GARANTINIS TALONAS
Garantijos terminas __________________________________
Modelis ___________________________________________
IMEI _____________________________________________

Ačiū, kad pasirinkote mūsų produkciją. Prieš pradėdami naudotis
telefonu atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

Pardavimo data _____________________________________
Sąskaitos Nr. _______________________________________

Pakuotės turinys
Atidarę telefono dėžutę būtinai patikrinkite sudedamąsias dalis.
Jei nerastumėte žemiau išvardintų daiktų, kreipkitės į pardavėją.

Kita informacija:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Išmanusis telefonas JIAYU
Micro-USB kabelis
Įkroviklis
Vartotojo vadovas

Parašas____________________________________________

VARTOTOJO VADOVAS
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SIM KORTELĖ
PAŽYMĖTINA

Žymėjimai

Prieš pradėdami naudotis telefonu atidžiai perskaitykite
šį vartotojo vadovą.

Dėl programinės įrangos naujinimų, kai kurie aprašyti
funkcionalumai gali skirtis nuo Jūsų telefono
funkcionalumų. Naujausią vartotojo vadovą visuomet
rasite mūsų interneto svetainėje.
JIAYU neatsako už našumo ir suderinamumo
problemas, kurios kyla dėl vartotojo atliktų parametrų ir
nustatymų pakeitimų.
Dalis Jums pasiekiamo turinio ir paslaugų priklauso trečiosioms
šalims. JIAYU negarantuoja už trečių šalių turinio ar paslaugų
tinkamą pateikimą.

Įdiegimas

!

Pranešimas: patarimai ir svarbūs pranešimai Jūsų Jiayu
telefono naudojimosi klausimais.

Šiame įrenginyje yra įdiegta daugkartinio įkrovimo Li-ion baterija.

Nuimkite dangtelį ir įdėkite SIM kortelę (es) į vieną iš lizdų.

>

Sekantis meniu punkto ar nustatymo vykdymo žingsnis.

Prijunkite USB kabelį prie kroviklio, o kroviklį prie kištukinio
lizdo sienoje, tada – USB kabelio „micro-USB“ antgalį prie
telefono.

Įsitikinkite, kad dedant kortelę telefonas yra išjungtas, nėra
prijungtas prie kompiuterio ar įjungtas krautis.

Pateiktos instrukcijos remiasi gamykliniais nustatymais.
Yra tikimybė, kad kai kurie paveiksliukai gali skirtis nuo
Jūsų telefono.

Baterija

Prekių ženklai

Prijungus telefoną per „micro-USB“ kabelį prie kompiuterio,
baterija pradeda krautis.

Jiayu logotipas yra registruotas ir priklauso Jiayu Electronic
Technology Co., Ltd

Kai baterija bus pilnai įkrauta, baterijos ikonos statusas bus
„įkrauta“.

Android logotipas, Google Search TM yra Google Inc. prekių
ženklai.

Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo
telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

Wi-Fi ®, Wi-Fi logotipas ir CERTIFIED Wi-Fi logotipas yra
registruoti Wi-Fi Alliance prekės ženklai.

!

Prieš pradedant naudotis Jiayu rekomenduojame
bateriją įkrauti. Kai kurios baterijos tarnauja ilgiau
po kelių įkrovimo ciklų.

Bluetooth ® yra Bluetooth SIG, INC registruotas prekės ženklas.
MicroSDTM logotipas yra SD-3D, LLC registruotas prekės
ženklas.
Visi prekių ženklai ir teisės į juos yra jų savininkų nuosavybė.

SIM kortelių nustatymus atlikti galite pasirinkę
System Settings > Sim management

!

Neišimkite baterijos telefono krovimosi metu.
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Bluetooth jungtis

Įjungimas / Išjungimas
2.

Norėdami pakeisti „USB“ jungties nustatymus ekrane
perbraukite iš viršaus į apačią ir pasirinkite “Touch for
other USB options“.

Norėdami įjungti telefoną paspauskite ir kelias sekundes
palaikykite Įjungimo / Išjungimo mygtuką.
Išjungiant telefoną paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką
kol pasirodys žinutė su telefono išjungimo pasirinkimu.

Operacinė sistema
Jūsų telefone yra įdiegta Android 4.2 (Jelly Bean).

3.

Po bylų perkėlimo telefoną nuo kompiuterio atjunkite
saugiai laikydamiesi „USB“ įrenginių atjungimo
taisyklių. Neištraukite kabelio bylų perkėlimo metu.

Jei norėsite bylas perkelti iš Jūsų telefono į Mac OS arba
atvirkščiai, Jums reikės atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą Android
aplikaciją „File Transfer“:
http://www.android.com/filetransfer/

Informacinis laukas
Viršutinėje ekrano dalyje Jūs galite rasti informaciją apie laiką,
pranešimų, Wi-Fi ir mobiliojo ryšio tinklų būseną.

Keiskitės bylomis tarp Jūsų Jiayu išmaniojo telefono ir kitų
Bluetooth ® įrenginių.
1.

Wi-Fi. Yra rodomas jei Jūsų telefonas yra
prijungtas prie bevielio tinklo.

Ekraną dviem pirštais perbraukite iš viršaus į
apačią ir įjunkite
„Bluetooth“ ir pasirinkite
nustatymus
.
Taip pat galite pasiekti nustatymus pasirinkę
o tuomet Settings > Bluetooth.

2.

Baterija. Rodo telefono baterijos įkrovimo
lygį.
,

Padarykite savo telefoną matomą, o telefonas
automatiškai pradės ieškoti kitų Bluetooth ®
įrenginių.

Bylų perkėlimas

1.

3.

Pasirinkite norimą įrenginį.

4.

Po sinchronizacijos galėsite dalintis bylomis tarp
savo telefono ir kitų sujungtų Bluetooth įrenginių.

3G: 3G ryšys

!

Nuolatos darykite telefone saugomų duomenų
atsargines kopijas ir taip išvengsite jų praradimo
įrenginiui sugedus, telefono praradimo ar
vagystės atveju.

Įkiškite „micro-USB“ kabelį į atitinkamus Jūsų
telefono ir kompiuterio lizdus. Viršutinėje ekrano
dalyje išvysite „USB“ jungties simbolį.

pasieksite papildomus
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GPS

SKAMBUČIAI IR SMS

APLIKACIJOS
Visas telefone įdiegtas aplikacijas pasieksite paspaudę šią
ikoną
Paspauskite ant norimos aplikacijos ar
programėlės ir ji atsidarys.
Jei norite grįžti į pagrindinį langą, spauskite šią ikoną
!

Atminkite, kad micro-SD kortelėje saugomas turinys
bus nepasiekiamas, jei ištrauksite ją iš telefono.

Jei norite įjungti GPS ryšį dviem pirštais perbraukite iš viršaus į
apačią ekraną ir paspauskite GPS ikoną
SKAMBUČIAI:
Kad GPS galėtų gauti visą reikalingą su vietos nustatymu
susijusią informaciją, Jūs turite įjungti galimybę nustatyti Jūsų
dislokacijos vietą (Access to your location).

1.

Kontaktų sąraše suraskite išsaugotą numerį. Jei
nesate įvedę numerio, paspauskite
ir surinkite
pageidaujamą telefono numerį.

Norint pagerinti GPS veikimo kokybę įjunkite Wi-Fi ir mobilaus
tinklo vietos nustatymo galimybę (Wi-Fi & mobile network
location).

Jei telefone naudojate dvi SIM korteles, galite
nustatyti iš kurios kortelės skambinsite.
2.

BEVIELIS RYŠYS

1.

2.

Skambučio užbaigimui paspauskite

Funkcijos priklausomos nuo GPS

Jei norite prisijungti prie interneto ar naudotis programomis
kurioms yra reikalingas interneto ryšys, Wi-Fi tinklas yra vienas
iš būdų. Prisijungimui įvykdykite šiuos žingsnius:
Pasirinkite Settings > Wireless & networks >
Wi-Fi. Įjungus Wi-Fi ryšį telefonas automatiškai
pradės prieinamų tinklų paiešką.
Jums bus pateiktas visų prieinamų tinklų sąrašas.
Pasirinkite pageidaujamą tinklą ir įveskite
slaptažodį (jei toks nustatytas).
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SMS
Kai kurių produktų funkcijos priklauso nuo GPS nustatomos
vietos dislokacijos. Jiayu neatsako už šios informacijos tikslumą.
Atkreipiame dėmesį, kad GPS veikimo funkcionalumas gali būti
apribotas ar kitaip įtakotas dėl įvairių supančios aplinkos veiksnių
(pvz.: GPS veikla pastatų viduje gali būti apsunkinta).
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H: HSDPA ryšys

Pakeiskite pradžios ekrano paveikslėlį
Paspaudę aplikacijų meniu mygtuką
nustatymus.
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Tinklo signalas. Rodo kiekvienos SIM
kortelės tinklo stiprumą. Jei yra įjungtas
duomenų perdavimas, šalia ikonos matysis ir
žemiau esantis žymėjimas:
G: GPRS duomenų srautas

Bylas taip pat galite perkelti ir per „Bluetooth“ prievadą.
Norėdami perkelti bylas (dokumentai, nuotraukos ir pan.) iš
telefono atminties į Jūsų kompiuterį (ir atvirkščiai) atlikite šiuos
žingsnius:

Bluetooth. Yra rodomas jei Bluetooth
įjungtas.

1.

Paspauskite

ir surašykite žinutę.

2.

Nurodykite savo kontaktą, kuriam norite
išsiųsti žinutę arba patys įveskite numerį patys.

Nurodykite iš kurios SMS siųsite žinutę ir paspauskite „Send“.
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Ekrane paspauskite ir 2-3 sekundes palaikykite. Atsidariusiame
lange pasirinkite norimą šaltinį savo paveikslėliui. Pasirinkę
norimą paveikslėlį spauskite „Set wallpaper“.
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