāk skatiet mūsu ieteikumus attiecībā uz
Razer Phone 2.
Aparatūra


Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā iekļauto ātro lādētāju un/vai piederumus, kā arī
iegādājieties Razer ražotos un/vai apstiprinātos piederumus.



Lai atvērtu SIM kartes slotu, izmantojiet vienīgi komplektācijā iekļauto SIM kartes
izņemšanas adatu.



Tālruņa ieslēgšanas pogā iestrādāts arī pirksta nospieduma sensors. Neskrāpējiet
ieslēgšanas pogu ar asiem priekšmetiem, piemēram, monētām un/vai atslēgām, jo var
rasties robi vai skrāpējumi.



Ja ekrāna stikls ir saplīsis vai saplaisājis, pieprasiet kvalificētam servisa speciālistam veikt remontu.



Ekrāns paredzēts vienīgi viegliem pieskārieniem un pogu nospiešanai. Nespiediet ekrānu un
pogas ar pārmērīgu spēku.



Ja rodas problēmas, lietojot šo tālruni, un problēmu novēršanas ieteikumi nepalīdz,
atvienojiet to no barošanas avota un sazinieties ar Razer klientu apkalpošanas dienestu vai
apmeklējiet palīdzības vietnisupport.razer.com. Nemēģiniet patstāvīgi veikt tālruņa servisu
vai remontu. jo garantija zaudēs spēku.

Lietošana


Turiet tālruni, it īpaši tā piederumus, bērniem nepieejamā vietā.



Lietojiet tālruni vidē, kur gaisa temperatūra ir robežās no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F). Ja
temperatūra pārsniedz šo diapazonu, atvienojiet tālruni no barošanas avota un/vai
izslēdziet to, līdz temperatūra sasniegusi optimālo diapazonu.



Razer Phone 2 paredzēts izklaidei. Tomēr ņemiet vērā, ka lejupielādējot vai augšupielādējot
ļoti daudz failu, straumējot tiešsaistes saturu, iespējojot tālruņa GPS vai atrašanās vietu un
izmantojot tamlīdzīgus datu pakalpojumus, var tikt piemērota pārmērīga maksa par
mobilajiem datiem.



Jāievēro satiksmes noteikumi. Nelietojiet tālruni, vadot transportlīdzekli.



Nelietojiet tālruni, ja ir jāievēro modrība attiecībā uz apkārtni, piemēram, pastaigājoties vai skrienot.



Nelietojiet vai izslēdziet tālruni gadījumā, ja to nav atļauts lietot, piemēram, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās vai kinoteātros.
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Ūdens un putekļi
Razer Phone 2 aizsardzības klase ir IP67. Tālrunis ir putekļdrošs un spēj izturēt īslaicīgu, minimālu
iegremdēšanu ūdenī nelielā dziļumā.
Ja tālrunis ir mitrs, rūpīgi noslaukiet to ar mīkstu, sausu lupatiņu. Pirms tālruņa uzlādēšanas un/vai
SIM kartes slota izņemšanas pārbaudiet, vai tālrunis un tā USB-C ports ir pilnīgi sauss.
Ņemiet vērā, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisa smiltis un/vai šķidrums.

BRĪDINĀJUMI PAR AKUMULATORU
Razer Phone 2 ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams litija jonu polimēra akumulators. Šī akumulatora
kalpošanas laiks kopumā ir atkarīgs no lietojuma. Ja pēc vairākiem mēģinājumiem akumulatoru
nevar uzlādēt, tas varētu būt bojāts, tāpēc ieteicams sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Nemēģiniet patstāvīgi nomainīt akumulatoru.
Neatveriet, nedeformējiet un nepakļaujiet vadītājmateriālu (metāla), mitruma, šķidrumu, uguns vai
karstuma iedarbībai. Pretējā gadījumā akumulatoram var rasties noplūde vai tas var eksplodēt,
izraisot ievainojumus. Nelietojiet un neuzlādējiet akumulatoru, ja tam ir noplūde, izbalējusi krāsa vai
tas ir deformēts.
Raugieties, lai akumulators netiktu ilgstoši turēts neuzlādētā stāvoklī vai nelietots. Ja nelietosiet
Razer Phone 2 ilgāk nekā 30 dienas, uzglabājiet tālruni pilnībā uzlādētā stāvoklī. Tādējādi
akumulators pārmērīgi neizlādēsies un netiks bojāts.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

42

9. TIESISKĀ INFORMĀCIJA
INFORMĀCIJA PAR AUTORTIESĪBĀM UN INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU
©2018 Razer Inc. Visas tiesības aizsargātas. Razer, trīsgalvainās čūskas logotips, Razer logotips,
“For Gamers. By Gamers.”, “Powered by Razer Chroma” logotips un Razer Phone 2 ir Razer Inc.
un/vai saistīto uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs
vai citās valstīs.
Razer Inc. (“Razer”) var piederēt šajā ceļvedī minētā izstrādājuma autortiesības, preču zīmes,
komercdarbības noslēpumi, patenti, patentu pieteikumi vai citas intelektuālā īpašuma tiesības
(reģistrētas vai nereģistrētas). Iegūstot šo ceļvedi savā īpašumā, jums netiek piešķirta licence uz
šādām autortiesībām, preču zīmēm, patentiem vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Razer
Phone 2 (“izstrādājums”) var atšķirties no attēliem uz iepakojuma un citur. Razer neuzņemas
atbildību par šāda veida atšķirībām vai iespējamām kļūdām. Šeit minētā informācija var tikt
izmainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

IZSTRĀDĀJUMA IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
Jaunākos un spēkā esošos izstrādājuma ierobežotās garantijas noteikumus skatiet vietnē
razer.com/warranty.

IEROBEŽOTĀ ATBILDĪBA
Razer neatbild par peļņas zaudējumiem, informācijas vai datu zudumiem, kā arī tīšiem, netīšiem,
netiešiem, represīviem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies izstrādājuma izplatīšanas,
pārdošanas, tālākpārdošanas, lietošanas vai lietošanas nespējas rezultātā. Razer atbildība nekādā
gadījumā nepārsniedz izstrādājuma mazumtirdzniecības iegādes cenu.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
Šie noteikumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar tiesību aktiem, kas spēkā tiesu
jurisdikcijā, kur izstrādājums tika iegādāts. Ja kāds no šeit minētajiem noteikumiem vairs nav spēkā
vai nav piemērojams, tad šis noteikums (ciktāl tas nav spēkā vai nav piemērojams) netiek īstenots
un iekļauts, neietekmējot pārējo noteikumu spēkā esamību. Razer patur tiesības jebkurā brīdī
mainīt noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
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