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142 Naudojimasis „YouTube“ paskyros funkcijomis
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202 Paslaugos teikėjas
203 „Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas
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Apie šį vadovą
Šiame vadove apžvelgiamos šių prietaisų ir operacinių sistemų savybės:

iOS 4.2  Â xiPhone 4 CDMA modelyje

iOS 4.3 iPhone 3GS modelyje arba iPhone 4 GSM modelyje Â

iPhone apžvalga
iPhone 4

Ausinių jungtis

Imtuvas

Skambėjimo / 
nutildymo jungiklis

Viršutinis 
mikrofonas

Garso mygtukai

Ekranas 
„Apple Retina“

Garsiakalbis

Pagrindinis 
mygtukas

Priekinė kamera

Pagrindinė 
kamera

LED lemputė

SIM kortelės 
dėklas 
(GSM modeliuose)

Doko jungtis

Įjungti / išjungti 
Miegoti / žadinti

Apatinis 
mikrofonas

Programų 
piktogramos

Būsenos juosta

iPhone

1Trumpai apie iPhone



iPhone 3GS

iPhone

Ausinių jungtis

Imtuvas

Skambėjimo / 
nutildymo 
jungiklis

Pagrindinė 
kamera

SIM kortelės 
dėklas

Garso mygtukai

Jautrusis 
ekranas

Garsiakalbis

Doko jungtis
Pagrindinis 
mygtukas

Įjungti / išjungti
Miegoti / žadinti

Apatinis 
mikrofonas

Programų 
piktogramos

Būsenos juosta

Pradžios ekranas gali atrodyti skirtingai. Tai priklauso nuo iPhone modelio ir nuo to, 
ar pertvarkėte piktogramas.

Priedai
Kartu su iPhone pateikiami šie priedai:

Prievado jungtis su USB kabeliu

„Apple“ ausinės su nuotoliniu 
valdymu ir mikrofonu

SIM kortelės išėmimo įrankisUSB srovės keitiklis

Pastaba:  SIM kortelės išėmimo įrankis įdedamas ne visose šalyse ar regionuose.

 10  1 skyrius   Trumpai apie iPhone



 1 skyrius    Trumpai apie iPhone 11

Priedas Galimybės

„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir 
mikrofonu

Klausykitės muzikos, vaizdo įrašų ir priimkite tel. 
skambučius. Kalbėkite į įmontuotą mikrofoną. 
Norėdami atsiliepti į skambutį paspauskite 
centrinį mygtuką. Klausydamiesi iPod, 
paspauskite mygtuką vieną kartą norėdami 
groti arba pristabdyti dainą arba paspauskite 
mygtuką greitai du kartus norėdami peršokti į 
kitą dainą. Norėdami reguliuoti garsą, naudokite 
„+“ ir „–“ mygtukus. Jei norite naudoti „Voice 
Control", palaikykite paspaudę centrinį mygtuką.

„Dock Connector“ – USB laidas Naudokite šį laidą prijungti iPhone prie 
kompiuterio, jei norite sinchronizuoti ar įkrauti. 
Laidą taip pat galima naudoti su pasirenkamu 
doku ar jungti tiesiogiai į iPhone.

USB maitinimo adapteris Prijunkite maitinimo adapterį prie iPhone 
pridedamu laidu, tada junkite į standartinį 
maitinimo lizdą ir kraukite iPhone.

SIM kortelės išėmimo įrankis (ne visose šalyse 
ar regionuose)

Išimkite SIM kortelę.

Mygtukai
Keletas paprastų mygtukų yra naudojami išjungti ar įjungti iPhone, reguliuoti garsą ir 
perjungti iš skambėjimo į begarsį režimą.

įjungimo/išjungimo miegojimo/pabudimo mygtukas.
Kai aktyviai nenaudojate iPhone, galite jį užrakinti ir taip išjungti ekraną, kad 
sutaupytumėte energijos. 

Kai iPhone užrakintas, palietus ekraną nieko neatsitiks. iPhone vis tiek priims 
skambučius, tekstines žinutes ir kitas naujienas. Taip pat galite:

klausytis muzikos Â

reguliuoti garsą, naudodami iPhone šone esančius mygtukus (arba esančius ant  Â
iPhone ausinių), tuo metu, kai kalbate telefonu ar klausotės muzikos

norėdami atsiliepti, baigti pokalbį ar valdyti garso įrašo atkūrimą naudokite iPhone  Â
centrinį mygtuką (žr.  „Garso grojimo valdymas,“ 96 psl.)



Pagal išankstinius nustatymus, jei minutę nepaliesite ekrano, iPhone užsirakins 
automatiškai.

Įjungimo / išjungimo, 
miegojimo / 

pabudimo mygtukas

užrakinate iPhone Paspauskite „On/Off Sleep/Wake“ mygtuką.

Atrakinti „iPhone Paspauskite Pagrindinį  mygtuką arba 
įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo 
mygtuką, tada vilkite slankiklį.

Visiškai išjungti iPhone Paspauskite ir palaikykite paspaudę įjungimo/
išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol 
ekrane atsiras raudonas slankiklis, tuomet vilkite 
jį. Kai iPhone išjungtas, įeinantys skambučiai 
priimami tiesiai į balso pašto dėžutę.

Įjungti iPhone Paspauskite ir palaikykite paspaudę įjungimo / 
išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, kol 
atsiras „Apple“ logotipas.

Informacijos apie automatinio iPhone užsirakinimo laiko keitimą rasite  „Automatinis 
užrakinimas,“ 207 psl.. Informacijos apie atrakinimo slaptažodžio iPhone nustatymus 
rasite  „Įėjimo kodo užrakinimas,“ 208 psl..

Pagrindinis mygtukas
Paspauskite Pagrindinį  mygtuką norėdami patekti į Pradžios ekraną, kuriame 
rodomos iPhone programos. Norėdami paleisti programą, palieskite jos piktogramą. 
Paskutines naudotas programas pamatysite dukart paspaudę Pagrindinį mygtuką. 
Žr.  „Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų,“ 29 psl..

„Volume“ mygtukai
Kai kalbate telefonu, klausote muzikos, žiūrite filmus ar kitus medijos failus, garsą 
galite reguliuoti iPhone šonuose esančiais mygtukais. Kitu atveju, tais pačiais 
mygtukais reguliuojami skambėjimo, įspėjamųjų signalų ir kiti garsai.

ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą 
vairuojant, žr. Svarbios gaminio informacijos vadovą adresu support.apple.com/
lt_LT/manuals/iphone. 
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Norėdami reguliuoti garsą naudokitės iPhone šonuose esančiais mygtukais.

Garsinti

Tylinti

Informacijos apie tai, kaip nustatyti muzikos ar vaizdo įrašų garso ribas iPhone, 
rasite  „Muzika,“ 223 psl..

„Ring/Silent“ jungiklis
Pastumkite jungiklį „Ring/Silent“ norėdami perjungti iPhone į skambėjimo  arba 
tylųjį  režimą.

Skambėjimo
režimas

Begarsis
režimas

Skambėjimo režime, bus girdimi visi iPhone garsai. Begarsiame režime iPhone 
neskambės ir negros priminimų ir pan. garsų.

Svarbu:  Nustačius begarsį režimą, per iPhone įmontuotą garsiakalbį vis tiek girdėsite 
žadintuvą, garsines programas, tokias kaip iPod, ir daugelį žaidimų.

Pagal išankstinius nustatymus, kai jums skambina, iPhone vibruoja ir tada, kai 
nustatytas skambėjimo, ir tada, kai nustatytas begarsis režimas. Jei iPhone nustatytas 
skambėjimo režimas, galite nuslopinti skambėjimo garsą paspausdami įjungimo / 
išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką arba vieną iš garso mygtukų. Paspaudus 
antrą kartą, skambutis siunčiamas į balso pašto dėžutę.

Informacijos apie garso ir vibracijos nustatymų keitimą rasite  „„Sounds“ ir „Ring/
Silent“ mygtukas,“ 203 psl..



iPhone„Apps“
Žemiau pateiktoje lentelėje esančios programos yra iPhone.

Pastaba:  Programos funkcijos ir prieinamumas gali kisti priklausomai nuo to, kokioje 
šalyje ar regione pirkote ir naudojate iPhone.

Telefonas

Skambinkite su galimybe greitai rinkti paskutinius naudotus, dažniausiai 
naudojamus ir visus turimus adresatų numerius. Rinkite numerį rankiniu būdu, 
naudodami klaviatūrą arba tiesiog rinkite balsu. Vaizdinis balso paštas sudaro 
jūsų balso pašto pranešimų sąrašą – norėdami išklausyti bet kurio pranešimo 
bet kokia tvarka, tiesiog palieskite jį. Atlikti „FaceTime“ vaizdo skambučius. 
Žr.  skyrius, „Telefonas,“ 62 psl..

Paštas

iPhone veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių 
el. pašto sistemų (įskaitant „Yahoo!“ paštą, „Google“ paštą ir AOL) bei su 
standartinėmis POP3 ir IMAP laiškų sistemomis. Peržiūrėkite ir atsispausdinkite PDF 
failus ir kitus priedus. Išsaugokite prisegtas nuotraukas ir grafinius vaizdus „Camera 
roll“ albume. Žr.  skyrius, „Paštas,“ 78 psl..

Safari

Naršykite internete naudodamiesi tinkline duomenų sistema arba „Wi-Fi“. Pasukite 
iPhone šonu, norėdami matyti plačiaekranį vaizdą. Dukart palieskite norėdami 
padidinti ar sumažinti vaizdą („Safari“ automatiškai nustato tinklalapio paraštes 
pagal iPhone ekraną, kad būtų patogiau skaityti). Atverkite daug puslapių. 
Sinchronizuokite žymes su „Safari“ arba „Microsoft Internet Explorer“, esančiomis 
kompiuteryje. Pridėkite „Safari“ internetinių vaizdo nuorodų Pradžios ekrane. Taip 
greičiau rasite mėgstamas interneto svetaines. Išsaugokite vaizdus iš interneto 
svetainių nuotraukų bibliotekoje „Photo Library“. Atsispausdinkite tinklalapius, PDF 
failus ir kitus dokumentus, kurie atsidaro su „Quick Look“. Žr.  skyrius, „Safari,“ 88 psl..

iPod

Klausykite dainų, garso knygų ir medijos failų. Susikurkite grojaraščius arba 
naudokitės „Genius“ programa, kad jie būtų jums sukurti. Klausykitės „Genius 
Mixes“ dainų iš savo bibliotekos. Žiūrėkite filmus ir vaizdo medijos failus plačiame 
ekrane. Norėdami transliuoti muziką ar vaizdo įrašus belaidžiu būdu į „Apple TV“ ar 
suderinamas garso sistemas, naudokite „AirPlay“. Žr.  skyrius, „iPod,“ 94 psl..

Pranešimai

Siųskite ir gaukite SMS tekstinius pranešimus. Žiūrėkite ankstesnių pokalbių sąrašą 
ir palieskite pokalbius, kad pamatytumėte išsiųstus ir gautus pranešimus. Siųskite 
nuotraukas, vaizdo klipus, adresatų informaciją ir balso įrašus į MMS įrenginius. 
Žr.  skyrius, „Pranešimai,“ 111 psl..

Kalendorius

Žiūrėkite ir ieškokite savo „MobileMe“, „iCal“, „Microsoft Entourage“, „Microsoft 
Outlook“ ar „Microsoft Exchange calendars“. Įveskite planuojamus įvykius 
iPhone, ir jie bus sinchronizuoti kompiuterio kalendoriuje. Užsiprenumeruokite 
kalendorius. Matykite gimtadienius adresatų, įvestų į „Contacts“. Nustatykite 
priminimus, kurie neleis pamiršti renginių, susitikimų ar paskutinių terminų. 
Žr.  skyrius, „Kalendorius,“ 117 psl..

Nuotraukos

Peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus su iPhone, išsaugokite juos 
iš gautų žinučių arba sinchronizuokite juos su kompiuteriu. Žiūrėkite vaizdo 
įrašus vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. Priartinkite nuotraukų vaizdą. 
Spausdinkite jas arba žiūrėkite skaidrių demonstraciją. Siųskite el. paštu 
nuotraukas ir vaizdo įrašus, siųskite juos MMS pranešimais arba patalpinkite 
juos į „MobileMe“ galerijas. Priskirkite nuotraukas adresatams arba naudokite 
jas kaip ekrano užsklandas. Peržiūrėkite nuotraukas pagal vietą arba, jei 
sinchronizuojate su „iPhoto 8.0“ („iLife '09“ dalis), peržiūrėkite pagal įvykius ir 
veidus. Žr.  skyrius, „Nuotraukos,“ 124 psl..
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Fotoaparatas

Fotografuokite ir filmuokite. Peržiūrėkite tai iPhone, persiųskite el. paštu, žinute 
arba įkelkite į savo kompiuterį. Palieskite, norėdami sufokusuoti į objektą ar vietą. 
Apkirpkite ir išsaugokite vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus tiesiai į „YouTube“. 
Nufotografuokite draugą ir nustatykite iPhone rodyti jo nuotrauką, kai jis 
skambina. Žr.  skyrius, „Fotoaparatas,“ 133 psl..

YouTube

Žiūrėkite „YouTube“ vaizdo įrašus. Ieškokite norimų vaizdo įrašų, naršykite 
naujausius, žiūrimiausius ar populiariausius. Nustatykite ir prisijunkite 
prie „YouTube“ paskyros – vertinkite vaizdo įrašus, sinchronizuokite 
mėgstamiausiuosius, peržiūrėkite prenumeratas ir dar daugiau. Norėdami 
transliuoti „YouTube“ vaizdo įrašus į „Apple TV“, naudokite „AirPlay“. Įkelkite vaizdo 
įrašus, nufilmuotus iPhone. Žr.  skyrius, „YouTube,“ 138 psl..

Akcijos

Sekite informaciją apie vertybinius popierius. Ji automatiškai atnaujinama 
internetu. Žiūrėkite kompanijos naujienas ir dabartinę biržos informaciją, pvz., 
pradinę ar vidutinę kainą, prekybos intensyvumą ar rinkos kapitalizaciją. Norėdami 
matyti detalizuotas diagramas horizontalioje orientacijoje pasukite iPhone. 
Norėdami sekti kainų taškus vilkite pirštais per diagramas arba naudokitės 2 
pirštais norėdami matyti atstumą tarp taškų. Žr.  skyrius, „Akcijos,“ 144 psl..

Žemėlapiai

Peržiūrėkite gatvių žemėlapius, vaizdą iš palydovo arba mišrų bet kokios pasaulio 
vietos vaizdą. Galite priartinti vaizdą arba išbandyti „Google Street View". Suraskite 
ir stebėkite savo buvimo (apytikriai) vietą. Panaudodami įmontuotą kompasą, 
sužinokite, į kurią pusę esate atsisukęs. Gaukite išsamių instrukcijų, kaip nuvažiuoti 
(automobiliu, viešuoju transportu) ar nueiti į norimą vietą bei informacijos apie 
eismo sąlygas. Suraskite artimą komercinės veiklos objektą ir paskambinkite jam 
vienu palietimu. Žr.  skyrius, „Žemėlapiai,“ 146 psl..

Orai

Sužinokite, kokios oro sąlygos šiuo metu, ir gaukite ateinančių šešių dienų oro 
prognozę. Bet kokiu metu informacijos apie orus tam tikruose miestuose galite 
gauti pridėję juos prie mėgstamiausių. Žr.  skyrius, „Orai,“ 156 psl..

Užrašai

Greiti užrašai – priminimai, pirkinių sąrašai, puikios idėjos. Siųskite užrašus el. 
paštu. Kompiuteryje „Mac“ sinchronizuokite užrašus su „Mail“ arba asmeniniame 
kompiuteryje – su „Microsoft Outlook“ ar „Outlook Express“. Bevieliu būdu 
sinchronizuokite užrašus su „MobileMe“, „Google“, „Yahoo!“, „IMAP“ paskyromis. 
Žr.  skyrius, „Užrašai,“ 158 psl..

Laikrodis

Aplanke „Utilities“. Sužinokite laiką įvairiuose pasaulio miestuose – sukurkite 
laikrodžius mėgstamiausiems. Nustatykite vieną ar daugiau žadintuvų. Galite 
naudoti chronometrą arba nustatyti laiko atskaitą. Žr.  skyrius, „Laikrodis,“ 161 psl..

Skaičiuotuvas

Aplanke „Utilities“. Sudėkite, atimkite, dauginkite ir dalinkite. Pasukite iPhone 
šonu norėdami naudotis papildomomis sudėtingesnėmis funkcijomis. 
Žr.  skyrius, „Skaičiuotuvas,“ 164 psl..



Kompasas

Aplanke „Utilities“. Norėdami nustatyti kryptį, naudokitės įmontuotu skaitmeniniu 
kompasu. Gaukite dabartinės buvimo vietos koordinates. Pasirinkite iš tikros 
šiaurės ir magnetinės šiaurės. Žr.  skyrius, „Kompasas,“ 167 psl..

Balso 
priminimas

„Utilities “ aplanke. Įrašykite balso įrašus iPhone. Atkurkite juos iPhone 
ar sinchronizuokite su „iTunes“, norėdami klausytis jų savo kompiuteryje. 
Pridėkite garso įrašus prie el. pašto ar MMS pranešimų. Žr.  skyrius, „Balso 
priminimas,“ 170 psl..

iTunes

„iTunes Store“ ieškokite muzikos, filmų, TV laidų, garso knygų ir dar daugiau. 
Naršykite, peržiūrėkite ir atsisiųskite naujų leidimų, gaukite „Genius“ rekomendacijų 
arba žiūrėkite, kas yra populiariausiųjų sąrašuose. Nuomokitės filmus ir TV laidas 
žiūrėti iPhone. Atsisiųskite medijos failų arba grokite jų transliacijas. Norėdami 
sužinoti, kokios muzikos klausosi ir apie ką kalba jūsų mėgstamiausi atlikėjai ir 
draugai, stebėkite juos. Žr.  skyrius, „„iTunes Store“,“ 175 psl..

App Store

„App Store“ ieškokite iPhone programų, kurias galite nusipirkti ar atsisiųsti 
naudodamiesi „Wi-Fi“ ar korinio ryšio tinklo jungtimi. Skaitykite ar rašykite 
apžvalgas mėgstamiausioms programoms. Atsisiųskite ir įdiekite programą 
Pradžios ekrane. Žr.  skyrius, „App Store,“ 186 psl..

Žaidimų 
centras

Atraskite naujų žaidimų ir dalykitės žaidimo patirtimi su draugais iš viso pasaulio. 
Pakvieskite draugą arba pareikalaukite varžybų su kitais vertais priešininkais. 
Geriausiųjų žaidėjų sąrašuose patikrinkite žaidėjo užimamą vietą. Norėdami gauti 
papildomų taškų, užsidirbkite pasiekimų. Žr.  skyrius, „Žaidimų centras,“ 192 psl..

Nustatymai

Nustatykite paskyras ir keiskite visus iPhone nustatymus vienoje patogioje 
vietoje. Nustatykite jums tinkamas garso ribas. Nustatykite norimą skambėjimo 
signalą, darbalaukio foną, ekrano ryškumą, keiskite tinklo, telefono, pašto, 
interneto, muzikos, vaizdo įrašų, nuotraukų nustatymus ir t. t. „Location Services“ 
nustatymuose nustatykite vietos privatumo parinktis „Maps“, „Camera“, „Compass“ 
bei trečiosios šalies programoms. Nustatykite automatinį užrakinimą ir slaptažodį. 
Apribokite prieigą prie necenzūruoto „iTunes“ turinio ir konkrečių programų. Iš 
naujo nustatykite iPhone nustatymus. Žr.  skyrius, „Nustatymai,“ 199 psl..

Adresinė

Sinchronizuokite adresatų duomenis iš „MobileMe“, „Mac OS X Address Book“, 
„Yahoo!“ „Address Book“, „Google Contacts“, „Windows Address Book (Outlook 
Express)“, „Microsoft Outlook“ ar „Microsoft Exchange“. Ieškokite, pridėkite, 
keiskite ar trinkite adresatus, kurie bus sinchronizuojami atgal į kompiuterį. 
Žr.  skyrius, „Adresinė,“ 227 psl..

Nike + iPod

„Nike + iPod“ (pasirodantis aktyvinus jį „Settings“) paverčia iPhone treniruotės 
partneriu. Sekite savo tempą, laiką ir atstumą nuo vienos treniruotės iki kitos bei 
pasirinkite dainą, suteikiančią jėgų rutinoje. . Reikalauja pasirinkti „Nike“ batus ir 
„Nike + iPod Sensor“, parduodamus atskirai.) Žr.  skyrius, „Nike + iPod,“ 234 psl..

iBooks

Norėdami pirkti ir skaityti knygas, iš „App Store“ atsisiųskite nemokamą „iBooks“ 
programą. Iš įmontuotos „iBookstore“ gaukite knygų, nuo klasikos iki daugiausiai 
parduodamų. Pridėkite „ePub“ ir PDF failų į knygų lentyną naudodami „iTunes“. 
Spausdinti PDF. Žr.  skyrius, „iBooks,“ 238 psl..
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Būsenos piktogramos
Piktogramos būsenos juostoje ekrano viršuje suteikia informacijos apie iPhone:

Piktogramos būsena Reikšmė

Signalo stiprumas* Rodo, ar esate korinio ryšio ribose ir ar galite 
skambinti bei priimti skambučius. Kuo daugiau 
matote stulpelių, tuo stipresnis yra signalas. Kai 
signalo nėra, vietoje stulpelių ekrane atsiranda 
užrašas „No service“.

Lėktuvo režimas Rodo, kad įjungtas lėktuvo režimas – negalite 
naudotis telefonu, nėra interneto prieigos, taip 
pat negalite naudotis „Bluetooth®“ prietaisais. 
Galimos ne belaidės priemonės. Žr.  „Lėktuvo 
režimas,“ 199 psl..

UMTS/EV-DO Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo 3G UMTS 
(GSM) arba EV-DO (CDMA) tinklo ribose ir galite 
prijungti iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr.  „Kaip 
iPhone prisijungia prie interneto,“ 22 psl..

EDGE Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo EDGE 
tinklo ribose (GSM modeliams) ir galite prijungti 
iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr.  „Kaip iPhone 
prisijungia prie interneto,“ 22 psl..

GPRS / 1 x RTT Rodo, kad esate ryšio paslaugos teikėjo GPRS (GSM) 
arba 1 x RTT (CDMA) tinklo ribose ir galite prijungti 
iPhone prie interneto per šį tinklą. Žr.  „Kaip iPhone 
prisijungia prie interneto,“ 22 psl..

Wi-Fi* Rodo, kad iPhone prijungtas prie interneto per „Wi-
Fi“ tinklą. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnis ryšys. 
Žr.  „Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo,“ 23 psl..

Asmeninis prieigos taškas Rodo, kad iPhone yra prisijungęs prie kito iPhone, 
teikiančio „Personal Hotspot“ (asmeninį prieigos 
tašką; tik GSM modeliams). Žr.  „Asmeninis prieigos 
taškas,“ 25 psl..

Tinklo aktyvumas Rodo belaidį sinchronizavimą ar kitą tinklo 
aktyvumą. Su kai kuriomis trečiųjų šalių 
programomis taip pat gali būti naudojama ši 
piktograma, kad būtų parodytas aktyvumas.

Skambučių peradresavimas Rodo, kad iPhone nustatytas „Call Forwarding“ 
(GSM modeliuose). Žr.  „Skambučių 
peradresavimas,“ 219 psl..

VPN Rodo, kad esate prisijungę prie tinklo naudodami 
VPN. Žr.  „Tinklas,“ 205 psl..

Užraktas Rodo, kad iPhone užrakintas. Žr.  „įjungimo/
išjungimo miegojimo/pabudimo mygtukas.,“ 11 psl..



Piktogramos būsena Reikšmė

TTY Rodo, kad iPhone nustatytas veikti su TTY (teletaipu). 
Žr.  „iPhone naudojimas su teletaipu (TTY),“ 219 psl..

Grojama Rodo, kad šiuo metu groja daina, garso knyga 
ar medijos failas. Žr.  „Muzikos ir kitų garso įrašų 
grojimas,“ 95 psl..

Vertikalios padėties užraktas Rodo, kad iPhone ekranas yra užrakintas vertikalioje 
padėtyje. Žr.  „Peržiūra horizontalioje arba vertikalioje 
padėtyje,“ 32 psl..

Žadintuvas Rodo, kad yra nustatytas žadintuvas. 
Žr.  „Žadintuvai,“ 162 psl..

Vietos paslaugos Rodo, kad programa naudojasi vietos paslaugomis. 
Žr.  „Vietos paslaugos,“ 206 psl..

Bluetooth* Mėlyna ar balta piktograma:  „Bluetooth“ įjungta ir 
įrenginys, pvz., ausinės ar automobilio komplektas, 
yra sujungtas. Pilka piktograma:  „Bluetooth“ įjungta, 
bet įrenginys ne. Nėra piktogramos:  „Bluetooth“ 
išjungta. Žr.  „„Bluetooth“ prietaisai,“ 48 psl..

Akumuliatorius Rodo akumuliatoriaus galią ar įkrovimo būseną. 
Žr.  „Akumuliatorius,“ 49 psl..

* Kai kurių priedų naudojimas su iPhone gali paveikti bevielio ryšio kokybę.
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·
ĮSPĖJIMAS:  Norėdami išvengti sužeidimų, perskaitykite visas šio vadovo instrukcijas 
ir saugumo informaciją iPhone Svarbios produkto informacijos vadove  tinklalapyje 
support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone prieš naudodami iPhone.

Naudotojo vadovo peržiūrėjimas iPhone
iPhone Naudotojo vadovą galima peržiūrėti iPhone palietus žymę iPhone „User 
Guide“(naudotojo vadovas) programoje „Safari“, arba įdiegus nemokamą programą 
„iBooks“ ir atsisiuntus naudotojo vadovą iš „iBookstore“.

Peržiūrėti naudotojo vadovą „Safari“:  palieskite , tada iPhone „User guide“ 
(naudotojo vadovo) žymę.

Norėdami pridėti piktogramą vartotojo vadovui Pradžios ekrane, palieskite , tada 
palieskite „Add to Home Screen.“ Norėdami peržiūrėti naudotojo vadovą kita kalba, 
palieskite „Change Language“ pagrindinio turinio puslapio apačioje.

Peržiūrėti naudotojo vadovą „iBooks“:
 1 Jei nesate įdiegę „iBooks“, atidarykite „App Store“, į paiešką įveskite „iBooks“ ir 

palieskite programą rezultatų sąraše. Palieskite „Free“ ir tada palieskite „Install“.

 2 Atidarykite „iBooks“ ir palieskite „Store“.

 3 Paieškoje įveskite „iPhone User“ ir palieskite naudotojo vadovą rezultatų sąraše.

 4 Palieskite „Free“ ir tada palieskite „Get Book“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „iBooks“, žr. skyrius, „iBooks,“ 238 psl..

Reikalavimai
Norėdami naudoti iPhone, turėkite:

Belaidžio interneto planą su paslaugos teikėju, aptarnaujančiu iPhone jūsų  Â
teritorijoje

„Mac“ arba asmeninį kompiuterį su USB 2.0 prievadu ir vieną iš šių operacinių  Â
sistemų:

2Pradžia

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/


„Mac OS X“ v10.5.8 arba naujesnę versiją Â

„Windows 7“, „Windows Vista“, arba „Windows XP“ „Home“ arba „Professional“  Â
(SP3)

Nustatytą 1024 x 768 ar daugiau vaizdo skiriamąją gebą kompiuterio ekrane Â

„iTunes“ 10.1.2 arba naujesnę versiją galima atsisiųsti per  Â www.apple.com/lt/
itunes/download

„QuickTime“ 7.6.2 ar naujesnę versiją (vaizdo įrašams, įrašytiems iPhone, atkurti  Â
kompiuteryje)

„Apple ID“ (pvz., „iTunes Store“ ar „MobileMe“ paskyra) pirkti iš „iTunes Store“ ar  Â
„App Store“

Interneto jungtis jūsų kompiuteriui (rekomenduojama plačiajuostė) Â

SIM kortelės įdėjimas
Jei jūsų SIM kortelė nebuvo įdėta prieš perkant telefoną, norėdami naudoti iPhone, 
jūs patys privalote ją įdėti.

SIM kortelės įdėjimas į iPhone 4

SIM 
mikrokortelė

SIM 
mikrokortelės 
dėklas

Sąvaržėlė arba 
SIM kortelės 
išėmimo įrankis

SIM kortelės įdėjimas į iPhone 3GS

SIM kortelė
SIM kortelės
dėklas

SIM kortelės
išemimo įrankis

Įdėti SIM kortelę:
 1 Įstatykite sąvaržėlės arba SIM kortelės išėmimo įrankio galą į ertmę, esančią SIM 

kortelės dėkle.

Tvirtai pastumkite tiesiai į priekį, kol SIM kortelės dėklas iššoks.

 2 Išimkite SIM kortelės dėklą ir įdėkite į jį SIM kortelę taip, kaip parodyta.
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 3 Sulygiavę dėklą su kortele ant viršaus kaip parodyta, atsargiai įdėkite dėklą atgal.

iPhone aktyvavimas
Turite suaktyvinti iPhone prisiregistruodami gauti paslaugų planą iš iPhone 
paslaugos teikėjo savo teritorijoje ir įregistruodami iPhone tinkle.

Įsigijus, iPhone gali būti jau suaktyvintas. Jei taip nėra, kreipkitės į iPhone pardavėjus 
ar korinio ryšio paslaugos teikėją.

Daugiau informacijos apie iPhone ieškokite www.apple.com/lt/iphone.

iPhone nustatymas
Prieš naudodami iPhone privalote jį nustatyti „iTunes“. Atlikti pirkimą iPhone galėsite 
per sąranką susikūrę „Apple ID“ arba nurodę jau egzistuojančią. („iTunes Store“ gali 
būti prieinama ne visose šalyse ar regionuose), „iTunes“ taip pat įrašo jūsų iPhone, 
jeigu jums jo prireiktų.

Nustatyti iPhone:
 1 Atsisiųskite ir įdiekite naujausią „iTunes“ versiją iš www.apple.com/lt/itunes/

download.

 2 Prijunkite iPhone USB 2.0 prievadu prie „Mac“ ar asmeninio kompiuterio, naudodami 
prie iPhone pridedamą laidą.

 3 Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

„Set Up Your iPhone“ ekrane pasirinkite „Automatically sync contacts, calendars and 
bookmarks“ norėdami konfigūruoti šiuos elementus automatiškai, kai tik prijungsite 
iPhone prie savo kompiuterio. Taip pat „iTunes“ galite tinkinti sinchronizacijos 
nustatymus. Žr.  „Sinchronizavimas su „iTunes“,“ 55 psl..

http://www.apple.com/lt/iphone
http://www.apple.com/lt/itunes/download
http://www.apple.com/lt/itunes/download


Pastaba:  Jei turite regos sutrikimų, „VoiceOver“ gali padėti nustatyti iPhone be 
kito žmogaus pagalbos. „VoiceOver“ garsu apibūdina tai, kas pasirodo ekrane, taigi 
galite naudotis iPhone nežiūrėdami į jį. Kai prijungiate iPhone prie kompiuterio, 
„iTunes“ patikrina, ar kompiuteryje naudojamas suderinamas ekrano skaitytuvas, 
pvz., „Voice Over“ „Mac“ kompiuteriuose ar „GW Micro Window-Eyes“ asmeniniuose 
kompiuteriuose, ir automatiškai iPhone įjungia „VoiceOver“. Regėjimo sutrikimų 
neturintis naudotojas gali iPhone įjungti „VoiceOver“, naudodamas „Accessibility“ 
nustatymus. („VoiceOver" galimas ne visomis kalbomis.) Žr.  „VoiceOver,“ 246 psl.. 

iPhone atjungimas nuo kompiuterio
iPhone nuo kompiuterio galite atjungti bet kuriuo metu. Tačiau, jei atjungsite 
vykstant sinchronizavimui, gali būti sinchronizuoti ne visi duomenys. 
Sinchronizavimas bus pabaigtas kitą kartą prijungus iPhone prie kompiuterio.

Kai iPhone sinchronizuojamas su kompiuteriu, iPhone matomas užrašas „Sync in 
Progress“. Jei atjungiate iPhone dar nebaigus sinchronizuoti, kai kurie duomenys 
gali likti neperkelti. Kai sinchronizavimas baigiamas, „iTunes“ parodo „iPhone sync is 
complete“.

Nutraukti sinchronizavimą:  vilkite iPhone slankiklį. 

Jei sinchronizuojant gaunamas įeinantis skambutis, sinchronizavimas nutraukiamas, 
todėl galite atjungti iPhone ir atsiliepti. Norėdami baigti sinchronizuoti, prijunkite 
iPhone po skambučio.

Prisijungimas prie interneto
iPhone jungiasi prie interneto, kai naudojatės „Mail“, „Safari“, „YouTube“, „Stocks“, 
„Maps“, „Weather“, „App Store“ ar „iTunes Store“. 

Kaip iPhone prisijungia prie interneto
iPhone prisijungia prie interneto arba per „Wi-Fi“ tinklą, arba per korinio ryšio tinklą.
iPhone atlieka šiuos veiksmus tokia tvarka, kol yra prijungtas:

Prisijungia per paskutinį naudotą „Wi-Fi“  Â  tinklą.

Jei negalima prisijungti per paskutinį naudotą „Wi-Fi“ tinklą, iPhone pateikia sąrašą  Â
„Wi-Fi“ tinklų toje zonoje. Palieskite tinklą ir, jei reikia, įveskite slaptažodį. Prie 
tinklų, kuriems reikalingas slaptažodis, atsiranda užrakto piktograma . Galite 
išjungti iPhone paslaugą automatiškai rodyti galimus tinklus. Žr.  „„Wi-Fi“,“ 200 psl..

Jei nėra galimų „Wi-Fi“ tinklų arba pasirenkate neprisijungti nė prie vieno iš jų,  Â
iPhone prisijungia prie interneto per korinio ryšio tinklą. ( ,  arba ). „Settings“ 
galite neleisti iPhone naudoti korinio ryšio duomenų. Žr.  „Tinklas,“ 205 psl..
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Jei „Wi-Fi“ arba korinis duomenų tinklas nėra prieinamas, iPhone negali prisijungti 
prie interneto.

Pastaba:  3G (UMTS) korinio ryšio tinklas palaiko lygiagretų balso ir duomenų 
perdavimą GSM modeliuose. Visuose kituose tinklo tipuose (EDGE ar GPRS GSM 
modeliuose, bei EV-DO ir 1 x RTT CDMA modelyje) negalima naudotis interneto 
paslaugomis šnekant telefonu, nebent iPhone yra prisijungęs prie interneto ir per 
„Wi-Fi“ tinklą.

Daugelis „Wi-Fi“ tinklų gali būti naudojami nemokamai, įskaitant, kai kuriose šalyse 
ar regionuose, „Wi-Fi“ ryšio taškus, kuriuos teikia iPhone paslaugos teikėjas. Kai 
kurie „Wi-Fi“ tinklai yra mokami. Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo taške, kur 
reikalingas mokestis, galite atidaryti „Safari“ ir peržiūrėti tinklalapius, leidžiančius 
registruotis gauti šią paslaugą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
„Wi-Fi“ nustatymai leidžia įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų.

Įjungti „Wi-Fi“:  pasirinkite „Settings“ > „Wi-Fi“ ir įjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo: pasirinkite „Settings“ > „Wi-Fi“, luktelėkite, kol iPhone 
nustatys tinklus toje teritorijoje, tada pasirinkite tinklą (prisijungimas prie kai kurių 
„Wi-Fi“ tinklų yra mokamas). Jei reikia, įveskite slaptažodį ir palieskite mygtuką „Join“ 
(prie mokamų tinklų atsiranda užrakto  piktograma).

Kartą prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo rankiniu būdu, iPhone automatiškai prisijungia 
prie jo, kai tik tinklas yra pasiekiamas. Jei pasiekiamas daugiau nei vienas anksčiau 
naudotas tinklas, iPhone pasirenka paskutinį kartą naudotą.

Kai iPhone prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo, „Wi-Fi“  piktograma būsenos juostoje 
ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau juostelių, tuo stipresnis ryšys.

Informacijos apie „Wi-Fi“ nustatymų konfigūravimą rasite  „„Wi-Fi“,“ 200 psl..

Prieiga prie korinio ryšio tinklo
iPhone internetą gali pasiekti tik per jūsų iPhone paslaugos teikėjo korinį ryšį. 
Patikrinkite paslaugos teikėjo tinklo aprėptį savo teritorijoje.

Jei iPhone yra prisijungęs prie interneto per korinio ryšio tinklą, UMTS / EV-DO ( ), 
EDGE ( ), arba GPRS / 1 x RTT ( ) piktograma matoma būsenos juostoje.

Atsižvelgiant į iPhone modelio ir ryšio jungtį, gali būti neįmanoma gauti skambučių, 
kol iPhone siunčia duomenis per korinį ryšį, pvz., atsisiunčiant puslapį.

GSM: esant EDGE arba GPRS jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, įeinantys 
skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį skambutį, 
duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.



CDMA: esant EV-DO jungčiai ir atsiliepus į įeinantį skambutį, duomenų perdavimas 
yra laikinai sustabdomas. Esant 1 x RTT jungčiai ir vykstant duomenų perdavimui, 
įeinantys skambučiai gali būti nukreipiami tiesiai į balso paštą. Atsiliepus į įeinantį 
skambutį, duomenų perdavimas yra laikinai sustabdomas.

Duomenų perdavimas pratęsiamas jums baigus pokalbį.

Įjungti 3G (GSM modeliuose):  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir 
palieskite „Enable 3G“.

Būdami už savo paslaugos teikėjo tinklo ribų, prie interneto galite prisijungti per kitą 
paslaugos teikėją. Norėdami įjungti el. paštą, interneto naršyklę ir kitas duomenų 
perdavimo paslaugas, įjunkite „Data Roaming“.

Įjungti „Data Roaming“:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir įjunkite „Data 
Roaming“.

Svarbu:  „Roaming“ paslauga gali būti mokama. Norėdami išvengti ryšio paslaugų 
užsienyje mokesčių, įsitikinkite, kad „Data Roaming“ yra išjungta.

Prieiga prie interneto lėktuve
Lėktuvo režimas išjungia iPhone mobiliojo ryšio, „Wi-Fi", „Bluetooth“ ir GPS siųstuvus 
ir imtuvus, kad būtų išvengta lėktuvo valdymo trikdžių. Lėktuvo režimas išjungia 
daugelį iPhone savybių. Kai kuriose šalyse ar regionuose, kur tai leidžia lėktuvų 
operatoriai ir įstatymai bei taisyklės, galite įjungti „Wi-Fi“ tuo metu, kai įjungtas 
lėktuvo režimas, kad galėtumėte:

siųsti ir gauti laiškus el. paštu Â

naršyti internete Â

sinchronizuoti adresatus, kalendorius, naršyklės žymes ir užrašus bevieliu būdu Â

žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus Â

gauti akcijų kainas Â

gauti žemėlapio vietas Â

gauti orų prognozes Â

pirkti muziką ir programas Â

Jums gali būti leista įjungti „Bluetooth“ ir naudoti „Bluetooth“ prietaisus su iPhone.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „Lėktuvo režimas,“ 199 psl..

VPN prieiga
VPN („virtual private network“ – virtualusis privatusis tinklas) suteikia saugią 
interneto prieigą prie privačių tinklų, pvz., kompanijos ar mokyklos tinklo. Naudokite 
„Network settings“ norėdami konfigūruoti ir įjungti VPN. Žr.  „Tinklas,“ 205 psl..
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Asmeninis prieigos taškas
Galite naudoti „Personal Hotspot“ (Asmeninis prieigos taškas; iPhone 4) norėdami 
pasidalyti interneto prieiga su kompiuteriu ar kitu „Wi-Fi“ prietaisu, pvz., iPod, iPad, 
ar kitu iPhone, prisijungusiu prie jūsų iPhone per „Wi-Fi“. Naudodamiesi „Personal 
Hotspot“ taip pat galite dalytis interneto prieiga ir su kompiuteriu, prisijungusiu prie 
jūsų iPhone per „Bluetooth“ ar USB.

Pastaba:  Ši funkcija galima ne visose šalyse ar regionuose. Gali būti taikomi 
papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, bei sužinoti maksimalų 
prietaisų, su kuriais galite dalytis interneto prieiga vienu metu, skaičių, kreipkitės į 
savo ryšio paslaugų teikėją.

Jei mygtukas „Set Up Personal Hotspot“ matomas jūsų „General“ > „Network“ 
nustatymuose, jums pirma reikia nustatyti šią paslaugą per savo ryšio paslaugų 
teikėją. Paliesdami šį mygtuką, galite susisiekti su savo ryšio paslaugų teikėju.

„Personal Hotspot“ veikia tik tada, kai iPhone yra prisijungęs prie interneto per 
korinio ryšio duomenų tinklą.

Dalytis interneto prieiga:
 1 „Settings“ pasirinkite „Personal Hotspot“ arba pasirinkite „General“ > „Network“ > 

„Personal Hotspot“, jei „Personal Hotspot“ nustatymai nėra matomi aukščiausiame 
nustatymų lygyje.

 2 Įjunkite „Personal Hotspot“.

 3 Prijungti kompiuterį ar kitą prietaisą prie iPhone:

 Â „Wi-Fi“:  prietaise pasirinkite iPhone iš galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo. Paprašyti, 
įveskite iPhone „Wi-Fi“ slaptažodį.

 Â USB:  prijunkite kompiuterį prie iPhone naudodami „Dock Connector“ jungtį su 
USB laidu. Kompiuterio tinklo nustatymuose pasirinkite iPhone.

Kai jungsitės pirmą kartą, „Mac“ kompiuteryje pasirodys iššokantysis langas. Jis 
praneš: „A new network interface has been detected“ (aptikta nauja tinklo sąsaja). 
Spustelėkite „Network Preferences“, konfigūruokite tinklo nustatymus iPhone, 
tuomet spustelėkite „Apply“. Asmeniniame kompiuteryje norėdami konfigūruoti 
iPhone ryšį, naudokite „Network Control Panel“.

 Â „Bluetooth“:  iPhone pasirinkite „Settings“ > „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite 
„Bluetooth“. Tuomet, norėdami sujungti iPhone su kompiuteriu, pažiūrėkite į 
kompiuterio dokumentaciją.

Prijungus prietaisą, iPhone ekrano viršuje atsiranda mėlyna juosta. Kai jungiate USB 
laidu, „Personal Hotspot“ lieka įjungtas, net jei aktyviai nenaudojate interneto ryšio.

Pastaba:  Piktograma „Personal Hotspot“  atsiranda iPhone (GSM modeliuose), 
naudojančiame kito iPhone „Personal Hotspot“, būsenos juostoje.



Pakeisti iPhone „Wi-Fi“ slaptažodį:  „Settings“ pasirinkite „Personal Hotspot“ > „Wi-Fi 
Password“ ir įveskite bent 8 simbolių ilgio slaptažodį.

Slaptažodžio pakeitimas atjungia visus prietaisus, kurie dalijasi interneto prieiga.

Kontroliuokite naudojimąsi koriniu duomenų tinklu:  „Settings“ pasirinkite 
„General“ > „Usage“.

Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas

Apie paskyras
iPhone veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių 
internete veikiančių el. pašto, kontaktų ir kalendorių paslaugų tiekėjų. Jei dar 
neturite el. pašto paskyros, galite ją gauti nemokamai apsilankę www.yahoo.com, 
www.google.com ar www.aol.com.  www.me.com galite išbandyti ir nemokamą 
„MobileMe“, skirtą 60 dienų laikotarpiui.

Galite pridėti adresatų naudodami „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyrą, jei kompanija ar 
organizacija ją palaiko. Žr.  „Adresatų pridėjimas,“ 227 psl..

Galite pridėti „CalDAV“ kalendoriaus paskyrą. Žr.  „Kalendorių 
sinchronizavimas,“ 118 psl..

Galite užsisakyti „iCal“ (.ics) kalendorius ar importuoti juos iš „Mail“. Žr.  „Kalendorių 
užsisakymas,“ 123 psl. ir  „Kalendoriaus failų importavimas iš „Mail“,“ 123 psl..

„MobileMe“ paskyrų nustatymas
Norėdami naudoti „MobileMe“ iPhone, turite nustatyti „MobileMe“ nemokamą 
paskyrą arba „MobileMe“ mokamą prenumeratą.

„MobileMe“ nemokama paskyra leidžia jums naudoti „Find My“ iPhone (yra ne visose 
šalyse ar regionuose), savybę, kuri padeda surasti ir apsaugoti informaciją iPhone, jei 
ji prarasta ar pavogta. Žr.  „Saugumo savybės,“ 51 psl..

„MobileMe“ mokama prenumerata leidžia jums naudoti „Find My“ iPhone ir tokias 
funkcijas:

pašto paskyrą „me.com“ Â

belaidžiu būdu sinchronizuoti adresatus, kalendorius, žymes ir užrašus Â

„MobileMe Gallery“, skirtą dalytis nuotraukomis ir filmais Â

„MobileMe iDisk“, skirtą saugoti failus ir jais dalytis Â

Visas šias funkcijas galite nemokamai naudoti bandomuoju laikotarpiu  
www.apple.com/mobileme. 
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„MobileMe“ nemokama paskyra prieinama kiekvienam pirkėjui su iPhone 4 „iOS“ 4.2 
ar naujesne versija. Jei jau esate sukūrę paskyrą „App Store“ ar „Game Center“, galite 
naudoti šį „Apple ID“, skirtą „MobileMe“ nemokamai paskyrai. Jei dar neturite, galite 
susikurti naują „Apple ID“ arba, jei norite, kitą „Apple ID“, skirtą „MobileMe“ paskyrai.

Nustatyti „MobileMe“ nemokamą paskyrą:
 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.

 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „MobileMe“.

 3 Įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį, arba palieskite „Create Free Apple ID“.

 4 Vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

Jei reikia, patvirtinkite savo el. pašto adresą.

 5 Įsitikinkite, kad „Find My“ iPhone įjungta.

Vienu metu tik viena „MobileMe“ paskyra gali būti naudojama „Find My“ iPhone ir 
sinchronizuoti adresatus, kalendorius, žymas ir užrašus.

Norėdami naudoti „Gallery“, „iDisk“ ir „Find My“ iPhone, esančius iPhone, atsisiųskite 
nemokamas „MobileMe Gallery“, „MobileMe iDisk“ ir „Find My“ iPhone taikomąsias 
programas iš „App Store“.

„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymas
Norėdami naudoti „Microsoft Exchange“ iPhone, turite pridėti paskyrą su savo 
„Microsoft Exchange“ paskyros nustatymais. Šių nustatymų teiraukitės savo 
paslaugos teikėjo ar sistemos administratoriaus. 

iPhone naudoja „Exchange ActiveSync“ protokolą bevieliu būdu sinchronizuojant 
el. pašto, kalendoriaus ir adresinės informaciją su šiomis „Microsoft Exchange“ 
versijomis: 

„Exchange Server 2003 Service Pack 2“ Â

„Exchange Server 2007 Service Pack 1“ Â

„Exchange Server 2010“ Â

Nustatydami paskyrą, galite pasirinkti, kurias „Exchange“ paslaugas norite naudoti su 
iPhone:

Paštas Â

Adresinė Â

Kalendoriai Â

Įjungtos paslaugos automatiškai sinchronizuojamos bevieliu būdu, taigi nereikia 
prijungti iPhone prie kompiuterio. Žr.  „Paskyrų sinchronizavimas,“ 54 psl.. 

Galite nustatyti daugiau nei vieną „Exchange“ paskyrą.



Sukurti „Exchange“ paskyrą:
 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.

 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „Microsoft Exchange“.

 3 Įveskite el. pašto adresą, domeną (pasirinktinai), naudotojo vardą, slaptažodį ir 
aprašymą. Aprašymas gali būti bet koks, kokio jūs norite.

iPhone palaiko „Microsoft Autodiscovery“ paslaugą, kuri naudoja jūsų naudotojo 
vardą ir slaptažodį, kad nustatytų „Exchange“ serverio adresą. Jei serverio adresas 
negali būti nustatytas, jūsų bus paprašyta jį įvesti. (Įveskite adresą laukelyje „Server“.) 
Kai prisijungsite prie „Exchange“ serverio, jūsų gali būti paprašyta pasikeisti slaptą 
kodą, kad jis atitiktų serveryje nustatytą politiką.

 4 Palieskite elementus (paštą, kontaktus ir kalendorius), kuriuos norite naudoti iPhone, 
bei pasirinkite, kelių dienų el.laiškus norite sinchronizuoti su iPhone.

„Google“, „Yahoo!“ ir „AOL“ paskyrų nustatymas
iPhone už jus įveda didžiąją dalį nustatymų daugeliui populiarių paskyrų („Google“, 
„Yahoo!“, „AOL“). Nustatydami paskyrą, galite pasirinkti, kurias paskyrų paslaugas 
norite naudoti su iPhone. Įjungtos paslaugos automatiškai sinchronizuojamos 
bevieliu būdu, taigi nereikia prijungti iPhone prie kompiuterio. Žr.  „Paskyrų 
sinchronizavimas,“ 54 psl..

Nustatyti paskyrą:
 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.

 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „Google“, „Yahoo!“ arba „AOL“.

 3 Įveskite savo vardą, pilną el. pašto adresą, slaptažodį ir aprašymą. Aprašymas gali būti 
bet koks, kokio jūs norite.

 4 Palieskite elementus, kuriuos norite naudoti iPhone. Galimi elementai priklauso nuo 
paslaugos teikėjo.

Kitų paskyrų nustatymas
Pasirinkite „Other Accounts“ ir nustatykite kitas paskyras paštui (pvz., „POP“), 
kontaktams (pvz., „LDAP“ arba „CardDAV“) arba kalendoriams (pvz., „CalDAV“). 
Susisiekite su paslaugos teikėju ar sistemos administratoriumi, kad gautumėte 
paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

Nustatyti paskyrą:
 1 „Settings“ palieskite „Mail, Contacts, Calendars“.

 2 Palieskite „Add Account“, tuomet palieskite „Other“.

 3 Pasirinkite, kokio tipo paskyrą norite pridėti („Mail“, „Contacts“ arba „Calendars“).

 4 Įveskite paskyros informaciją ir palieskite „Save“.
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Naudojimasis programomis
Dėl aukštos skyros „Multi-Touch“ ekrano ir paprastų pirštų judesių iPhone 
programomis naudotis lengva.

Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų
Programos atidaromos paspaudžiant jų piktogramas iPhone Pradžios ekrane. 

Grįžti į Pradžios ekraną:  paspauskite Pagrindinį  mygtuką ekrano apačioje.

Pereiti prie kito Pradžios ekrano:  perbraukite ekraną pirštu į kairę ar dešinę arba 
palieskite kairiau ar dešiniau taškelių eilės.

Pereiti prie pirmojo Pradžios ekrano:  vėl paspauskite Pagrindinį  mygtuką.

Peržiūrėti paskutines naudotas programas: dukart spustelėkite Pagrindinį  
mygtuką.

3Pagrindai



Iš kairės pagal paskutinio naudojimo laiką išrikiuotos paskutinės naudotos 
programos, rodomos ekrano apačioje. Jei norite pamatyti daugiau programų, 
braukite.

Pereiti prie kitos programos:  palieskite programą paskutiniųjų sąraše.

Pašalinti programą iš paskutinių naudotų programų sąrašo:  palieskite ir laikykite 
palietę programos piktogramą, kol ši pradės judėti, tada palieskite . Programos 
pašalinimas iš paskutinių naudotų sąrašo ją taip pat priverčia išsijungti.

Programa vėl pridedama į paskutinių naudotų programų sąrašą, kitą kartą ją 
atidarius.

Slinkimas
Norėdami slinkti vilkite aukštyn ar žemyn. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, 
tinklalapiuose, dar galite slinkti ir iš vieno šono į kitą.

Velkant pirštą ekranu ir slenkant, nieko nebus pasirinkta ar aktyvinta.
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Norėdami slinkti greičiau, brūkštelėkite.

Galite palaukti, kol slinkimas sustos pats, arba paliesti bet kurią ekrano vietą, ir jis 
sustos tuoj pat. Palietus ekraną slinkimui sustabdyti, jame nieko nebus pasirinkta ar 
aktyvinta.

Norėdami greitai nuslinkti į sąrašo, tinklalapio ar el. pašto dėžutės viršų, tiesiog 
palieskite būsenos juostą.

Rasti įrašus sąraše su rodykle:  palieskite raidę, norėdami pereiti prie įrašų, 
prasidedančių ta raide. Norėdami greitai peržiūrėti sąrašą vilkite pirštu rodyklę.

Index

Pasirinkti įrašą:  palieskite įrašą sąraše.

Priklausomai nuo sąrašo, palietus elementą galima atlikti skirtingus veiksmus: 
atidaryti naują sąrašą, paleisti dainą, skaityti el.laišką ar peržiūrėti asmens 
kontaktinius duomenis, jei norite jam paskambinti.



Didinimas ar mažinimas
Peržiūrėdami nuotraukas, tinklalapius, el. laiškus ar žemėlapius, vaizdą galite didinti 
ar mažinti. Suspauskite pirštus arba atskirkite. Norėdami padidinti nuotraukas ar 
tinklalapio vaizdą dukart palieskite ekraną; palieskite vėl dukart, jei norite sumažinti. 
Peržiūrėdami žemėlapius, palieskite dukart, jei norite vaizdą priartinti ir vieną kartą 
dviem pirštais, jei norite atitolinti.

Artinimas / tolinimas taip pat yra pritaikymo neįgaliesiems savybė, leidžianti didinti 
bet kokios naudojamos programos vaizdą. Taip galite lengviau matyti, kas rodoma 
ekrane. Žr.  „Zoom,“ 260 psl..

Peržiūra horizontalioje arba vertikalioje padėtyje
Dauguma iPhone programų leidžia peržiūrėti vaizdą vertikaliai ar horizontaliai. 
Pasukite iPhone ir ekranas taip pat pasisuks bei pats prisitaikys prie naujos ekrano 
orientacijos.

Tinklalapių peržiūrėjimui „Safari“ ar teksto įvedimui, horizontali padėtis gali tikti 
labiau. Horizontalioje padėtyje:

Tinklalapių mastelis pasikeičia platesniam vaizdui, taip padidinant tekstą ir vaizdus. Â

Ekrane matoma didesnė klaviatūra, kuri gali padėti padidinti teksto rinkimo greitį  Â
ir tikslumą.
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Šios programos veikia ir vertikaliai, ir horizontaliai:
Paštas Â

Safari Â

Pranešimai Â

Užrašai Â

Adresinė Â

Akcijos Â

iPod Â

Nuotraukos Â

Fotoaparatas  Â

Skaičiuotuvas Â

Filmai, žiūrimi iPod ir „YouTube“, rodomi tik horizontalioje padėtyje. Gatvių vaizdai 
„Maps“ taip pat rodomi tik horizontalioje padėtyje.

Užrakinti ekraną vertikalioje padėtyje:  dukart paspauskite Pagrindinį  mygtuką, 
brūkštelėkite per ekrano apačią iš kairės į dešinę ir palieskite .

Užrakinus ekrano padėtį, būsenos juostoje atsiranda vertikalios padėties užrakinimo 
( ) piktograma.

Pradžios ekrano tinkinimas
Galite tinkinti piktogramų išdėstymą Pradžios ekrane, įskaitant ir „Dock“ piktogramas 
ekrano apačioje. Jei norite, tvarkykite jas visuose Pradžios ekranuose. Taip pat galite 
tvarkyti programas, sugrupuodami jas į aplankus.

Piktogramų pertvarkymas
Piktogramas Pradžios ekrane galite sudėlioti tokia tvarka, kokia norite.

Pertvarkyti piktogramas:
 1 Palieskite ir laikykite bet kurią piktogramą Pradžios ekrane, kol ši ims judėti.

 2 Sudėliokite piktogramas jas vilkdami.

 3 Paspauskite Pagrindinį mygtuką , norėdami išsaugoti pakeitimus.

Pradžios ekrane galite pridėti nuorodų į mėgstamiausius tinklalapius. Žr. „Internetiniai 
vaizdo klipai,“ 93 psl..

Kai iPhone prijungtas prie kompiuterio, galite pertvarkyti Pradžios ekrano 
piktogramas bei ekranų tvarką. . „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše, tuomet 
ekrano viršuje spustelėkite „Apps“.



Perkelti piktogramą į kitą ekraną:  tvarkydami piktogramas vilkite vieną jų į dešinįjį 
ekrano kraštą.

Sukurti papildomų Pradžios ekranų:  tvarkydami piktogramas, braukite į dešiniausią 
Pradžios ekraną ir vilkite piktogramą į dešinįjį ekrano kraštą, kol atsiras naujas 
ekranas.

Galite sukurti iki 11 ekranų. Taškų skaičius virš „Dock“ rodo turimų ekranų skaičių ir 
kurį ekraną žiūrite.

Vėl nustatyti Pradžios ekrano išankstinio nustatymo išdėstymą:  pasirinkite 
„Settings“ > „General“ > „Reset“ ir palieskite „Reset Home Screen Layout“.

Pradžios ekrano atstatymas pašalina visus jūsų sukurtus aplankus ir uždeda 
išankstinių nustatymų darbastalio foną Pradžios ekrane.

Aplankų tvarkymas
Aplankai leidžia organizuoti piktogramas Pradžios ekrane. Į vieną aplanką galite 
sudėti iki 12 piktogramų. iPhone aplanką automatiškai pavadina pagal piktogramas, 
kurias nurodote jam sukurti, tačiau pavadinimą galite pakeisti, kada panorėję. 
Aplankus, kaip ir piktogramas, galima pertvarkyti velkant Pradžios ekrane. Aplankus 
galima perkelti į naują Pradžios ekraną arba „Dock“.
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Sukurti aplanką:  Palieskite ir laikykite piktogramą, kol Pradžios ekrano piktogramos 
pradės judėti, ir nuvilkite ant kitos piktogramos.

iPhone sukuria naują aplanką, kuriame yra dvi piktogramos, ir parodo aplanko 
pavadinimą. Galite paliesti pavadinimo laukelį ir įvesti kitą pavadinimą.

„iTunes“ taip pat galite kurti aplankus.

Sukurti aplanką naudojant „iTunes“:  prijungę iPhone prie kompiuterio, iš „Devices“ 
sąrašo „iTunes“ pasirinkite iPhone. Ekrano viršuje spustelėkite „Apps“ ir Pradžios 
ekrane prie lango viršaus tempkite vieną programą ant kitos.

Įdėti piktogramą į aplanką Tvarkydami piktogramas vilkite piktogramą ant 
aplanko.

Pašalinti piktogramą iš aplanko Tvarkydami piktogramas palieskite aplanką, 
kad jį atidarytumėte, ir iš aplanko išvilkite 
piktogramą.

Sukurti aplanką Palieskite aplanką. Tada galite paliesti programos 
piktogramą, norėdami atidaryti atitinkamą 
programą.

Uždaryti aplanką Palieskite už aplanko ribų arba paspauskite 
Pagrindinį mygtuką.



Pašalinti aplanką Iškelkite visas piktogramas iš aplanko. Tuščias 
aplankas automatiškai ištrinamas.

Pervadinti aplanką Tvarkydami piktogramas palieskite aplanką, kad 
jį atidarytumėte, tada palieskite pavadinimą 
viršuje ir klaviatūra įveskite naują pavadinimą. 
Paspauskite Pagrindinį  mygtuką, norėdami 
išsaugoti pakeitimus.

Baigę tvarkyti Pradžios ekraną, paspauskite Pagrindinį  mygtuką, norėdami 
išsaugoti pakeitimus.

Daugelis programų, pvz., „Phone“, „Messages“, „Mail“ ir „App store“ rodo įspėjamąjį 
ženkliuką Pradžios ekrano piktogramoje su skaičiumi (rodančiu gaunamus 
elementus) arba šauktuku (rodančiu problemą). Jei šios programos yra aplanke, 
ženkliukas pasirodo ant aplanko. Ženkliukas su skaičiumi nurodo bendrą 
neperžiūrėtų elementų skaičių, pvz., praleistus skambučius, el. pašto pranešimus, 
tekstinius pranešimus, bei galimus atsisiųsti programų naujinius. Ženkliukas su 
šauktuku nurodo, kad yra programos problemų. 

Fono nustatymas
„Lock“ ekrano užsklandai galite nustatyti paveikslą arba nuotrauką. Taip pat 
galite pasirinkti Pradžios ekrano fono paveikslėlį. Galite pasirinkti iš paveikslėlių, 
kurie pateikiami kartu su iPhone, nuotraukų iš „Camera Roll“, arba nuotraukų 
sinchronizuotų į iPhone iš savo kompiuterio.

„Lock“ ekrano užsklanda pasirodo ir tada, kai jums skambina kažkas, kam nesate 
priskyrę adresato nuotraukos.
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Nustatyti foną:
 1 „Settings“ pasirinkite „Wallpaper“, palieskite „Lock“ ir Pradžios ekranų paveikslėlį, tada 

palieskite „Wallpaper“ arba albumą.

 2 Palietimu pasirinkite paveikslėlį arba nuotrauką. Jei pasirenkate nuotrauką, vilkite, 
norėdami pasirinkti jos vietą, ir suspauskite, norėdami padidinti ar sumažinti, kol 
nuotrauka atrodys taip, kaip pageidaujate.

 3 Palieskite „Set“, tada pasirinkite ar norite naudoti nuotrauką kaip pagrindinio ekrano 
foną, užrakinto telefono užsklandą ar abiems.

Teksto rinkimas
Ekrano klaviatūra pasirodo visada, kai reikia rinkti tekstą.

Teksto įvedimas
Norėdami įvesti tekstą, pvz., adresato informaciją, el. laiškus, teksto pranešimus ir 
interneto adresus, naudokite ekrane matomą klaviatūrą. Klaviatūra ištaiso rašybos 
klaidas, nuspėja, ką renkate, ir mokosi, jums ja naudojantis.

Priklausomai nuo naudojamos programos, klaviatūra gali pasiūlyti taisymus, kai 
žodžiuose paliekama spausdinimo klaidų.

Įvesti tekstą:
 1 Palieskite teksto laukelį, pvz., užrašą ar naują adresatą, norėdami iškelti klaviatūrą.

 2 Palieskite klaviatūros klavišus.

Pradėkite rinkti tekstą tik smiliumi. Kai įgusite, galėsite greičiau rinkti tekstą dviem 
nykščiais.



Renkant tekstą, kiekviena raidė pasirodo virš piršto. Jei paliečiate ne tą klavišą, 
pirštu nuslyskite ant reikiamo klavišo. Kol neatleidžiate piršto nuo klavišo, raidė dar 
neparašyta.

Ištrinti paskutinį simbolį Palieskite .

Spausdinti didžiosiomis raidėmis Palieskite „Shift“  klavišą prieš liesdami raidę. 
Arba laikykite paspaudę „Shift“ klavišą ir slinkite 
prie raidės.

Greitai padėti tašką ir padaryti tarpą Dukart palieskite tarpo klavišą. (Jūs galite įjungti 
arba išjungti šią programą eidami į „Settings“ > 
„General“ > „Keyboard“.)

Įjungti didžiąsias raides Dukart palieskite „Shift“  klavišą. „Shift“ 
klavišas tampa mėlynas, o visos raidės rašomos 
didžiosios. Norėdami išjungti didžiąsias raides, 
vėl palieskite „Shift“ klavišą. (Jūs galite įjungti 
arba išjungti šią programą eidami į „Settings“ > 
„General“ > „Keyboard“.)

Rodyti numeravimą, skyrybą ar simbolius Palieskite „Number“  klavišą. Palieskite 
„Symbol“  klavišą, norėdami pridėti 
papildomų skyrybos ženklų ir simbolių.

Rašyti raides ar simbolius, kurių nėra 
klaviatūroje

Palieskite ir palaikykite paspaudę susijusią raidę 
ar simbolį, tada slinkite, kad pasirinktumėte 
variantą.

Žodynas
iPhone turi daugelio kalbų žodynų, kurie padės rašant. Atitinkamas žodynas 
aktyvinamas, kai pasirenkate palaikomą klaviatūrą. 

Norėdami pamatyti palaikomų kalbų sąrašą, eikite į www.apple.com/iphone/specs.
html.
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iPhone naudoja aktyvintą žodyną, kai renkant tekstą siūlomi taisymai ar visas žodis. 
Nereikia nutraukti teksto rinkimo, norint priimti siūlomą žodį.

Pasiūlytas 
žodis

Priimti ar atmesti žodyno pasiūlymus:
 m norėdami atmesti siūlomą žodį, pabaikite spausdinti norimą žodį, tada palieskite „x“, 

taip atšaukdami pasiūlymą, prieš rinkdami tekstą toliau. Kiekvieną kartą atmetus to 
paties žodžio pasiūlymą, didėja tikimybė, kad iPhone priims jūsų žodį.

Pastaba:  Jei įvedate kinų ar japonų kalba, palieskite vieną iš siūlomų pasirinkimų.

 m Norėdami panaudoti siūlomą žodį, padarykite tarpą, padėkite skyrybos ženklą ar 
grąžinkite simbolį.

iPhone pabraukia jau surinktus žodžius, kurie gali būtų parašyti su klaidomis.

Naudoti rašybos tikrinimą, parašyto su klaidomis, žodžio pakeitimui:  palieskite 
pabrauktąjį žodį, tada palieskite vieną iš siūlomų pataisymų.

Jei nė vienas iš siūlymų nėra teisingas, galite pataisyti pasirinkto žodžio rašybą, jį 
perrinkdami. Norėdami palikti žodį nepakeistą, palieskite bet kur kitur pranešimo 
srityje.

Įjungti arba išjungti automatinį klaidų taisymą:   pasirinkite „General“ > „Keyboard“, 
tada įjunkite (išjunkite) automatinį klaidų taisymą. Pagal išankstinius nustatymus, 
automatinis klaidų taisymas yra įjungtas.



Įjungti / išjungti rašybos tikrinimą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“, tada įjunkite 
(išjunkite) rašybos tikrinimą. Pagal išankstinius nustatymus, rašybos tikrinimas yra 
įjungtas.

Redagavimas – „Cut“, „Copy“, ir „Paste“
Dėl jautriojo ekrano yra nesunku keisti jau įvestą tekstą. Ekrane matomas didinamasis 
stiklas padeda nustatyti įterpimo žymeklį būtent ten, kur jums reikia. Paėmimo 
taškai ant pasirinkto teksto leidžia greitai pasirinkti daugiau arba mažiau teksto. 
Galite iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti teksto ir nuotraukų programų viduje ar keliose 
programose.

Nustatyti įterpimo žymeklio vietą:  norėdami iškelti didinamąjį stiklą, palieskite ir 
palaikykite paspaudę, tada vilkite norėdami nustatyti įterpimo taško vietą.

Pasirinkti tekstą:  norėdami matyti pasirinkimo mygtukus, palieskite įterpimo tašką. 
Palieskite „Tap Select“ norėdami pažymėti gretimą žodį arba palieskite „Select All“ 
norėdami pažymėti visą tekstą. Žodį taip pat galite pažymėti dukart jį paliesdami. 
Norėdami pažymėti žodį tik skaityti skirtuose dokumentuose, pvz., tinklalapiuose, el. 
pašto ar teksto pranešimuose, palieskite jį ir palaikykite paspaudę.

Norėdami pažymėti mažiau ar daugiau teksto, vilkite paėmimo taškus.

Iškirpti ar kopijuoti tekstą:  pasirinkite tekstą, tuomet palieskite „Cut“ ar „Copy“.
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Įklijuoti tekstą:  palieskite įterpimo tašką ir palieskite „Paste“. Paskutinis iškirptas ar 
kopijuotas tekstas bus įterptas. Norėdami pakeisti tekstą, pažymėkite jį ir palieskite 
„Paste“.

Atšaukti paskutinį redagavimą:  papurtykite iPhone ir palieskite „Undo“.

Klaviatūros išdėstymai
„Settings“ galite nustatyti aparatinių ir programinių klaviatūrų išdėstymus. Galimi 
išdėstymai priklauso nuo klaviatūros kalbos.

Pasirinkti klaviatūros išdėstymą:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > 
„International Keyboards“, tuomet pasirinkite klaviatūrą. Galite nustatyti atskirus 
išdėstymus tiek programinėms ekrano, tiek aparatinėms išorinėms klaviatūroms 
kiekvienai kalbai.

Programinės klaviatūros išdėstymas nulemia iPhone ekrano klaviatūros išdėstymą. 
Aparatinės klaviatūros išdėstymas nulemia „Apple Wireless Keyboard“, prijungtos prie 
iPhone, išdėstymą.

„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas
Norėdami lengviau rinkti tekstą, galite naudoti „Apple“ bevielę klaviatūrą 
(parduodama atskirai).

„Apple Wireless Keyboard“ prisijungia per „Bluetooth“, taigi klaviatūrą ir iPhone reikia 
sujungti. Žr.  „„Bluetooth“ įtaiso suporavimas su iPhone,“ 48 psl..

Kai klaviatūra yra suporuota su iPhone, klaviatūrai esant pasiekiamame nuotolyje (iki 
10 metrų), jie visada susijungia. Kai klaviatūra yra prijungta, palietus teksto laukelį 
neatsiranda ekrano klaviatūra.

Pakeisti kalbą naudojant aparatinę klaviatūrą:  norėdami pamatyti galimų kalbų 
sąrašą, paspauskite ir palaikykite „Command“ klavišą, tuomet paspauskite tarpo 
klavišą. Dar kartą paspauskite tarpo klavišą, jei norite pasirinkti kitą kalbą.

Atjungti bevielę klaviatūrą nuo iPhone:  paspauskite ir palaikykite paspaudę 
įjungimo mygtuką ant klaviatūros, kol užges žalia švieselė.

iPhone atjungia klaviatūrą, kai ši patenka už pasiekiamo nuotolio.

Panaikinti bevielės klaviatūros ir iPhone suporavimą:  „Settings“ pasirinkite 
„General“ > „Bluetooth“, palieskite  šalia įrenginio pavadinimo, tuomet palieskite 
„Forget this Device“.

Galite naudoti įvairius bevielės klaviatūros išdėstymus. Žr.  „Tarptautinės 
klaviatūros,“  priede, 265 psl. ir  „Klaviatūros išdėstymai,“ 41 psl..



Spausdinimas

Apie „AirPrint“
Naudodamiesi „AirPrint“ galite spausdinti belaidžiu būdu naudodami „AirPrint“ 
palaikančius spausdintuvus. Galite spausdinti naudodami šias „iOS“ programas:

„Mail“ — el. laiškai ir priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick Look“ Â

„Photos“ — nuotraukos Â

„Safari“ — tinklalapiai, PDF failai ir kiti priedai, kuriuos galima peržiūrėti „Quick  Â
Look“

„iBooks“ — PDF failai Â

Kitos programos galimos „App Store“ taip pat gali palaikyti „AirPrint“.

„AirPrint“ palaikantiems spausdintuvams nereikia sąrankos, juos pakanka prijungti 
prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir iPhone. (Jei nesate įsitikinęs, ar spausdintuve 
įgalinta „AirPrint“, žiūrėkite jo dokumentaciją.)

Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/HT4356.

Dokumento spausdinimas
„AirPrint“ naudojasi „Wi-Fi“ tinklu, kad galėtų belaidžiu būdu siųsti spaudinius į 
spausdintuvą. iPhone turi būti prijungtas prie to paties belaidžio tinklo, kaip ir 
„AirPrint“ spausdintuvas.

Spausdinti dokumentą:
 1 Palieskite  arba  (priklausomai nuo naudojamos programos), tada palieskite 

„Print“.

 2 Norėdami pasirinkti spausdintuvą palieskite „Select Printer“.

 3 Pasirinkite spausdintuvo parinktis, pavyzdžiui, kopijų skaičių ir spausdinimą ant 
abiejų pusių (jei spausdintuve yra tokios parinktys). Kai kurios programos taip pat 
leidžia pasirinkti spausdintinus puslapius.

 42  3 skyrius   Pagrindai

http://support.apple.com/kb/HT4356


 3 skyrius    Pagrindai 43

 4 Palieskite „Print“.

Peržiūrėti spausdintuvo darbo būseną:  du kartus spustelėkite Pagrindinį  
mygtuką, tada palieskite „Print Center“.

Kai spausdinamas dokumentas, „Print Center“ programa pasirodo kaip naujausia 
programa. Ženkliukas ant programos piktogramos parodo, kiek dokumentų yra 
spausdinimo sąraše.

Jei spausdinate daugiau nei vieną dokumentą, pasirinkite spausdinimo darbą, kad 
galėtumėte matyti jo suvestinę.



Atšaukti spausdinimą:  Du kartus spustelėkite Pagrindinį  mygtuką, palieskite 
„Print Center“, pasirinkite spausdintiną darbą (jei spausdinate daugiau nei vieną 
dokumentą), tada palieskite „Cancel Printing“.

Paieška žiniatinklyje
iPhone galite ieškoti daugelyje programų, pvz., „Mail“, „Calendar“, „iPod“, „Notes“, 
„Messages“ ir „Contacts“. Galite ieškoti individualioje programoje arba visose 
programose naudodami „Search“.

Ieškoti :  būdami pagrindiniame Pradžios ekrane, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn 
arba paspauskite Pagrindinį  mygtuką.

Būdami „Search“ ekrane galite spustelėti Pagrindinį  mygtuką norėdami grįžti į 
pagrindinį Pradžios ekrano puslapį.

Ieškoti iPhone:  „Search“ ekrane įveskite tekstą „Search“ laukelyje. Kai rinksite tekstą, 
pasirodys paieškos rezultatai. Norėdami atidaryti elementą, palieskite jį sąraše. 
Palieskite „Search“, norėdami paslėpti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Piktogramos greta paieškos rezultatų parodo, iš kurios programos yra rezultatai. 

iPhone gali rodyti geriausią pataikymą pagal ankstesnes paieškas sąrašo viršuje. 
„Safari“ paieškos rezultatuose yra parinktys ieškoti žiniatinklyje arba „Wikipedia“.

„App“ Tai, ko ieškota

Adresinė Vardas, pavardė ir kompanijos pavadinimas

Paštas Visų paskyrų „To“, „From“ ir „Subject“ laukai 
(teksto pranešimų neieškoma)

Kalendorius Įvykių pavadinimai, pakviestieji, vietos ir užrašai
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„App“ Tai, ko ieškota

iPod Muzika (dainos, atlikėjai ir albumai) ir medijos 
failų, vaizdo įrašų bei garso knygų pavadinimai

Pranešimai Pranešimų pavadinimai ir tekstai

Užrašai Užrašų tekstas

„Search“ taip pat ieško vietinių ir įdiegtųjų programų iPhone. Jei turite daug 
programų, tikriausiai norėsite naudoti „Search“ rasti ir atidaryti programoms.

Atidaryti programas iš „Search“:  įveskite programos pavadinimą, tuomet palieskite 
norėdami atidaryti programą tiesiai iš paieškos rezultatų.

Naudokite „Spotlight Search“ nustatymą norėdami nurodyti, kokio turinio ieškoti ir 
eiliškumą, kuriuo rezultatai bus rodomi. Žr.  „„Spotlight“ paieška,“ 207 psl..

Valdymas balsu
„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant balso 
komandas. 

Pastaba:  „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis.

Naudoti „Voice Control“:  palaikykite paspaudę Pagrindinį  mygtuką tol, kol 
pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Taip pat galite paspausti ir 
palaikyti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Vadovaukitės tolesniais nurodymais norėdami skambinti ar klausytis muzikos.



Skambinti adresatui Sakykite „call“ (skambinti) ar „dial“ (rinkti numerį), 
tuomet sakykite asmens vardą. Jei asmuo turi 
daugiau nei vieną telefono numerį, galite pridėti 
„home“ (namų) ar „mobile“ (mobilusis).

Skambinti adresatui naudojant „FaceTime“ 
(iPhone 4)

Sakykite „FaceTime“, tada sakykite asmens 
vardą. Jei asmuo turi daugiau nei vieną telefono 
numerį, galite pridėti „home“ (namų) ar „mobile“ 
(mobilusis).

Surinkti numerį Sakykite „call“ (skambinti) arba „dial“ (rinkti), 
tuomet sakykite numerį.

Valdyti muzikos grojimą Sakykite „play“ (groti) arba „play music“ (groti 
muziką). Norėdami sustabdyti grojimą, sakykite 
„pause“ (pristabdyti) arba „pause music“ 
(pristabdyti muziką). Taip pat galite sakyti 
„next song“ (kita daina) arba „previous song“ 
(ankstesnė daina).

Groti albumą, konkretaus atlikėjo muziką ar 
grojaraštį

Sakykite „play“ (groti), tuomet „album“ 
(albumas), „artist“ (atlikėjas) arba „playlist“ 
(grojaraštis) ir pavadinimą.

Maišyti dabartinio grojaraščio dainas Sakykite „shuffle“ (maišyti).

Sužinoti daugiau apie grojamą dainą Sakykite „what’s playing“ (kas dabar groja), „what 
song is this“ (kokia čia daina), „who sings this 
song“ (kas dainuoja šią dainą) arba „who is this 
song by“ (kieno ši daina).

Naudoti „Genius“ panašioms dainoms groti Sakykite „Genius“, „play more like this“ (groti 
daugiau panašių) arba „play more songs like 
this“ (groti daugiau dainų, panašių į šią).

Sužinoti laiką Sakykite „what time is it?“ ar „what is the time?“ 
(kiek dabar valandų).

Atšaukti „Voice Control“ Sakykite „cancel“ (atšaukti) arba „stop“ (stabdyti).

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų:
Kalbėkite į iPhone mikrofoną tarsi skambintumėte. (Šioms funkcijoms valdyti galite  Â
naudoti ir mikrofoną „Bluetooth“ ausinėse arba „Bluetooth“ palaikantį automobilio 
laisvų rankų įrenginį.)

Kalbėkite aiškiai ir natūraliai. Â

Sakykite tik iPhone komandas, vardus ir skaičius. Tarp komandų darykite trumpas  Â
pauzes.

Naudokite pilnus pavadinimus. Â

Norėdami sužinoti daugiau apie naudojimąsi „Voice Control“, taip pat apie 
naudojimąsi „Voice Control“ skirtingomis kalbomis, eikite į support.apple.com/kb/
HT3597.
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Paprastai „Voice Control“ tikisi, kad balso komandas sakysite ta kalba, kuri nustatyta 
iPhone (nustatymas iš „General“ > „International“ > „Language“). „Voice Control“ 
nustatymai leidžia keisti balso komandų kalbą. Kai kuriose kalbose galimos skirtingos 
tarmės ir akcentai.

Keisti kalbą ar šalį:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > „Voice Control“ 
ir palieskite kalbą ar šalį.

„Voice Control“ visuomet įjungtas „iPod“ programoms, bet norėdami didesnio 
saugumo, galite neleisti rinkti numerio balsu, kai iPhone užrakintas.

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite „General“ 
> „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Norėdami rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Žr.  „Rinkimas balsu,“ 63 psl. ir  „„Voice Control“ naudojimas su iPod,“ 99 psl..

„Apple“ ausinės su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu
„Apple“ ausinėse su nuotoliniu valdymu ir mikrofonu, pridedamose prie iPhone, yra 
mikrofonas, garsumo mygtukai ir integruotas mygtukas, leidžiantis lengvai priimti 
skambučius ir baigti pokalbį, valdyti garso ir vaizdo įrašų atkūrimą.

Mikrofono mygtukas

Norėdami klausytis muzikos ar skambinti, įjunkite ausines. Net kai iPhone yra 
užrakintas, nuspauskite centrinį mygtuką norėdami valdyti muzikos grojimą, atsiliepti 
į skambučius ar baigti pokalbius.

Pristabdyti dainą ar vaizdo įrašą Paspauskite centrinį mygtuką. Vėl paspauskite, 
norėdami tęsti grojimą.

Peršokti prie kitos dainos Greitai dukart paspauskite centrinį mygtuką.

Grįžti į prieš tai buvusią dainą Greitai triskart paspauskite centrinį mygtuką.

Sukti pirmyn Greitai dukart paspauskite ir palaikykite centrinį 
mygtuką.

Atsukti atgal Greitai triskart paspauskite ir palaikykite centrinį 
mygtuką.

Reguliuoti garsą Paspauskite „+“ arba „–“ mygtuką.

Priimti įeinantį skambutį Paspauskite centrinį mygtuką.

Baigti pokalbį Paspauskite centrinį mygtuką.



Nepriimti įeinančio skambučio Palaikykite paspaudę centrinį mygtuką apie 2 
sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai 
patvirtins, kad nepriėmėte skambučio.

Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, 
pervesto į laukimo režimą, ir pervesti pokalbį į 
laukimo režimą

Paspauskite centrinį mygtuką. Vėl paspauskite 
norėdami grįžti į pirmąjį skambutį.

Pereiti prie įeinančio skambučio ar skambučio, 
pervesto į laukimo režimą, ir baigti pokalbį

Palaikykite paspaudę centrinį mygtuką apie 2 
sekundes, tuomet atleiskite. 2 tylūs pyptelėjimai 
patvirtins, kad baigėte pirmą pokalbį.

Naudoti „Voice Control“ Palaikykite paspaudę centrinį mygtuką. 
Žr.  „Valdymas balsu,“ 45 psl..

Jei jums skambina, o tuo metu įjungtos ausinės, girdėsite skambėjimo toną ir per 
iPhone garsiakalbį, ir per ausines.

„Bluetooth“ prietaisai
Galite naudoti iPhone su „Apple“ beviele klaviatūra ir kitais „Bluetooth“ įrenginiais, 
pvz. „Bluetooth“ ausinėmis, automobilių rinkiniais ir erdvinio garso ausinėmis. 
Trečiųjų šalių „Bluetooth“ ausinės gali palaikyti garso ir atkūrimo valdiklius. Žiūrėkite 
aprašymus, kuriuos rasite greta „Bluetooth“ įrenginio. Palaikomus „Bluetooth“ 
profilius rasite support.apple.com/kb/HT3647.

„Bluetooth“ įtaiso suporavimas su iPhone

ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti 
klausos netekimo, ir informacijos apie saugų vairavimą, žr. Svarbios gaminio 
informacijos vadovą support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

Norėdami naudoti „Bluetooth“ įrenginį su iPhone, pirmiau privalote juos sujungti.

Sujunkite „Bluetooth“ ausines, automobilio rinkinį ar kitą įrenginį su iPhone:  
 1 Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis kartu su prietaisu, kad jį būtų galima 

rasti arba nustatyti ieškoti kitų „Bluetooth“ prietaisų.

 2 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.

 3 Pasirinkite prietaisą iPhone ir įveskite atrakinimo slaptažodį ar PIN kodą. Dėl 
slaptažodžio ar PIN kodo, pateikiamo su prietaisu, žr. instrukcijas.

Kai suporuosite „Bluetooth“ įrenginį dirbti su iPhone, norėdami, kad iPhone 
skambučiams naudotų įrenginį, privalote sujungti su juo telefoną. Žiūrėkite 
aprašymus, kuriuos rasite greta šio įrenginio.
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Kai iPhone prijungiamas prie „Bluetooth“ ausinių ar automobilio įrenginio, išeinantys 
skambučiai nukreipiami per prietaisą. Įeinantys skambučiai nukreipiami per prietaisą, 
jei atsiliepdami juo naudojatės, ir per iPhone, jei atsiliepdami naudojatės iPhone

Sujungti „Apple“ bevielę klaviatūrą su iPhone: 
 1 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.

 2 Paspauskite įjungimo mygtuką ant „Apple Wireless Keyboard“, kad ją įjungtumėte.

 3 iPhone pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo žemiau „Devices“.

 4 Klaviatūroje įveskite atrakinimo slaptažodį, kaip nurodyta, tuomet paspauskite 
„Return“.

Pastaba:  Vienu metu su iPhone galite suporuoti tik vieną „Apple Wireless Keyboard“. 
Norėdami suporuoti su kita klaviatūra pirmiausia turite panaikinti suporavimą su 
dabartine.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl..

„Bluetooth“ būsena
iPhone būsenų juostoje ekrano viršuje pasirodo „Bluetooth“ piktograma:
 Â  (mėlyna) arba  (balta): „Bluetooth“ įjungtas, o prietaisas sujungtas su iPhone. 

(Spalva priklauso nuo esamos būsenų juostos spalvos).

 Â : „Bluetooth“ įjungtas, tačiau joks prietaisas neprijungtas. Jei nesuporavote 
prietaiso su iPhone, jis gali būti ne ryšio zonoje arba išjungtas.

 Â Nėra „Bluetooth“ piktogramos:  „Bluetooth“ išjungtas.

Prietaiso suporavimo su iPhone panaikinimas
Jei „Bluetooth“ prietaiso naudoti su iPhone nebenorite, galite panaikinti jų 
suporavimą.

Panaikinti „Bluetooth“ prietaiso suporavimą:  
 1 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“.

 2 Palieskite  šalia įrenginio pavadinimo, tuomet palieskite „Forget this Device“.

Akumuliatorius
iPhone yra vidinis įkraunamas akumuliatorius.

Akumuliatoriaus įkrovimas

ĮSPĖJIMAS:  Svarbios informacijos apie saugą įkraunant iPhone rasite Svarbios 
gaminio informacijos vadove support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone. 

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/


Akumuliatoriaus piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo akumuliatoriaus 
įkrovimo lygį ar krovimo būseną. Taip pat galite matyti procentinę akumuliatoriaus 
įkrovimo lygio išraišką. Žr.  „Naudojimas,“ 204 psl..

Ikrovimas Ikrauta

Įkrauti akumuliatorių:  prijunkite iPhone prie elektros lizdo per USB kabelį ir USB 
maitinimo adapterį naudodami pridėtą „Dock Connector“.

Įkrauti akumuliatorių ir sinchronizuoti iPhone:  prijunkite iPhone prie kompiuterio 
per USB kabelį naudodami pridėtą „Dock Connector“. Arba prijunkite iPhone prie 
kompiuterio naudodami pridedamą laidą ir doką, kuriuos galima įsigyti atskirai.

Jei klaviatūroje nėra aukštos įtampos USB 2.0 prievado, turite jungti iPhone prie USB 
2.0 prievado kompiuteryje.

Svarbu:  iPhone akumuliatorius gali sekti, o ne krautis, jei iPhone prijungtas prie 
išjungto kompiuterio, arba kompiuteris yra laukimo ar parengties režime.

Jei akumuliatorius kraunamas sinchronizavimo metu ar naudojantis iPhone, 
įkrovimas gali užtrukti. 
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Svarbu:  Jei iPhone akumuliatorius senka, ekrane gali atsirasti vaizdai, rodantys, kad 
iPhone reikia krauti iki dešimties minučių, kol vėl galėsite juo naudotis. Jei iPhone 
akumuliatorius beveik visiškai išsekęs, ekranas užgęsta iki dviejų minučių, kol 
atsiranda vaizdas, įspėjantis apie išsekusį akumuliatorių.

arba

Akumuliatoriaus veikimo laiko didinimas
iPhone naudoja ličio jonų akumuliatorių. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip 
padidinti iPhone akumuliatoriaus veikimo trukmę, eikite į www.apple.com/batteries.

Akumuliatoriaus pakeitimas
Įkraunamų akumuliatorių krovimo ciklai yra riboti ir juos reikia kartais keisti naujais. 
iPhone akumuliatoriaus negali keisti pats naudotojas; jį gali pakeisti tik įgaliotasis 
aptarnavimo specialistas. Daugiau informacijos rasite www.apple.com/support/
iphone/service/battery/country.

Saugumo savybės
Saugumo savybės leidžia apsaugoti iPhone informaciją nuo pašalinių jungimosi.

Įėjimo kodai ir duomenų apsauga
Galite nustatyti slaptažodį, kurį turėsite įvesti kiekvieną kartą įjungdami ar žadindami 
iPhone.

Nustatyti įėjimo kodą:  pasirinkite „Settings“ >„General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite 
4 skaitmenų kodą, tada jį pakartokite, kad patvirtintumėte. iPhone reikalaus įėjimo 
kodo, norint jį atrakinti ar nustatyti įėjimo kodo užrakto nustatymus.

Įėjimo kodo nustatymas įjungia duomenų apsaugą. Duomenų apsauga naudoja 
jūsų įėjimo kodą kaip raktą el. pašto pranešimams ir jų priedams, saugomiems 
iPhone, užšifruoti. (Kai kurios „App Store“ programos taip pat gali naudoti duomenų 
apsaugą). „Settings“ „Passcode Lock“ ekrano apačioje esantis perspėjimas parodo, ar 
duomenų apsauga yra įjungta.

Norėdami pagerinti iPhone apsaugą, išjunkite paprastąjį įėjimo kodą ir kodui 
naudokite ilgesnę kombinaciją iš skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ir specialių 
simbolių. Žr.  „Įėjimo kodo užrakinimas,“ 208 psl..

http://www.apple.com/batteries/
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/


Svarbu:  iPhone 3GS, kuris buvo pristatytas be iOS 4 ar naujesnės programinės 
įrangos, taip pat privalote atstatyti iOS programinę įrangą, norėdami įjungti 
duomenų apsaugą. Žr.  „iPhone atkūrimas,“ 274 psl..

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite „General“ 
> „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Norėdami rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Rasti mano iPhone
Naudodamiesi nemokama „Find My iPhone“ programa, esančia kitame iPhone, iPad 
ar „iPod touch“ arba „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje, galite rasti ir apsaugoti 
savo iPhone. „Find My iPhone“ galimybės:
 Â Rasti žemėlapyje:  peržiūrėkite apytikslę iPhone vietą per visą ekraną rodomame 

žemėlapyje

 Â Rodyti žinutę arba groti garsą:  galite sukurti žinutę, kuri pasirodys jūsų iPhone 
ekrane arba groti garsą visu garsumu dvi minutes, net kai „skambėjimo/begarsis“ 
perjungiklis nustatytas į „begarsis“.

 Â Nuotolinis slaptažodžio užrakinimas:  leidžia nuotoliniu būdu užrakinti iPhone ir 
sukurti 4 skaitmenų įėjimo kodą, jei tokio nenustatėte anksčiau

 Â Nuotolinis išvalymas:  galite apsaugoti privatumą ištrindami visą mediją ir 
duomenis iš savo iPhone bei atstatyti gamyklinius nustatymus.

Naudoti „Find My iPhone“:  turite iPhone įjungti „Find My iPhone“ prieš 
naudodamiesi šiomis funkcijomis. Žr.  „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl..

Norėdami rasti pamestą iPhone ir naudotis kitomis „Find My iPhone“ funkcijomis į 
kitą iOS palaikantį įrenginį iš „App Store“ atsisiųskite nemokamą „Find My iPhone“ 
arba žiniatinklio naršyklėje „Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje prisijunkite prie 
me.com

Pastaba:  „Find My iPhone“ reikalinga „MobileMe“ paskyra. „MobileMe“ yra 
internetinė „Apple“ paslauga, kuri įsigijusiems iPhone 4 leidžia nemokamai naudoti 
paslaugą „Find My iPhone“; naudojantis mokama prenumerata galimos papildomos 
funkcijos. „MobileMe“ galima ne visose šalyse ar regionuose. Daugiau informacijos 
rasite  „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl., arba apsilankykite www.apple.com/
mobileme.
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iPhone valymas
Jei iPhone paliečia bet kokius teršalus, kurie gali palikti dėmių (pvz., rašalas, dažai, 
makiažas, purvas, maistas, aliejai, tepalai, losjonai), iškart jį nuvalykite. Norėdami 
išvalyti iPhone, ištraukite laidus ir išjunkite iPhone (paspauskite ir palaikykite 
paspaudę „įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo“ mygtuką, tada slinkite 
ekrano slankiklį). Tuomet naudokite minkštą, truputį drėgną audinį be pūkelių. 
Stenkitės, kad drėgmės nepatektų į ertmes. Norėdami valyti iPhone, nenaudokite 
langų valiklių, namų ūkio valiklių, suspausto oro, aerozolinių purškiklių, tirpiklių, 
alkoholio, amoniako ar šlifuoklių. Priekinis iPhone 3GS dangtelis ir priekinis bei galinis 
iPhone 4 dangteliai pagaminti iš stiklo ir yra padengti riebalams atsparia danga. 
Šiuos paviršius nubraukite švelniu, nepaliekančiu pūkelių audiniu. Šios dangos 
atsparumas riebalams mažės paprastai naudojant, o ekrano trynimas šiurkščiomis 
medžiagomis dar labiau sumažins jo efektyvumą ir subraižys stiklą.

Papildomos informacijos apie iPhone priežiūrą rasite iPhone Svarbios gaminio 
informacijos vadove support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

iPhone paleidimas iš naujo
Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti 
programą ar iš naujo atstatyti iPhone nustatymus.

Iš naujo paleisti iPhone:  palaikykite paspaudę įjungimo/išjungimo miegojimo/
pabudimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slankiklis. Tuomet pirštu jį vilkite, kad 
iPhone išsijungtų. Norėdami vėl įjungti iPhone, paspauskite ir laikykite įjungimo/
išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš naujo 
nustatyti iPhone. Nustatymas iš naujo turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone 
paleidimas iš naujo neišsprendžia problemos.

Priverstinai išjungti programą:  Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę įjungimo / 
išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, 
tada paspauskite ir laikykite Pagrindinį  mygtuką, kol išsijungs programa.

Programą priverstinai išjungti galite ir pašalindami ją iš paskutinių naudotų 
programų sąrašo. Žr.  „Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų,“ 29 psl..

Iš naujo nustatyti iPhone:  laikykite paspaudę kartu įjungimo / išjungimo miegojimo 
/ pabudimo bei pagrindinį  mygtukus bent 10 sekundžių, kol ekrane pamatysite 
„Apple“ logotipą.

Daugiau problemų sprendimo būdų rasite  „Palaikymas ir kita 
informacija,“  priede, 271 psl..

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
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Apie sinchronizavimą
Sinchronizuojant duomenys iš kompiuterio ar internetinės paskyros kopijuojami 
į iPhone, o kartu kopijuojami visi pakeitimai iš vienos vietos į kitą, taip išsaugant 
duomenų sinchronizaciją.

Jūs naudojate „iTunes“ savo kompiuteryje, kad sinchronizuotumėte adresus, 
kalendorius ir kitą informaciją; iOS programas, nuotraukas ir vaizdo įrašus; muziką 
ir kitą „iTunes“ turinį. Pagal išankstinius nustatymus sinchronizacija pradedama 
kiekvieną kartą prijungus iPhone prie kompiuterio.

Taip pat galite nustatyti, kad iPhone jungtųsi prie internetinių paslaugų teikėjų 
paskyrų, tokių kaip „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Google“, „Yahoo!“ ir kitų. Šių 
paslaugų informacija yra sinchronizuojama per atstumą.

Paskyrų sinchronizavimas
„MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Google“, „Yahoo!“ ir kiti internetinių paslaugų 
teikėjai sinchronizuoja informaciją, tokią kaip adresatai, kalendoriai, naršyklės žymos 
bei užrašai, naudodami bevielį internetinį ryšį, todėl neprivalote prijungti iPhone prie 
kompiuterio. Bevielis internetas gali būti pasiektas naudojant korinį ryšio tinklą arba 
vietinį „Wi-Fi“ tinklą.

Kai kurie paslaugų teikėjai, įskaitant „MobileMe“ ir „Microsoft Exchange“, aktyviai 
skatina informacijos atnaujinimus. Tai reiškia, kad sinchronizavimas vyksta kas kartą 
informacijai pasikeitus. „Fetch New Data“ turi būti įjungta „Push“ parinktis (pagal 
numatytuosius nustatymus ji yra įjungta). Kiti paslaugų teikėjai informaciją atnaujina 
periodiškai. Norėdami nustatyti kaip dažnai atnaujinti informaciją, naudokite „Fetch“ 
parinktį. Žr.  „Naujų duomenų atsiuntimas,“ 216 psl..

Norėdami daugiau informacijos apie paskyrų nustatymus iPhone, žr. „Pašto, adresinės 
ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl..

4Sinchronizavimas ir duomenų 
bendrinimas
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Sinchronizavimas su „iTunes“
Galite nustatyti „iTunes“ sinchronizuoti šią informaciją:

Adresinė – vardai, telefonų numeriai, adresai, el. pašto adresai ir t. t. Â

kalendoriai – susitikimai ir įvykiai Â

el. pašto paskyros nustatymai Â

tinklalapių žymės Â

užrašai Â

skambėjimo signalai Â

muzika Â

nuotraukos ir vaizdo įrašai (kompiuterio nuotraukų programoje ar aplanke) Â

„iTunes U“ kolekcijos Â

medijos failai Â

knygos ir garso knygos Â

filmai, TV laidos ir muzikiniai vaizdo įrašai Â

programos, atsisiųstos iš „App Store“ Â

Galite keisti sinchronizavimo nustatymus kiekvieną kartą, kai prijungiate iPhone prie 
kompiuterio.

Skambėjimo signalai, muzika, garso knygos, medijos failai, knygos, „iTunes 
U“ kolekcijos, vaizdo įrašai ir programos gali būti sinchronizuojamos „iTunes“ 
bibliotekoje. Jei dar neturite turinio elementų „iTunes“, naudodami „iTunes Store“ 
(nepasiekiama kai kuriose šalyse ar regionuose) galite lengvai peržiūrėti ir atsisiųsti 
duomenis į „iTunes“. Pridėti muzikos prie „iTunes“ bibliotekos galite ir iš kompaktinių 
diskų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „iTunes“ ir „iTunes Store“, pasirinkite 
„Help“ > „iTunes Help“.

Adresinė, kalendoriai, užrašai ir tinklalapių žymės sinchronizuojami naudojant 
kompiuterio programas, kaip aprašyta kitame skyriuje.. Nauji įrašai ir pakeitimai, 
kuriuos atlikote su iPhone, sinchronizuojami į kompiuterį ir atvirkščiai.

„iTunes“ taip pat leidžia sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš programos ar 
aplanko.

El. pašto paskyros nustatymai sinchronizuojami tik iš kompiuterio el. pašto programų 
į iPhone. Tokiu būdu galite tinkinti el. pašto paskyras iPhone niekaip nepaveikdami el. 
pašto paskyros nustatymų kompiuteryje.

Pastaba:  El. pašto paskyras galima nustatyti tiesiogiai iPhone. Žr.  „Pašto, adresinės ir 
kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl..



Pirkimai iPhone „iTunes Store“ ar „App Store“ sinchronizuojami atgal į „iTunes“ 
biblioteką. Taip pat galite pirkti ar atsisiųsti turinio elementų bei programų tiesiai iš 
„iTunes Store“ kompiuteryje ir sinchronizuoti su iPhone.

Galite nustatyti iPhone, kad sinchronizuojama būtų tik dalis duomenų, esančių 
kompiuteryje. Pavyzdžiui, galite sinchronizuoti tik grupę adresų iš adresų knygos, 
arba tik neperžiūrėtus vaizdo medijos failus. 

Svarbu:  Prieš prijungdami iPhone, turite prisiregistruoti kompiuteryje kaip 
naudotojas.

Nustatyti „iTunes“ sinchronizavimą:
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio ir atidarykite „iTunes“

 2 „iTunes“ „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone.

 3 Keiskite sinchronizavimo nustatymus kiekviename nustatymų langelyje.

Kitame skyriuje pateikiami langelių aprašymai.

 4 Spustelėkite „Apply“ apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta „Open iTunes when this iPhone is 
connected“ (Atidaryti „iTunes“, kai šis iPhone prijungtas). 

iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes“
Šiuose skyriuose apžvelgiami visi iPhone nustatymų langeliai. Norėdami gauti 
daugiau informacijos, atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“.

Pastaba:  Papildomų langelių mygtukai gali atsirasti „iTunes“, priklausomai nuo 
„iTunes“ bibliotekoje esamo turinio.
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„Summary“ langelis
Pasirinkite „Open iTunes when this iPhone is connected“, kad būtų atidaryta 
„iTunes“ ir pradėta iPhone sinchronizacija kas kartą, kai prijungsite jį prie 
kompiuterio. Atšaukite šį pasirinkimą, jei pageidaujate, kad sinchronizavimas 
prasidėtų tik spustelėjus „Sync“ mygtuką „iTunes“ Norėdami gauti daugiau 
informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, žr. „Automatinis „iTunes“ 
sinchronizavimas,“ 59 psl..

Pasirinkite „Sync only checked songs and videos“, jei norite, kad „iTunes“ praleistų 
nepatikrintus elementus „iTunes“ bibliotekoje sinchronizavimo metu.

Pasirinkite „Prefer standard definition videos“ jei norite, kad „iTunes“ sinchronizuotų 
įprastinės raiškos, o ne aukštos raiškos vaizdo įrašus (iPhone 4).

Pasirinkite „Convert higher bit rate songs to 128 kbps AAC“, jei norite, kad „iTunes“ 
sinchronizacijos metu didelius garso įrašus automatiškai paverstų į standartinį 
„iTunes“.

Pasirinkite „Manually manage music and videos” videos“, norėdami išjungti 
automatinį sinchronizavimą muzikos ir vaizdo įrašų nustatymų langeliuose. 
Žr.  „Rankiniu būdu tvarkomas turinys,“ 60 psl..

Pasirinkite „Encrypt iPhone backup“, jei norite iššifruoti duomenis kompiuteryje, 
kai „iTunes“ daro atsargines kopijas. Iššifruotos atsarginės kopijos pažymimos 
pakabinamos spynos  piktograma. Norint sugrąžinti duomenis į iPhone, reikalingas 
slaptažodis. Žr.  „iPhone atsarginės kopijos,“ 271 psl..

Jei norite įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, spustelėkite „Configure Universal 
Access“. Žr.  skyrius, „Pritaikymas neįgaliesiems,“ 245 psl..

langelis „Info“
„Info“ langelyje galima konfigūruoti adresinės, kalendorių, el. pašto paskyrų ir 
interneto naršyklės sinchronizavimo nustatymus.

Adresinė Â

Sinchronizuokite adresinę su programomis, pvz. „Mac OS X Address Book“, „Yahoo!“ 
„Address Book“, „Google Contacts“ „Mac“ kompiuteriuose ar „Yahoo!“ „Address 
Book“, „Google Contacts“, „Windows Address Book (Outlook Express)“, „Windows 
Contacts“ („Vista“ ir „Windows 7“), „Microsoft Outlook 2003“, „2007“ ar „2010“ 
asmeniniuose kompiuteriuose. („Mac“ kompiuteryje galite sinchronizuoti adresinę 
naudodami daug programų. Asmeniniame kompiuteryje – tik vieną programą 
vienu metu).

Jei sinchronizuojate su „Yahoo!“ „Address Book“ tik spustelėkite mygtuką 
„Configure“ norėdami įvesti naują registracijos informaciją, kai keičiate „Yahoo!“ ID 
ar slaptažodį, jau nustatę sinchronizavimą.

Kalendoriai Â



Sinchronizuokite kalendorius, naudodami programas, pvz., „iCal“ „Mac“ 
kompiuteriuose arba „Microsoft Outlook 2003“,„2007“ ar „2010“ asmeniniuose 
kompiuteriuose. („Mac“ kompiuteryje galite sinchronizuoti kalendorius 
naudodami daug programų. Asmeniniame kompiuteryje – tik vieną programą 
vienu metu.)

El. pašto paskyros Â

Sinchronizuokite el. pašto paskyros nustatymus, naudodami „Mail“ „Mac“ 
kompiuteriuose arba „Microsoft Outlook 2003“, „2007“ ar „2010“, arba „Outlook 
Express“ asmeniniuose kompiuteriuose. Paskyros nustatymai persiunčiami tik iš 
kompiuterio į iPhone. El. pašto paskyros pakeitimai iPhone nedaro įtakos paskyrai 
kompiuteryje.

Pastaba:  „Yahoo!“ el. pašto paskyros slaptažodis nėra išsaugotas kompiuteryje, 
todėl negali būti sinchronizuotas ir jį iPhone reikės įvesti atskirai. „Settings“ 
pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Yahoo!“ paskyrą ir įveskite 
slaptažodį.

Interneto naršyklė Â

Galite sinchronizuoti žymes, esančias iPhone, su „Safari“, jei naudojatės „Mac“, arba 
su „Safari“ ar „Microsoft Internet Explorer“, jei naudojatės asmeniniu kompiuteriu.

Užrašai Â

Programoje „Notes“ sinchronizuokite užrašus iPhone su užrašais, esančiais „Mail“ 
„Mac“ kompiuteriuose ar „Microsoft Outlook“ asmeniniuose kompiuteriuose.

Pažangesnės funkcijos Â

Šios parinktys leidžia keisti iPhone ir kompiuterio informaciją kito sinchronizavimo 
metu.

Programų langelis
Naudokite „Apps Pane“, norėdami sinchronizuoti „App Store“ programas, tvarkyti 
iPhone Pradžios ekraną ar kopijuoti dokumentus iš iPhone į kompiuterį.

Pasirinkite „Automatically sync new apps“, jei norite sinchronizuoti naujas programas, 
kurias parsisiuntėte arba perkėlėte iš kito įrenginio, su iPhone. Jei ištrinsite programą 
iš iPhone, galėsite ją įdiegti iš naujo per „Apps pane“, jeigu ji buvo anksčiau 
sinchronizuota.

Galite kurti dokumentus iPhone naudodami programas, kurios palaiko failų 
bendrinimą, ir tada perkelti tuos dokumentus į kompiuterį. Taip pat galite kopijuoti 
dokumentus iš kompiuterio į iPhone ir naudoti juos su programomis,palaikančiomis 
dokumentų bendrinimą. Žr.  „Failų bendrinimas,“ 61 psl..

Skambėjimo signalų langelis
„Ringtones“ langelyje galite pasirinkti skambėjimo signalus, kuriuos norite 
sinchronizuoti su iPhone.
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Muzikos, filmų, TV laidų, medijos failų, „iTunes U“ ir knygų langeliai
Šiais langeliais naudokitės norėdami sinchronizuoti pasirinktą mediją. Galite 
sinchronizuoti visas dainas, filmus, televizijos laidas, medijos failus, „iTunes U“ 
kolekcijas, knygas ir garso knygas arba pasirinkti norimą turinį.

Jei „iTunes“ sukūrėte grojaraščių katalogą (grojaraščių kolekciją), katalogas ir jame 
esantys grojaraščiai bus sinchronizuoti su iPhone. Negalite kurti grojaraščių katalogų 
tiesiogiai iPhone. 

Jei perklausėte dalį medijos failo ar garso knygos, vieta, kurioje sustojote, įtraukiama 
turinio sinchronizavimo su „iTunes“ metu. Jei pradėjote klausyti ilgo įrašo iPhone, 
galite pratęsti nuo tos pačios vietos naudodami „iTunes“ savo kompiuteryje arba 
atvirkščiai. 

Jei norite žiūrėti kompiuteryje esantį nuomotą filmą per iPhone, sinchronizuokite su 
iPhone, pasinaudoję „Movies“ langeliu „iTunes“.

Su iPhone sinchronizuojami tik iPhone palaikomais formatais koduotos dainos ir 
vaizdo įrašai. Daugiau informacijos apie iPhone palaikomus formatus rasite www.
apple.com/iphone/specs.html.

Svarbu:  Jeigu ištrinate elementą iš „iTunes“, jis bus taip pat ištrintas iPhone kitą kartą 
sinchronizuojant.

„Photos“ langelis
„Mac“ kompiuteryje nuotraukas sinchronizuoti galite su „Aperture“ arba „iPhoto“ 
4.0.3 ar naujesne versija bei vaizdo įrašus su „iPhoto“ 6.0.6 ar naujesne versija. 
Asmeniniame kompiuteryje sinchronizuoti nuotraukas galima su „Adobe Photoshop 
Elements“ 8,0 ar naujesne versija. Nuotraukas ir vaizdo įrašus taip pat galite 
sinchronizuoti iš bet kurio kompiuteryje esančio aplanko, kuriame yra paveikslėlių.

Automatinis „iTunes“ sinchronizavimas
Pagal išankstinius nustatymus, iPhone sinchronizuojamas automatiškai, kai 
prijungiate jį prie kompiuterio. Galite uždrausti iPhone sinchronizavimą, kai 
prijungiate iPhone prie kito kompiuterio, o ne to, kurį naudojate dažniausiai.

Išjungti automatinį sinchronizavimą iPhone:  
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše, tuomet ekrano viršuje spustelėkite 
„Summary“.

 3 Panaikinkite „Open iTunes when this iPhone is connected.“

Jei automatinis sinchronizavimas išjungtas, vis tiek galite sinchronizuoti 
spustelėdami mygtuką „Sync“.

http://www.apple.com/iphone/specs.html
http://www.apple.com/iphone/specs.html


Uždrausti automatinį sinchronizavimą visuose iPod, iPhone ir iPad įrenginiuose:  
 1 „iTunes“ pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“ (kompiuteryje „Mac“) arba „Edit“ > 

„Preferences“ (asmeniniame kompiuteryje).

 2 Spustelėkite „Devices“, tada „Prevent iPods, iPhones, and iPads from syncing 
automatically“.

Jei pasirenkamas šis žymimasis laukelis, iPhone nepradės sinchronizavimo proceso 
automatiškai, net jei langelyje „Summary“ pasirinkta „Open iTunes when this iPhone 
is connected.“

Uždrausti automatinį sinchronizavimą vieną kartą, nepakeičiant nustatymų:  
Atidarykite „iTunes“, prijunkite iPhone prie kompiuterio, paspauskite ir palaikykite 
„Command-Option“ („Mac“ kompiuteryje) arba „Shift-Control“ (asmeniniame 
kompiuteryje), kol iPhone pasirodys meniu juostoje.

Sinchronizuoti rankiniu būdu:  „iTunes“ meniu juostoje pasirinkite iPhone ir 
spustelėkite mygtuką „Sync“, esantį dešiniajame lango kampe apačioje. Arba, jei 
pakeitėte bet kokius sinchronizavimo nustatymus, spustelėkite „Apply“.

Rankiniu būdu tvarkomas turinys
Rankinio tvarkymo priemonė leidžia pasirinkti tik tą muziką, vaizdo įrašus ir medijos 
failus, kuriuos norite turėti iPhone.

Nustatyti iPhone tvarkyti turinį rankiniu būdu:  
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ šoninėje juostoje pasirinkite iPhone.

 3 Ekrano viršuje spustelėkite „Summary“ ir pasirinkite „Manually manage music and 
videos“.

 4 Spustelėkite „Apply“.

Pridėti elementų prie iPhone:  vilkite dainą, vaizdo įrašą, medijos failą ar grojaraštį 
iš „iTunes“ bibliotekos į iPhone (šoninėje juostoje). Spustelėkite laikydami „Shift“, 
„Command“ („Mac“) arba „Control“ („Windows“) mygtuką, norėdami pasirinkti ir 
pridėti kelis elementus.

„iTunes“ sinchronizuoja turinį iš karto. Jei panaikinate pasirinkimą „Manually manage 
music and videos“, rankiniu būdu perkeltas turinys pašalinamas iš iPhone, kai „iTunes“ 
kitą kartą sinchronizuoja turinį.

Pašalinti elementus iš iPhone:  prijungę iPhone prie kompiuterio, šoninėje 
„iTunes“ juostoje pasirinkite iPhone piktogramą ir spustelėkite išskleidimo trikampį 
piktogramos kairėje, norėdami pamatyti turinį. Pasirinkite turinio vietą, pavyzdžiui, 
„Music“ ar „Movies“, tada pasirinkite elementus, kuriuos norite ištrinti, ir klaviatūroje 
spauskite klavišą „Delete“.

Kai elementas pašalinamas iš iPhone, jis neištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos.
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Pastaba:  „Genius“ neveiks, jei turinį valdote rankiniu būdu. Žr.  „„Genius“ naudojimas 
iPhone,“ 102 psl..

Įsigyto turinio perkėlimas į kitą kompiuterį
Galite perkelti iPhone turinį, įsigytą per „iTunes“, esantį viename kompiuteryje, į 
„iTunes“ biblioteką kitame leistiname kompiuteryje. Norint pasiekti turinio elementus 
iš „Apple“ paskyros, kompiuteris turi būti įgaliotas.

Kompiuterio įgaliojimas:Atidarykite „iTunes“ savo kompiuteryje ir pasirinkite „Store“ 
> „AuthorizeComputer“.

Perkelti įgytą turinį:  prijunkite iPhone prie kito kompiuterio. „iTunes“, pasirinkite 
„File“ > „Transfer Purchases from iPhone“.

Failų bendrinimas
„File Sharing“ leidžia failų perkėlimus tarp iPhone ir kompiuterio. Bendrinti galite tuos 
failus, kurie buvo sukurti suderinama programa ir išsaugoti palaikomu formatu.

Programas, kurios leidžia bendrinti failus, rasite „File Sharing Apps“ sąraše „iTunes“. 
Kiekvienoje programoje „Files“ sąraše rasite visus dokumentus, esančius iPhone. 
Daugiau informacijos apie tai, kaip programa bendrina failus, ieškokite programos 
dokumentacijoje; ne visose programose ši ypatybė galima.

Perkelti failą iš iPhone į kompiuterį:
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše, tuomet ekrano viršuje spustelėkite 
„Apps“.

 3 „File Sharing“ dalyje pasirinkite programą iš kairėje esančio sąrašo.

 4 Dešinėje pasirinkite failą, kurį norite perkelti, tada spauskite „Save to“ ir pasirinkite 
vietą savo kompiuteryje.

Perkelti failą iš kompiuterio į iPhone:
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše, tuomet ekrano viršuje spustelėkite 
„Apps“.

 3 „File Sharing“ dalyje paspauskite „Add“.

 4 Pasirinkite failą ir spauskite „Choose“ („Mac“) arba „OK“ (asmeniniame kompiuteryje).

Failas yra perkeliamas į įrenginį ir gali būti atidarytas su atitinkama programa. 
Norėdami perkelti daugiau nei vieną failą, pasirinkite kiekvieną papildomą failą.

Ištrinti failą iš iPhone:  pasirinkite failą sąraše „Files“ ir palieskite „Delete“.
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Telefono skambučiai
Skambinti su iPhone galima paprasčiausiai paliečiant vardą ir numerį adresinėje, 
palietus vieną iš dažniausiai naudojamų arba neseniai skambinusių.

Skambinimas
Mygtukai iPhone ekrano apačioje leidžia greitai rasti dažniausiai naudojamus 
numerius, pasiekti paskutinius skambučius, kontaktus ir skaičių klaviatūrą numerių 
rinkimui rankiniu būdu.

ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą 
vairuojant, žr. Svarbios gaminio informacijos vadovą adresu support.apple.com/
lt_LT/manuals/iphone.

Praleistų skambučių kiekis

Neišklausytų balso 
pranešimų kiekis

Naudokite „Contacts“, norėdami skambinti Palieskite „Contacts“, pasirinkite adresatą ir 
palieskite telefono numerį.

Skambinti dažniausiai naudojamu numeriu Palieskite „Favorites“ ir pasirinkite adresatą.

Sugrąžinti paskutinį skambutį Palieskite „Recents“ ir vardą arba numerį sąraše. 
Jei pokalbis buvo „FaceTime“ vaizdo pokalbis 
(pažymėtas ), norėdami atlikti naują 
vaizdo skambutį palieskite tą elementą.

5Telefonas

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
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Rinkti numerį rankiniu būdu
Numerius rankiniu būdu galite rinkti naudodami skaičių klaviatūrą.

Surinkti numerį:  Palieskite „Keypad“, surinkite numerį ir palieskite „Call“.

Jei į mainų sritį nukopijuojate telefono numerį, galite jį įklijuoti į skaičių klaviatūrą.

Įklijuoti numerį į skaičių klaviatūrą: palieskite ekraną virš klaviatūros ir palieskite 
„Paste“. Jei nukopijuotas numeris susideda ir iš raidžių, iPhone automatiškai jas pakeis 
į skaičius.

Galite įterpti minkštąją pauzę, kuri sustabdo rinkimą maždaug dviem sekundėms 
arba kietąją pauzę, kuri sustabdo rinkimą, kol paliesite mygtuką „Dial“. Pauzės gali 
būti naudingos, pvz., bandant sukurti konferenciją telefonu.

Įvesti minkštąją pauzę:  Paspauskite ir laikykite mygtuką „*“, kol numeryje pasirodys 
kablelis.

Įvesti kietąją pauzę:  Paspauskite ir laikykite mygtuką „#“, kol numeryje pasirodys 
kabliataškis.

Naudoti paskutinį rinktą numerį: Palieskite „Keypad“, po to „Call“. Palieskite „Call“ dar 
kartą, norėdami surinkti numerį.

Rinkimas balsu
Norėdami skambinti kam nors iš adresatų ar rinkti numerį, galite naudoti „Voice 
Control“. 

Pastaba:  „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis.

Norėdami skambinti, naudokite „Voice Control“: palaikykite paspaudę Pagrindinį 
 mygtuką tol, kol pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Tuomet 

skambindami naudokite žemiau aprašytas komandas. 

Norėdami ausinėse naudoti „Voice Control“ iPhone, palaikykite paspaudę centrinį 
mygtuką.

Skambinti adresatui Sakykite „call“ (skambinti) ar „dial“ (rinkti), 
tuomet asmens vardą. Jei asmuo turi daugiau 
nei vieną numerį, nurodykite, kuriuo norite 
skambinti.
Pavyzdžiai:

 Â Call John Appleseed (skambinti Jonui 
Jonaičiui)

 Â Call John Appleseed at home (skambinti Jonui 
Jonaičiui į namų numerį)

 Â Call John Appleseed, mobile (skambinti Jonui 
Jonaičiui į mobilųjį numerį)

Surinkti numerį Sakykite „call“ (skambinti) arba „dial“ (rinkti), 
tuomet sakykite numerį.



Norėdami gauti geriausių rezultatų, sakykite visą vardą asmens, kuriam skambinate. 
Jei nurodote tik vardą, o adresinėje yra keli asmenys tokiu pačiu vardu, iPhone 
klausia, kurį adresatą norite pasirinkti. Jei asmuo, kuriam skambinate, turi daugiau nei 
vieną numerį, nurodykite, kuriuo numeriu norite skambinti. Jei nenurodote numerio, 
iPhone klausia, kurį norite pasirinkti.

Balsu rinkdami numerį, kiekvieną skaičių tarkite atskirai, pvz., sakykite „four one five, 
five five five, one two one two“ (keturi vienas penki, penki penki penki, vienas du 
vienas du).

Pastaba:  JAV skambindami į vietovę, kurios kodas 800, galite sakyti „eight hundred“ 
(aštuoni šimtai).

Neleisti numerio rinkti balsu, kai iPhone užrakintas: „Settings“ pasirinkite „General“ 
> „Passcode Lock“ ir išjunkite „Voice Dial“. Norėdami rinkti balsu, atrakinkite iPhone.

Skambučių priėmimas
Kai priimate skambutį, palieskite „Answer“. Jei iPhone užrakintas, vilkite slankiklį. 
Norėdami atsiliepti, taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone 
ausinių.

Mikrofono mygtukas

Nuslopinti skambučio garsą:  paspauskite įjungimo / išjungimo miegojimo / 
pabudimo mygtuką arba garso mygtuką Nuslopinę skambučio garsą, vis tiek galite 
atsiliepti, kol skambutis nebuvo nukreiptas į balso paštą.

Atmesti skambutį:  norėdami nukreipti skambutį tiesiai į balso paštą, atlikite šiuos 
veiksmus.

Du kartus greitai paspauskite įjungimo / išjungimo miegojimo / pabudimo  Â
mygtuką.

Įjungimo / išjungimo, 
miegojimo / 

pabudimo mygtukas

Palaikykite paspaudę centrinį mygtuką apie dvi sekundes iPhone, tada atleiskite.  Â
Dviem pyptelėjimais bus patvirtinta, kad skambutis atmestas.
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Palieskite „Decline“ (jei iPhone nemiega, kai priimamas skambutis). Â

Blokuoti skambučius ir palikti „Wi-Fi“ interneto prieigą:  „Settings“ įjunkite 
„Airplane Mode“, tuomet palieskite „Wi-Fi“, norėdami jį įjungti.

Pokalbio metu
Kai priimate skambutį, ekrane matomos skambučio parinktys.

Skambinimo parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į tai, kurį iPhone naudojate.

Pritildyti liniją Palieskite „Mute“. Vis dar girdėsite 
skambinančiojo balsą, tačiau jis negirdės jūsų.

Įvesti duomenis naudojant skaičių klaviatūrą Palieskite „Keypad“.

Naudoti garsiakalbį arba „Bluetooth“ įrenginį palieskite „Speaker“. Kai yra pasiekiamas 
„Bluetooth“ įrenginys, mygtukas yra pažymėtas 
„Audio Source“, leidžiantis pasirinkti „Bluetooth“ 
įrenginį, iPhone arba garsiakalbį.

Žiūrėti adresato informaciją Palieskite „Contacts“.

Užlaikyti pokalbį iPhone 4:  Laikykite nuspaudę „Mute“.
iPhone 3GS: palieskite „Hold“.
Pokalbio dalyviai vienas kito negirdės. Kai 
pokalbis yra užlaikytas, dar kartą palieskite 
„Hold“, kad sugrįžtumėte prie pokalbio.

Skambinti dar kartą palieskite „Add Call“.

Pokalbio metu galite naudoti ir kitas programas, pavyzdžiui, patikrinti dienotvarkę 
kalendoriuje.

Naudoti kitas programas pokalbio metu:  Paspauskite Pagrindinį  mygtuką, po 
to palieskite programos piktogramą. Norėdami grįžti prie pokalbio, palieskite žalią 
juostą ekrano viršuje.



Pastaba:  3G (UMTS) korinio ryšio tinklas palaiko lygiagretų balso ir duomenų 
perdavimą GSM modeliuose. Visiems kitiems tinklo tipams (EDGE ar GPRS GSM 
modeliuose, bei EV-DO ir 1xRTT CDMA modelyje) negalima naudotis interneto 
paslaugomis šnekant telefonu, nebent iPhone yra prisijungęs prie interneto ir per 
„Wi-Fi“ tinklą.

Baigti pokalbį: palieskite „End Call“. Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, esantį 
ant iPhone ausinių.

Kiti skambučiai
Pokalbio metu galite skambinti ar priimti kitą skambutį. Jei gaunate kitą skambutį, 
iPhone pasigirsta pyptelėjimas ir rodomi skambinančiojo duomenys bei parinkčių 
sąrašas.

Pastaba:  Kai kuriose šalyse skambinimas ir antro skambučio priėmimas gali būti 
papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Reaguoti į antrą skambutį: 

 Â Ignoruoti skambutį ir nukreipti jį į balso paštą:  palieskite „Ignore“.

 Â Sulaikyti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į naująjį: palieskite „Hold Call + Answer“.

 Â Užbaigti pirmąjį pokalbį ir atsiliepti į naująjį:  GSM modeliuose palieskite „End Call 
+ Answer“. CDMA modelyje palieskite „End Call“ ir, kai antrasis skambintojas 
atskambina, palieskite „Answer“ arba, jei telefonas yra užrakintas, vilkite slankiklį.

Jei skambučio sulaukiate „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu, galite arba atsiliepti į 
antrąjį skambutį, arba jį atmesti.

Skambinti kito pokalbio metu: palieskite „Add Call“. Pirmasis pokalbis tuo metu 
sulaikomas.

Sukeisti pokalbius:   palieskite „Swap“. Aktyvus pokalbis tuo metu sulaikomas.

CDMA modeliuose negalima sukeisti pokalbių, jei antrasis skambutis buvo išeinantis, 
tačiau galite skambučius sujungti. Jei nutraukiate antrąjį skambutį arba sujungtą 
skambutį, pabaigiami abu pokalbiai.

Sujungti skambučius:  Palieskite „Merge Calls“.

CDMA modeliuose negalite sujungti skambučių, jei antrasis buvo įeinantis.

Telefoninės konferencijos
GSM modeliuose galite sukurti telefoninę konferenciją ir kalbėti su ne daugiau kaip 
penkiais žmonėmis, atsižvelgiant į jūsų ryšio paslaugų teikėją.

Pastaba:  Kai kuriose šalyse konferenciniai pokalbiai gali būti papildoma paslauga. 
Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Sukurti telefoninę konferenciją: 
 1 Skambinkite.
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 2 Palieskite „Add Call“ ir skambinkite kitam asmeniui. Pirmasis pokalbis tuo metu 
sulaikomas.

 3 Palieskite „Merge Calls“. Skambučiai sujungiami į vieną liniją ir visi gali girdėti vieni 
kitus.

 4 Pakartokite antrą ir trečią veiksmus, norėdami sujungti daugiau skambučių.

Nutraukti vieną pokalbį Palieskite „Conference“ ir  šalia skambučio. 
Tuomet palieskite „End Call“.

Kalbėti su pašnekovu privačiai Palieskite „Conference“ ir šalia dalyvio, su 
kuriuo norite kalbėti privačiai, palieskite 
„Private“. Palieskite „Merge Calls“, norėdami tęsti 
konferenciją.

Pridėti įeinantį skambutį Palieskite „Hold Call + Answer“, po to „Merge 
Calls“.

Jei jums teikiama konferencinių pokalbių paslauga, iPhone visada turi prieinamą 
antrą liniją.

Pastaba:  Telefoninės konferencijos metu negalima atlikti „FaceTime“ vaizdo 
skambučio.

„FaceTime“
Su „FaceTime“ vaizdo pokalbiais (iPhone 4) galite ir matyti, ir girdėti pašnekovą. 
Vaizdo pokalbį galite užmegzti su žmogumi, turinčiu prietaisą, kuris palaiko 
„FaceTime“. Jokios sąrankos nereikia, tačiau būtina būti prisijungus prie interneto 
per „Wi-Fi“. Kad pašnekovas galėtų matyti jūsų veidą, „Facetime“ naudoja priekinę 
kamerą, tačiau jei norite pasidalyti kuo nors, ką matote aplink, galite perjungti 
kamerą į pagrindinę.

Pastaba:  „FaceTime“ gali būti negalimas kai kuriose šalyse ar regionuose.

Atlikti „FaceTime“ vaizdo skambutį:  „Contacts“ pasirinkite vardą, palieskite 
„FaceTime“ ir tuomet palieskite el. pašto adresą arba telefono numerį, kurį asmuo 
naudoja „FaceTime“.

Vaizdo pokalbį su asmeniu, turinčiu iPhone 4, galite užmegzti pradėdami paprastą 
skambutį ir tuomet paliesdami „FaceTime“.



Jei su kažkuo jau turėjote „FaceTime“ pokalbį, ant „FaceTime“ mygtuko ir el.pašto 
adreso arba telefono numerio, naudoto pokalbyje, atsiranda .

Skambinti 
„FaceTime“ 
vaizdo skambučiu

Atlikti „FaceTime“ skambutį balsu: palaikykite paspaudę Pagrindinį mygtuką tol, kol 
pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Tuomet ištarkite: „FaceTime“ 
bei žmogaus, kuriam skambinate, vardą.

Jei anksčiau su kuo nors turėjote „FaceTime“ pokalbį, galite jį pakartoti palietę tą 
skambutį „Recents“ sąraše. Ankstesni „FaceTime“ vaizdo pokalbiai yra pažymėti 

. 

Vaizdo pokalbiui prasidėjus galėsite matyti vaizdą iš pašnekovo iPhone. Vaizdo 
vaizde langas rodo kadrus iš iPhone, juos pašnekovas mato savo ekrane. Langą galite 
nutempti į bet kurį kampą. „FaceTime“ galite naudoti tiek horizontaliu, tiek vertikaliu 
formatu.

Vaizdo skambučiams naudojamas viršutinis iPhone mikrofonas.
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Jei nutolsite nuo „Wi-Fi“ tinklo arba jis kitaip taps neprieinamas, atsiras parinktis iš 
naujo surinkti vaizdo pokalbio numerį.

Pastaba:  „FaceTime“ vaizdo pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net 
jeigu skambintojo ID yra užblokuotas arba išjungtas.

Priimti „FaceTime“ vaizdo skambutį:  spustelėkite „Accept“.

Nutildyti „FaceTime“ vaizdo pokalbį Palieskite  ekrano apačioje. Galėsite 
pašnekovą ir girdėti, ir matyti. Pašnekovas galės 
Jus matyti, tačiau negirdės.

Sukeisti priekinę ir pagrindinę kameras Palieskite  ekrano apačioje.

Naudoti kitas programas „FaceTime“ vaizdo 
pokalbio metu

Paspauskite Pagrindinį  mygtuką, po to 
palieskite programos piktogramą. Galėsite tęsti 
pokalbį, tačiau nematysite vienas kito. Norėdami 
grįžti prie pokalbio, palieskite žalią juostą ekrano 
viršuje.

Baigti „FaceTime“ vaizdo pokalbį Palieskite  ekrano apačioje

Norėdami užblokuoti „FaceTime“ vaizdo pokalbius, galite juos išjungti per „Settings“.

Įjungti arba išjungti „FaceTime“. „Settings“ pasirinkite „Phone“ ir palieskite 
„FaceTime“ jungiklį. Pagal išankstinius nustatymus, „FaceTime“ yra įjungtas.

„FaceTime“ taip pat galite išjungti pasinaudoję „Restrictions“. 
Žr.  „Apribojimai,“ 208 psl..

„Bluetooth“ įrenginių naudojimas skambučiams
Galite skambinti ir priimti skambučius, naudodami su iPhone suderintą „Bluetooth“ 
įrenginį. Žr.  „„Bluetooth“ įtaiso suporavimas su iPhone,“ 48 psl.. 

Norėdami daugiau informacijos apie „Bluetooth“ įrenginio naudojimą skambinant ir 
priimant skambučius, žr. to prietaiso dokumentaciją.

Klausyti pokalbių per iPhone, kai „Bluetooth“ įrenginys yra įjungtas: atlikite vieną 
iš šių veiksmų:

Atsiliepkite į skambutį paliesdami iPhone ekraną. Â

Pokalbio metu palieskite „Audio“ savo iPhone. Pasirinkite iPhone norėdami girdėti  Â
pokalbį per iPhone arba „Speaker Phone“ norėdami įjungti garsiakalbį.

„Bluetooth“ išjungimas. „Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir slinkite  Â
jungiklį prie „Off“.

Išjunkite „Bluetooth“ prietaisą arba patraukite jį iš aprėpties zonos. Turite būti ne  Â
toliau nei 10 m nuo „Bluetooth“ įrenginio, jei norite, kad jis būtų prijungtas prie 
iPhone.



Pagalbos skambučiai
Jei iPhone užrakintas su slaptažodžiu, vis tiek galite skambinti pagalbos telefonais.

Skambinti pagalbos telefonu, kai iPhone užrakintas: „Enter Passcode“ ekrane 
palieskite „Emergency Call“ ir surinkite numerį pagalbine klaviatūra.

JAV, skambinant 911, vietovės informacija (jei prieinama) bus perduota pagalbos 
paslaugų teikėjams.

CDMA modeliuose pasibaigus pagalbos skambučiui, iPhone įjungia pagalbos 
skambučio režimą, kuris leidžia pagalbos tarnyboms jums atskambinti. Šiuo režimu 
duomenų perdavimas ir tekstinės žinutės yra blokuojami.

Išeiti iš pagalbos skambučio režimo (CDMA modelyje):  atlikite vieną iš šių veiksmų:

palieskite mygtuką „back“. Â

Paspauskite Miegojimo / Pabudimo arba Pagrindinį mygtuką. Â

Naudodami skaičių klaviatūrą įveskite ne pagalbos telefoną. Â

Pagalbos skambučio režimas baigiasi automatiškai po laiko, nustatyto jūsų ryšio 
paslaugų teikėjo, dažniausiai po kelių minučių.

Svarbu:  Neturėtumėte pasitikėti belaidžiais prietaisais svarbių pokalbių metu, 
pvz., skambindami dėl medicinos pagalbos. Korinio ryšio telefonas gali tam tikroje 
vietoje neveikti, ir negalėsite paskambinti pagalbos tarnyboms. Pagalbos numeriai ir 
paslaugos skirtingose valstybėse ir regionuose skiriasi. Veiks tik pagalbos numeriai, 
galiojantys valstybėje ar regione, iš kurio skambinate. Be to, pagalbos skambučių 
gali nepavykti atlikti dėl ryšio neprieinamumo arba aplinkos trikdžių. Kai kurie 
korinio ryšio tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš iPhone, jei jame nėra SIM 
kortelės, SIM kortelė yra užrakinta (GSM modeliuose) arba jūs nesuaktyvinote iPhone. 
Jei naudojatės „FaceTime“ vaizdo pokalbiu, turėsite baigti pokalbį prieš rinkdami 
pagalbos numerį.

Vaizdinis balso paštas
iPhone vaizdinis balso paštas leidžia matyti pranešimų sąrašą ir pasirinkti, kuriuos 
išklausyti ar trinti, neperklausius instrukcijų ar ankstesnių pranešimų.

Pastaba:  Vaizdinis balso paštas kai kuriuose regionuose gali būti negalimas arba būti 
papildoma paslauga. Daugiau informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo. Jei neveikia 
vaizdo balso paštas, palieskite „Voicemail“ ir vadovaukitės patarimais, kaip rasti 
pranešimus.

Pagrindiniame ekrane ant Telefono piktogra-
mos rodoma, kiek yra praleistų skambučių ir 
neišklausytų balso pašto pranešimų.
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Balso pašto nustatymai
Kai pirmą kartą paliečiate „Voicemail“, iPhone paprašo sukurti balso pašto slaptažodį 
ir įrašyti pasisveikinimą.

Keisti pasisveikinimą:  
 1 Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Custom“.

 2 Palieskite „Record“, kai esate pasirengę pradėti.

 3 Kai baigsite, palieskite „Stop“. Norėdami perklausyti, palieskite „Play“.

Norėdami pakeisti įrašą, pakartokite antrą ir trečią veiksmus.

 4 Palieskite „Save“.

Naudoti operatoriaus iš anksto nustatytą 
pasisveikinimą

Palieskite „Voicemail“, tada „Greeting“ ir „Default“.

Nustatyti balso pašto pranešimo gavimo 
signalą

„Settings“ pasirinkite „Sounds“ ir įjunkite „New 
Voicemail“. Gavus naują balso pašto pranešimą, 
signalas suskamba vieną kartą. Jei „Ring/Silent“ 
yra išjungtas, iPhone signalas apie pranešimo 
gavimą neskambės.

Pakeisti balso pašto slaptažodį „Settings“ pasirinkite „Phone“ > „Change 
Voicemail Password“.

Balso pašto tikrinimas
Kai paliečiate „Phone“, iPhone rodo praleistų skambučių ir neišklausytų balso pašto 
pranešimų skaičių.

Praleistų skambučių kiekis

Neišklausytų balso 
pranešimų kiekis



Norėdami pamatyti pranešimų sąrašą, palieskite „Voicemail“.

Norėdami peršokti į bet 
kurią pranešimo vietą: 
vilkite žymeklį.

Neišklausyti
pranešimai

Paleisti/Prista
bdyti

Informacija apie adresatą

Slinkimo juosta

Garsiakalbis (Jei 
prijungtas „Bluetooth“ 
irenginys, šis
mygtukas vadinsis 
„Audio“. Spustelėkite jį 
norėdami pasirinkti 
„Bluetooth“ įrenginį, 
iPhone ar garsiakalbį).

Testi pradeta pokalbi

Išklausyti pranešimą: palieskite pranešimą. (Jei jau išklausėte, norėdami išklausyti 
dar kartą, palieskite pranešimą). Naudokitės  ir  norėdami pristabdyti ar tęsti 
perklausą.

Išklausius pranešimą, jis išsaugomas, kol paslaugos teikėjas jo automatiškai neištrina.

Patikrinti balso paštą iš kito telefono: surinkite savo telefono numerį arba paslaugos 
teikėjo nuotolinės prieigos numerį.

Pranešimų trynimas
Pasirinkite pranešimą ir palieskite „Delete“.

Išklausyti ištrintą pranešimą Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), 
tada palieskite pranešimą.

Grąžinti pranešimą į neištrinto būseną Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), 
tada palieskite pranešimą ir „Undelete“.

Ištrinti pranešimus visam laikui Palieskite „Deleted Messages“ (sąrašo pabaigoje), 
tada palieskite „Clear All“.

Pastaba:  Kai kuriose šalyse ar regionuose, ištrintus vaizdinius balso pašto pranešimus 
visam laikui gali ištrinti paslaugos teikėjas.

Kontaktinės informacijos gavimas
Vaizdinis balso paštas išsaugo skambučio datą ir laiką, pranešimo ilgį ir kitą galimą 
kontaktinę informaciją.

Peržiūrėti skambinusiojo kontaktinę informaciją:  palieskite , esantį šalia 
pranešimo.
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Galite pasinaudoti informacija norėdami siųsti skambinusiajam el. laiškus ar teksto 
pranešimus arba norėdami atnaujinti kontaktinę informaciją.

Adresinė
Iš kontaktų sąrašo „Info“ ekrano greitai palietus galima paskambinti, sukurti naują el. 
laišką, rasti adresą ir pan. Žr.  „Adresatų paieška,“ 228 psl..

Mėgstamiausieji
„Favorites“ leidžia greitai pasiekti dažniausiai naudojamus telefono numerius.

Pridėti kontaktinį telefono numerį prie mėgstamiausių sąrašo:  palieskite 
„Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Tada palieskite „Add to Favorites“ ir pasirinkite 
numerį ar el. pašto adresą, kurį norite pridėti. iPhone 4, pasirinkite ar išsaugoti 
mėgstamiausius, kaip balso skambutį, ar kaip „FaceTime“ skambutį. Jei išsaugote 
adresatą kaip „FaceTime“ skambutį,  atsiranda mėgstamiausių sąraše su vardu.

Jei skambina kažkas, jau esantis adresatų sąraše, galite jo vardą pridėti prie 
mėgstamiausių sąrašo iš vėliausiai naudotų sąrašo.

Pridėti adresatą prie mėgstamiausių iš vėliausiai naudotų sąrašo:  palieskite 
„Recents“ ir , esantį šalia skambinusiojo vardo, o tada palieskite „Add to Favorites“.

Skambinti adresatui iš mėgstamiausiųjų sąrašo Palieskite „Favorites“ ir pasirinkite adresatą. Jei 
 atsiranda šalia vardo, norėdami skambinti 

„FaceTime“, palieskite vardą.

Trinti adresatus iš mėgstamiausiųjų sąrašo Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Po to palieskite 
, esantį šalia adresato ar numerio, ir „Remove“.

Pertvarkyti dažniausiai naudojamų sąrašą Palieskite „Favorites“, tada „Edit“. Po to šalia 
adresato palieskite  ir vilkite adresatą į naują 
sąrašo vietą.

Skambučių peradresavimas, laukimas ir skambintojo ID
iPhone palaiko skambučių peradresavimą, laukimą ir skambintojo ID.

Skambučių peradresavimas
Galite nustatyti iPhone peradresuoti įeinančius skambučius į kitą numerį. Pavyzdžiui, 
jei keliaujate ten, kur nėra korinio ryšio, galite skambučius peradresuoti į numerį, 
kuriuo būsite pasiekiami.

Pastaba:  „FaceTime“ skambučiai nėra peradresuojami.

GSM modeliuose įeinantiems skambučiams peradresuoti į kitą numerį naudokite 
„Call Forwarding“ nustatymą.



Peradresuoti įeinančius skambučius (GSM modeliuose):
 1 „Settings“ pasirinkite „Phone“ > „Call Forwarding“ ir įjunkite „Call Forwarding“.

 2 „Forwarding To“ ekrane įveskite telefono numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti 
skambučius.

Kai „Call Forwarding“ įjungtas, būsenos juostoje pasirodo skambučių peradresavimo 
piktograma  (GSM modeliuose). Turite būti korinio ryšio zonoje, kai nustatote 
iPhone peradresuoti skambučius, antraip skambučiai nebus peradresuojami.

CDMA modelyje skambučių peradresavimą galite įjungti ir išjungti surinkdami 
specialius kodus ir jais skambindami.

Įjungti skambučių peradresavimą (CDMA modeliuose):  įveskite *72 ir telefono 
numerį, į kurį peradresuoti skambučius, „Phone“ skaičių klaviatūroje ir palieskite 
„Call“.

Išjungti skambučių peradresavimą (CDMA modeliuose):  Įveskite *73 „Phone“ 
skaičių klaviatūroje ir palieskite „Call“.

Skambučio laukimas
Skambučių laukimas leidžia sužinoti, jog jums skambina, kai šnekate telefonu. Galite 
ignoruoti įeinantįjį skambutį, užlaikyti dabartinį ir atsiliepti į einantįjį arba pabaigti 
dabartinį ir atsiliepti į įeinantįjį. Jei skambučių laukimas yra išjungtas ir jūs kalbate 
telefonu, įeinantys skambučiai nukreipiami tiesiai į balso paštą.

GSM modeliuose skambučių laukimą įjunkite ir išjunkite naudodami „Call Waiting“ 
nustatymą.

Įjungti arba išjungti skambučių laukimą (GSM modeliuose):  „Settings“ pasirinkite 
„Phone“ > „Call Waiting“, tada įjunkite ar išjunkite „Call Waiting“.

CDMA modelyje pagal išankstinius nustatymus skambučių laukimas yra įjungtas. 
Konkrečiam pokalbiui skambučių laukimą galite išjungti prieš renkant numerį 
įvesdami specialų kodą.

Išjungti skambučių laukimą pokalbio metu (CDMA modeliuose):  Įveskite *70 ir 
surinkite numerį.

Norėdami išjungti skambučių laukimą kitam skambučiui, vėl turite įvesti *70 prieš 
rinkdami numerį.

Skambintojo ID
Skambintojo ID rodo jūsų vardą arba telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate, 
jei jo įranga turi tokią galimybę ir jūs neužblokavote skambintojo ID savo telefono 
paslaugoje.

Pastaba:  „FaceTime“ pokalbio metu jūsų telefono numeris yra rodomas, net jeigu 
skambintojo ID yra išjungtas arba užblokuotas.
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GSM modeliuose skambintojo ID įjunkite ir išjunkite naudodami „Show My Caller ID“ 
nustatymą.

Įjungti arba išjungti skambintojo ID (GSM modeliuose):  „Settings“ pasirinkite 
„Phone“ > „Show My Caller ID“, tada įjunkite ar išjunkite „Show My Caller ID“.

CDMA modelyje pagal numatytuosius nustatymus skambintojo ID yra įjungtas. 
Konkrečiam skambučiui galite užblokuoti savo skambintojo ID prieš renkant numerį 
įvesdami specialų kodą.

Išjungti skambintojo ID skambučiui (CDMA modeliuose):  Įveskite *67 ir surinkite 
numerį.

Skambėjimo signalai ir „Ring/Silent“ jungiklis 
iPhone jau yra įrašyti skambėjimo signalai, kuriuos galite nustatyti įeinantiems 
skambučiams, „Clock“ signalams ir „Clock“ laikmačiui. Taip pat galite sukurti ir pirkti 
skambėjimo signalų iš dainų „iTunes“.

„Ring/Silent“ jungiklis ir vibravimo režimai
Jungiklis iPhone šone padeda paprastai ir lengvai įjungti arba išjungti skambėjimą.

Įjungti ar išjungti skambėjimą: spustelėkite jungiklį iPhone. šone.

Skambėjimo
režimas

Begarsis
režimas

Svarbu:  „Clock“ žadintuvas vis tiek skambės, net jei nustatysite „Ring/Silent“ jungiklį 
begarsiu režimu.

Nustatyti iPhone vibravimą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“. Atskiri valdikliai leidžia 
nustatyti vibravimą tiek kartu su skambėjimu, tiek begarsiu režimu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas,“ 203 psl..

Skambėjimo signalų nustatymai
Galite nustatyti iš anksto nustatytus skambėjimo, „Clock“ žadintuvo bei laikmačio 
signalus. Taip pat galite priskirti individualius skambėjimo signalus adresatams, kad 
žinotumėte, kas skambina.



Nustatyti iš anksto nustatytą skambėjimo signalą: „Settings“ pasirinkite „Sounds“ > 
„Ringtone“, tada pasirinkite skambėjimo signalą.

Priskirti adresatui skambėjimo signalą: „Phone“ palieskite „Contacts“ ir pasirinkite 
adresatą. Palieskite „Edit“, tada „Ringtone“ ir pasirinkite skambėjimo signalą.

Skambėjimo signalų įsigijimas
iPhone iš „iTunes Store“ galite įsigyti skambėjimo signalų. Žr.  „Skambėjimo signalų 
įsigijimas,“ 179 psl..

Tarptautiniai skambučiai

Tarptautiniai skambučiai iš namų zonos
Dėl informacijos apie tarptautinius skambučius iš namų zonos, įskaitant kainas ir 
kitus mokesčius, kreipkitės į paslaugos teikėją ar apsilankykite jo tinklalapyje.

iPhone naudojimas užsienyje.
Gali būti įmanoma naudoti iPhone skambinti kitose pasaulio valstybėse; tai priklauso 
nuo prieinamų ryšio tinklų.

Įjungti tarptautinio abonento keliavimą: norėdami gauti informacijos apie 
pasiekiamumą ir mokesčius, susisiekite su paslaugos teikėju.

Svarbu:  Balso ir duomenų keliavimo paslauga gali būti mokama Jei nenorite už ją 
mokėti, išjunkite „Data Roaming“ paslaugą.

Išjungti „Data Roaming“:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir išjunkite 
„Data Roaming“ paliesdami. Duomenų keliavimas pagal išankstinius nustatymus yra 
išjungtas.

„Data Roaming“ išjungimas blokuojant duomenų persiuntimą korinio ryšio tinkle 
padeda išvengti abonento keliavimo duomenų mokesčių, keliaujant už paslaugos 
teikėjo tinklo ribų. Jei yra „Wi-Fi“ ryšys, prie interneto vis dar galite prisijungti. Jei „Wi- 
Fi“ tinklo prieiga negalima, negalite:

atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių Â

siųsti ir gauti el. laiškų Â

naršyti internete Â

sinchronizuoti adresinės, kalendorių ar žymių su „MobileMe“ ar „Exchange“ Â

žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus Â

gauti akcijų kainas Â

gauti žemėlapio vietas Â

gauti orų prognozes Â

pirkti muzikos arba programų Â
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Kitos trečiųjų šalių programos, naudojančios abonento keliavimo duomenis, taip pat 
gali būti išjungtos.

Jei duomenų keliavimas išjungtas, vis tiek galite skambinti ir priimti skambučius 
bei siųsti ir gauti teksto pranešimus. Balso keliavimo paslauga gali būti mokama. Jei 
nėra mokesčių, vaizdiniai balso pašto pranešimai yra pristatomi; jei paslaugų teikėjas 
apmokestina vaizdinius balso pašto pranešimus keliavimo metu, „Data Roaming“ 
išjungimas neleidžia pristatyti vaizdinių balso pašto pranešimų.

Svarbu:  Jei „Data Roaming“ įjungtas, kelionės metu gali tekti mokėti už bet kurios iš 
aukščiau aprašytų funkcijų naudojimą, taip pat ir vaizdinių balso pašto pranešimų 
pristatymą, jei esate už paslaugos teikėjo tinklo ribų. Dėl informacijos apie abonento 
keliavimo mokesčius kreipkitės į ryšio paslaugos teikėją.

Jei norite išvengti korinių duomenų naudojimo, galite išjungti „Cellular Data“.

„Cellular Data“ išjungimas:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Network“ ir išjunkite 
arba įjunkite „Cellular Data“ jį paliesdami.

Nustatyti iPhone pridėti teisingą kodą, skambinant iš kitos šalies:  „Settings“ 
palieskite „Phone“ ir įjunkite „International Assist“. Tai leidžia skambinti į gimtinę, 
naudojant skaičius adresatuose ir mėgstamiausius, nepridedant skaičiaus prieš šalies 
kodą. „International Assist“ veikia tik su JAV telefonų numeriais.

Kai skambinama naudojant „International Assist“, iPhone ekrane pasirodys 
„International Assist“ užrašas, besikaitaliojantis su pranešimu „calling ...“ 
(skambinama), kol jus sujungs su pašnekovu.

Pastaba:  „International Assist“ galimas ne visose vietovėse.

Nustatyti naudojamą paslaugos teikėją:  „Settings“ palieskite „Carrier“ ir pasirinkite 
pageidaujamą paslaugos teikėją. Ši parinktis galima tik tada, kai keliaujate už 
paslaugos teikėjo tinklo ryšio ribų. Skambinti galite tik per paslaugos teikėjus, 
turinčius abonento keliavimo susitarimus su jūsų iPhone paslaugų teikėju. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „Paslaugos teikėjas,“ 202 psl..

Gauti balso paštą, kai negalima gauti vaizdo balso pašto:  Surinkite savo numerį 
(CDMA modelyje surinkite savo numerį ir pridėkite jo pabaigoje #) arba palieskite ir 
laikykite „1“ skaičių klaviatūroje.

Norėdami išjungti korinio ryšio paslaugas, galite naudoti „Airplane Mode“. Tuomet, 
norėdami prieigos prie interneto, galite įjungti „Wi-Fi“ ir nemokėti už balso keliavimą. 

Norėdami išjungti korinio ryšio paslaugas, naudokite „Airplane Mode“:  „Settings“ 
palieskite „Airplane Mode“, norėdami įjungti lėktuvo režimą, tada palieskite „Wi-Fi“ , 
kad jį įjungtumėte. Žr.  „Lėktuvo režimas,“ 199 psl..

Įeinantys skambučiai nusiunčiami į balso paštą. Norėdami vėl priimti skambučius ir 
skambinti bei peržiūrėti balso paštą, išjunkite „Airplane Mode“.
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Paštas veikia su „MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ir daugeliu kitų populiariausių 
pašto sistemų (įskaitant „Yahoo!“, „Google“ ir „AOL“) bei kitomis standartinėmis POP3 
ir IMAP pašto sistemomis. Galite siųsti ir gauti įdėtas nuotraukas, vaizdo įrašus 
ir grafinius vaizdus, peržiūrėti PDF ir kitus prisegtus dokumentus. Taip pat galite 
atspausdinti laiškus ir priedus, kuriuos galima atidaryti su „Quick Look“.

El. pašto paskyros nustatymas
Nustatyti el. pašto paskyras iPhone galite vienu iš šių būdų:

Nustatykite paskyrą tiesiogiai iPhone. Žr.  „ Â Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų 
pridėjimas,“ 26 psl..

Norėdami „iTunes“ sinchronizuoti kompiuterio el. pašto dėžutės nustatymus,  Â
iPhone naudokite nustatymų langelius. Žr.  „iPhone iPhone nustatymų langeliai 
„iTunes“,“ 56 psl..
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El. pašto tikrinimas ir laiškų skaitymas
„Mail“ piktograma Pradžios ekrane rodo neskaitytų pranešimų skaičių gautųjų pašto 
dėžutėse. Kitose pašto dėžutėse gali būti neskaitytų laiškų.

Neskaitytų el. laiškų 
gautųjų dėžutėse

„Mail“, ekrane „Mailboxes“ galite greitai peržiūrėti visas gautųjų pašto dėžutes ir 
kitas pašto dėžutes. Jei norite pamatyti ateinančias žinutes į tą paskyrą, palieskite 
gautuosius. Norėdami pamatyti visų paskyrų visus įeinančius pranešimus palieskite 
„All Inboxes“. Jei nustatyta tik viena pašto paskyra, „Mailboxes“ ekrane matoma tik 
viena gautųjų pašto dėžutė.

Neskaitytų 
pranešimų 
skaičius

Visų paskyrų 
įeinantys 
pranešimai

Atidarius pašto dėžutę „Mail“ atsiunčia ir parodo naujausius pranešimus ir ekrano 
viršuje parodo neskaitytų pranešimų skaičių. Neskaityti pranešimai pažymėti 
mėlynu tašku . Atsiunčiamų pranešimų kiekis nustatomas „Mail“ nustatymuose. 
Žr.  „Paštas,“ 216 psl..

Jei tvarkote pranešimus pagal temą, susiję pranešimai pašto dėžutėje atsiranda kaip 
vienas įrašas. Prie pranešimų temų šalia rodyklės į dešinę yra skaičius, rodantis temos 
pranešimų skaičių. Mėlynas taškas reiškia, kad yra vienas ar daugiau neskaitytų temos 
pranešimų. Rodomas seniausias neskaitytas pranešimas, o jeigu visi pranešimai 
perskaityti, rodomas naujausias pranešimas.

Neskaityti 
pranešimai

Pranešimų 
skaičius temoje

Peržiūrėti temos žinutes:  pašto dėžutėje palieskite temą. 



Skaityti pranešimą:  palieskite pranešimą. Peržiūrėdami pranešimą palieskite  arba 
, kad pamatytumėte kitą ar ankstesnį pranešimą.

Įjungti arba išjungti „Organize By Thread“:  „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, 
Calendars,“ ir palieskite jungiklį įjungti arba išjungti „Organize By Thread“. 
Žr.  „Paštas,“ 216 psl..

Jei nustatote daugiau nei vieną paskyrą, ekrano „Mailboxes“ „Accounts“ skiltis leidžia 
prieiti prie kitų paskyrų. Norėdami pamatyti paskyros aplankus ir pašto dėžutes, 
įskaitant gautųjų, palieskite ją. Jei nustatyta tik viena paskyra, šios paskyros aplankai 
ir pašto dėžutės matomos ekrane „Mailboxes“. 

Neperskaitytų 
pranešimų kiekis

Spustelkite norėdami
pamatyti visas

Pasitikrinti naujus pranešimus:  pasirinkite pašto dėžutę arba bet kada palieskite .

Įkelti papildomų pranešimų:  nuslinkite į pranešimų sąrašo apačią ir palieskite „Load 
More Messages“.

Padidinti pranešimo dalį Du kartus palieskite pranešimo srityje. Norėdami 
sumažinti, dar kartą palieskite du kartus. Arba 
artinkite ar tolinkite suspausdami.

Pakeisti bet kurias teksto paraštes, priderinant 
prie ekrano

Palieskite tekstą du kartus.

Peržiūrėti visus pranešimo gavėjus Palieskite „Details“.
Norėdami pamatyti gavėjo kontaktinę 
informaciją, palieskite jo vardą ar el. pašto 
adresą. Norėdami su juo susisiekti, palieskite 
telefono numerį, el. pašto adresą ar teksto 
pranešimą. Norėdami paslėpti gavėjus, palieskite 
„Hide“.

Pridėti el. pašto gavėją prie adresatų sąrašo Palieskite pranešimą ir, jei reikia, palieskite 
„Details“, kad pamatytumėte gavėją. Tada 
palieskite vardą ar el. pašto adresą ir palieskite 
„Create New Contact“ ar „Add to Existing 
Contact“.

Pažymėti pranešimą kaip neskaitytą Atidarykite pranešimą ir palieskite „Mark as 
Unread“.
Pašto dėžutės sąraše šalia pranešimo atsiranda 
mėlynas taškas . Jis pranyksta, kai atidarote.
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Atidaryti kvietimą susitikti:  palieskite kvietimą.

Galite gauti kontaktinę informaciją, naudingą organizatoriui ar kitiems dalyviams, 
nustatyti įspėjimo signalą, papildyti užrašus apie įvykį ir komentarus, kurie įtraukti 
į jūsų atsakymą, išsiųstą organizatoriui. Galite priimti, laikinai priimti kvietimą ar jį 
atmesti. Žr.  „Atsakymai į kvietimus susitikti,“ 121 psl..

Įjungti / išjungti „Push“ el. paštą:  „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ 
> „Fetch New Data“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Push“. Žr.  „Naujų duomenų 
atsiuntimas,“ 216 psl..

Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas
iPhone aptinka žiniatinklio nuorodas, telefono numerius, el. pašto adresus ir kitą 
informaciją, kuria naudodamiesi galite atidaryti tinklalapius, skambinti, kurti el. 
laiškus su iš anksto nustatytais gavėjais, kurti ar pridėti kontakto informaciją ar atlikti 
kitus naudingus veiksmus. Aptikti duomenys paryškinami mėlynai ir pabraukiami. 
Norėdami naudoti numatytąjį veiksmą, palieskite duomenis, o norėdami pamatyti 
daugiau veiksmų, palaikykite paspaudę.

Nuoroda ar vaizdas Norėdami atidaryti tinklalapį su „Safari“, 
palieskite.
Palaikykite palietę norėdami:

 Â Atidaryti svetainę su „Safari“
 Â Kopijuoti nuorodą

Telefono numeris Palieskite numerį, tada norėdami skambinti 
palieskite „Call“.
Palaikykite palietę norėdami:

 Â Rinkti numerį
 Â Siųsti teksto pranešimą
 Â Kurti naują adresatą su numeriu
 Â Pridėti numerį prie esamo adresato

Adresas Norėdami pamatyti vietą „Maps“, palieskite.
Palaikykite palietę norėdami:

 Â Pamatyti vietą „Maps“
 Â Kurti naują adresatą su adresu
 Â Pridėti adresą prie esamo adresato
 Â Kopijuoti adresą



El. pašto adresas Norėdami kurti naują el. laišką su iš anksto 
nustatytu gavėju, palieskite.
Palaikykite palietę norėdami:

 Â Kurti naują el.laišką
 Â Kurti naują adresatą su adresu
 Â Pridėti adresą prie esamo adresato
 Â Kopijuoti adresą

Diena, data ar laikas Palieskite laiką, tada norėdami „Calendar“ sukurti 
įvykį, palieskite „Create Event“.

Stebėjimo numeris (gali būti, kad neveiks 
visose šalyse ar regionuose)

Palieskite norėdami atidaryti siuntėjo tinklalapį ir 
pamatyti siuntinio padėtį.

Priedų žiūrėjimas
iPhone galite peržiūrėti daugelio populiarių formatų (JPEG, GIF ir TIFF) pridėtus 
vaizdus tiesiog el. laiškų tekste. iPhone gali atkurti pridėtus daugelio populiarių 
formatų (MP3, AAC, WAV, ir AIFF) garso įrašus. Galite atsisiųsti ir peržiūrėti failus 
(tokius kaip PDF, tinklalapių, teksto, „Pages“, „Keynote“, „Numbers“ ir „Microsoft Word“, 
„Excel“ bei „PowerPoint“ dokumentus), prisegtus prie gauto pranešimo.

Peržiūrėti prisegtą failą:  Palieskite priedą norėdami atidaryti jį „Quick Look“.

Jums gali prireikti pirmiausia atsisiųsti priedą palietus  (jei jis atsiranda žinutės 
pabaigoje punktyru įrėmintame langelyje su dokumento pavadinimu).

Norėdami atsisiųsti 
priedą, palieskite

Galite peržiūrėti prisegtus dokumentus vertikaliu ar horizontaliu formatu.

Jei prisegto failo formatas yra nepalaikomas iPhone, galite matyti failo pavadinimą, 
bet negalite jo atidaryti. iPhone palaiko šiuos dokumentų tipus:

.doc Microsoft Word

.docx Microsoft Word (XML)

.htm tinklalapis
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.html tinklalapis

.key Keynote

.numbers Numbers

.pages Pages

.pdf Preview, Adobe Acrobat

.ppt Microsoft PowerPoint

.pptx Microsoft PowerPoint (XML)

.rtf Rich Text Format

.txt text

.vcf adresato informacija

.xls Microsoft Excel

.xlsx Microsoft Excel (XML)

Atidaryti pridėtą failą su kita programa:  palaikykite paspaudę priedą, tuomet 
pasirinkite programą. Jei nėra galimų programų, galite atidaryti priedą su „Quick 
Look“.

Išsaugoti prisegtą nuotrauką albume „Camera Roll“:  palieskite nuotrauką, 
tada palieskite „Save Image“ Jei nuotrauka dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite 
atsisiuntimo perspėjimą.

Išsaugoti prisegtą vaizdo įrašą albume „Camera Roll“:  palaikykite paspaudę priedą, 
tuomet palieskite „Save Video“. Jei vaizdo įrašas dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite 
atsisiuntimo perspėjimą.

Žinučių ir priedų spausdinimas
Galite atspausdinti el laiškus ir priedus, kuriuos galima žiūrėti „Quick Look“. 

Atspausdinti el. laišką: Palieskite , po to palieskite „Print“. Palieskite „Select Printer“, 
kad nustatytumėte spausdintuvą, tada nustatykite spausdinimo parinktis: kopijų 
skaičių, spausdinimą ant abiejų lapo pusių (jei spausdintuvas tai geba). Tuomet 
palieskite „Print“.

Norėdami atsisiųsti laiške esantį paveikslėlį neatsisiųsdami teksto, išsaugokite 
paveikslėlį (palieskite paveikslėlį ir palieskite „Save Image“), tada atidarykite „Photos“ 
ar „Camera“ ir atspausdinkite paveikslėlį iš „Camera Roll“ albumo.

Spausdinti priedą: palieskite priedą norėdami pamatyti jį „Quick Look“, tada 
palieskite  ir palieskite „Print“. Norėdami pasirinkti spausdintuvą palieskite „Select 
Printer“, tada nustatykite spausdintuvo parinktis, pvz., kopijų skaičių ar dvipusį 
spausdinimą (jei spausdintuvas gali tai daryti). Tuomet palieskite „Print“.



Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „Spausdinimas,“ 42 psl..

El. laiškų siuntimas
El. laiškus galite siųsti visiems, turintiems el. pašto adresus.

Sukurti ir siųsti laišką:
 1 Palieskite .

 2 Laukelyje „To“ įrašykite vardą ar el. pašto adresą arba palieskite , norėdami pridėti 
vardą iš adresinės.

Rašant el. pašto adresą, iš adresinės apačioje pasirodys atitinkantys el. pašto adresai. 
Palieskite adresą, norėdami jį pridėti. Norėdami pridėti daugiau vardų, palieskite 
„Return“ ar . 

Pastaba:  Jei kuriate laišką „Microsoft Exchange“ paskyroje ir turite prieigą prie 
įmonės bendro adresų sąrašo (Global Address List – GAL), pirmiausia pasirodys 
atitinkantys adresai iš iPhone adresinės, o po to matysite adresus iš GAL.

 3 Palieskite „Cc/Bcc/From“, jei norite siųsti laiško kopiją ar nematomą kopiją kitiems 
arba pakeisti paskyrą, iš kurios siunčiate laišką. Jei turite daugiau nei vieną el. pašto 
paskyrą ar jei turite kelis „MobileMe“ paskyros el. pašto pavadinimus, galite tiesiog 
palietę laukelį „From“ pakeisti paskyrą ar pavadinimą, kuriuo siunčiate.

 4 Įrašykite temą, tada laiško tekstą.

Norėdami pereiti iš vieno lauko į kitą, palieskite „Return“.

 5 Palieskite „Send“.
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Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku „Photos“ pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą 
ir palieskite , tuomet palieskite „Email Photo“ 
arba „Email Video“. Nuotraukas ir vaizdo įrašus 
taip pat galite kopijuoti ir įklijuoti.
Jei norite išsiųsti keletą nuotraukų ar vaizdo 
įrašų, albume žiūrėdami miniatūras palieskite 

. Pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus 
paliesdami, tada palieskite „Share“ ir „Email“.

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku „Photos“ palaikykite palietę nuotrauką ar vaizdo 
įrašą, kol pasirodo komanda „Copy“. Palieskite 
„Copy“. Eikite į „Mail“ ir sukurkite naują laišką. 
Norėdami nustatyti vaizdo įrašo įterpimo tašką, 
palieskite, tuomet palieskite įterpimo tašką, kad 
pasirodytų komandos, ir palieskite „Paste“.
Norėdami kopijuoti kelis vaizdo įrašus, „Photos“ 
atidarykite albumą, palieskite , palieskite 
norimas nuotraukas ir vaizdo įrašus, o tada 
palieskite „Copy“.

Išsaugoti laiško juodraštį ir baigti jį vėliau Palieskite „Cancel“, tada „Save“. Laiškas 
išsaugomas dėžutėje „Drafts“.

Atidaryti paskutinį išsaugotą juodraštį Norėdami atidaryti paskyroje, su kuria dirbote 
vėliausiai, paskutinį išsaugotą juodraštį, 
palaikykite paspaudę .

Atsakyti į pranešimą Palieskite . Palieskite „Reply“, norėdami 
atsakyti tik siuntėjui arba „Reply All“, norėdami 
atsakyti siuntėjui ir siųsti tą patį laišką visiems 
gavėjams. Parašykite atsakymo tekstą ir 
palieskite „Send“.
Failai ar vaizdai, prisegti prie pirminio laiško, nėra 
išsiunčiami atgal.

Persiųsti pranešimą Atidarykite laišką ir palieskite , tada palieskite 
„Forward“. Pridėkite vieną ar daugiau el. pašto 
adresų, parašykite laiško tekstą ir palieskite 
„Send“.
Persiųsdami laišką, galite pridėti failus ar vaizdus, 
prisegtus prie pirmojo laiško.

Bendrai naudoti adresato informaciją „Contacts“ pasirinkite adresatą, ekrano „Info“ 
apačioje palieskite „Share Contact“, tuomet 
palieskite „Email“.



El. pašto tvarkymas
Bet kurioje pašto dėžutėje, aplanke ar paieškos rezultatų lange galite tvarkyti 
pranešimus. Galite ištrinti laiškus po vieną arba pasirinkti grupę ir ištrinti visus vienu 
metu. Taip pat galite perkelti pranešimus iš vienos pašto dėžutės ar aplanko į kitą, 
toje pačioje paskyroje ar iš vienos paskyros į kitą.

Ištrinti pranešimą:  Atidarykite pranešimą ir palieskite .

Taip pat galite ištrinti laišką tiesiogiai iš el. pašto laiškų sąrašo, perbraukdami kairėn ar 
dešinėn virš laiško ir paliesdami „Delete“.

Norėdami pamatyti 
mygtuką „Delete“, 
perbraukite 
pranešimą į kairę 
arba į dešinę.

Pastaba:  Jei naudojatės „Google“ paskyromis, palieskite „Archive“. Pranešimai 
nepridedami, bet perkeliami į jūsų paskyros archyvą.

Ištrinti daug pranešimų vienu metu:  peržiūrėdami laiškų sąrašą, palieskite „Edit“, 
pasirinkite laiškus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite „Delete“.

Perkelti laišką iš vienos el. pašto dėžutės ar katalogo į kitą:  peržiūrėdami laišką, 
palieskite , tuomet pasirinkite el. pašto dėžutę ar aplanką.

Palietę „Accounts“ galite pasirinkti kitos paskyros pašto dėžutę ar aplanką.
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Perkelti daug pranešimų vienu metu:  peržiūrėdami laiškų sąrašą, palieskite „Edit“, 
pasirinkite laiškus, kuriuos norite perkelti, tada palieskite „Move“ ir pasirinkite el. 
pašto dėžutę ar aplanką.

El. pašto paieška
Ieškoti galite el. pašto žinutės „To“, „From“ ir „Subject“ laukuose. „Mail“ ieško atsisiųstų 
laiškų tuo metu atvertoje pašto dėžutėje. „MobileMe“, „Exchange“ ir kai kuriose IMAP 
pašto paskyrose laiškų taip pat galite ieškoti serveryje.

Ieškoti el. laiškų:  atverkite pašto dėžutę, slinkite į viršų ir „Search“ laukelyje įveskite 
tekstą. Norėdami pasirinkti, kuriuose laukeliuose ieškoti, palieskite „From“, „To“, 
„Subject“ arba „ All“. Norėdami greitai slinkti į sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį, 
palieskite būsenos juostą.

Paieškos rezultatai apie į iPhone atsisiųstus laiškus automatiškai pasirodo, kai renkate 
tekstą. Palieskite „Search“, norėdami atmesti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Ieškoti laiškų serveryje:  paieškos rezultatų pabaigoje palieskite „Continue Search on 
Server“.

Pastaba:  Priklausomai nuo paskyros rūšies, paieškos rezultatai apie laiškus serveryje 
gali skirtis. Kai kurie serveriai gali ieškoti tik pilnų žodžių.

Atliekant paiešką Pradžios ekrane, ieškoma ir el. laiškuose. Žr.  „Paieška 
žiniatinklyje,“ 44 psl..
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„Safari“ leidžia naršyti internete ir peržiūrėti tinklalapius iPhone taip, tarsi dirbtumėte 
kompiuteriu. Galite kurti žymes iPhone ir derinti jas kompiuteriu. Pridėkite 
mėgstamiausių svetainių internetines vaizdo nuorodas tiesiai iš Pradžios ekrano, 
kad galėtumėte greičiau jas pasiekti. Spausdinkite tinklalapius, PDF failus ir kitus 
dokumentus per „Quick Look“.

Tinklalapių atidarymas
Galite peržiūrėti tinklalapius ir horizontaliai, ir vertikaliai. Paverskite iPhone ir 
tinklalapis pasivers taip pat, kad automatiškai tilptų į puslapį.

Tinklalapių atidarymas
Atidaryti tinklalapį:  palieskite adreso laukelį (pavadinimo juostos kairėje) ir, surinkę 
interneto adresą, palieskite „Go“. Jei adreso laukas nematomas, norėdami greitai 
slinkti prie adreso lauko tinklalapio viršuje, palieskite būsenos juostą ekrano viršuje.

Įvedant adresą, pasirodys adresai, kurių pradžia sutampa su įvedamomis raidėmis. 
Tai yra pažymėti ar pastaruoju metu atidaryti puslapiai. Palieskite adresą, jei norite jį 
aplankyti. Tęskite adreso įvedimą, jei norite įvesti adresą, kurio nėra sąraše.

7Safari
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Ištrinti tekstą adreso laukelyje:  palieskite adreso laukelį, tada palieskite .

Priartinimas, nutolinimas ir slinkimas
Priartinimas ar nutolinimas:  du kartus palieskite straipsnio stulpelį tinklalapyje, kad 
priartintumėte straipsnį. Vėl palieskite dukart, norėdami sumažinti.

Padidinti ar sumažinti galima ir suspaudžiant.

Slinkti tinklalapį Vilkite aukštyn, žemyn ar į šonus. Slinkdami 
galite liesti ir traukti bet kurioje vietoje 
neaktyvuodami nuorodų.

Slinkti rėmelį tinklalapyje Dviem pirštais slinkite kadrą tinklalapyje. Vienu 
pirštu slinkite visą tinklalapį.

Greitai slinkti į tinklalapio viršų Palieskite būsenos juostą iPhone ekrano viršuje.

Tinklalapių valdymas
Nuorodos tinklalapiuose, kaip įprasta, nukreips jus į kitą tinklalapį internete.

Sekti nuorodą tinklalapyje:  Palieskite nuorodą.

Naudodami nuorodas galite skambinti,parodyti vietovę „Maps“, paleisti garso įrašą 
ar sukurti „Mail“ pranešimą. Norėdami grįžti į „Safari“ po to, kai nuoroda atidaro kitą 
programą, paspauskite Pagrindinį  mygtuką ir palieskite „Safari“.

Žiūrėti nuorodos paskirties adresą Palieskite ir palaikykite nuorodą. Adresas iššoka 
prie piršto. Galite paliesti ir laikyti vaizdą, kad 
pamatytumėte, ar jis turi nuorodą.

Sustabdyti tinklalapio įkėlimą Palieskite .

Dar kartą įkelti tinklalapį Palieskite .

Grįžti į prieš tai buvusį ar į kitą puslapį Palieskite  arba  ekrano apačioje.



Grįžti į pastaruoju metu peržiūrėtą puslapį Palieskite  ir palieskite „History“. Norėdami 
išvalyti istoriją, palieskite „Clear“.

Kurti iš anksto adresuotą el. laišką Palaikykite paspaudę el. pašto tinklalapio sąsają, 
tuomet palieskite „New Message“.

Kurti naują ar pridėti esamą adresatą Palaikykite palietę tinklalapio sąsają su adresato 
informacija, tada palieskite „Create New Contact“ 
arba „Add to Existing Contact“.

Nusiųsti URL tinklalapį el. paštu Palieskite  ir palieskite „Mail Link to this Page“.

Išsaugoti vaizdą ar nuotrauką „Camera Roll“ 
albume

Palaikykite paspaudę vaizdą, tuomet palieskite 
„Save Image“.

Peržiūrėti tinklalapio vaizdo įrašą per 
„Apple TV“ 

Pradėkite žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite  ir 
pasirinkite „Apple TV“. Jei  neatsiranda arba 
jei jūs nematote ieškomos „Apple TV“, įsitikinkite, 
kad iPhone ji transliuojama tuo pačiu bevieliu 
tinklu.
Pabaigę palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite 
iPhone.

Kelių puslapių atidarymas
Galite atverti iki aštuonių puslapių vienu metu. Kai kurios nuorodos automatiškai 
atidaro naują puslapį užuot pakeitusios senąjį.

Numeris, esantis , ekrano apačioje rodo, kiek puslapių yra atverta. Jei nėra jokio 
numerio, atidarytas tik vienas puslapis. Pavyzdžiui:

 = atidarytas vienas puslapis

 = atidaryti trys puslapiai

Atidaryti naują puslapį:  palieskite  ir palieskite „New Page“.

Eiti į kitą puslapį:  palieskite  ir patraukite į kairę arba į dešinę. Palieskite puslapį, 
kurį norite peržiūrėti.

Uždaryti puslapį:  palieskite  ir palieskite .
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Teksto įvedimas ir formų pildymas
Kai kuriuose tinklalapiuose yra teksto laukeliai ir formos, kurias reikia užpildyti. Galite 
nustatyti, kad „Safari“ atsimintų vardus ir slaptažodžius, naudojamus tinklalapiuose, ir 
automatiškai užpildytų teksto laukelius „Contacts“ duomenimis. Žr.  „Safari,“ 220 psl..

Iškelti klaviatūrą Palieskite teksto laukelį.

Pereiti prie kito teksto laukelio Palieskite kitą teksto laukelį arba palieskite 
„Next“ ar „Previous“ mygtuką.

Patvirtinti formą Baigę pildyti formą, palieskite „Go“ ar „Search“. 
Daugelyje puslapių yra nuoroda, kurią palietę 
galite patvirtinti formą.

Uždaryti klaviatūrą nepatvirtinant formos Palieskite „Done“.

Įgalinti „AutoFill“, kad padėtų užpildyti interneto formas:  „Settings“ pasirinkite 
„Safari“ > „AutoFill“, tuomet atlikite vieną iš siūlomų veiksmų:

 Â Norėdami naudoti adresinės duomenis, įjunkite „Use Contact Info“, tada pasirinkite 
„My Info“ ir norimą naudoti adresatą.

„Safari“ naudoja duomenis iš „Contacts“ adresatų laukelių ir tinklalapių formų 
pildymui.

 Â Norėdami naudoti duomenis apie vardus ir slaptažodžius, įjunkite „Names & 
Passwords“.

Kai ši funkcija įjungta, „Safari“ prisimena vardus ir slaptažodžius iš aplankytų 
tinklalapių bei automatiškai užpildo duomenis, kai dar kartą lankotės tinklalapyje.

 Â Norėdami pašalinti „AutoFil“ duomenis, palieskite „Clear All“.

Paieška žiniatinklyje
Paieškos laukelyje įrašykite žodžius ir frazes interneto tinklapio paieškai. Rašant 
atsiras siūlomos ir neseniai naudotos užklausos

Ieškoti žiniatinklyje:
 1 Palieskite paieškos laukelį (pavadinimo juostos kairėje).

 2 Įveskite žodį ar frazę, apibūdinančią tai, ko ieškote, tada palieskite variantą iš sąrašo 
arba palieskite „Search“.

 3 Palieskite nuorodą paieškos rezultatų sąraše, kad atidarytumėte tinklalapį.

Suraskite paieškos žodį ar frazę esamame tinklalapyje: Veskite rezultatų sąrašą į 
apačią, tuomet palieskite „On This Page“, kas surastumėte pirmą ieškoto žodžio ar 
frazės atitikmenį. Kad rastumėte sekančius atitikmenis, palieskite „Next“.

Pagal išankstinius nustatymus, „Safari“ naudoja „Google“ paiešką. Tačiau galite 
naudoti ir kitas paieškos sistemas.



Nustatyti, kad „Safari“ naudotų kitą paieškos sistemą:  „Settings“ pasirinkite „Safari“ 
> „Search Engine“, tada pasirinkite kitą paieškos sistemą.

Tinklalapių, PDF bylų ir kitų dokumentų spausdinimas
Spausdinkite tinklapius, PDF failus ir kitus dokumentus per „Quick Look“ iš „Safari“.

Spausdinkite tinklalapį, PDF bylą ar „Quick Look“ dokumentą: Palieskite , 
tuomet palieskite „Print“. Palieskite „Select Printer“, kad nustatytumėte spausdintuvą, 
tada nustatykite spausdinimo parinktis: kopijų skaičių, spausdinimą ant abiejų lapo 
pusių (jei spausdintuvas tai geba). Jeigu spausdinate PDF ar kokį kitą „Quick Look“ 
dokumentą galite turėti galimybę nustatyti grupę puslapių, kuriuos norite spausdinti. 
Tuomet palieskite „Print“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr.  „Spausdinimas,“ 42 psl..

Internetinių vaizdo įrašų peržiūra per televizorių
Sujungę iPhone su televizoriumi „Apple“ komponentiniu AV kabeliu, „Apple“ 
sudėtiniu AV kabeliu, per „Apple“ VGA adapterį ar „Apple“ skaitmeninį AV adapterį 
(iPhone 4) arba naudodami „AirPlay“ ar „Apple TV“, galite žiūrėti „QuickTime“ bei kitus 
palaikomus internetinius vaizdo įrašus televizoriuje. Žr.  „Vaizdo įrašų peržiūra per 
televizorių,“ 107 psl..

Žymės
Galite pažymėti tinklalapius, kuriuos norėsite aplankyti vėliau.

Pažymėti tinklalapį:  atidarykite puslapį ir palieskite . Tada palieskite „Add 
Bookmark“.

Kai išsaugosite žymę, galėsite redaguoti jos pavadinimą. Pagal išankstinius 
nustatymus žymės išsaugomos „Bookmarks“ skiltyje. Palieskite „Bookmarks“ 
norėdami pasirinkti kitą aplanką.

Jei „Mac“ naudojate „Safari“ arba asmeniniame kompiuteryje naudojate „Safari“ 
arba „Microsoft Internet Explorer“, galite derinti žymes interneto naršykle savo 
kompiuteryje.

Sinchronizuoti žymes kompiuteriu:
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone.

 3 Spustelėkite „Info“ mygtuką ekrano viršuje, pasirinkite „Sync … bookmarks“ po 
„Other“, tada spustelėkite „Apply“.
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Žr.  „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes“,“ 56 psl..

Sinchronizuoti žymes su „MobileMe“:  iPhone „Settings“ pasirinkite „Bookmarks“ 
savo „MobileMe“ paskyroje. Žr.  „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl..

Atidaryti pažymėtą tinklalapį:  palieskite , tada pasirinkite žymę arba palieskite 
aplanką, kad galėtumėte peržiūrėti žymes.

Redaguoti žymę ar žymių aplanką:  palieskite , pasirinkite aplanką, turintį žymę, 
arba aplanką, kurį norite redaguoti, tada palieskite „Edit“. Po to atlikite vieną iš šių 
veiksmų:

 Â Norėdami sukurti naują aplanką, palieskite „New Folder“.

 Â Norėdami ištrinti žymę ar aplanką, palieskite , tada palieskite „Delete“.

 Â Norėdami perkelti žymę ar aplanką, vilkite .

 Â Norėdami redaguoti pavadinimą ar adresą, arba perkelti į kitą aplanką, palieskite 
žymę ar aplanką.

Kai baigsite, palieskite „Done“.

Internetiniai vaizdo klipai
Pridėkite internetinių vaizdo klipų prie Pradžios ekrano, kad galėtumėte greitai 
pasiekti mėgstamiausius tinklalapius. Internetiniai vaizdo klipai atsiranda Pradžios 
ekrane, taigi galite tvarkyti juos kartu su kitomis piktogramomis. Žr.  „Pradžios ekrano 
tinkinimas,“ 33 psl..

Pridėti internetinį vaizdo klipą:  atidarykite puslapį ir palieskite . Tada palieskite 
„Add to Home Screen“.

Kai atidarote internetinį vaizdo klipą, „Safari“ automatiškai priartina bei nuslenka į tą 
tinklalapio vietą, kuri buvo rodoma, kai išsaugojote internetinį vaizdo klipą. Rodyta 
vieta taip pat naudojama kurti vaizdo klipo piktogramai Pradžios ekrane, nebent 
tinklalapis turi savo piktogramą.

Kai įtraukiate internetinį vaizdo klipą, galite redaguoti jo pavadinimą. Jei 
pavadinimas per ilgas (daugiau nei 10 simbolių), jis Pradžios ekrane gali būti 
rodomas sutrumpintas.

Internetiniai įrašai nėra žymės ir jie nėra sinchronizuojami su „MobileMe“ ar „iTunes“.

Ištrinti internetinį vaizdo įrašą:
 1 Palaikykite palietę bet kurią piktogramą Pradžios ekrane, kol piktogramos ims judėti.

 2 Palieskite  norimo ištrinti internetinio klipo kampe.

 3 Palieskite „Delete“, tada paspauskite pagrindinį  mygtuką, kad išsaugotumėte 
nustatymus.
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Mėgaukitės muzika, plačiaekraniais vaizdo įrašais ir dar daugiau, naudodami iPod 
programą. Naršykite turinį iPhone pagal grojaraščius, atlikėjus, dainas, vaizdo įrašus ir 
kitas kategorijas arba naudokite „Cover Flow“ naršyti pagal albumų viršelius. Leiskite 
muziką naudodami „AirPlay“ garsiakalbius ar sistemas,arba žiūrėkite TV naudodami 
„AirPlay“ ir „Apple TV“.

Muzikos, vaizdo įrašų ir kt. perkėlimas
Muziką, vaizdo įrašus ir kitą turinį į iPhone galima perkelti dviem būdais:

Perkelti muziką, vaizdo įrašus ir kt. į iPhone sinchronizuojant „iTunes“ turinį iš  Â
kompiuterio. Galite sinchronizuoti visą mediją arba pasirinkti konkrečias dainas, 
vaizdo įrašus, medijos failus ir „iTunes U“ kolekcijas. Žr.  „Sinchronizavimas su 
„iTunes“,“ 55 psl..

Naudotis „iTunes Store“ iPhone, norint pirkti ir atsisiųsti dainų, albumų, TV laidų  Â
įrašų, filmų, muzikinių vaizdo įrašų, skambėjimo signalų ir garso knygų į iPhone. 
Taip pat galite žiūrėti ir atsisiųsti garso ir vaizdo medijos failų bei „iTunes U“ turinį. 
Išklausę medijos failą arba peržiūrėję TV laidą, galite gauti daugiau epizodų palietę 
įmontuotą nuorodą „iTunes Store“. Žr.  skyrius, „„iTunes Store“,“ 175 psl..

Muzika ir kiti garso įrašai
Klausydami dainų su didelės skiriamosios gebos iPhone „Multi-Touch“ ekranu galėsite 
mėgautis ne tik garsu, bet ir vaizdu. Galite slinkti grojaraščiu arba naudodami „Cover 
Flow“ naršyti albumus.

ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie tai, kaip išvengti 
klausos praradimo, žr. Svarbios produkto informacijos vadovą tinklalapyje support.
apple.com/lt_LT/manuals/iphone.

8iPod
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Muzikos ir kitų garso įrašų grojimas
Galite naršyti turinį iPhone pagal grojaraščius, atlikėjus, dainas, vaizdo įrašus ir kitas 
kategorijas arba naudoti „Cover Flow“ naršyti pagal albumų viršelius. Grojaraščių 
aplankai, kuriuos galite sinchronizuoti iš „iTunes“, leidžia sugrupuoti grojaraščius į 
grupes.

Naršyti kolekciją:  palieskite „Playlists“, „Artists“ ar „Songs“. Palieskite „More“, norėdami 
naršyti „Albums“, „Audiobooks“, „Compilations“, „Composers“, „Genres“, „iTunes U“, 
„Podcasts“ ar „Videos“.

Galite pakeisti ekrano apačioje esančius naršymo mygtukus dažniau naudojamais 
mygtukais. Žr.  „Naršymo mygtukų keitimas,“ 110 psl..

Gauti daugiau medijos failų:  Palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matoma, 
pirmiau palieskite „More“) ir palieskite medijos failą, norėdami pamatyti epizodų 
sąrašą. Norėdami pamatyti epizodų sąrašą „iTunes Store“, palieskite „Get More 
Episodes...“.

Naršyti „Genius Mixes“:  Palieskite „Genius“ (jei „Genius“ nėra matoma, pirmiau 
palieskite „More“). Jei „Genius“ nepasirodo, turite įjungti „Genius“ „iTunes“ ir tada 
sinchronizuoti iPhone su „iTunes“. Žr.  „„Genius“ naudojimas iPhone,“ 102 psl..

Groti dainą:  palieskite dainą.

Norėdami maišyti, papurtykite:  papurtykite iPhone, norėdami įjungti dainų 
maišymą ir keisti dainas. Norėdami pakeisti kitą dainą, vėl papurtykite.

Galite įjungti ar išjungti „Shake to Shuffle“ funkciją „Settings“ > „iPod“ (iš anksto 
įjungta). Žr.  „Muzika,“ 223 psl..



Garso grojimo valdymas
Kai grojate dainą, pasirodo ekranas „Now Playing“.

AirPlay

Kitas/Pasukti 
pirmyn

Groti/Pristabdyti

Takelių sąrašas

Atgal

GarsasAnkstesnis/Atsukti
atgal

Pristabdyti dainą Palieskite arba paspauskite centrinį mygtuką, 
esantį ant iPhone ausinių.

Tęsti peržiūrą Palieskite arba paspauskite centrinį mygtuką, 
esantį ant iPhone ausinių.

Padidinti ar sumažinti garsą Vilkite garso slinkiklį arba naudokitės mygtukais, 
esančiais iPhone šonuose. Taip pat galite naudoti 
garso mygtukus, esančius iPhone ausinėse.

Groti muziką per „AirPlay“ garsiakalbius arba 
„Apple TV“

Palieskite  ir pasirinkite garsiakalbius arba 
„Apple TV“. Jei  neatsiranda arba jei jūs 
nematote ieškomos „Apple TV“, įsitikinkite, kad 
iPhone ji transliuojama tuo pačiu bevieliu tinklu.

Perjungti iš „AirPlay“ į iPhone Palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite iPhone.

Iš naujo paleisti dainą ar skyrių garso knygoje 
ar medijos faile

Palieskite .

Pereiti prie kitos dainos ar skyriaus garso 
knygoje ar medijos faile

Palieskite  arba dukart greitai paspauskite 
centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Pereiti prie ankstesnės dainos ar ankstesnio 
skyriaus garso knygoje ar medijos faile

Palieskite  dukart arba triskart greitai 
paspauskite centrinį mygtuką, esantį ant iPhone 
ausinių.
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Persukti pirmyn ar atgal Laikykite palietę  arba . Kuo ilgiau laikote 
valdiklį, tuo greičiau daina sukama pirmyn arba 
atgal.iPhone ausinėse dukart greitai spustelėkite 
ir palaikykite nuspaudę centrinį mygtuką, 
norėdami pasukti įrašą į priekį, arba triskart 
greitai spustelėkite ir palaikykite nuspaudę, 
norėdami pasukti atgal.

Grįžti į iPod naršyklės sąrašą Palieskite  arba perbraukite į dešinę virš 
albumo viršelio.

Grįžti į ekraną „Now Playing“ Palieskite „Now Playing“.

Rodyti dainos tekstą Grojant dainai, palieskite albumo viršelį. (Dainos 
tekstą pamatysite, jei pridėjote jį prie dainos per 
„iTunes“ dainos informacinį langą).

Rodyti perklausos valdiklius kitoje programoje arba „Lock“ ekrane:  dukart 
paspauskite Pagrindinį mygtuką  mygtuką ir brūkštelėkite per ekrano apačią iš 
kairės į dešinę.

Valdikliai valdo dabar grojančią programą arba, jei garsas yra pristabdytas, paskutinę 
grojusią programą. Aktyvios programos piktograma pasirodo dešinėje. Galite paliesti 
piktogramą, norėdami atidaryti atitinkamą programą.

Dukart paspauskite Pagrindinį mygtuką, jei iPhone yra užrakintas ir groja muzika.

Papildomi garso valdymo įrankiai
Norėdami rodyti papildomų valdymo įrankių, „Now Playing“ ekrane palieskite 
albumo viršelį.

Kartojimo, „Genius“ ir maišymo valdymo įrankiai atsiranda kartu su slinkties juosta. 
Galite matyti praėjusį ir likusį laiką, ir dainos numerį. Jei „iTunes“ prie dainos pridėtas 
dainos tekstas, taip pat matysite ir jį.

Slinkties juosta galite peršokti į bet kurį tašką laiko juostoje. Slinkdami pirštą žemyn ir 
vilkdami grojimo žymeklį, galite reguliuoti slinkimo greitį nuo greito iki normalaus.

Kartoti Mėgti per „Ping“

Slinkjuostė

Maišymas

Genius

Rašyti į „Ping“

Grojimo žymeklis



Nustatyti iPhone kartoti dainas Palieskite . Palieskite  dar kartą, norėdami 
nustatyti iPhone pakartoti tik grojamą dainą.

 = iPhone nustatytas kartoti visas dainas 
grojamame albume ar sąraše.

 = iPhone nustatytas nuolat kartoti grojamą 
dainą.

 = iPhone nenustatytas kartoti dainų.

Peršokti prie bet kurio dainos taško Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. 
Norėdami sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite 
pirštu žemyn. Kuo žemiau slenkate pirštu, tuo 
slinkimo greitis tampa mažesnis.

Praneški savo „Ping“ sekėjams kad mėgstate 
dainą

Palieskite .
 = Jau esate pranešę, kad jums patinka ši 

daina.

Sukurti „Genius“ grojaraštį Palieskite . Pasirodo „Genius“ grojaraštis su 
mygtukais, leidžiančiais sukurti naują „Genius“ 
grojaraštį, atnaujinti dabartinį, arba jį išsaugoti. 
Žr.  „„Genius“ naudojimas iPhone,“ 102 psl..

Paskelbti „Ping“ komentarą apie dainą Palieskite .

Nustatyti iPhone maišyti dainas Palieskite . Palieskite  dar kartą, norėdami 
nustatyti iPhone groti dainas iš eilės.

 = iPhone nustatytas maišyti dainas.
 = iPhone nustatytas groti dainas iš eilės.

Sumaišyti įrašus bet kuriame grojaraštyje, 
albume ar kitame dainų sąraše

Palieskite „Shuffle“ sąrašo viršuje. Pavyzdžiui, 
norėdami sumaišyti visas dainas, esančias 
iPhone, turite pasirinkti „Songs“ > „Shuffle“.
Nesvarbu, ar iPhone nustatytas maišyti dainas, ar 
ne, palietus „Shuffle“ dainų sąrašo viršuje, iPhone 
gros dainas atsitiktine tvarka.

Paslėpti dainų tekstus „Settings“ pasirinkite iPod ir išjunkite „Lyrics & 
Podcast Info“.

Medijos failų ir garso knygų valdikliai
Pradėjus groti „Now Playing“ ekrane pasirodo papildomi valdikliai ir informacija.

Kartu su slinkties juosta atsiranda el. pašto, 30 sekundžių kartojimo ir grojaraščio 
greičio atkūrimo valdikliai. Galite matyti praėjusį, likusį laiką, epizodo ar skyriaus 
numerį.
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Slinkties juosta galite peršokti į bet kurį tašką laiko juostoje. Slinkdami pirštą žemyn ir 
vilkdami grojimo žymeklį, galite reguliuoti slinkimo greitį nuo greito iki normalaus.

Slinkties juosta Grojimo galvutė

Atkūrimo 
greitis

Kartoti paskutines 
30 sekundžių

El. paštas

Siųsti šio medijos failo el. pašto nuorodą Palieskite .

Peršokti į bet kurį tašką Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. 
Norėdami sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite 
pirštu žemyn. Kuo žemiau slenkate pirštu, tuo 
slinkimo greitis tampa mažesnis.

Kartoti paskutines 30 sekundžių Palieskite . 

Nustatyti grojimo greitį Palieskite . Norėdami keisti greitį, palieskite 
dar kartą.

 = groti dvigubai greičiau.
 = groti dvigubai lėčiau.
 = groti normaliu greičiu.

Rodyti arba paslėpti valdiklius Palieskite ekrano centrą.

Paslėpti medijos failo informaciją „Settings“ pasirinkite iPod ir išjunkite „Lyrics & 
Podcast Info“.

„Voice Control“ naudojimas su iPod
Galite naudoti „Voice Control“ norėdami valdyti muzikos grojimą iPhone. 

Pastaba:  „Voice Control“ galimas ne visomis kalbomis.

Naudoti „Voice Control“:  palaikykite paspaudę Pagrindinį  mygtuką tol, kol 
pasirodys „Voice Control“ ekranas ir išgirsite pyptelėjimą. Tuomet norėdami groti 
dainas naudokite žemiau aprašytas komandas. 

Norėdami pamatyti „Voice Control“, taip pat galite nuspausti ir palaikyti centrinį 
iPhone ausinių mygtuką.



Valdyti muzikos grojimą Sakykite „play“ (groti) arba „play music“ (groti 
muziką). Norėdami sustabdyti grojimą, sakykite 
„pause“ (pristabdyti) arba „pause music“ 
(pristabdyti muziką). Taip pat galite sakyti 
„next song“ (kita daina) arba „previous song“ 
(ankstesnė daina).

Groti albumą, konkretaus atlikėjo muziką ar 
grojaraštį

Sakykite „play“ (groti), tuomet „album“ 
(albumas), „artist“ (atlikėjas) arba „playlist“ 
(grojaraštis) ir pavadinimą.

Maišyti dabartinio grojaraščio dainas Sakykite „shuffle“ (maišyti).

Sužinoti daugiau apie grojamą dainą Sakykite „what’s playing“ (kas dabar groja), „what 
song is this“ (kokia čia daina), „who sings this 
song“ (kas dainuoja šią dainą) arba „who is this 
song by“ (kieno ši daina).

Naudoti „Genius“ panašioms dainoms groti Sakykite „Genius“, „play more like this“ (groti 
daugiau panašių) arba „play more songs like 
this“ (groti daugiau dainų, panašių į šią).

Atšaukti „Voice Control“ Sakykite „cancel“ (atšaukti) arba „stop“ (stabdyti).

Albumų viršelių naršymas „Cover Flow“
Ieškodami muzikos, galite sukioti iPhone į šonus ir matyti „iTunes“ turinį, esantį „Cover 
Flow“, ir naršyti muziką pagal albumų viršelius.
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Naršyti albumų viršelius Vilkite kairėn ar dešinėn.

Žiūrėti takelius albumuose Palieskite albumo viršelį arba .

Groti bet kokį takelį Palieskite takelį. Vilkite aukštyn ar žemyn per 
takelius.

Grįžti į viršelį Palieskite pavadinimo juostą. Arba vėl palieskite 
.

Paleisti ar pristabdyti klausomą dainą Palieskite  arba . Taip pat galite paspausti 
centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Visų albume esančių takelių peržiūra
Peržiūrėti visus albume esančius takelius, kuriuose yra klausoma daina:  Ekrane 
„Now Playing“ palieskite . Palieskite takelį, norėdami jį groti. Palieskite albumo 
viršelio miniatiūrą, norėdami grįžti į „Now Playing“ ekraną.

Įvertinimo juosta

Grižti į dabar 
grojamų 
kurinių 
ekraną

Albumo
takeliai

Takelio sąrašo peržiūroje galite nustatyti dainų įvertinimus. Naudodami įvertinimus 
galite sudaryti „iTunes“ kūrinių sąrašus, kurie bus nuolat naujinami, pridėdami, 
pavyzdžiui, aukščiausiai įvertintas dainas.



Įvertinti dainą:  norėdami įvertinti dainą nuo 0 iki 5 žvaigždučių, vilkite pirštą 
įvertinimo juosta.

Garso įrašų turinio paieška
Galite ieškoti pavadinimų, atlikėjų, dainų autorių, medijos failų ir kitų turinio 
elementų, kuriuos sinchronizavote su iPhone.

Ieškoti muzikos:  dainų sąrašo, grojaraščio, atlikėjų sąrašo ar kito „iPod“ turinio 
elemento viršuje paieškos laukelyje įveskite tekstą. (Norėdami greitai slinkti į sąrašo 
viršų ir pamatyti paieškos laukelį, palieskite būsenos juostą.)

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami atmesti 
klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Garso įrašų turinys įeina į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr.  „Paieška 
žiniatinklyje,“ 44 psl..

„Genius“ naudojimas iPhone
„Genius“ atpažįsta tarpusavyje derančias dainas, esančias „iTunes“ bibliotekoje. 
„Genius“ grojaraštis yra dainų rinkinys, sudarytas pagal dainą, kurią pasirinkote iš 
bibliotekos. „Genius Mix“ yra dainų rinkinys, sudarytas iš to paties stiliaus muzikos. 
„Genius Mixes“ yra sukuriami iš naujo kiekvieną kartą, kai klausote, todėl rinkinys 
visada naujas ir negirdėtas.

Taip pat galite sukurti „Genius“ grojaraščius „iTunes“ ir sinchronizuoti juos su iPhone. 
Galite kurti ir išsaugoti „Genius“ grojaraščius iPhone.

„Genius Mix“ yra automatiškai jums sukuriamas „iTunes“. „iTunes“ sukuria skirtingus 
rinkinius pagal „iTunes“ bibliotekos muzikos įvairovę. Pavyzdžiui, turite „Genius Mix“, 
kuriuose vyrauja R&B arba alternatyviojo roko dainos.

Kad galėtumėte naudotis „Genius“ iPhone, pirmiausia įjunkite „Genius“, esantį 
„iTunes“, tada sinchronizuokite iPhone su „iTunes“. „Genius Mix“ sinchronizuojami 
automatiškai, nebent rankiniu būdu tvarkote muziką ir pasirenkate, kokius rinkinius 
norite sinchronizuoti „iTunes“. „Genius“ yra nemokama paslauga, bet ją naudojant 
būtina turėti „Apple ID“.

Sinchronizuojant „Genius Mix“, „iTunes“ gali parinkti ir sinchronizuoti iš jūsų 
bibliotekos dainas, kurių nebuvote konkrečiai pasirinkę.
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Naršyti „Genius Mixes“:  Palieskite „Genius“ (jei „Genius“ nėra matoma, pirmiau 
palieskite „More“). Ekrano apačioje esančių taškelių skaičius rodo, kiek rinkinių 
sinchronizavote „iTunes“ ir kurį rinkinį peržiūrite. Norėdami pasiekti kitus rinkinius, 
brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Groti „Genius Mix“:  palieskite rinkinį arba .

„Genius“ grojaraščio sukūrimas iPhone:  
 1 Palieskite „Playlists“ (jei „Playlists“ nėra matomas, pirmiau palieskite „More“), tada 

„Genius Playlist“.

 2 Palieskite dainą, esančią sąraše. „Genius“ sukuria grojaraštį su dainomis, kurios dera 
su šia daina.

Taip pat galite sukurti „Genius“ dainų, derančių prie dainos, kurią grojate, grojaraštį. 
Ekrane „Now Playing“ palieskite albumo viršelį, kad pasirodytų papildomi valdikliai, 
tada palieskite .

„Genius“ grojaraščio išsaugojimas:  grojaraštyje palieskite „Save“. Grojaraštis 
išsaugotas „Playlists“ ir pavadintas tos dainos, kurią pasirinkote, pavadinimu.

Galite sukurti tiek „Genius“ grojaraščių, kiek norite. Jei išsaugote „Genius“ grojaraštį, 
sukurtą iPhone, jis sinchronizuojamas su „iTunes“ kitą kartą, kai tik prisijungiate.

„Genius“ grojaraščio atnaujinimas:  grojaraštyje palieskite „Refresh“.

Atnaujinus grojaraštį sukuriamas kitų dainų, kurios dera su jūsų pasirinkta daina, 
grojaraštis. Galite atnaujinti bet kurį „Genius“ grojaraštį, nesvarbu, ar jis buvo sukurtas 
„iTunes“ ir sinchronizuotas su iPhone, ar tiesiog sukurtas iPhone.

Sukurti „Genius“ grojaraštį iš kitos dainos:  palieskite „Genius Playlist“, tuomet „New“ 
ir pasirinkite dainą.

Ištrinti išsaugotą „Genius“ grojaraštį:  palieskite „Genius“ grojaraštį, tada „Delete“.



Kai „Genius“ grojaraštis sinchronizuojamas su „iTunes“, nebegalėsite jo ištrinti 
tiesiogiai iš iPhone. Galite naudotis „iTunes“ norėdami pakeisti grojaraščio 
pavadinimą, nutraukti sinchronizavimą ar ištrinti grojaraštį.

Grojaraščių kūrimas
Galite sukurti ir keisti savo grojaraščius tiesiogiai iPhone. Taip pat galite keisti 
grojaraščius sinchronizuotus iš „iTunes“ kompiuteryje.

Sukurti grojaraštį:
 1 palieskite „Playlists“ (jei „Playlists“ nėra matomas, pirmiau palieskite „More“) ir „Add 

Playlist…“

 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir palieskite „Save“.

 3 Dainas naršykite mygtukais ekrano apačioje. Palieskite bet kurią dainą ar vaizdo įrašą, 
norėdami pridėti prie grojaraščio. Palieskite „Add All Songs“ bet kurio dainų sąrašo 
viršuje, norėdami pridėti visas dainas prie sąrašo.

 4 Kai baigsite, palieskite „Done“.

Sudarius grojaraštį ir vėliau sinchronizuojant iPhone su kompiuteriu, grojaraštis 
sinchronizuojamas su „iTunes“ biblioteka.

Redaguoti grojaraštį:
 1 Palieskite „Playlists “ (jei „Playlists“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir norimą 

redaguoti grojaraštį.

 2 Palieskite „Edit“ ir sekite šiais nurodymais:

 Â orėdami dainą sąraše perkelti į aukštesnę poziciją ar nuleisti į žemesnę, vilkite  šalia 
dainos.

 Â Norėdami ištrinti dainą iš grojaraščio, palieskite šalia dainos , tada palieskite 
„Delete“. Ištrynus dainą iš grojaraščio, ji lieka iPhone.

 Â Norėdami pridėti dar dainų, palieskite .

 3 Kai baigsite, palieskite „Done“.

Redagavus grojaraštį ir vėliau sinchronizuojant iPhone su kompiuteriu, grojaraštis 
sinchronizuojamas su „iTunes“ biblioteka.

Ištrinti grojaraštį:  palieskite grojaraštį, kurį norite ištrinti „Playlists“ ir palieskite 
„Delete“ (kad pamatytumėte „Delete“ mygtuką, nuslinkite į sąrašo viršų). Patvirtinkite 
paliesdami „Delete Playlist“.

Išvalyti grojaraštį:  palieskite grojaraštį, kurį norite išvalyti „Playlists“ ir palieskite 
„Clear“ (kad pamatytumėte „Clear“ mygtuką, nuslinkite į sąrašo viršų). Patvirtinkite 
paliesdami „Clear Playlist“.
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Vaizdo įrašai
iPhone galite žiūrėti vaizdo įrašus, pavyzdžiui, filmus, muzikinius vaizdo klipus ir kitus 
vaizdo medijos failus. Jei vaizdo įrašas suskirstytas skyriais, galite peršokti prie kito 
skyriaus ar grįžti prie ankstesnio, taip pat išeiti iš sąrašo ir pradėti žiūrėti nuo bet kurio 
pasirinkto skyriaus. Jei vaizdo įraše yra papildomų kalbos priemonių, galite pasirinkti 
įgarsinimo kalbą arba rodyti titrus.

Vaizdo įrašų grojimas
Rodyti vaizdo įrašą:  Palieskite „Videos“ (jei „Playlists“ nėra matomas, pirmiau 
palieskite „More“) ir tada palieskite vaizdo įrašą.

Rodyti peržiūros valdiklius:  palieskite ekraną, norėdami matyti valdiklius. Antrą 
kartą palietę, juos paslėpsite.

Gauti daugiau medijos failų ar TV laidos epizodų:  Palieskite „Videos“ (jei „Videos“ 
nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir medijos failą ar TV laidą, norėdami 
pamatyti epizodų sąrašą. Norėdami pamatyti epizodų sąrašą „iTunes Store“, palieskite 
„Get More Episodes...“.

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas
Vaizdo įrašai rodomi horizontalioje padėtyje, išnaudojant visus plataus ekrano 
privalumus.

Slinkties juosta galite peršokti į bet kurį tašką laiko juostoje. Slinkdami pirštu žemyn ir 
vilkdami grojimo žymeklį žemyn, galite reguliuoti slinkimo greitį.

AirPlay

Groti/Prista
bdyti

Kitas/Pasu
kti pirmyn

Keisti 
dydį

Groti iš naujo/ 
Atsukti atgal

Garsas

ŽymeklisSlinkties juosta

Pristabdyti vaizdo įrašą Palieskite arba paspauskite centrinį mygtuką, 
esantį ant iPhone ausinių.

Tęsti peržiūrą Palieskite arba paspauskite centrinį mygtuką, 
esantį ant iPhone ausinių.

Padidinti ar sumažinti garsą Vilkite garso slinkiklį. Taip pat galite naudoti 
garso mygtukus, esančius iPhone ausinėse.



Perjungti iš „AirPlay“ į iPhone Palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite iPhone.

Peršokti į kitą skyrių (jei galima) Palieskite  arba dukart greitai paspauskite 
centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Eiti į ankstesnį skyrių (jei galima) Palieskite iPhone arba triskart greitai 
paspauskite centrinį mygtuką, esantį ant ausinių.

Paleisti tam tikrą skyrių (jei galima) Palieskite , tuomet pasirinkite skyrių iš sąrašo.

Persukti pirmyn ar atgal Laikykite palietę  arba .

Peršokti į bet kurį vaizdo įrašo tašką Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta. 
Norėdami sureguliuoti slinkimo greitį, slinkite 
pirštu žemyn. Kuo žemiau slenkate pirštu, tuo 
slinkimo greitis tampa mažesnis.

Sustabdyti vaizdo įrašo peržiūrą jam dar 
nesibaigus

Palieskite „Done“. Arba paspauskite Pagrindinį  
mygtuką.

Nustatyti vaizdo įrašo mastelį, norint išplėsti ar 
priderinti ekraną

Norėdami išplėsti vaizdą per visą ekraną, 
palieskite . Norėdami priderinti ekrane, 
palieskite . Taip pat galite du kartus paliesti 
ekraną, norėdami priderinti vaizdą ekrane arba 
jei norite, kad jis būtų per visą ekraną.
Kai keičiate mastelį, kad išplėstumėte ekraną, 
šonai ar viršus gali netilpti ir jų gali nesimatyti. 
Kai keičiate mastelį, norėdami priderinti ekraną, 
galite matyti juodas juostas vaizdo įrašo 
šonuose, viršuje ar apačioje.

Pasirinkti įgarsinimo kalbą (jei galima) Palieskite , tuomet pasirinkite kalbą iš sąrašo 
„Audio“.

Rodyti arba paslėpti titrus (jei galima) Palieskite , tuomet pasirinkite kalbą arba „Off“ 
iš sąrašo „Subtitles“.

Vaizdo įrašų paieška
Galite ieškoti filmų pavadinimų, TV laidų ir vaizdo medijos failų, kuriuos 
sinchronizavote su iPhone.

Ieškoti vaizdo įrašo:  vaizdo įrašų sąrašo viršuje esančiame paieškos laukelyje įveskite 
tekstą.

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami atmesti 
klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

Vaizdo turinys įtrauktas į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr.  „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..
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Išsinuomotų filmų ir TV laidų žiūrėjimas
Galite išsinuomoti filmų iš „iTunes Store“ ir žiūrėti juos iPhone. Išsinuomotus filmus ir 
TV laidas galite atsisiųsti tiesiai į iPhone arba persiųsti filmus iš „iTunes“ į kompiuterį, 
o iš jo į iPhone. (Filmų ir TV laidų nuoma galima ne visose šalyse ar regionuose.)

Žr.  „Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma,“ 181 psl..

Norint žiūrėti, filmas ar TV laida turi būti visiškai atsiųstas. Galite pristabdyti 
atsisiuntimą ir atsisiųsti vėliau. 

Išsinuomotų filmų ir TV laidų nuomos laikotarpis baigiasi po tam tikro laiko. Pradėjus 
žiūrėti filmą ar TV laidą, turite ribotą laiką baigti juos žiūrėti. Likęs laikas rodomas šalia 
pavadinimo. Kai nuomos laikas baigiasi, išsinuomoti filmai ar TV laidos automatiškai 
ištrinami. Prieš išsinuomodami filmą ar TV laidą, „iTunes Store“ patikrinkite nuomos 
laikotarpį.

Žiūrėti išsinuomotą filmą ar TV laidą: iPhone pasirinkite iPod > „Videos“ (jei „Videos“ 
nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), tuomet pasirinkite filmą ar TV laidą.

iPhone 3GS galite perkelti išnuomotus filmus tarp iPhone ir kompiuterio. iPhone 4 
galite perkelti išnuomotus filmus tarp iPhone ir kompiuterio tik tuo atveju, jei jie 
buvo išnuomoti „iTunes“ jūsų kompiuteryje. Filmų, išnuomotų iPhone 4, negalima 
perkelti į kompiuterį.

Perkelti išsinuomotą filmą iš iPhone į kompiuterį:  
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone ir spustelėkite „Movies“.

 3 Šalia elemento, kurį norite perkelti, paspauskite „Move“, tuomet „Apply“.

Kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių
Galite žiūrėti „iPod“ vaizdo įrašus televizoriuje naudodami:

„Apple“ komponentinį AV kabelį Â

„Apple“ sudėtinį AV kabelį Â

„Apple“ skaitmeninį AV adapterį ir HDMI laidą (iPhone 4) Â

„Apple“ VGA adapterį ir VGA laidą Â

Skaitmeninis AV adapteris palaiko aukštos raiškos vaizdą iki 720 p su garsu.

Be to, naudodami „AirPlay“ arba „Apple TV“ galite bevieliu būdu siųsti „iPod“ vaizdo 
įrašų srautą į savo TV.

Pastaba:  „Apple“ laidus, adapterius ir dokus galima nusipirkti atskirai.



Prisijungimas naudojant AV laidą:naudokite „Apple Component AV“, „Apple 
Composite AV“ laidą ir kitus leistinus bei tinkamus iPhone laidus. Norėdami prijungti 
iPhone prie televizoriaus, galite naudoti šiuos laidus su „Apple“ universaliu doku. 
Prie „Apple“ universalaus doko pridedamas nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galite 
valdyti peržiūrą per atstumą. 

Prijungimas naudojant „Apple“ skaitmeninį AV adapterį (iPhone 4):  Prijunkite 
„Apple“ skaitmeninį AV adapterį prie iPhone „Dock“ jungties. HDMI kabeliu sujunkite 
adapterio HDMI lizdą su savo televizoriumi arba imtuvu. Jei norite, kad iPhone išliktų 
įkrautas žiūrint vaizdo įrašus, „Dock“ jungtimi – USB kabeliu sujunkite trisdešimties 
kojelių lizdą adapteryje su kompiuteriu arba su įjungtu į elektros tinklą USB 
maitinimo adapteriu.

Prijungimas naudojant VGA adapterį:  Prijunkite VGA adapterį prie iPhone „Dock“ 
jungties. VGA laidu prijunkite VGA adaperį prie VGA palaikančio televizoriaus, 
projektoriaus arba VGA vaizduoklio.

Leiskite vaizdo įrašų srautą naudodami „AirPlay“:pradėkite leisti vaizdo įrašą, po 
to palieskite  ir iš sąrašo pasirinkite „Apple TV“. Jeigu  neatsiranda arba, jeigu 
nematote „Apple TV“ „AirPlay“ prietaisų sąraše, užtikrinkite, kad jie yra tame pačiame 
bevielio ryšio tinkle kaip ir iPhone. Norėdami gražinti peržiūrą į iPhone, palieskite  
dar kartą ir pasirinkite iPhone iš sąrašo.

Vaizdo įrašų keitimas iPhone
Galite pridėti ne tik įsigytus, bet ir kitus vaizdo įrašus iš „iTunes“ bibliotekos į iPhone, 
pavyzdžiui, vaizdo įrašus, kuriuos sukūrėte „iMovie“ „Mac“ kompiuteryje arba 
atsisiuntėte iš interneto, o tada pridėti juos prie „iTunes“.

Jei mėginate pridėti vaizdo įrašą iš „iTunes“ prie iPhone, pasirodo pranešimas, kad 
iPhone negali rodyti vaizdo įrašo, galite jį keisti.

Keisti vaizdo įrašą, kad būtų galima peržiūrėti su iPhone:  Pasirinkite vaizdo įrašą, 
esantį „iTunes“ bibliotekoje, ir pasirinkite „Advanced“ > „Create iPod or iPhone 
version“. Tuomet pridėkite pakeistą vaizdo įrašą prie iPhone.

Vaizdo įrašų trynimas iš iPhone
Norėdami išsaugoti laisvos vietos, galite ištrinti vaizdo įrašus iš iPhone.

Ištrinti vaizdo įrašą:  vaizdo įrašų sąraše perbraukite kairėn ar dešinėn per vaizdo 
įrašą, tada palieskite „Delete“.

Kai vaizdo įrašas (išskyrus išsinuomotus filmus ar TV laidas) pašalinamas iš iPhone, jis 
neištrinamas iš „iTunes“ bibliotekos. Jis gali atsirasti iPhone, jei vaizdo įrašas „Itunes“ 
vis dar yra nustatytas sinchronizuoti.

Svarbu:  Jei ištrinsite išsinuomotą filmą ar TV laidą iš iPhone, jis bus ištrintas visam 
laikui ir jo nebus galima persiųsti atgal į kompiuterį.
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Namų bendrinimas
Namų bendrinimas (iOS 4.3) leidžia groti muziką, žiūrėti filmus bei TV laidas per 
iPhone iš „iTunes“ bibliotekos jūsų „Mac“ arba asmeniniame kompiuteryje. 

Pastaba:  Namų bendrinimui reikia „iTunes“ 10.2 arba naujesnės versijos, kurią galima 
atsisiųsti per www.apple.com/lt/itunes/download Papildomas turinys, toks kaip 
skaitmeniniai bukletai arba „iTunes Extras“, negali būti bendrinamas.

iPhone ir jūsų kompiuteris turi būti prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Jūsų 
kompiuteryje turi būti atidarytas „iTunes“, jame turi būti įjungta „Home Sharing“ 
(namų bendrinimas) ir turi būti prisijungta prie tos pačios „Apple“ paskyros kaip ir 
„Home Sharing“ iPhone. 

Groti muziką arba leisti vaizdo įrašą iPhone iš „iTunes“ bibliotekos:
 1 „Mac“ arba kompiuteryje „iTunes“ pasirinkite „Advanced“ > „Turn On Home Sharing“. 

Įveskite „Apple ID“ ir slaptažodį, tada spustelėkite „Create Home Share“.

 2 „Settings“, pasirinkite „iPod“, tada skiltyje „Home Sharing“ įveskite tą patį „Apple ID“ ir 
slaptažodį, kurį naudojote įjungdami „Home Sharing“ „iTunes“.

 3 „iPod“ palieskite „More“, tada „Shared“ ir pasirinkite savo „iTunes“ biblioteką.

Grojaraščiai, atlikėjai ,dainos ir kiti „iPod“ skirtukai, vietoje jūsų iPhone turinio, dabar 
vaizduoja jūsų „iTunes“ bibliotekos turinį. 

Grįžti prie iPhone turinio:  „iPod“, palieskite „More“, tada „Shared“ ir pasirinkite 
iPhone sąrašo viršuje.

Laikmačio nustatymas
Galite nustatyti iPhone groti muziką ar leisti vaizdo įrašą tik tam tikrą laiką.

Nustatyti laikmatį:  Pradžios ekrane pasirinkite „Clock“ > „Timer“, tada nustatykite 
valandas ir minutes. Palieskite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Sleep iPod“, palieskite 
„Set“, tuomet palieskite „Start“, norėdami paleisti laikmatį.

Pasibaigus laikmatyje nustatytam laikui, iPhone nustos groti muziką ar rodyti vaizdo 
įrašą, uždarys bet kurią kitą programą ir užsirakins.

http://www.apple.com/lt/itunes/download


Naršymo mygtukų keitimas
Galite pakeisti ekrano apačioje esančius naršymo mygtukus dažniau naudojamais 
mygtukais. Pavyzdžiui, jei dažnai klausotės medijos failų, galite pakeisti mygtuką 
„Songs“ su „Podcasts“.

Keisti naršymo mygtukus:  palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano 
apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.

Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos 
tam tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“. Palieskite „More“, kai tik norėsite rasti 
pakeistus mygtukus.
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Pranešimų siuntimas ir gavimas

ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą 
vairuojant, žr.Svarbios gaminio informacijos vadovą adresu support.apple.com/lt_LT/
manuals/iphone.

„Messages“ leidžia keistis teksto pranešimais su bet kuriuo, turinčiu SMS pranešimus 
galintį siųsti mobilųjį telefoną ar kitą prietaisą, asmeniu. „Messages“ taip pat palaiko 
MMS pranešimus, taigi galite siųsti nuotraukas, vaizdo klipus, adresatų informaciją ir 
balso įrašus į kitą MMS pranešimus palaikantį įrenginį. Jei norite išsiųsti vieną žinutę 
keliems žmonėms, galite įvesti ne vieną žinutės adresatą.

Pastaba:  SMS ar MMS gali būti palaikomi ne visose šalyse ar regionuose. Naudojant 
„Messages“ gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės 
paslaugos teikėjo.

„Messages“ piktograma Pradžios ekrane rodo neskaitytų pranešimų skaičių.

Neskaitytų
pranešimų kiekis

Galite naudoti „Messages“, kai esate korinio tinklo zonoje. Jei galite skambinti, galite 
ir siųsti pranešimus. Atsižvelgiant į sutartį, siunčiami ar gaunami pranešimai gali būti 
apmokestinami. 

Siųsti pranešimą:  palieskite  ir įveskite telefono numerį ar vardą arba palieskite 
 ir pasirinkite kontaktą iš adresinės. Palieskite virš klaviatūros esantį teksto laukelį, 

įveskite pranešimą ir palieskite „Send“.

9Pranešimai

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/


Jei nepavyksta išsiųsti pranešimo (pavyzdžiui, esate ne korinio ryšio zonoje), pradžios 
ekrane ant „Messages“ piktogramos pasirodo įspėjamasis ženkliukas. Jei „Messages“ 
yra aplanke, ženkliukas pasirodo ant jo.

Signalo ženkliukas

Pokalbiai išsaugomi „Messages“ sąraše. Pokalbiai su neskaitytais teksto pranešimais 
pažymėti mėlynu tašku . Norėdami pamatyti ar pridėti ką nors prie pokalbio, 
palieskite jį sąraše.

Išsiųsti teksto 
pranešimai

Teksto 
pranešimai iš
kito asmens

iPhone rodo 50 naujausių pokalbio pranešimų. Ankstesnius pranešimus matysite 
pasiekę sąrašo viršų ir palietę „Load Earlier Messages“.

Grupinės žinutės (galimos ne visose šalyse ir regionuose) leidžia išsiųsti vieną žinutę 
keletui gavėjų. 

Siųsti pranešimą keliems asmenims: palieskite , tuomet pridėkite gavėjus. Jei 
telefono numerį renkate ranka (nepasirinkdami iš „Contacts“), prieš rinkdami naują 
numerį, palieskite „Return“.

Pastaba:  „Settings“ > „Massages“ patikrinkite ar „Group Messaging“ (grupinės 
žinutės) yra įjungtos.

Atsakymai iš vieno iš gavėjų atsiunčiami tik jums, o ne visiems žmonėms, kuriems 
siuntėte pranešimą.

Atsakyti ar siųsti pranešimą asmeniui (ar grupei), kuriam siuntėte pranešimą 
anksčiau:  palieskite įvesties vietą „Messages“ sąraše, tuomet rašykite naują 
pranešimą pokalbyje ir palieskite „Send“.
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Siųsti pranešimą mėgstamiausiam asmeniui arba tam, kuriam paskutiniam 
skambinote:  

 1 Pradžios ekrane palieskite „Phone“, po to „Favorites“ arba „Recents“.

 2 Šalia vardo ar numerio palieskite , tuomet palieskite „Text Message“.

 3 Jei atsiranda daug telefono numerių, palieskite vieną, kuriam norite siųsti teksto 
pranešimą.

Kai MMS pranešimas galimas, „Messages“ leidžia įdėti temą į teksto pranešimus. 
„Messages“ nustatymuose galite įjungti / išjungti šią funkciją. Įjungta pagal 
išankstinius nustatymus.

Įtraukti ar pašalinti temos laukelį:  „Settings“ palieskite „Messages“, tada palieskite 
„Show Subject Field“.

Pastaba:  Temos laukelis ir „Show Subject Field“ nustatymas nepasirodo, jei paslaugos 
teikėjas nepalaiko MMS pranešimų paslaugos.

Įjungti ar išjungti ženklų skaičiavimą:  „Settings“ palieskite „Messages“, tada 
palieskite jungiklį „Character Count“. „Character count“ skaičiuoja visus simbolius 
(įskaitant tarpus bei skyrybos ir paragrafo ženklus) ir atsiranda rašant, kai pranešimas 
ilgesnis, nei dvi eilutės. Galite norėti skaičiuoti ženklus, pavyzdžiui, jei taikomi 
paslaugos teikėjo mokesčiai.

Pastaba:  Įvedant tekstą į temos laukelį arba pridedant nuotrauką ar vaizdo įrašą, 
ženklų skaitiklis nepasirodo.

Įjungti / išjungti MMS pranešimus:  „Settings“ palieskite „Messages“, tada palieskite 
„MMS Messaging“. Gali reikėti išjungti „MMS Messaging“, pvz., norint išvengti 
mokėjimo už priedų siuntimą ar gavimą.

Pastaba:  Jei paslaugos teikėjas nepalaiko MMS paslaugos, „MMS Messaging“ 
nustatymas nepasirodo.

Pranešimų ieškojimas
Galite ieškoti „Messages“ sąraše esančių žinučių turinio.

Ieškoti sąraše „Messages“:  norėdami pamatyti paieškos laukelį, palieskite ekrano 
viršų, tada palieskite jį ir įveskite ieškomą tekstą.

Atliekant paiešką Pradžios ekrane, ieškoma ir pranešimuose. Žr.  „Paieška 
žiniatinklyje,“ 44 psl..



Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis
Galite fotografuoti ar filmuoti būdami „Messages“, ir įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą į 
pokalbį su asmeniu, turinčiu MMS pranešimus palaikantį įrenginį. „Messages“ gautas 
nuotraukas ir vaizdo įrašus galite išsaugoti albume „Camera Roll“.

Jei paslaugos tiekėjas nepalaiko MMS paslaugos,  neatsiranda ir negalite siųsti 
nuotraukų ar vaizdo įrašų. 

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą:  Palieskite . Tada palieskite „Take Photo or Video“ 
arba palieskite „Choose Existing“, pasirinkite elementą iš nuotraukų albumo ir 
palieskite „Choose“.

Priedo dydį nustato paslaugos teikėjas. Jei reikia, iPhone gali sumažinti 
nuotraukos ar vaizdo įrašo failo dydį. Daugiau apie fotografavimą ir filmavimą, 
žr.  skyrius, „Fotoaparatas,“ 133 psl..

Išsaugoti prisegtą nuotrauką arba vaizdo įrašą albume „Camera Roll“:  Pokalbyje 
palieskite nuotrauką arba vaizdo įrašą, palieskite , tada „Save Image“ arba „Save 
Video“.

Kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą:  palaikykite paspaudę priedą, tuomet 
palieskite „Copy“. Nuotrauką arba vaizdo įrašą galite įklijuoti į kitą el. laišką arba MMS 
pranešimą.

Balso įrašų siuntimas
Galite siųsti balso įrašus pranešimu į kitą įrenginį, priimantį MMS pranešimus.

Siųsti balso įrašą:  „Voice Memos“ palieskite , palieskite norimą siųsti balso įrašą, 
tuomet palieskite „Share“ ir MMS. Nurodykite gavėją ir palieskite „Send“.

Pokalbių redagavimas
Jei norite išsaugoti tik dalį pokalbio, galite ištrinti dalis, kurių nenorite. „Messages“ 
sąraše taip pat galite ištrinti visus pokalbius.

Redaguoti pokalbį:  palieskite „Edit“. Norėdami pasirinkti norimas ištrinti pokalbio 
dalis, kairėje pusėje palieskite apskritimus, tuomet palieskite „Delete“. Baigę palieskite 
„Done“.

Ištrinti visą tekstą ir failus, neištrinant pokalbio:  palieskite „Edit“, tuomet „Clear All“. 
Norėdami patvirtinti, palieskite „Clear Conversation“.

Persiųsti pokalbį:  pasirinkite pokalbį ir palieskite „Edit“. Norėdami pasirinkti norimas 
persiųsti pokalbio dalis, palieskite apskritimus kairėje ekrano pusėje, tuomet 
palieskite „Forward“, įveskite vieną ar daugiau gavėjų ir palieskite „Send“.
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Ištrinti pokalbį:  palieskite „Edit“, tada šalia pokalbio palieskite  ir „Delete“. Taip pat 
galite perbraukti kairėn ar dešinėn virš pokalbio ir paliesti „Delete“.

Norėdami pamatyti 
mygtuką „Delete“, 
perbraukite pranešimą į 
kairę arba į dešinę.

Kontaktinės informacijos ir nuorodų naudojimas
Skambinti ar rašyti el. laišką žmogui, kuriam siuntėte teksto pranešimą:  palieskite 
pranešimą „Text Messages“ sąraše ir slinkite į pokalbio viršų. (Norėdami greitai slinkti į 
ekrano viršų, palieskite būsenos juostą.)

 Â Norėdami asmeniui paskambinti, palieskite „Call“.

 Â Norėdami asmeniui paskambinti, palieskite „Call“.

 Â Norėdami rašyti jam el. laišką, palieskite „Contact Info“ ir reikiamą el. pašto adresą.

Sekti nuorodą pranešime:  Palieskite nuorodą.

Nuoroda gali atidaryti tinklalapį per „Safari“, skambinti telefonu, atidaryti iš anksto 
adresuotą laišką pašte ar parodyti vietą žemėlapiuose. Norėdami grįžti į teksto 
pranešimus, paspauskite Pagrindinį mygtuką ir palieskite „Messages“.

Pridėti asmenį, kuriam siuntėte teksto pranešimą, prie adresatų sąrašo:  palieskite 
telefono numerį „Messages“ sąraše, tuomet palieskite „Add to Contacts“.

Siųsti adresato informaciją:  „Contacts“ palieskite asmenis, kurių informacija 
norite dalytis. Ekrano apačioje palieskite „Share Contact“, tuomet palieskite MMS. 
Nurodykite gavėją ir palieskite „Send“.

Išsaugoti gautą adresato informaciją:  pokalbyje palieskite adresato burbuliuką ir 
palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.



Peržiūrų ir įspėjimų tvarkymas
Pagal išankstinius nustatymus, iPhone rodo naujo pranešimo peržiūrą, kai iPhone yra 
užrakintas arba naudojate kitą programą. „Settings“ galite šią peržiūrą įjungti arba 
išjungti. Taip pat galite įjungti įspėjimus teksto pranešimams.

Įjungti / išjungti peržiūrą:  „Settings“ pasirinkite „Messages“ ir palieskite „Show 
Preview“.

Pakartotinai rodyti pranešimų įspėjimus (iOS 4.3):  „Settings“ pasirinkite 
„Messages“, palieskite „Play Alert Tone“ ir nustatykite, kiek kartų įspėjimas pasirodys, 
jei neatsakysite.

Nustatyti, ar gavę naują teksto pranešimą, išgirsite įspėjimo signalą, ar matysite 
peržiūrą:  „Settings“ pasirinkite „Sounds“, tuomet palieskite „New Text Message“. Jei 
nenorite girdėti signalo, palieskite norimą įspėjimo signalą arba „None“.

Svarbu:  Jei „Ring/Silent“ jungiklis išjungtas, teksto pranešimo signalas neskambės.
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Apie „Calendar“
„Calendar“ leidžia lengvai prieiti prie savo kalendorių ir įvykių. Galite žiūrėti pavienius 
kalendorius arba keletą kalendorių vienu metu. Galite peržiūrėti įvykius sąraše, pagal 
dienas arba pagal mėnesius. Galite ieškoti įvykių pavadinimų, pakviestųjų, vietų ir 
užrašų. Jei esate įvedę adresatų gimtadienius, per „Calendar“ juos galite peržiūrėti.

Galite sinchronizuoti iPhone su kalendoriais savo kompiuteryje ir su įvairiomis 
paslaugomis, pvz., „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, „Yahoo!“ ir „Google“. Taip 
pat galite kurti, redaguoti ar atšaukti susitikimus iPhone ir sinchronizuoti juos su 
kompiuteriu ar kalendoriaus paskyra. Jei turite „MobileMe“, „Microsoft Exchange“, 
„Google“, „Yahoo!“ arba „CalDAV“ paskyrą, jūsų kalendoriai gali sinchronizuotis 
bevieliu būdu, neprijungiant iPhone prie kompiuterio. „MobileMe Shared Calendars“, 
kuriuos esate prisijungę iš savo kompiuterio, taip pat sinchronizuojasi su iPhone.

Galite užsisakyti tik skaitomus „iCalendar“ (.ics) kalendorius ar elektroniniu paštu 
importuoti .ics failus. Jei turite „Microsoft Exchange“ paskyrą su įjungtais kalendoriais 
arba palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite gauti kitų asmenų kvietimus susitikti ir į juos 
atsakyti bei kviesti žmones į savo planuojamus įvykius.

10Kalendorius



Kalendorių sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti „Calendar“ šiais būdais:

„iTunes“ naudokite iPhone „Info“ langelį, norėdami sinchronizuoti su „iCal“ ar  Â
„Microsoft Entourage“ „Mac“ kompiuteryje ar „Microsoft Outlook“ 2003, 2007 arba 
2010 asmeniniame kompiuteryje, kai prie jo prijungiate iPhone. Žr.  „iPhone iPhone 
nustatymų langeliai „iTunes“,“ 56 psl..

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus informaciją belaidžiu ryšiu arba susikurti  Â
„CalDAV“ paskyrą, jei kompanija ar organizacija ją palaiko, „MobileMe“, „Microsoft 
Exchange“, „Google“ ar „Yahoo!“ paskyrose iPhone „Settings“ įjunkite „Calendars“. 
Žr.  „Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl..

Kalendorių peržiūra
Galite žiūrėti pavienius kalendorius, pasirinktus kalendorius arba visus kalendorius 
iškart.

Pasirinkti kalendorius žiūrėti:  palieskite „Calendars“, tada palieskite kalendorius, 
kuriuos norite peržiūrėti. Norėdami greitai pasirinkti visus kalendorius arba atšaukti 
visų pasirinkimą, palieskite atitinkamai „Show All Calendars“ arba „Hide All Calendars“. 
Norėdami peržiūrėti savo adresatų gimtadienius, palieskite „Birthdays“ ekrano 
apačioje. Palieskite „Done“, kad peržiūrėtumėte pasirinktus kalendorius.

Visų pasirinktų kalendorių įvykiai atsiranda tame pačiame kalendoriuje iPhone. Galite 
peržiūrėti kalendoriaus įvykius sąraše pagal dienas arba mėnesius. 

Perjungti peržiūras:  palieskite „List“, „Day“ arba „Month“.

 Â „List“ peržiūra: visi susitikimai ir įvykiai atsiranda slenkamame sąraše.

 Â „Day“ peržiūra: slinkite aukštyn ir žemyn, norėdami peržiūrėti dienos įvykius. 
Palieskite  arba  norėdami pamatyti praėjusios ar būsimos dienos įvykius.
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 Â „Month“ peržiūra:  palieskite dieną, norėdami matyti įvykius. Palieskite  arba  
norėdami pamatyti praėjusio ar būsimo mėnesio įvykius.

Prideti įvykį

Dienomis, kurios 
pažymėtos 
taškeliais, yra 
numatyta įvykių.

Peršokti prie 
šiandienos

Atsakyti į 
kalendoriaus 
kvietimą

Pasirinktos dienos 
įvykiai

Peržiūros keitimas

Žiūrėti informaciją apie įvykį:  palieskite įvykį.

Nustatyti iPhone keisti įvykio laiką pagal pasirinktą laiko zoną:  
 1 „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“.

 2 Po „Calendars“ palieskite „Time Zone Support“, tada įjunkite „Time Zone Support“.

 3 Palieskite „Time Zone“, tada ieškokite didelio miesto norimoje laiko zonoje.

Kai „Time Zone Support“ įjungta, kalendorius rodo įvykių datas ir laiką pasirinkto 
miesto laiko zonoje. Kai „Time Zone Support“ išjungta, kalendorius rodo įvykius laiko 
zonoje jūsų buvimo vietoje pagal nustatytą tinklo laiką.



Kalendorių paieška
Įvykių kalendoriuose galite ieškoti pagal pavadinimus, pakviestuosius, vietas bei 
užrašų laukelius. „Calendar“ įvykių ieško tik tuo metu peržiūrimuose kalendoriuose.

Įvykių paieška:  sąrašo peržiūroje paieškos laukelyje įveskite teksto.

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami 
paslėpti klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų.

„Calendar“ įvykiai įeina į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr.  „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

Įvykių pridėjimas ir atnaujinimas iPhone
Galite sukurti ir atnaujinti kalendoriaus įvykius tiesiogiai iPhone.

Jei turite „Microsoft Exchange“ paskyrą su įjungtais kalendoriais arba palaikomą 
„CalDAV“ paskyrą, galite pakviesti kitus žmones į savo įvykius ar susitikimus.

Pridėti įvykį:  palieskite  ir įveskite informaciją apie įvykį, po to palieskite „Done“.

Galite įvesti šią informaciją:
Pavadinimas Â

Vieta Â

Pradžios ir pabaigos laikas (arba, jei tai visos dienos įvykis, įjunkite „All-day“) Â

Pakartojimo laikas – nėra arba kiekvieną dieną, kas savaitę, kas dvi savaites, kas  Â
mėnesį ar metus

Pakviestieji (jei jūsų kalendoriaus serveris palaiko) Â

Priminimo signalo laikas – nuo penkių minučių iki dviejų dienų prieš įvykį Â

Kai nustatote priminimo signalą, pasirodo parinktis nustatyti antrą priminimo 
signalą. Kai išsijungia priminimas, iPhone rodo pranešimą. Taip pat galite nustatyti 
iPhone, kad grotų garsą (žr.  „Priminimo signalai,“ 123 psl.).
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Svarbu:  Kai kurie tinklo paslaugos teikėjai neteikia šios paslaugos visuose 
regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali jus įspėti netiksliai pagal vietos laiką. 
Norėdami rankiniu būdu nustatyti tikslų laiką, žr.  „Data ir laikas,“ 210 psl..

Kalendorius Â

Galite pakeisti numatytąjį kalendorių „Default Calendar“ nustatymu. 
Žr.  „Kalendoriai,“ 218 psl..

Užrašai Â

Negalite priskirti įvykio tik skaitomam kalendoriui.

Įvykiai taip pat gali būti sukuriami paliečiant dieną, datą arba laiką „Mail“ pranešime. 
Žr.  „Nuorodų ir atpažintų duomenų naudojimas,“ 81 psl..

Atnaujinti įvykį:  palieskite „Edit“ ir pakeiskite įvykio informaciją. Baigę palieskite 
„Done“.

Ištrinti įvykį:  palieskite įvykį, tada „Edit“, po to slinkite žemyn ir palieskite „Delete 
Event“.

Atsakymai į kvietimus susitikti
Jei turite „Microsoft Exchange“ ar „MobileMe“ paskyrą su įjungtais kalendoriais 
arba palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite gauti kvietimų susitikti iš žmonių savo 
organizacijoje ir į juos atsakyti. Kai gaunate pakvietimą, jūsų kalendoriuje atsiranda 
susitikimas, aplink kurį yra punktyro rėmelis. Apatiniame dešiniajame ekrano kampe 
atsiranda  ir įspėjamasis ženklelis, kuriame nurodytas visas jūsų turimų pakvietimų 
skaičius. Pradžios ekrano Kalendoriaus piktogramoje taip pat atsiranda naujų 
pakvietimų skaičius.

Pakvietimų į 
susirinkimus



Atsakyti į kvietimą kalendoriuje:
 1 Palieskite kvietimą kalendoriuje arba palieskite , kad parodytumėte „Event“ ekraną 

ir palieskite kvietimą.

Palieskite „Invitation from“, norėdami gauti susitikimo organizatoriaus kontaktinę  Â
informaciją. Palieskite el. pašto adresą, norėdami išsiųsti organizatoriui laišką. Jei 
organizatorius yra jūsų adresatų sąraše, galite paliesdami skambinti ar siųsti teksto 
pranešimą.

Palieskite „Invitees“, norėdami pamatyti kitus asmenis, pakviestus į susitikimą.  Â
Palieskite pakviestojo vardą, norėdami pamatyti jo kontaktinius duomenis. 
Palieskite el. pašto adresą, norėdami siųsti laišką dalyviui. Jei dalyvis yra jūsų 
adresinėje, galite paliesdami skambinti ar siųsti teksto pranešimą.

Palieskite „Alert“, norėdami, kad iPhone praneštų apie susitikimą. Â

Palieskite „Add Comments“, norėdami įvesti komentarus el. pašto atsakyme  Â
susitikimo organizatoriui. Jūsų komentarai taip pat pasirodys susitikimo 
informaciniame ekrane.

Susitikimo organizatoriaus užrašai.

 2 Palieskite „Accept“, „Maybe“ ar „Decline“.

Kai priimate, laikinai priimate ar atmetate kvietimą, atsakymas su komentarais 
siunčiamas organizatoriui.

Jei priimate ar laikinai priimate kvietimą į susitikimą, galite vėliau pakeisti atsakymą. 
Palieskite „Add Comments“, jei norite pakeisti komentarus.

Atsakymai į kvietimą susitikti taip pat siunčiami el. laišku, kuriuo galima atidaryti 
susitikimo „Info“ ekraną iš „Mail“.
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Atidaryti kvietimą susitikti el. laiške:  palieskite kvietimą.

Kalendorių užsisakymas
Galite užsisakyti kalendorių, naudojantį „iCalendar“ (.ics) formatą. Dauguma su 
kalendoriais susijusių paslaugų („Yahoo!“, „Google“ ir „Mac OS X iCal“ programa) 
palaiko kalendorių užsisakymą.

Užsisakytuosius kalendorius galima tik skaityti. Galite skaityti įvykius užsisakytame 
kalendoriuje iPhone", bet negalite jų redaguoti ar kurti naujų įvykių.

Užsisakyti kalendorių:  
 1 „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, palieskite „Add Account“.

 2 Pasirinkite „Other“, tada „Add Subscribed Calendar“.

 3 Įveskite serverio duomenis, tuomet palieskite „Next“ norėdami patvirtinti užsisakymą.

 4 Palieskite „Save“.

Taip pat galite užsisakyti internete publikuojamą „iCal“ (ar kitą „.ics“) kalendorių, 
paliesdami kalendoriaus nuorodą, kurią gaunate el. pašto ar teksto žinute iPhone.

Kalendoriaus failų importavimas iš „Mail“
Galite pridėti įvykius importuodami kalendoriaus failus iš el. laiško. Galite importuoti 
bet kurį standartinį kalendoriaus failą .ics.

Importuoti įvykius iš kalendoriaus failo:  „Mail“ atidarykite laišką ir palieskite 
kalendoriaus failą. Kai atsiranda įvykių sąrašas, paspauskite „Add All“, pasirinkite 
kalendorių, į kurį norite pridėti įvykius, ir palieskite „Done“.

Priminimo signalai
Nustatykite kalendoriaus priminimo signalus:  „Settings“ pasirinkite „Sounds“, tada 
įjunkite „Calendar Alerts“. Jei prieš įvykstant įvykiui „Calendar Alerts“ išjungtas, iPhone 
rodo pranešimą, bet negroja garso.

Svarbu:  Jei „Ring/Silent“ jungiklis išjungtas, kalendoriaus priminimo signalas 
neskambės.

Pakvietimų garso signalai:  „Settings“ pasirinkite „Mail, Contacts, Calendar“. Po 
„Calendars“ palieskite „New Invitation Alert“, norėdami įjungti.
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Apie „Photos“
Su iPhone visada su savimi turite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad galėtumėte 
parodyti juos šeimos nariams, draugams ir artimiesiems. Žiūrėkite nuotraukas ir 
vaizdo įrašus per „iPhone, arba su „AirPlay“ ar „Apple TV“ žiūrėkite nuotraukas ir 
vaizdo įrašus („iOS“ 4.3) televizoriuje. Galite sinchronizuoti kompiuteryje esančias 
nuotraukas ir vaizdo įrašus, peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus su 
iPhone, naudoti nuotraukas kaip ekrano užsklandas, priskirti nuotraukas prie 
adresatų, kad juos atpažintumėte, kai skambina. Taip pat nuotraukas ir vaizdo 
įrašus galite siųsti el. laišku, MMS pranešimais , įkelti nuotraukas bei vaizdo įrašus į 
„MobileMe“ galerijas ir spausdinti nuotraukas.

Pastaba:   MMS parnešimai galimi, jei juos palaiko ryšio paslaugos teikėjas. Gali būti 
taikomi papildomi mokesčiai.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su kompiuteriu
„iTunes“ gali sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus su šiomis programomis:
 Â „Mac“:  „iPhoto 4.0.3“ ar naujesne versija (sinchronizuoti vaizdo įrašus reikalinga 

„iPhoto 5“ ar naujesnė versija) arba „Aperture“ (tik nuotraukoms)

 Â Asmeniniame kompiuteryje:  „Adobe Photoshop Elements 8,0“ arba naujesne versija 
(tik nuotraukoms)

Taip pat galite sinchronizuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš bet kurio kompiuteryje 
esančio katalogo, kuriame yra vaizdų. Žr.  „Sinchronizavimas su „iTunes“,“ 55 psl..

iPhone palaiko „H.264“ ir „MPEG-4“ vaizdo formatus su AAC garsu. Jei kyla problemų 
sinchronizuojant vaizdo įrašus su iPhone, galite pasinaudoti „iTunes“ ir sukurti iPhone 
vaizdo įrašo versiją. 
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Sukurti iPhone vaizdo įrašo versiją:
 1 Nukopijuokite vaizdo įrašą į „iTunes“ biblioteką.

 2 „iTunes“, „Library“ sąraše, pasirinkite „Movies“ ir pasirinkite norimą sinchronizuoti 
vaizdo įrašą.

 3 Pasirinkite „Advanced“ > „Create iPod or iPhone Version“.

Daugiau informacijos rasite adresu support.apple.com/kb/HT1211.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra
Nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus su iPhone, galite sinchronizuoti iš kompiuterio 
arba išsaugoti iš el. pašto arba MMS pranešimus galite peržiūrėti „Photos“. Jei 
nuotraukas sinchronizuojate su „iPhoto 8.0“ („iLife ’09“ paketo dalis) ar naujesne 
versija, nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti pagal įvykius ir veidus. Taip pat, 
jei įrašuose išsaugota informacija apie vietovę, galite peržiūrėti vietas, kuriose buvo 
fotografuota ar filmuota.

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus:  
 1 „Photos“ palieskite nuotraukų albumą. Palieskite mygtukus ekrano apačioje 

norėdami, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų išrikiuoti pagal albumus, įvykius, 
veidus ar vietą (jeigu įmanoma).

Nuotraukos išdėstomos pagal sukūrimo datą. Jei paliesite „Places“, žemėlapyje 
pamatysite visas vietas, kuriose pažymėjote nuotraukas. Jei norite pamatyti 
nuotraukas iš tos vietovės, palieskite smeigtuką ir .

 2 Norėdami žiūrėti nuotrauką ar vaizdo įrašą visame ekrane, palieskite miniatiūrą.

Rodyti arba paslėpti valdiklius:  norėdami matyti valdiklius, palieskite nuotrauką 
ar vaizdo įrašą, rodomą visame ekrane. Norėdami paslėpti valdiklius, palieskite dar 
kartą.

Rodyti vaizdo įrašą:  palieskite  ekrano centre.

Norėdami pakartoti vaizdo įrašą, palieskite  ekrano apačioje. Jei nematote , 
norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.

http://support.apple.com/kb/HT1211


Peržiūrėti nuotrauką ar vaizdo įrašą horizontalioje padėtyje:  pasukiokite iPhone į 
šonus. Nuotrauka ar vaizdo įrašas automatiškai persiorientuoja ir išsiplečia, kad tilptų 
ekrane.

Padidinti nuotraukos dalį:  palieskite du kartus ten, kur norite padidinti. Palieskite du 
kartus dar kartą, norėdami sumažinti. Padidinti ar sumažinti galima ir suspaudžiant.

Peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną arba talpinti ekrane:  norėdami žiūrėti per 
visą ekraną, du kartus palieskite vaizdo įrašą. Dar kartą palieskite du kartus, kad tilptų 
ekrane.

Sukurti panoraminį vaizdą:  vilkite nuotrauką.

Žiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką arba vaizdo įrašą:  perbraukite kairėn ar 
dešinėn. Arba palieskite ekraną, kad atsirastų valdikliai, tada palieskite  arba .
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Nuotraukų ir vaizdo įrašų trynimas
Galite ištrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Camera Roll“ iPhone.

Ištrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus:
 1 Palieskite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

 2 Palieskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.

Mygtukas „Delete“ rodo pasirinktų įrašų skaičių.

 3 Palieskite „Delete“.

Skaidrių peržiūra
Nuotraukų albumus galite peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją su fonine muzika ir 
perėjimais („iOS“ 4.3).

Žiūrėti skaidrių demonstraciją („iOS“ 4.3):
 1 atidarykite albumą jį paliesdami, tada palieskite nuotrauką ir palieskite .

 2 Skaidrių demonstracijų parinktys.

 Â Norėdami pakeisti perėjimo tipą, palieskite „Transitions“ ir pasirinkite norimą 
perėjimą.

Galimus perėjimus nulemia būdas, kuriuo žiūrite skaidrių demonstraciją. Jei esate 
prisijungę prie „Apple TV“, pasirinkite iš galimų temų. Jei iPhone yra prijungtas prie 
televizoriaus arba projektoriaus AV laidu, pasirinkite „Dissolve“ (ištirpti) perėjimą. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr.  „Nuotraukų, skaidrių demonstracijų ir 
vaizdo medžiagos peržiūra per televizorių,“  žemiau.

 Â Jei norite groti muziką skaidrių demonstracijos metu, įjunkite „Play Music“, palieskite 
„Music“ ir išsirinkite dainą.

 3 Palieskite „Start Slideshow“.

Žiūrėti skaidrių demonstraciją („iOS“ 4.2):  Palieskite albumą, tada palieskite 
nuotrauką ir palieskite .

Skaidrių demonstracijos metu vaizdo įrašai paleidžiami automatiškai.

Sustabdyti skaidrių demonstraciją:  palieskite ekraną.

Keisti skaidrių demonstracijos nustatymus:  „Settings“ pasirinkite „Photos“ ir 
nustatykite šias parinktis:

 Â Norėdami nustatyti, kiek laiko skaidrių demonstracijoje bus rodoma viena nuotrauka, 
palieskite „Play Each Slide For“ ir pasirinkite laiką.

 Â Norėdami nustatyti perėjimo efektus, kai pereinama nuo vienos nuotraukos prie kitos 
(„iOS“ 4.2), palieskite „Transition“ ir pasirinkite perėjimo tipą.

 Â Norėdami nustatyti, ar skaidrių demonstracija bus kartojama, įjunkite arba išjunkite 
„Repeat“.



 Â Norėdami nustatyti, ar nuotraukos ir vaizdo įrašai bus rodomi atsitiktine tvarka, 
įjunkite arba išjunkite „Shuffle“.

Groti muziką skaidrių demonstracijos metu („iOS“ 4.2):  „iPod“ paleiskite dainą, 
tada Pradžios ekrane pasirinkite „Photos“ ir įjunkite skaidrių demonstraciją.

Nuotraukų, skaidrių demonstracijų ir vaizdo medžiagos 
peržiūra per televizorių
Programą „Photos“ galite naudoti nuotraukoms, skaidrių demonstracijai bei vaizdo 
įrašams („iOS“ 4.3) peržiūrėti televizoriuje, naudojant vieną iš šių:

„Apple“ komponentinį AV kabelį Â

„Apple“ sudėtinį AV kabelį Â

„Apple“ skaitmeninį AV adapterį ir HDMI laidą (iPhone 4) Â

„Apple“ VGA adapterį ir VGA laidą Â

Skaitmeninis AV adapteris palaiko aukštos raiškos vaizdą iki 720p su garsu.

Taip galite persiųsti nuotraukas, skaidrių demonstracijas ir vaizdo įrašus („iOS“ 4.3) 
bevieliu ryšiu į savo televizorių naudodami „AirPlay“ ir „Apple TV“.

Pastaba:  „Apple“ laidus, adapterius ir dokus galima nusipirkti atskirai.

Prisijungimas naudojant AV laidą:naudokite „Apple Component AV“, „Apple 
Composite AV“ laidą ir kitus leistinus bei tinkamus iPhone laidus. Norėdami prijungti 
iPhone prie televizoriaus, galite naudoti šiuos laidus su „Apple“ universaliu doku. 
Prie „Apple“ universalaus doko pridedamas nuotolinio valdymo pultas, kuriuo galite 
valdyti peržiūrą per atstumą. 

Prijungimas naudojant VGA adapterį:  Prijunkite VGA adapterį prie iPhone „Dock“ 
jungties. VGA laidu prijunkite VGA adapterį prie VGA palaikančio televizoriaus, 
projektoriaus arba VGA vaizduoklio.

Prijungimas naudojant „Apple“ skaitmeninį AV adapterį (iPhone 4):  Prijunkite 
skaitmeninį AV adapterį prie iPhone „Dock“ jungties. HDMI kabeliu sujunkite 
adapterio HDMI lizdą su savo televizoriumi arba imtuvu. Jei norite, kad iPhone išliktų 
įkrautas žiūrint vaizdo įrašus, „Dock“ jungtimi – USB kabeliu sujunkite trisdešimties 
kojelių lizdą adapteryje su kompiuteriu arba su įjungtu į elektros tinklą USB 
maitinimo adapteriu.

Persiųsti turinį naudojant „AirPlay“ ir „Apple TV“:  peržiūrėkite nuotrauką, skaidrių 
demonstraciją ar vaizdo įrašą („iOS“ 4.3), tuomet palieskite  ir pasirinkite „Apple 
TV“ iš sąrašo. Jeigu  neatsiranda arba, jeigu nematote „Apple TV“ „AirPlay“ prietaisų 
sąraše, užtikrinkite, kad jie yra tame pačiame bevielio ryšio tinkle kaip ir iPhone. Kad 
grąžintumėte atgalinį įrašą į iPhone, vėl palieskite  ir pasirinkite iPhone iš sąrašo.
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Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis
Galite siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus el. paštu ir MMS pranešimais, pridėti 
nuotraukų ir vaizdo įrašų prie „MobileMe“ galerijų bei viešinti vaizdo įrašus „YouTube“. 
Taip pat galite į „Photos“ kopijuoti ir įklijuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, išsaugoti 
juos iš el. laiškų ir išsaugoti vaizdus iš tinklalapių.

Nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas el. paštu ar MMS pranešimu
Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą el. laišku:

 1 pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą ir palieskite . Jei nematote , norėdami 
matyti valdiklius, palieskite ekraną.

 2 Palieskite „Email Photo/Video“.

Nuotrauka arba vaizdo įrašas atsiranda naujo el. laiško lange.

 3 Parašykite pranešimą ir palieskite „Send“.

 4 Jei siunčiate nuotrauką, galite pasirinkti pakeisti nuotraukos mastelį ir taip sumažinti 
pranešimo dydį. Palieskite norimą dydį.

Kelių nuotraukų ar vaizdo įrašų siuntimas vienu metu:  peržiūrėdami albumo 
miniatiūras, palieskite , pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuos norite siųsti, 
palieskite „Share“ ir palieskite „Email“.

Siųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą MMS pranešimu:  pasirinkite nuotrauką ar vaizdo 
įrašą ir palieskite , tada palieskite „MMS“.

Priedo dydį nustato paslaugos teikėjas. Jei reikia, iPhone gali sumažinti 
nuotrauką ar vaizdo įrašą. Daugiau apie fotografavimą ir filmavimą, 
žr.  skyrius, „Fotoaparatas,“ 133 psl..

Nuotraukų bei vaizdo įrašų kopijavimas ir įklijavimas
Galite kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš „Photos“ ir įklijuoti juos į el. laišką ar MMS 
pranešimą. Kai kurios trečiųjų šalių programos taip pat palaiko nuotraukų ar vaizdo 
įrašų kopijavimą ir įklijavimą.

Kopijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą:  palaikykite pirštą ant ekrano, kol pasirodo 
„Copy“ mygtukas, ir palieskite „Copy“.

Kopijuoti keletą nuotraukų ar vaizdo įrašų:
 1 Palieskite  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

 2 Palieskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti.

Mygtukas „Copy“ rodo pasirinktų įrašų skaičių.

 3 Palieskite „Copy“.

Įklijuoti nuotrauką ar vaizdo įrašą:  norėdami nustatyti nuotraukos ar vaizdo įrašo 
įterpimo tašką, palieskite atitinkamą vietą, tuomet palieskite įterpimo tašką ir „Paste“.



Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie „MobileMe“ galerijos
Jei turite „MobileMe“ paskyrą, galite pridėti nuotraukų ar vaizdo įrašų tiesiai iš iPhone 
į savo „MobileMe“ galeriją. Taip pat galite pridėti nuotraukų ir vaizdo įrašų prie kito 
asmens „MobileMe“ galerijos, jei tas asmuo yra įjungęs įkėlimą el. paštu.

Prieš pridėdami nuotraukų ar vaizdo įrašų prie „MobileMe“ paskyros galerijos, 
privalote:

iPhone nustatyti „MobileMe“ pašto dėžutę Â

viešinti „MobileMe“ galeriją ir leisti pridėti nuotraukų el. paštu ar iPhone Â

Norėdami gauti daugiau informacijos apie galerijos sukūrimą ir nuotraukų bei vaizdo 
įrašų pridėjimą prie jos, žr. „MobileMe Help“.

Pridėti nuotrauką ar vaizdo įrašą prie galerijos:  pasirinkite nuotrauką ar vaizdo 
įrašą ir palieskite , tuomet palieskite „Send to MobileMe“. Jei norite, įveskite 
pavadinimą ir aprašymą, tuomet pasirinkite albumą, į kurį norite įdėti nuotrauką ar 
vaizdo įrašą, ir palieskite „Publish“.

Jei nematote , norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.

iPhone praneša, kai nuotrauka arba vaizdo įrašas yra paviešinti, bei suteikia galimybę 
peržiūrėti juos „MobileMe“ ar el. paštu siųsti nuorodą draugui.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie kito asmens galerijos:  pasirinkite 
nuotrauką ar vaizdo įrašą ir palieskite , tada palieskite „Email Photo/Video“. Įveskite 
albumo el. pašto adresą, tada spustelėkite „Send“.

Vaizdo įrašų viešinimas „YouTube“
Jei turite „YouTube“ paskyrą, galite viešinti vaizdo įrašus iš iPhone į „YouTube“. Kai 
kurių vaizdo įrašų gali būti negalima perkelti dėl filmo ilgio ar kitų faktorių.

Viešinkite vaizdo įrašą „YouTube“ 
 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, palieskite , tuomet palieskite „Send to YouTube“.

 2 Prisijunkite prie „YouTube“ paskyros.

 3 Įveskite viešinimo duomenis, pvz., „Title“, „Description“ ir „Tags“. 

 4 Norėdami pasirinkti kategoriją, palieskite „Category“. 

 5 Palieskite „Publish“.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų iš el. laiškų , MMS pranešimų, ir tinklalapių 
saugojimas
Išsaugoti nuotrauką iš el. laiško į „Camera Roll“ albumą:  palieskite nuotrauką, 
tada palieskite „Save Image“ Jei nuotrauka dar neatsisiuntė, pirmiausia palieskite 
atsisiuntimo perspėjimą.
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Išsaugoti vaizdo įrašą iš el. laiško į „Camera Roll“ albumą:  palaikykite paspaudę 
priedą, tuomet palieskite „Save Video“. Jei vaizdo įrašas dar neatsisiuntė, pirmiausia 
palieskite atsisiuntimo perspėjimą.

Išsaugoti nuotrauką iš tinklalapio į „Camera Roll“ albumą:  palaikykite paspaudę 
nuotrauką, tuomet palieskite „Save Image“.

Išsaugoti nuotrauką arba vaizdo įrašą iš MMS pranešimo į „Camera Roll“ albumą:  
pokalbyje palieskite vaizdą, palieskite , tada „Save Image“ arba „Save Video“.
Jei nematote , norėdami matyti valdiklius, palieskite ekraną.

„Camera Roll“ albume esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite atsisiųsti į 
kompiuterio nuotraukų programą prijungdami iPhone prie kompiuterio.

Nuotraukų spausdinimas
Galite naudoti „AirPrint“ spausdinti nuotraukas iš iPhone.

Spausdinti nuotrauką: Palieskite , tuomet palieskite „Print“. Palieskite „Select 
Printer“, kad pasirinktumėte spausdintuvą, nustatykite kopijų skaičių, tuomet 
palieskite „Print“. 

Spausdinti kelias nuotraukas: Peržiūrint nuotraukų albumą, palieskite . Pasirinkite 
nuotraukas, kurias norite atspausdinti, tuomet palieskite „Print“. Palieskite „Select 
Printer“, kad pasirinktumėte spausdintuvą, nustatykite kopijų skaičių, tuomet 
palieskite „Print“. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „Spausdinimas,“ 42 psl..

Nuotraukos priskyrimas adresatui
Galite priskirti nuotrauką adresatui. Kai tas asmuo skambins, iPhone ekrane matysite 
jo nuotrauką.

Priskirti nuotrauką adresatui:  
 1 Pradžios ekrane pasirinkite „Camera“ ir padarykite kelias nuotraukas. Arba pasirinkite 

nuotrauką, jau esančią iPhone ir palieskite .

 2 Palieskite „Assign to Contact“ ir pasirinkite adresatą.

 3 Nustatykite nuotraukos vietą ir dydį, kol ji atrodys taip, kaip pageidaujate.

Vilkite nuotrauką, norėdami nustatyti panoraminį vaizdą, ir suspauskite, norėdami 
padidinti ar sumažinti.

 4 Palieskite „Set Photo“.

Galite taip pat priskirti nuotrauką asmeniui adresinėje, paliesdami „Edit“, o po to „Add 
Photo“.



Fono paveikslėlis
Nuotrauką galite nustatyti kaip ekrano užsklandą, kai telefonas yra užrakintas, arba 
kaip foną Pagrindiniam ekranui.

Nustatyti nuotrauką kaip foną:  
 1 Pasirinkite bet kokią nuotrauką ir palieskite , tada palieskite „Use As Wallpaper“.

 2 Vilkite nuotrauką, norėdami sukurti panoraminį vaizdą, arba suspauskite, norėdami 
padidinti ar sumažinti, kol nuotrauka atrodys taip, kaip pageidaujate.

 3 Palieskite „Set“, tada pasirinkite ar norite naudoti nuotrauką kaip pagrindinio ekrano 
foną, užrakinto telefono užsklandą ar abiems.

Taip pat galite išsirinkti iš kelių fono paveikslėlių, įdėtų iPhone pasirinkdami „Settings“ 
> „Wallpaper“ iš pagrindinio meniu. Žr.  „Fono nustatymas,“ 36 psl..
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Apie „Camera“
Su iPhone jūs turite ir puikų fotoaparatą, ir vaizdo kamerą, kad ir kur beeitumėte. 
iPhone 4 turi pagrindinę kamerą, kuria galima daryti nuotraukas bei HD vaizdo įrašus, 
LED blykstę nuotraukoms ir vaizdo įrašams, daromiems pagrindine kamera, bei 
priekinę kamerą, kuri leidžia daryti vaizdo skambučius „FaceTime“ režimu bei daryti 
savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Pagrindinis fotoaparatas yra iPhone nugarinėje pusėje. Norėdami valdyti fotoaparatą 
ir matyti vaizdą, kurį fotografuosite ar filmuosite, naudokite ekraną. „Tap-to-focus“ 
leidžia spustelėti bet kur ekrane ir fokusuoti specifinį objektą ar specifinėje vietoje 
ir automatiškai reguliuoti išlaikymą. Automatinio makrofokusavimo savybė (apie 10 
cm) ir 5x skaitmeninis priartinimas leidžia daryti puikias nuotraukas iš arti.

Jei vietos paslaugos („Location services“) yra įjungtos, nuotraukos ir vaizdo įrašai yra 
pažymimi vietos informacija — įskaitant jūsų geografines koordinatines, nustatomas 
pagal GPS, „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio stočių informaciją. Galite naudoti duomenis 
apie vietą dirbdami su kai kuriomis programomis ir dalijimosi nuotraukomis 
svetainėmis, norėdami stebėti ir skelbti, kur nuotraukos buvo padarytos. Pvz., 
programa „Photos“ tvarko nuotraukas pagal vietoves.

Pastaba:  Jei „Location Services“ išjungtos jums atidarant „Camera“, gali būti 
paklausta, ar jas įjungti. Jei nenorite, kad prie nuotraukų ir vaizdo įrašų būtų rodoma 
vietos informacija, galite naudoti „Camera“ išjungę „Location Services“. Žr.  „Vietos 
paslaugos,“ 206 psl..

12Fotoaparatas



Fotografavimas ir filmavimas
Fotografavimas ir filmavimas su iPhone yra paprastas kaip nusitaikymas ir palietimas.

Fotoaparato / vaizdo 
kameros jungiklis

Veikimo sritis

Perjungti kamerą

Vaizdo artinimas / 
tolinimas

Paskutinės 
nuotraukos 
miniatiūra

Norėdami nufotogra-
fuoti, palieskite

Nustatyti LED 
lemputės režimą

Įjungti ar 
išjungti HDR

Fotografuoti:  nutaikykite iPhone ir palieskite .

Įsitikinkite, kad „Camera/Video“ perjungiklis nustatytas į .

Fotografuojant ar pradedant filmuoti, iPhone pasigirsta užrakto garsas. Norėdami 
valdyti užrakto garso lygį, galite naudoti iPhone šone esančius garso mygtukus. 
Garso nėra, jei „Ring/Silent“ perjungiklį nustatėte „silent“. Žr.  „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ 
mygtukas,“ 203 psl..

Pastaba:  Kai kuriuose regionuose „Camera“ garsas yra girdimas net jei „Ring/Silent“ 
perjungiklis nustatytas „silent“.

iPhone 4 galite įjungti „HDR“, norėdami fotografuoti „HDR“ („high dynamic range“ - 
aukšto dinaminio diapazono) būdu. „HDR“ sulieja trijų atskirų išlaikymų geriausias 
dalis į vieną nuotrauką. Norint pasiekti geriausių rezultatų, iPhone ir fotografuojamas 
objektas turėtų nejudėti.

Įjungti / išjungti „HDR“:  Palieskite „HDR“ mygtuką ekrano viršuje. Mygtukas parodo, 
ar „HDR“ yra įjungtas, ar išjungtas. (pagal numatytuosius nustatymus „HDR“ yra 
išjungtas.)

Pastaba:  Kai „HDR“ yra įjungtas, blykstė yra išjungta.
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Su „HDR“ galite išsaugoti nuotraukos normalaus išlaikymo versiją ir „HDR“ versiją 
„Camera Roll“ arba tik „HDR“ versiją. Pagal numatytuosius nustatymus, abi yra 
išsaugomos.

Pasirinkite, ar norite išsaugoti abi nuotraukos versijas (normalaus išlaikymo ir 
„HDR“): „Settings“ pasirinkite „Photos“, tuomet įjunkite arba išjunkite „Keep Normal 
Photo“. Jei nustatymas yra išjungtas, tik nuotraukos „HDR“ versija yra išsaugoma.

Jei išsaugote abi versijas,  atsiranda viršutiniame kairiajame „HDR“ nuotraukos 
kampe tuo metu, kai žiūrite nuotraukas „Camera Roll“ (jei valdikliai yra matomi).

Filmuoti:  Paslinkite „Camera/Video“ perjungiklį į , tada palieskite , kad 
pradėtumėte filmuoti. Įrašymo mygtukas mirksi, kai „Camera“ įrašinėja vaizdo įrašą. 
Palieskite  dar kartą, norėdami baigti įrašymą. Taip pat galite spustelėti centrinį 
mygtuką, esantį ant iPhone ausinių, norėdami pradėti ar baigti įrašymą.

Kvadratas ekrane parodo, kur „Camera“ fokusuoja vaizdą ir nustato išlaikymą.

Norėdami matyti fotoaparato valdiklius, palieskite ekraną.

Keisti fokusavimo vietą ir nustatyti išlaikymą:  Norėdami fokusuoti ir nustatyti 
išlaikymą pasirinktai vietai, palieskite bet kurioje vietoje.

Priartinimas ar nutolinimas:  Palieskite ekraną, tada tempkite slankikliu ekrano 
apačioje, norėdami priartinti arba atitolinti (pagrindinis fotoaparatas, tik veikiant 
fotoaparato režimu).

Nustatyti LED blykstės režimą:  palieskite blykstės mygtuką viršutiniame kairiajame 
ekrano kampe, tada palieskite „Off“, „Auto“ arba „On“.

Perjungti tarp pagrindinės ir priekinės kameros:  palieskite  viršutiniame 
dešiniajame ekrano kampe.

Peržiūrėti ką tik padarytą nuotrauką ar nufilmuotą vaizdo įrašą:  apatiniame 
kairiajame ekrano kampe palieskite paskutinės nuotraukos ar vaizdo įrašo miniatiūrą. 

Naudokite rodykles į kairę ir į dešinę ekrano apačioje, jei norite peržiūrėti kitas 
nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Camera Roll“, arba tiesiog braukite į kairę ar į dešinę. 
Norėdami sugrįžti į fotoaparato ar vaizdo kameros režimą, palieskite „Done“. Jei 
nematote valdiklių, palieskite ekraną, kad jie pasirodytų.

Ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą:  palieskite . Jei nematote , palieskite ekraną, 
kad jis pasirodytų.

Daryti ekrano nuotrauką:  greitai paspauskite ir atleiskite „On/Off Sleep/Wake“ 
ir Pagrindinį mygtukus tuo pat metu. Ekranas blykstelės ir tai reiškia, kad ekrano 
nuotrauka padaryta. Ekrano nuotrauka pridedama į „Camera Roll“ albumą.



Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūrėjimas ir bendras 
naudojimas
Nuotraukos ir vaizdo įrašai, daryti naudojant „Camera“, išsaugomi iPhone „Camera 
Roll“ albume. Galite peržiūrėti „Camera Roll“ albumą iš „Camera“ arba „Photos“. 

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus „Camera Roll“ albume:  „Camera“ palieskite 
miniatiūros vaizdą apatiniame kairiajame ekrano krašte. „Photos“ palieskite „Camera 
Roll“ albumą. Norėdami greitai peržvelgti nuotraukas ir vaizdo įrašus, palieskite kairįjį 
arba dešinįjį mygtuką, arba brūkštelėkite kairėn ar dešinėn.

Peržiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą „Camera Roll“ albume, palieskite ekraną, 
norėdami pamatyti valdiklius. Jei išsaugosite ir normalią, ir „HDR“ nuotraukos versijas, 

 atsiranda viršutiniame kairiajame „HDR“ nuotraukos kampe (kai valdikliai yra 
matomi).

Daugiau informacijos apie nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūrėjimą bei bendrą 
naudojimą, žr.:

 „ Â Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra,“ 125 psl.

 „ Â Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis,“ 129 psl.

Vaizdo įrašų karpymas
Galite apkarpyti kadrus nuo ką tik padarytų vaizdo įrašų arba bet kurių kitų „Camera 
Roll“ albumo vaizdo įrašų pradžios ir pabaigos. Galite pakeisti originalų vaizdo įrašą 
apkarpytu arba išsaugoti apkarpytąjį kaip naują vaizdo įrašą.

Apkarpyti vaizdo įrašą:  
 1 Žiūrėdami vaizdo įrašą palieskite ekraną norėdami pamatyti valdiklius.

 2 Vilkite bet kurį kadrų peržiūros galą vaizdo įrašo viršuje, tuomet palieskite „Trim“.

 3 Palieskite „Trim Original“ arba „Save as New Clip“.

Svarbu:  Jei pasirenkate „Trim Original“, apkarpyti kadrai iš originalaus vaizdo įrašo 
ištrinami visam laikui. Jei pasirenkate „Save as New Clip“, naujas apkarpytas vaizdo 
įrašas išsaugomas „Camera Roll“ albume, o pradinis vaizdo įrašas lieka nepakitęs.
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Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į kompiuterį
Galite įkelti „Camera“ nuotraukas ir vaizdo įrašus į fotografijų programas 
kompiuteryje, pvz., „iPhoto“ „Mac“ kompiuteriuose.

Įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į kompiuterį:  Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 Â „Mac“:  pažymėkite norimas nuotraukas ir spustelėkite „Import“ ar „Download“ 
mygtuką „iPhoto“ ar kitoje kompiuterio fotografijų programoje.

 Â Asmeniniame kompiuteryje:  vadovaukitės instrukcijomis, pridedamomis kartu su 
nuotraukų programa.

Jei ištrinate nuotraukas ar vaizdo įrašus iš iPhone , kai įkeliate juos į kompiuterį, tos 
nuotraukos ir vaizdo įrašai yra pašalinami iš „Camera Roll“ albumo. Galite naudoti 
„iTunes“ „Photos“ nustatymų langelį, norėdami sinchronizuoti nuotraukas ir 
vaizdo įrašus į „Photos“ programą iPhone (vaizdo įrašai sinchronizuojami tik „Mac“ 
kompiuteriuose). Žr.  „iPhone iPhone nustatymų langeliai „iTunes“,“ 56 psl..
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Vaizdo įrašų paieška ir peržiūra
„YouTube“ rodo trumpus vaizdo įrašus, kuriuos įkelia žmonės iš viso pasaulio. 
Norėdami naudotis kai kuriomis iPhone funkcijomis, turite prisijungti prie „YouTube“ 
paskyros. Informaciją apie reikalavimus ir kaip gauti „YouTube“ paskyrą rasite www.
youtube.com.

Pastaba:  „YouTube“ galima ne visomis kalbomis ir ne visose vietovėse.

Naršyti vaizdo įrašus:  palieskite „Featured“, >„Most Viewed“ ar „Favorites“. Arba 
norėdami naršyti „Most Recent“, „Top Rated“, „History“, „Subscriptions“ ar „Playlist“, 
palieskite „More“.

 Â Featured:  vaizdo įrašai, peržiūrėti arba pažymėti „YouTube“ darbuotojų.

 Â Most Viewed:  vaizdo įrašai, dažniausiai žiūrėti „YouTube“ žiūrovų. Palieskite „All“, 
norėdami pamatyti dažniausiai žiūrimus, arba „Today“ ar „This Week“ – dažniausiai 
žiūrimus tą dieną ar savaitę.

 Â Favorites:  vaizdo įrašai, kurios pridėjote į „Favorites“. Kai prisijungiate prie „YouTube“ 
paskyros, pasirodo paskyros mėgstamiausieji ir bet kurie mėgstamiausieji gali būti 
sinchronizuoti su kompiuteriu.

 Â Most Recent:  naujausi į „YouTube“ atkeliavę vaizdo įrašai.

 Â Top Rated:  geriausiai „YouTube“ žiūrovų įvertinti vaizdo įrašai. Norėdami įvertinti 
vaizdo įrašus, eikite į www.youtube.com.

 Â History:  vaizdo įrašai, kuriuos peržiūrėjote neseniai.

 Â Subscriptions:  vaizdo įrašai iš „YouTube“ paskyrų, kurias užsiprenumeravote. 
Norėdami naudotis šia funkcija, turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.

 Â Playlists:  vaizdo įrašai, pridėti prie grojaraščių. Norėdami naudotis šia funkcija, 
turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.

13YouTube
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Galite pakeisti ekrano apačioje esančius naršymo mygtukus dažniau naudojamais 
mygtukais. Žr.  „Naršymo mygtukų keitimas,“ 143 psl..

Ieškoti vaizdo įrašo:  
 1 Palieskite „Search“ (jei „Search“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) ir palieskite 

„Youtube“ paieškos lauką.

 2 Įveskite žodį ar frazę, apibūdinančią tai, ko ieškote, tada palieskite „Search“.

„YouTube“ rodo rezultatus pagal vaizdo įrašų pavadinimus, aprašymą, frazes ar 
naudotojų vardus. Surikiuoti vaizdo įrašai rodo pavadinimą, įvertinimą, peržiūrų 
skaičių, trukmę ir tą vaizdo įrašą įdėjusio asmens paskyros pavadinimą.

Rodyti vaizdo įrašą:  palieskite vaizdo įrašą.

Pradedama atsisiųsti vaizdo įrašą į iPhone ir atsiranda vykdymo juosta. Kai 
atsisiunčiama pakankamai vaizdo įrašo, jis pradedamas rodyti. Taip pat norėdami 
paleisti vaizdo įrašą, galite paliesti .

Vaizdo įrašų peržiūros valdymas
Kai vaizdo įrašas pradedamas rodyti, dingsta valdikliai, todėl jie neužstoja vaizdo.

Rodyti arba slėpti vaizdo įrašo valdymą:  palieskite ekraną.

AirPlay

Kitas/Pasukti 
pirmyn

Groti/
Pristabdyti

Elektroninis 
paštas

Keisti dydį

Atsisiuntimo pažanga

Garsas

Žymeklis Slinkties juosta

Žymės Ankstesnis/Atsukti atgal

Paleisti ar pristabdyti vaizdo įrašą Palieskite  arba . Taip pat galite paspausti 
centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Reguliuoti garsą Vilkite garso slankiklį arba naudokitės garso 
mygtukais, esančiais iPhone šonuose. Taip pat 
galite naudoti garso mygtukus, esančius iPhone 
ausinėse.

Pereiti prie kito arba ankstesnio vaizdo įrašo 
sąraše

Norėdami pereiti prie ankstesnio įrašo, dukart 
palieskite . Norėdami pereiti prie kito vaizdo 
įrašo, palieskite .

Persukti pirmyn ar atgal Laikykite palietę  arba .



Peršokti į bet kurį vaizdo įrašo tašką Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta.

Sustabdyti vaizdo įrašo peržiūrą jam dar 
nesibaigus

Palieskite „Done“ arba paspauskite Pagrindinį  
mygtuką.

Perjungti vaizdo įrašo mastelį, kad būtų galima 
matyti per visą ekraną arba jį užpildyti

Palieskite vaizdo įrašą du kartus. Kad vaizdo 
įrašas būtų per visą ekraną, taip pat galite 
paliesti , arba, kad tilptų ekrane, galite 
paliesti .

Pridėti vaizdo įrašą prie „Favorites“ naudojant 
vaizdo įrašo valdymą

Paleiskite vaizdo įrašą ir palieskite .

Siųsti vaizdo įrašo nuorodą ei. paštu naudojant 
vaizdo įrašo valdymą

Paleiskite vaizdo įrašą ir palieskite .

„YouTube“ vaizdo įrašų peržiūra televizoriuje
Sujungę iPhone su televizoriumi „Apple“ komponentiniu AV kabeliu, „Apple“ 
sudėtiniu AV kabeliu, per „Apple“ VGA adapterį ar „Apple“ skaitmeninį AV adapterį 
(iPhone 4) arba naudodami „AirPlay“ arba „Apple TV“ galite žiūrėti „YouTube“ vaizdo 
įrašus (o su iPhone 4 ir HD formato) televizoriuje. Žr.  „Vaizdo įrašų peržiūra per 
televizorių,“ 107 psl..

Vaizdo įrašų tvarkymas
Norėdami matyti susijusius vaizdo įrašus ir daugiau valdymo galimybių vaizdo įrašų 
tvarkymui, šalia vaizdo įrašo palieskite .
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Pridėti vaizdo įrašą prie „Favorites“ Palieskite „Add to Favorites“.

Pridėti vaizdo įrašą prie grojaraščio Palieskite „Add to Playlist“, tuomet – esamą 
grojaraštį, o norėdami sukurti naują grojaraštį, 
palieskite .

Siųsti nuorodą į vaizdo įrašą Palieskite „Share Video“.

Naršyti ir peržiūrėti susijusius vaizdo įrašus Norėdami peržiūrėti, palieskite vaizdo įrašą 
susijusių vaizdo įrašų sąraše, o norėdami 
gauti daugiau informacijos, šalia vaizdo įrašo 
palieskite .

Daugiau informacijos
Norėdami matyti vaizdo įrašo komentarus, aprašymą, įkėlimo datą ir kitą informaciją, 
prie vaizdo įrašo palieskite .

Įvertinti vaizdo įrašą ar pridėti komentarą „More Info“ ekrane palieskite „Rate“, „Comment“ 
arba „Flag“, tuomet pasirinkite „Rate or 
Comment“. Norėdami naudotis šia funkcija, 
turite būti prisijungę prie „YouTube“ paskyros.

Žiūrėti daugiau šios paskyros vaizdo įrašų „More Info“ ekrane palieskite „More Videos“.

Užsisakyti šią „YouTube“ paskyrą „More Info“ ekrane palieskite „More Videos“, 
tuomet vaizdo įrašų sąrašo apačioje palieskite 
„Subscribe to <paskyra>“. Norėdami naudotis 
šia funkcija, turite būti prisijungę prie „YouTube“ 
paskyros.



Naudojimasis „YouTube“ paskyros funkcijomis
Jei turite „YouTube“ paskyrą, galite naudotis paskyros funkcijomis, pvz. prenumerata, 
komentarų rašymu, vertinimu ir grojaraščiais. Norėdami sukurti „YouTube“ paskyrą, 
eikite į www.youtube.com.

Rodyti prie paskyros pridėtus mėgstamiausiuosius:  „Favorites“ palieskite „Sign In“, 
tuomet, norėdami matyti paskyros mėgstamiausiuosius, įveskite naudotojo vardą ir 
slaptažodį. Bet kuris mėgstamiausiasis, pridėtas prie iPhone, gali būti sujungtas su 
paskyros mėgstamiausiais, kai prie jos prisijungiate.

Ištrinti mėgstamiausiąjį:  „Favorites“ palieskite „Edit“, prie vaizdo įrašo palieskite , 
tada palieskite „Delete“.

Rodyti prie paskyros pridėtas prenumeratas:  „Subscriptions“ palieskite „Sign 
In“, tuomet, norėdami matyti paskyros prenumeratas, įveskite naudotojo vardą ir 
slaptažodį. Norėdami matyti visus paskyros vaizdo įrašus, palieskite paskyrą sąraše.

Atsisakyti prenumeratos „YouTube“ paskyroje:  „Subscriptions“ palieskite paskyrą 
sąraše, tuomet palieskite „Unsubscribe“.

Peržiūrėti grojaraščius:  Norėdami matyti pridėtų vaizdo įrašų sąrašą, „Playlists“ 
palieskite grojaraštį. Norėdami pradėti žiūrėti vaizdo įrašus grojaraštyje, palieskite 
jame esantį vaizdo įrašą.

Redaguoti grojaraštį:  „Playlists“ palieskite „Edit“, tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Â Norėdami ištrinti visą grojaraštį, prie grojaraščio palieskite , tada palieskite 
„Delete“.

 Â norėdami sukurti grojaraštį, palieskite , tuomet įveskite grojaraščio pavadinimą.

Pridėti vaizdo įrašą prie grojaraščio:  prie vaizdo įrašo palieskite , tuomet 
palieskite „Add to Playlist“ ir pasirinkite grojaraštį.

Ištrinti vaizdo įrašą iš grojaraščio:  
 1 „Playlists“ palieskite grojaraštį, tuomet „Edit“.

 2 Palieskite , esantį šalia grojaraščio, ir palieskite „Delete“.
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Naršymo mygtukų keitimas
Galite pakeisti „Featured“, „Most Viewed“, „Bookmarks“ ir „Search“ mygtukus ekrano 
apačioje dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei norite peržiūrėti populiariausius 
vaizdo įrašus, tačiau nenorite žiūrėti daug rodytų vaizdo įrašų, galite pakeisti 
mygtuką „Featured“ mygtuku „Top Rated“.

Keisti naršymo mygtukus:  palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano 
apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.

Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam 
tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“.

Ieškodami vaizdo įrašų, palieskite „More“, norėdami pasiekti naršymo mygtukus, kurie 
nematomi.

Vaizdo įrašų siuntimas į „YouTube“
Jei turite „YouTube“ paskyrą, galite siųsti vaizdo įrašus tiesiai į „YouTube“. Žr.  „Vaizdo 
įrašų viešinimas „YouTube“,“ 130 psl..
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Akcijų kainų peržiūra
Naudodami „Stocks“ galite matyti naujausias akcijų, fondų ir indeksų kainas. 

Kainos atnaujinamos kiekvieną kartą atidarant „Stocks“, kai yra interneto ryšys. Kainos 
gali vėluoti iki 20 minučių ar daugiau. Tai priklauso nuo pranešimo paslaugos.

Pridėti akciją, fondą ar indeksą prie akcijų programos:  
 1 palieskite , tada palieskite .

 2 Įveskite simbolį, įmonės pavadinimą, fondo pavadinimą ar indeksą, tuomet palieskite 
„Search“.

 3 Pasirinkite elementą iš paieškos rezultatų ir palieskite „Done“.

Žiūrėti diagramas horizontaliai:  pasukiokite iPhone į šonus. Norėdami peržiūrėti 
kitas diagramas akcijų programoje, brūkštelėkite kairėn ar dešinėn.

Rodyti akcijų, fondo ar indekso progresą tam tikrą laikotarpį:  sąraše palieskite 
akciją, fondą ar indeksą, tuomet palieskite „1d“, „1w“, „1m“, „3m“, „6m“, „1y“, ar „2y“. 
Diagrama prisitaiko rodyti dienos, savaitės, mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių, metų ar 2 
metų progresą.

Peržiūrėdami diagramą horizontaliai, palietę grafiką galite matyti vertę konkrečiu 
metu.

14Akcijos
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Norėdami matyti vertės pokytį per tam tikrą laiko tarpą, naudokite 2 pirštus.

Ištrinti akciją:  šalia akcijos palieskite , tada  ir palieskite „Delete“.

Keisti sąrašo tvarką:  palieskite . Tuomet palieskite , esantį šalia akcijos, ir vilkite į 
naują sąrašo vietą.

Perjunkite ekraną, norėdami matyti procentinį ar kainų pokytį bei rinkos 
kapitalizaciją:  dešinėje ekrano pusėje palieskite bet kurią vertę. Norėdami pereiti 
prie kito vaizdo, palieskite dar kartą. Arba palieskite  ir palieskite „%“, „Price“ ar „Mkt 
Cap“, tuomet „Done“.

Daugiau informacijos
Žiūrėkite akcijų, fondo ar indekso santraukas, diagramas ar naujienų puslapius:  
pasirinkite akciją, fondą ar indeksą sąraše, tuomet, norėdami matyti santrauką, 
diagramą ar naujienų puslapį, brūkštelėkite puslapius akcijų programoje.

Naujienų puslapyje, norėdami skaityti antraštes, galite slinkti aukštyn ar žemyn arba 
paliesti antraštę, jei norite matyti straipsnį „Safari“.

Daugiau informacijos žr. „Yahoo.com“:  sąraše pasirinkite akciją, fondą ar rodyklę ir 
palieskite .
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ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugų vairavimą 
ir navigaciją, žr. Svarbios gaminio informacijos vadovą support.apple.com/lt_LT/
manuals/iphone.

„Maps“ galite pamatyti gatvių žemėlapius, palydovų darytas nuotraukas, mišrų 
vaizdą ir daugelio pasaulio šalių ir regionų gatvių vaizdus. Galite gauti informacijos 
apie eismo sąlygas bei detalias instrukcijas, kaip nuvažiuoti (automobiliu, viešuoju 
transportu) ar nueiti į pasirinktą vietą. Raskite ir stebėkite dabartinę (apytikslę) 
buvimo vietą ir naudokitės ja, norėdami gauti nuorodų, kaip vykti į kitą vietą ar 
išvykti iš jos. Įmontuotas skaitmeninis kompasas leidžia matyti, į kurią pusę esate 
atsisukę.

Svarbu:  „Maps“, nuorodos ir programos, veikiančios pagal buvimo vietą, priklauso 
nuo duomenų paslaugų. Šios duomenų paslaugos gali būti keičiamos be įspėjimo 
ir galimos ne visose vietovėse, taigi žemėlapiai, nuorodos ir programos, veikiančios 
pagal buvimo vietą, gali neveikti arba būti netikslios ar nebaigtos. Palyginkite 
duomenis, teikiamus iPhone, su vietiniais duomenimis ir, norėdami išspręsti 
neatitikimus, sutikite su išvardintais požymiais. 

Jei įjungiant „Maps“ vietos paslaugos būna išjungtos, galite būti paraginti jas įjungti. 
„Maps“ galite naudoti neįjungdami vietovės paslaugų. Žr.  „Vietos paslaugos,“ 206 psl..

Vietovių paieška ir peržiūra
Galite ieškoti vietų, gauti esamą vietą, pažymėti vietą smeigtuku ir gauti palydovo ir 
„Google“ gatvės vaizdus.

15Žemėlapiai
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Ieškoti vietų
Vietų galite ieškoti įvairiais būdais: pagal adresą, susikirtimo tašką, sritį, žymų objektą, 
žymę, kontaktą ar pašto kodą. 

Rasti vietą ir matyti žemėlapį:
 1 Palieskite paieškos lauką, norėdami pamatyti klaviatūrą. 

 2 Įveskite adresą ar kitą paieškos informaciją.

 3 Palieskite „Search“.

Smeigtukas pažymi vietovę. Palieskite smeigtuką, norėdami pamatyti vietovės 
pavadinimą ar aprašymą.

Norėdami gauti 
informacijos apie 
vietą, gauti nuorodų, 
pridėti vietą prie 
žymių ar adresatų 
sąrašo arba išsiųsti 
nuorodą į „Google“ 
žemėlapius, 
palieskite       .

Vietovėse gali būti „Google My Maps“ naudotojų („Naudotojų sukurtas turinys“), 
pridėtų lankytinų vietų ir palaikomų nuorodų, kurios pasirodo kaip specialios 
piktogramos (pvz., ).

Padidinti žemėlapio dalį Dviem pirštais suspauskite žemėlapį. Arba 
palieskite dukart dalį, kurią norite padidinti. 
Palieskite dukart dar kartą, norėdami dar labiau 
priartinti vaizdą.

Sumažinti Suspauskite žemėlapį arba palieskite jį dviem 
pirštais. Palieskite dviem pirštais dar kartą, 
norėdami dar labiau sumažinti.

Slinkti į kitą žemėlapio vietą Vilkite į viršų, žemyn, kairėn ar dešinėn.

Žiūrėti adresato buvimo vietos adresą: paieškos laukelyje palieskite , tada 
„Contacts“ ir pasirinkite adresatą.

Tokiu būdu nustatant adresą, adresato įraše turi būti bent vienas adresas. Jei 
adresatas turi daugiau nei vieną adresą, pasirinkite, kurio vietą norite nustatyti. Taip 
pat galite rasti adresato vietą, įvesdami adresatą tiesiogiai į „Contacts“.



Esamos vietos radimas
Suraskite ir stebėkite savo buvimo (apytikslę) vietą.

Rasti savo buvimo vietą ir įjungti stebėjimo režimą:  palieskite .

Buvimo vieta (apytikslė) rodoma mėlynu žymekliu. Jei buvimo vieta tiksliai negali 
būti nustatyta, aplink rodyklę taip pat atsiranda mėlynas apskritimas. Apskritimo 
dydis priklauso nuo buvimo vietos nustatymo tikslumo – kuo mažesnis apskritimas, 
tuo didesnis tikslumas.

Kai keičiate savo buvimo vietą, iPhone atnaujina ją, keičia žemėlapį taip, kad vietos 
žymeklis liktų ekrano centre. Jei paliesite  dar kartą, kol jis nebebus paryškintas, 
arba vilksite žemėlapį, iPhone ir toliau atnaujins jūsų buvimo vietą, tačiau neberodys 
žymeklio centre, todėl informacija apie vietovę dings iš ekrano.

iPhone vietos nustatymui naudoja vietos paslaugas. Vietos paslaugos naudoja 
pasiekiamus duomenis iš korinio tinklo, vietinių „Wi-Fi“ tinklų (jei „Wi-Fi“ įjungta) 
ir GPS (galimas ne visose vietovėse). Kai programa naudoja vietos paslaugas,  
atsiranda būsenos juostoje. Vietos paslaugos gali ne būti galimos visose valstybėse ar 
regionuose.

Jei vietos paslaugos išjungtos, bus pasiūlyta jas įjungti. Negalėsite rasti ir stebėti 
buvimo vietos, jei vietos paslaugos išjungtos. Žr.  „Vietos paslaugos,“ 206 psl..

Norėdami prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, išjunkite „Location Services“, kai jo 
nenaudojate. „Settings“ pasirinkite „General“ > „Location Services“.

Gauti informaciją apie buvimo vietą:  palieskite mėlyną žymeklį, tada palieskite 
. Jei galima, iPhone parodo esamos vietos adresą. Šią informaciją galite naudoti 

norėdami:

gauti instrukcijų Â

pridėti buvimo vietą prie adresinės Â
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siųsti adresą el. paštu arba MMS pranešimu Â

pažymėti vietą Â

Rodyti, į kurią pusę esate atsisukę:  dar kartą palieskite . (Piktograma pasikeičia 
į .) „Maps“ naudoja įmontuotą skaitmeninį kompasą, kad nustatytų, į kurią pusę 
esate atsisukę. Kampas rodo kompaso tikslumą – kuo mažesnis kampas, tuo didesnis 
tikslumas.

Nustatyti kryptį „Maps“ naudoja tikrąją šiaurę, net jei „Compass“ nustatyta magnetinė 
šiaurė. Jei kompasą reikia sureguliuoti, iPhone prašo pamojuoti telefonu darant 
aštuoniukės formą. Jei yra trukdžių, jūsų gali paprašyti pasitraukti nuo trukdžių 
šaltinio. Žr.  skyrius, „Kompasas,“ 167 psl..

Vietos žymėjimas smeigtuku
Smeigtuku galite žymėti vietą ranka.

Žymėti vietą:  Palaikykite palietę vietą žemėlapyje.

Smeigtukas pasirodo ten, kur paliečiate žemėlapį.

Perkelti smeigtuką:  Palaikykite palietę, tada vilkite smeigtuką į naują vietą, arba 
palaikykite palietę naują vietą, kol atsiras naujas smeigtukas, kuris pakeis ankstesnįjį.



Palydovo ir gatvės vaizdai
Galite pamatyti palydovinį žemėlapio vaizdą ar sujungtą palydovo ir gatvės 
žemėlapio vaizdą. Taip pat galite pamatyti vietos „Google“ gatvės vaizdą.

Žiūrėti palydovinį ar mišrų vaizdą:  palieskite , tada palieskite „Satellite“ arba 
„Hybrid“, norėdami pamatyti tik palydovo vaizdą ar mišrų gatvių žemėlapį ir palydovo 
vaizdą.

Palieskite „Map“ ir grįšite į žemėlapio vaizdo rodinį.
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Žiūrėti vietovės „Google“ gatvės vaizdą:  palieskite . Norėdami pereiti į 360 
° panoraminį vaizdą, brūkštelėkite kairėn ar dešinėn. (Mažame paveikslėlyje 
pamatysite esamą vaizdą.) Palieskite strėlytę norėdami judėti gatve. Palieskite 
žemėlapio paveikslėlį apatiniame kampe kairėje ir grįšite į žemėlapio rodinį.

Norėdami grįžti prie žemėlapio vaizdo, palieskite

Gatvės vaizdas galimas ne visose vietovėse.

Instrukcijų gavimas
Galite gauti nuoseklias instrukcijas, kaip nuvažiuoti (automobiliu, viešuoju 
transportu) ar nueiti į reikiamą vietą.

Gauti instrukcijas:
 1 Palieskite „Directions“.

 2 Įveskite vietoves, iš kur ir į kur reikia važiuoti, „Start“ ir „End“ laukuose. Pagal 
išankstinius nustatymus, iPhone pradeda automatiškai parinkdamas jūsų apytikslę 
buvimo vietą (jei galima). Norėdami pasirinkti vietą, bet kuriame „Bookmarks“ 
(įskaitant apytikslę jūsų buvimo vietą ir ją žymintį smeigtuką, jei galima), „Recents“ 
arba „Contacts“ lauke palieskite . Jei nesimato , ištrinkite laukelio turinį. 

Pavyzdžiui, jei adresinėje yra draugo adresas, galite paliesti „Contacts“ ir draugo 
vardą, tada nereikės įvesti adreso.

Norėdami apsukti nuorodas, palieskite .

 3 Palieskite „Route“ (jei vietovę įvedėte rankiniu būdu), tada pasirinkite nuorodas 
automobiliui ( ), viešajam transportui ( ) ar pėsčiomis ( ).

Rodomi kelionės būdai priklauso nuo pasirinkto maršruto. 

 4 atlikite vieną iš šių veiksmų:



 Â Norėdami peržiūrėti visas instrukcijas sąraše, palieskite , tada „List“. Palieskite bet 
kurį įrašą sąraše, norėdami pamatyti kitos kelionės atkarpos žemėlapį. Palieskite 
„Route Overview“, norėdami grįžti į apžvalgos ekraną.

 Â Norėdami peržiūrėti instrukcijas po vieną atkarpą, palieskite „Start“, tada, norėdami 
pamatyti kitą kelionės atkarpą, palieskite . Norėdami grįžti, palieskite .

Pasirinkus keliavimą automobiliu ar pėsčiomis, ekrano viršuje bus rodomas apytikslis 
atstumas ir kelionės laikas. Jei galima gauti informacijos apie eismo sąlygas, 
atitinkamai bus keičiamas kelionės laikas.

Pasirinkus viešąjį transportą, apžvalgos ekranas parodys kiekvieną kelionės atkarpą 
ir transporto rūšį bei tai, kur jums teks eiti pėsčiomis. Ekrano viršuje bus matyti 
autobuso ar traukinio išvykimo laikas iš pirmos stotelės, apytikris atvykimo laikas ir 
kelionės kaina. Norėdami nustatyti išvykimo ar atvykimo laiką bei pasirinkti kelionės 
grafiką, palieskite . Norėdami matyti autobuso ar traukinio išvykimo laiką bei gauti 
nuorodą į susisiekimo paslaugų teikėjo tinklalapį ar adresato informaciją, palieskite 
piktogramą stotelėje. Palieskite „Start“. Peržiūrėdami maršrutą, ekrano viršuje 
matysite išsamią informaciją apie kiekvieną kelionės atkarpą.

Taip pat galite gauti instrukcijų rasdami vietovę žemėlapyje, paliesdami ją žymintį 
smeigtuką, tada  ir „Directions To Here“ arba „Directions From Here“.

Gauti priešingas instrukcijas, sukeičiant pradžios tašką su atvykimo vietove:  
palieskite .

Jei nematote , palieskite „Edit“.

Žiūrėti neseniai peržiūrėtas instrukcijas:  paieškos lauke palieskite , tada 
palieskite „Recents“.
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Eismo sąlygų rodymas
Jei galima, žemėlapyje galite pamatyti eismo sąlygas pagrindinėse gatvėse ir 
greitkeliuose. 

Rodyti ar paslėpti eismo sąlygas:  palieskite , tada „Show Traffic“ arba „Hide Traffic“.

Gatvės ir greitkeliai pažymėti spalvomis pagal eismo srautą:

Žalia = pagal 
numatytą greičio 
apribojimą

Geltona = lėčiau 
nei numatytas 
greičio apribojimas

Pilka = šiuo metu 
negalimi jokie 
duomenys

Raudona = kamštis

Jei nematote eismo, gali reikti priartinti tiek, kad matytumėte pagrindinius kelius. 
Eismo sąlygos galimos ne visose srityse.

Komercinės veiklos objektų paieška ir susisiekimas
Rasti komercinės veiklos objektus vietovėje:  

 1 Raskite vietovę, pavyzdžiui, miestą, valstiją, šalį ar gatvės adresą arba slinkite 
žemėlapiu į tą vietą.

 2 Įveskite komercinės veiklos objekto tipą teksto laukelyje ir palieskite „Search“.

Smeigtukai atsiranda pažymėdami atitinkančias vietas srityje. Pavyzdžiui, jei 
nurodote savo miestą, parašote „filmai“ ir paliečiate „Search“, ženkliukai rodo jūsų 
miesto kino teatrus.

Palieskite ženkliuką, kuris rodo komercinės veiklos objektą, norėdami pamatyti 
pavadinimą ar aprašymą.

Rasti komercinės veiklos objektus be jo vietovės:  Įveskite panašią informaciją:

„restaurants san francisco ca“ Â

„apple inc new york“ Â

Susisiekti su objektu ar gauti instrukcijas:  palieskite smeigtuką, žymintį objekto 
vietą, tada šalia pavadinimo palieskite .

Tada atlikite šiuos veiksmus:



Norėdami skambinti, palieskite telefono numerį, norėdami siųsti el. laišką – el.  Â
pašto adresą. Norėdami aplankyti svetainę, palieskite jos adresą.

Norėdami gauti instrukcijų, palieskite „Directions To Here“ arba „Directions From  Â
Here“.

Norėdami pridėti įmonę prie adresinės, ekrano apačioje palieskite „Add to  Â
Contacts“, tada palieskite „Create New Contact“ arba „Add to Existing Contact“.

El. paštu ar teksto pranešimu dalykitės informacija apie įmonės buvimo vietą Â

Peržiūrėti rastų komercinės veiklos objektų sąrašą:  „Map“ palieskite „List“.

Palieskite komercinės veiklos objektą, norėdami pamatyti jo vietą. Arba norėdami 
pamatyti informaciją, prie objekto palieskite .

Gaukite
kryptis

Aplankykite 
svetainę

Palieskite       norėdami 
parodyti adresatų informaciją

Skambinti

Vietos informacijos bendrinimas
Rastą vietą galite pridėti prie adresinės. Taip pat galite siųsti nuorodas į „Google“ 
žemėlapių vietą el. paštu arba MMS pranešimu.

Pridėti vietovę prie adresinės:  raskite vietovę, palieskite ją nurodantį smeigtuką, 
šalia pavadinimo ar aprašymo palieskite , palieskite „Add to Contacts“, tada „Create 
New Contact“ arba „Add to Existing Contact“. 

Siųsti „Google“ žemėlapių nuorodas el. paštu:  suraskite buvimo vietą, palieskite 
ją rodantį smeigtuką, prie pavadinimo ar aprašymo palieskite , tuomet palieskite 
„Share Location“ ir „Email“. 

Siųsti nuorodą MMS pranešimu į „Google“ žemėlapių vietą:  suraskite buvimo vietą, 
palieskite ją rodantį smeigtuką, prie pavadinimo ar aprašymo palieskite , tuomet 
palieskite „Share Location“ ir „MMS“. 
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Vietovių žymėjimas
Galite pažymėti vietoves, kurias norėsite rasti vėliau.

Pažymėti vietovę:  raskite pageidaujamą vietovę, palieskite ją žymintį smeigtuką, 
šalia pavadinimo ar aprašymo palieskite  ir „Info“ ekrano apačioje palieskite „Add to 
Bookmarks“.

Žiūrėti pažymėtas vietoves ar neseniai peržiūrėtas vietas:  paieškos laukelyje 
palieskite , tada palieskite „Bookmarks“ arba „Recents“.
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Oro suvestinių peržiūra
Norėdami pamatyti dabartinę temperatūrą ir 6 dienų orų prognozę viename ar 
daugiau miestų visame pasaulyje, Pradžios ekrane palieskite „Weather“.

Šešių dienų orų prognozė

Dabartinė temperatūra

Dabartinės sąlygos

Pridėti ir ištrinti miestus

Išsaugotų miestų kiekis

Aukšciausia ir žemiausia
šios dienos temperatūra

Jei oro lentelė yra šviesiai mėlynos spalvos, tame mieste dabar diena – nuo 6 val. iki 
18 val. Jei lentelė tamsiai mėlynos spalvos, ten naktis – nuo 18 val. iki 6 val.

Pridėti miestą:  
 1 palieskite , tada palieskite .

 2 Įveskite miesto pavadinimą ar pašto kodą, tada palieskite „Search“.

 3 Paieškos sąraše pasirinkite miestą.

Pereiti prie kito miesto:  perbraukite ekraną pirštu į kairę ar dešinę arba palieskite 
kairiau ar dešiniau taškelių eilės. Taškų skaičius po oro lentele rodo, kiek miestų įvesta 
į atmintį.
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Pertvarkyti miestus:  palieskite , tada vilkite  šalia miesto į naują vietą sąraše.

Ištrinti miestą:  Šalia akcijos palieskite , tada šalia miesto palieskite  ir palieskite 
„Delete“.

Rodyti temperatūrą pagal Farenheitą arba Celsijų:  palieskite , tada palieskite °F 
arba °C.

Gauti daugiau informacijos apie orą
Galite matyti daugiau informacijos apie orą, naujienas ir tinklalapius, susijusius su 
miestu, ir t. t.

Žr. informaciją apie miestą tinklalapyje „Yahoo.com“:  palieskite .
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Apie „Notes“
iPhone Galite kurti užrašus ir sinchronizuoti su palaikomomis kompiuterio 
programomis ir paskyromis tinkle. Užrašų sąraše galite ieškoti teksto.

Užrašų sinchronizavimas
Galite sinchronizuoti „Notes“ šiais būdais:

„iTunes“ naudokite iPhone nustatymų langelius, norėdami kompiuteryje „Mac“  Â
sinchronizuoti su „Mail“ ar asmeniniame kompiuteryje su „Microsoft Outlook“ 
2003, 2007 ar 2010, kai prie jo prijungiate iPhone. Žr.  „iPhone iPhone nustatymų 
langeliai „iTunes“,“ 56 psl..

„Settings“ įjunkite „Notes“ savo „MobileMe“, „Google“, „Yahoo!“, AOL ir kitose IMAP  Â
paskyrose, kad sinchronizuotumėte užrašus su šiomis paskyromis oru. Žr.  „Pašto, 
adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl..
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Užrašų rašymas ir skaitymas
Sinchronizavus „Notes“ su kompiuterio programa ar paskyromis tinkle, ekranas 
„Accounts“ rodo tas paskyras, bei mygtuką, rodantį visus užrašus kiekvienoje 
paskyroje.

Žiūrėti visus užrašus:  palieskite „All Notes“.

Žiūrėti konkrečios paskyros užrašus:  palieskite paskyros pavadinimą.

Pakeisti užrašų šriftą: nustatymuose pasirinkite Užrašus, tuomet norimą šriftą.

Užrašai rikiuojami pagal vėliausiai pakeistą, kuris yra sąrašo apačioje. Galite 
pamatyti pirmus kelis kiekvieno užrašo žodžius sąraše. Norėdami peržiūrėti užrašus 
horizontalioje padėtyje ir rinkti tekstą naudodami didesnę klaviatūrą, pasukite 
iPhone .

Pridėti užrašą:  palieskite , tada įveskite užrašą ir palieskite „Done“.

Nauji užrašai yra pridedami į numatytąją paskyrą Užrašų nustatymuose. 
Žr.  „Užrašai,“ 225 psl..

Skaityti užrašą:  palieskite užrašą. Norėdami pamatyti kitą ar ankstesnį užrašą, 
palieskite  arba .

Redaguoti užrašą:  palieskite užrašą, norėdami pamatyti klaviatūrą.

Ištrinti užrašą:  palieskite užrašą, tada .



Užrašų paieška
Galite ieškoti užrašų teksto.

Ieškoti užrašų:  
 1 Norėdami nuslinkti į užrašų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį, palieskite būsenos 

juostą.

 2 Paieškos laukelyje įveskite tekstą.

Kai rinksite tekstą, pasirodys paieškos rezultatai. Palieskite „Search“, norėdami atmesti 
klaviatūrą ir matyti daugiau rezultatų. 

Atliekant paiešką Pradžios ekrane, ieškoma ir užrašuose. Žr.  „Paieška 
žiniatinklyje,“ 44 psl..

Užrašų siuntimas el. paštu
Siųsti užrašus el. paštu:  palieskite užrašą, tada .
Norėdami siųsti užrašą el. paštu, turite nustatyti iPhone el. pašto programą. Žr.  „El. 
pašto paskyros nustatymas,“ 78 psl..
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Pasaulio laikrodžiai
Galite pridėti laikrodžius, kad rodytų laiką kituose pagrindiniuose miestuose ir laiko 
zonose visame pasaulyje.

Peržiūrėti laikrodžius:  palieskite „World Clock“.

Jei laikrodžio fonas baltas, tuo metu tame mieste diena. Jei laikrodžio fonas juodas – 
naktis. Jei yra daugiau nei keturi laikrodžiai, perbraukite norėdami slinkti per juos.

Pridėti laikrodį:  
 1 palieskite „World Clock“.

 2 Palieskite , tuomet įrašykite miesto pavadinimą.

Žemiau atsiras įrašytų miestų pavadinimai.

 3 Palieskite miesto pavadinimą, norėdami pridėti laikrodį būtent prie to miesto.

Jei nematote ieškomo miesto pavadinimo, pamėginkite įvesti didžiausio miesto toje 
laiko zonoje pavadinimą.

Ištrinti laikrodį:  palieskite „World Clock“ ir „Edit“. Po to palieskite , kuris yra šalia 
laikrodžio, ir palieskite „Delete“.

Pertvarkyti laikrodžius:  palieskite „World Clock“ ir „Edit“. Vilkite  šalia laikrodžio į 
naują vietą sąraše.

18Laikrodis



Žadintuvai
Galite nustatyti daug žadintuvų. Nustatykite žadintuvus, kad skambėtų nurodytomis 
dienomis arba tik vieną kartą.

Nustatyti žadintuvą:  
 1 Palieskite „Alarm“ ir palieskite . 

 2 Keiskite šiuos nustatymus:

 Â Norėdami nustatyti žadintuvą pakartotinai skambėti tam tikromis dienomis, 
palieskite „Repeat“ ir pasirinkite dienas.

 Â Norėdami pasirinkti žadintuvo skambėjimo signalą, palieskite „Sound“.

 Â Norėdami nustatyti, ar žadintuvas leidžia pasirinkti snaudimo režimą, įjunkite 
arba išjunkite „Snooze“. Jei „Snooze“ įjungtas ir paliesite „Snooze“, kai žadintuvas 
skamba, jis nustos skambėjęs ir vėl įsijungs po dešimties minučių.

 Â Norėdami priskirti žadintuvui tipą, palieskite „Label“. iPhone parodys laiką, kada 
žadintuvas skambės.

Jei yra nustatytas bent vienas žadintuvas, atsiranda iPhone būsenų juostoje ekrano 
viršuje.

Svarbu:  Kai kurie tinklo operatoriai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei 
keliaujate, iPhone nustatyti žadintuvai gali skambėti netiksliai pagal vietos laiką. 
Žr.  „Data ir laikas,“ 210 psl..

Įjungti arba išjungti žadintuvą:  palieskite „Alarm“ ir įjunkite arba išjunkite bet kurį 
žadintuvą. Jei žadintuvas išjungtas, jis neskambės, kol vėl jo neįjungsite.

Jei žadintuvas nustatytas skambėti vieną kartą, suskambėjęs jis automatiškai 
išsijungs. Galite jį vėl iš naujo nustatyti.

Keisti žadintuvo nustatymus:  Palieskite „Alarm“ ir „Edit“, tada palieskite  šalia 
žadintuvo, jei norite kažką pakeisti.

Ištrinti žadintuvą:  palieskite „Alarm“ ir „Edit“, tada palieskite  šalia žadintuvo ir 
„Delete“.

Chronometras
Naudoti chronometrą įvykio laikui nustatyti:  

 1 Palieskite „Stopwatch“.

 2 Palieskite „Start“, norėdami įjungti chronometrą.

 Â Norėdami fiksuoti rato laiką, palieskite „Lap“ po kiekvieno rato.

 Â Norėdami sustabdyti chronometrą, palieskite „Stop“. Palieskite „Start“, norėdami 
tęsti.
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 Â Norėdami iš naujo nustatyti chronometrą, palieskite „Reset“ tuo metu, kai 
chronometras pristabdytas.

Jei įjungiate chronometrą ir pereinate prie kitos programos, jis toliau veikia.

Laikmatis
Nustatyti laikmatį:  palieskite „Timer“, tada perbraukite norėdami nustatyti valandas 
bei minutes. Palieskite „Start“, norėdami įjungti laikmatį.

Pasirinkti garsą:  palieskite „When Timer Ends“.

Nustatyti laikmatį:  nustatykite laikmatį, tada palieskite „When Timer Ends“ ir 
pasirinkite „Sleep iPod“.
Kai nustatote miego laikmatį, iPhone nustatytam laikui pasibaigus nebegroja 
muzikos ir nerodo vaizdo įrašų.

Jei įjungiate laikmatį ir pereinate prie kitos iPhone programos, jis toliau veikia.
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Kaip naudoti „Calculator“
„Calculator“ palieskite skaičius ir funkcijas taip, tarsi naudotumėtės įprastu 
skaičiuotuvu. Kai paliesite sudėties, atimties, daugybos ar dalybos mygtukus, aplink 
mygtuką pasirodys baltas žiedas, parodantis, kokia operacija bus atliekama. Pasukite 
iPhone norėdami matyti daugiau skaičiuotuvo funkcijų.

Standartinės atminties funkcijos
 Â C: palieskite šį mygtuką, norėdami išvalyti skaičius ekrane.

 Â MC: palieskite šį mygtuką, norėdami išvalyti atmintį.

 Â M+: palieskite šį mygtuką, norėdami pridėti rodomą skaičių prie skaičiaus 
atmintyje. Jei atmintyje skaičių nėra, palieskite mygtuką išsaugoti šį skaičių 
atmintyje.

 Â M-: palieskite šį mygtuką, norėdami atimti rodomą skaičių iš skaičiaus atmintyje.

 Â MR: palieskite, norėdami pakeisti rodomą numerį numeriu iš atminties. Jei aplink 
mygtuką yra baltas ratas, numeris yra išsaugotas atmintyje.

Išsaugotas skaičius lieka atmintyje, kai pereinate nuo standartinio į sudėtingesnį 
skaičiuotuvą.
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Sudėtingesni skaičiuotuvo klavišai
Pasukite iPhone gulsčiai, norėdami pamatyti sudėtingesnį skaičiuotuvą.

2nd Keičia trigonometrinius mygtukus (sin, cos, tan, sinh, cosh, ir tanh) į jų atvirkštines 
funkcijas (sin-1, cos-1, tan-1, sinh-1, cosh-1, ir tanh-1). Taip pat keičia ln į log2, ir ex į 2x. Dar 
kartą palieskite „2nd“ norėdami priskirti mygtukams jų pradines funkcijas.

( Atidaro įterptinius reiškinius. Reiškiniai gali būti įdėti.

) Uždaro įterptinius reiškinius.

% Skaičiuoja procentus, prideda antkainius ir atima nuolaidas. Norėdami apskaičiuoti 
procentus naudokite šį mygtuką kartu su daugybos klavišu (x). Pavyzdžiui, 
apskaičiuoti 8 % nuo 500, reikia įvesti 
500 x 8 % = 
gauname 40.
Norėdami pridėti antkainį ar atimti nuolaidą naudokite jį su pliuso (+) ar minuso (–) 
klavišais. Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti bendrą prekių už 500 USD su 8 % pardavimo 
mokesčiu kainą, reikia įvesti 
500 + 8 % = 
gauname 540.

1/x Grąžina atvirkštinį dydį į dešimtainį formatą.

x2 Kelia reikšmę kvadratu.

x3 Kelia reikšmę kubu.

yx Palieskite tarp reikšmių, norėdami pakelti pirmąją reikšmę antrosios reikšmės laipsniu. 
Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti 34, reikia įvesti 
3 yx 4 =  
gauname 81.

x! Apskaičiuoja reikšmės faktorialą.

√ Apskaičiuoja reikšmės kvadratinę šaknį.

x√y Naudokite tarp reikšmių, norėdami ištraukti x laipsnio šaknį iš y. Pavyzdžiui, norėdami 
suskaičiuoti 4√81, įveskite 
81 81 x√y 4 =  
gauname 3.



log Grąžina reikšmės logaritmo 10 bazę.

sin Apskaičiuoja reikšmės sinusą.

sin-1 Apskaičiuoja reikšmės sinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)

cos Apskaičiuoja reikšmės kosinusą.

cos-1 Apskaičiuoja reikšmės kosinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)

tan Apskaičiuoja reikšmės tangentą.

tan-1 Apskaičiuoja reikšmės tangentą. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)

ln Apskaičiuoja reikšmės logaritmą.

log2 Apskaičiuoja logaritmą pagrindu 2. (Galima, kai paliestas „2nd“ mygtukas.)

sinh Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės sinusą.

sinh-1 Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės sinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ 
mygtukas.)

cosh Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės kosinusą.

cosh-1 Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės kosinusą. (Galima, kai paliestas „2nd“ 
mygtukas.)

tanh Apskaičiuoja reikšmės hiperbolės tangentą.

tanh-1 Apskaičiuoja reikšmės inversinės hiperbolės tangentą. (Galima, kai paliestas „2nd“ 
mygtukas.)

ex Palieskite po to, kai įvedate reikšmę, kurios laipsniu norite pakelti „e“ konstantą 
(2,718281828459045...).

2x! Apskaičiuoja 2 rodomos reikšmės dydžiu. Pvz., 10 2x = 1024. (Galima, kai antras 
mygtukas yra paliestas.)

Rad Pakeičia režimą ir trigonometrines funkcijas išreiškia radianais.

Deg Pakeičia režimą ir trigonometrines funkcijas išreiškia laipsniais.

π Įveda π reikšmę (3,141592653589793...).

EE Funkcija, dauginanti rodomą vertę iš 10 kitos įvedamos reikšmės laipsnio.

Rand Grąžina atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1.
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Kompaso supratimas
Įmontuotas kompasas rodo jūsų kryptį bei geografines buvimo vietos koordinates. 
Galite pasirinkti magnetinę šiaurę arba leisti „Compass“ pritaikyti nuokrypį, kad būtų 
rodoma tikroji šiaurė.

Svarbu:  Skaitmeninio kompaso kurso tikslumą gali neigiamai veikti magnetiniai 
ar kitokie trukdžiai, taip pat trukdžiai, sukelti iPhone ausinėse esančių magnetų, 
jei ausinės yra arti telefono. Skaitmeninis kompasas turėtų būti naudojamas tik 
kaip orientavimosi pagalbininkas. Juo nereikėtų visiškai pasitikėti nustatant tikslias 
buvimo vietas, artumą, atstumą ar kryptį.

Kai pirmą kartą naudositės kompasu, jį reikės tiksliai nustatyti. Vėliau, toliau jį 
naudojant, gali tekti retkarčiais vėl tiksliai nustatyti. iPhone įspėja, kai reikia tai atlikti.

Pastaba:  Jei „Location Services“ išjungtos, jums atidarant „Compass“, gali būti 
paklausta, ar jas įjungti. Galite naudoti „Compass“ ir neįjungę „Location Services“. 
Žr.  „Vietos paslaugos,“ 206 psl..
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Tiksliai nustatyti iPhone:  pamojuokite iPhone darydami aštuoniukės formą. Gali 
būti prašoma pasitraukti nuo trukdžių šaltinio.

Matyti kuria kryptimi žiūrite:  laikykite iPhone horizontaliai. Kompaso rodyklė 
pasisuka į šiaurę. Dabartinė kryptis pasirodo ekrano viršuje. Buvimo vietos 
koordinatės rodomos ekrano apačioje.

Pereiti nuo tikrosios šiaurės prie magnetinės šiaurės:  palieskite  ir palieskite 
norimą nustatymą.

Kompasas ir žemėlapiai
„Compass“ programa leidžia surasti dabartinę jūsų vietą „Maps“. „Maps“ naudoja 
įmontuotą kompasą, kuris rodo, į kurią pusę esate atsisukę.

Žiūrėti dabartinę buvimo vietą „Maps“:  Palieskite  „Compass“ ekrano apačioje. 
„Maps“ atidaro ir parodo buvimo vietą, pažymėtą mėlyna rodykle.
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Rodyti jūsų žiūrėjimo kryptį:  „Maps“ dukart palieskite . Piktograma pasikeičia į . 
Kampas rodo kompaso tikslumą – kuo mažesnis kampas, tuo didesnis tikslumas.

Žr.  „Vietovių paieška ir peržiūra,“ 146 psl..
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„Voice Memos“ įrašymas
„Voice Memos“ leidžia naudoti iPhone kaip nešiojamą įrašymo įrenginį su įmontuotu 
mikrofonu, iPhone arba „Bluetooth“ ausinių mikrofonu ar palaikomu išoriniu 
mikrofonu..

Pastaba:  Išoriniai mikrofonai turi būti sukurti veikti su iPhone ausinių jungtimi ar 
„Dock Connector“. Tarp jų – „Apple“ kompanijos ausinės ar autorizuoti trečiųjų šalių 
priedai, „Apple“ pažymėti „Made for iPhone“ ar „Works with iPhone“ logotipu.

Judindami mikrofoną artyn ir tolyn nuo įrašymo objekto, galite reguliuoti įrašymo 
lygį. Kad būtų pasiekta geriausia įrašymo kokybė, garso lygio matuoklyje garsiausias 
lygis turėtų būti tarp –3 dB ir 0 dB.

Įrašymo mygtukas

Garso lygio matuoklis

Eiti į garso atmintį
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Įrašyti priminimą balsu:  
 1 norėdami pradėti įrašyti, palieskite . Taip pat galite paspausti centrinį mygtuką, 

esantį ant iPhone ausinių.

 2 Norėdami pristabdyti, palieskite  arba , jei norite baigti įrašymą. Taip pat galite 
paspausti centrinį mygtuką, esantį ant iPhone ausinių.

Įmontuoto mikrofono įrašai yra monofoniniai, tačiau galite įrašyti ir stereofoninį įrašą, 
naudodami išorinį mikrofoną.

Pradedant naują balso įrašymą, iPhone girdimas užrakto garsas. Garso nėra, jei „Ring/
Silent“ perjungiklį nustatėte „Silent“. Žr.  „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas,“ 203 psl..

Pastaba:  Kai kuriuose regionuose „Camera“ ir „Voice Memos“ garsai yra girdimi, net 
jei dėl „Ring/Silent“ perjungiklio garsas išjungtas.

Norėdami naudoti kitą programą, kai įrašote priminimą balsu, galite užrakinti iPhone 
arba paspausti Pagrindinį  mygtuką.

Atkurti ką tik įrašytą priminimą balsu:  palieskite .

„Voice Memos“ klausymasis

Slinkjuostė

Grojimo žymeklis

Atkurti anksčiau įrašytą priminimą balsu:  
 1 Palieskite .

Priminimai pateikiami chronologine tvarka. Vėliausiai įrašytas priminimas yra 
rodomas pirmas.

 2 Palieskite priminimą, tuomet . 

Palieskite  norėdami sustabdyti, tada , jei norite klausyti toliau.

Peršokti į kitą priminimo vietą:  Vilkite grojimo žymeklį slinkimo juosta.

Klausytis per įmontuotą garsiakalbį:  palieskite „Speaker“.



„Voice Memos“ tvarkymas
Ištrinti priminimą balsu:  palieskite priminimą sąraše, tuomet „Delete“.

Žr. daugiau informacijos:  palieskite , esantį šalia priminimo. Informacijos ekranas 
pateikia informacijos apie trukmę, įrašymo laiką ir datą bei suteikia papildomų 
redagavimo ir bendrinimo funkcijų.

Pridėti etiketę prie priminimo:  „Info“ ekrane palieskite , tuomet „Label“ ekrane 
pasirinkite etiketę iš sąrašo. Norėdami sukurti savo etiketę, sąrašo apačioje pasirinkite 
„Custom“ ir įveskite etiketės pavadinimą.

„Voice Memos“ apkarpymas
Norėdami pašalinti nenorimus sustojimus ar triukšmus, galite apkarpyti priminimo 
balsu pradžią ar pabaigą.

Apkarpyti priminimą balsu:  
 1 „Voice Memos“ ekrane prie norimo apkarpyti priminimo balsu palieskite .

 2 Palieskite „Trim Memo“.
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 3 Norėdami sureguliuoti priminimų balsu pradžią ir pabaigą, vadovaukitės laiko 
žymekliais ir vilkite garso srities kraštus. Norėdami peržiūrėti redagavimą, palieskite 

.

 4 Palieskite „Trim Voice Memo“.

Svarbu:  Priminimų balsu redagavimų negalima keisti.

„Voice Memos“ bendrinimas
Balso priminimus galite bendrinti kaip priedus el. laiške ar MMS pranešimuose.

Bendrai naudoti pranešimą balsu:  
 1 Išsirinkite balso priminimą „Voice Memos“ ekrane ir palieskite „Share“.

Paliesti „Share“ galite ir balso priminimo „Info“ ekrane.

 2 Norėdami atidaryti naują pranešimą „Mail“ su prisegtu priminimu, pasirinkite „Email“ 
arba MMS, jei norite atidaryti kurti naują pranešimą „Messages“. 

Šis pranešimas pasirodo, jei siunčiamo failo dydis yra per didelis.

„Voice Memos“ sinchronizavimas
„iTunes“ automatiškai sinchronizuoja priminimus balsu su „iTunes“ biblioteka, 
kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Tai leidžia klausytis priminimų balsu 
kompiuteryje ir turėti atsargines jų kopijas, jei ištrinate iš iPhone.

Priminimai balsu sinchronizuojami su „Voice Memos“ grojaraščiu. „iTunes“ sukuria 
grojaraštį, jei jo nėra. Kai sinchronizuojate priminimus balsu su „iTunes“, jie lieka 
„Voice Memos“ programoje iki jų ištrynimo. Jei priminimą balsu ištrinate iš iPhone, 
jis neištrinamas iš „Voice Memos“ grojaraščio „iTunes“. Tačiau jei ištrinate priminimą 
balsu iš „iTunes“, jis yra ištrinamas iš iPhone, kai kitą kartą sinchronizuojate su „iTunes“.

„iTunes“ galite sinchronizuoti „Voice Memos“ grojaraštį su iPod programa iPhone, 
naudodami „Music“ langelį „iTunes“.



Sinchronizuoti „Voice Memos“ grojaraštį su iPhone:
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio. 

 2 „iTunes“ „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone.

 3 Pasirinkite „Shuffle“ sąrašo viršuje.

 4 Pasirinkite „Include voice memos“ žymimąjį laukelį ir spustelėkite „Apply“.
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Apie „iTunes Store“
„iTunes Store“ galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, pirkti ar atsisiųsti muzikos, 
skambėjimo signalų, garso knygų, TV laidų įrašų, filmų ir muzikinių vaizdo įrašų į 
iPhone. „iTunes Store“ galite klausytis garso įrašų ar žiūrėti vaizdo medijos failus. 
Tai daryti galite internetu arba atsisiųsti failus į iPhone. Taip pat galite stebėti 
mėgstamiausius atlikėjus ir draugus, norėdami sužinoti, kokios muzikos jie klausosi, 
kada jūsų mėgstamiausi atlikėjai rengs koncertus šalia jūsų gyvenamosios vietos ir 
kas planuoja ten vykti bei dar daugiau.

Pastaba:  „iTunes Store“ galima ne visose šalyse ar regionuose ir jos turinys gali skirtis 
pagal šalį ar regioną. Savybės gali pasikeisti.

Norint pasiekti „iTunes Store“, iPhone turi būti prijungtas prie interneto. 
Žr.  „Prisijungimas prie interneto,“ 22 psl..

Jei norite pirkti elementus ar rašyti apžvalgas, jums būtinas „Apple ID“. Pagal 
numatytuosius nustatymus, iPhone gauna iš „iTunes“ jūsų „Apple ID“ informaciją. Jei 
neturite „Apple ID“ ar norite pirkti naudodamiesi kita „Apple ID“, eikite į „Settings“ > 
„Store“. Žr.  „Parduotuvė,“ 225 psl..

Norint atsisiųsti medijos failų ar juos groti, „Apple ID“ nereikalinga.
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Muzikos, vaizdo įrašų ir kitų failų radimas
Naršyti turinį:  Ekrano apačioje palieskite vieną iš turinio kategorijų, pvz., „Music“ ar 
„Videos“. Arba palieskite „More“, jei norite naršyti kitą turinį. Ekrano viršuje pasirinkite 
rūšiavimo metodą, pvz., „New Releases“ ar „Genres“ (kategorijos gali kisti).

Ieškoti turinio:  Palieskite „Search“ (jei „Search“ nėra matoma, pirmiau palieskite 
„More“), palieskite paieškos lauką ir įveskite vieną ar daugiau žodžių, tuomet 
palieskite „Search“. Paieškos rezultatai sugrupuojami pagal kategorijas, pvz., „Movies“, 
„Albums“ ar „Podcasts“.

Norėdami pamatyti išsamesnę informaciją apie elementą jo ekrane „Info“, palieskite 
elementą sąraše. Galite skaityti ir rašyti atsiliepimus apie elementą arba siųsti draugui 
jo nuorodą el. paštu. Priklausomai nuo elemento, jį taip pat galite pirkti, atsisiųsti ar 
išsinuomoti.
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Pastaba:  Jei prisijungiate prie „Starbucks Wi-Fi“ tinklo tam tikrame „Starbucks“ 
JAV, ekrano apačioje pasirodo „Starbucks“ piktograma. Naujausiose „Starbucks 
Collections“ galite peržiūrėti ir pirkti dabar grojamą dainą ar kitas dainas.

Nagrinėkite atlikėjo ir draugo patarimus: Jei norite sužinoti naujienų apie 
mėgstamiausius atlikėjus ar pamatyti, kokia muzika domisi draugai, palieskite „Ping“ 
(jei „Ping“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“). Norėdami sužinoti daugiau, žr. 
kitą skyrių,  „Atlikėjų ir draugų stebėjimas,“ .

Gaukite „Genius“ rekomendacijų:  Palieskite „More“ ir tada palieskite „Genius“.

Atlikėjų ir draugų stebėjimas
Norėdami susisiekti su didžiausiais muzikos gerbėjais iš viso pasaulio, naudokite 
„iTunes Ping“. Norėdami sužinoti apie naujus leidimus ar artėjančius koncertus ir 
gastroles, iš arčiau pamatyti jų nuotraukų ir vaizdo įrašų bei sužinoti, kas daro įtaką 
jų kūrybai, stebėkite mėgstamiausius atlikėjus. Skaitykite draugų komentarus apie 
jų klausomą muziką ir matykite, ką jie perka ar į kokius koncertus planuoja vykti. 
Reikškite muzikinius pomėgius ir rašykite komentarus savo stebimiems asmenims.

Norėdami sukurti ir tyrinėti muzikinius ryšius, privalote susikurti profilį.

Sukurti „iTunes Ping“ profilį:„Mac“ ar asmeniniame kompiuteryje atidarykite „iTunes“ 
programą, spustelėkite „Ping“ ir sekite instrukcijas, pasirodančias ekrane.

Tyrinėkite „iTunes Ping“ iPhone: Atidarykite „iTunes“ programą, palieskite „Ping“ (jei 
„Ping“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“), tada:

Norėdami matyti naujausią informaciją iš žmonių, kuriuos sekate, ir sužinoti  Â
apie juos, spustelėkite „Activity“. Atnaujinimai yra pirkimai, peržiūros, pomėgiai, 
komentarai ir skelbimai.

Norėdami pamatyti, kas yra prieš jus ir po jūsų arba norėdami surasti atlikėjų ar  Â
draugų, palieskite „People“.



Norėdami peržiūrėti profilio informaciją, palieskite „My Profile“. Â

Stebėti atlikėją:Jo profilio puslapyje palieskite „Follow“.

 Â Ieškodami:  palieskite „People“, į paieškos laukelį puslapio viršuje įveskite atlikėjo 
vardą, po to palieskite „Search“. Rezultatų sąraše palieskite atlikėją, po to palieskite 
„Follow“.

 Â Naršydami:  albumo puslapio viršuje palieskite „Profile“, po to palieskite „Follow“.

Stebėti draugą:kai nustatote profilį, naudodami „iTunes“ „Mac“ ar asmeniniame 
kompiuteryje, pasirinkite pradinę draugų grupę. Tada galite stebėti draugų draugus 
iPhone naudodami „Ping“.

 Â Ieškodami:  palieskite „People“, paieškos laukelyje įrašykite savo draugo vardą, po to 
palieskite „Search“. Sąraše palieskite draugo vardą, po to palieskite „Follow“.

 Â Tyrinėdami „Ping“:  palieskite žmogaus vardą. tada „Follow“.
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Jei stebite ką nors, tai nereiškia, jog tas asmuo irgi stebi jus. Profilyje galite pasirinkti 
priimti arba nepriimti stebėjimo prašymus, kai jie pasirodo, arba tiesiog priimti visus 
naujus stebėtojus be patikrinimo (numatytasis nustatymas).

Dalintis mintimis:naršydami albumus ir dainas, palieskite „Post“, jei norite rašyti 
komentarą apie muziką, arba palieskite „Like“, jei tiesiog norite pasakyti, jog patinka. 
Draugai savo „iTunes Ping Activity“ sklaidos kanale matys, ką jus manote. Pasakyti, 
kad daina jums patinka arba ją komentuoti, galite ir klausydamiesi jos per iPhone. 
Žr.  „Papildomi garso valdymo įrankiai,“ 97 psl..

Pasidalinti planais apie koncertą:Norėdami matyti artėjančius stebimo atlikėjo 
pasirodymus bei sužinoti, kurie draugai vyksta į pasirodymą, palieskite „Concerts“. 
Norėdami nusipirkti bilietą, palieskite „Tickets“, arba norėdami, jog kiti sužinotų, kad 
taip pat atvyksite, palieskite „I’m Going“. (Galima ne visose šalyse ar regionuose).

„Ping“ gali parodyti tekstinį įspėjimą, groti garsą arba pridėti įspėjamąjį ženklelį ant 
„iTunes“ programos piktogramos iPhone, kai kas nors:

pradeda jus sekti Â

nori jus sekti ir laukia jūsų sutikimo Â

pakomentuoja vieną iš jūsų veiklų Â

patvirtina jūsų prašymą juos sekti Â

Nurodyti, kaip „Ping“ jus įspės:  „Settings“ pasirinkite „Notifications“ > „Ping“.

Skambėjimo signalų įsigijimas
„iTunes Store“ galite peržiūrėti ir nusipirkti skambėjimo signalų bei atsisiųsti juos į 
iPhone.

Pastaba:  Skambėjimo signalai galimi ne visose šalyse ar regionuose.

Naršyti skambėjimo signalus:  Norėdami „iTunes Store“ rasti tam tikrą dainą, 
palieskite „Ringtones“ (jei „Ringtones“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“) arba 
naudokite „Search“.

Peržiūrėti skambėjimo signalą:  norėdami peržiūrėti, palieskite elementą. Norėdami 
daugiau informacijos, du kartus palieskite elementą.

Pirkti ir atsisiųsti skambėjimo signalų:
 1 Palieskite kainą, tada palieskite „Buy Now“.

 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Nusipirkę skambėjimo signalą, galite nustatyti jį kaip numatytąjį arba priskirti 
adresatui.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją sukurti.

Jūsų pirkinis susietas su jūsų „Apple ID“. Įsigyjant papildomų pirkinių per kitas 
penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.



„Settings“ > „Sounds“ galite pakeisti numatytąjį skambėjimo signalą arba priskirti 
adresatams individualius skambėjimo signalus. Žr.  „„Sounds“ ir „Ring/Silent“ 
mygtukas,“ 203 psl..

Skambėjimo signalai, kuriuos nusipirkote ir atsisiuntėte į iPhone, bus 
sinchronizuojami su „iTunes“ biblioteka kompiuteryje, prijungus iPhone. Nusipirktus 
skambėjimo signalus galite sinchronizuoti su keliais iPhone, jei jie sinchronizuojami 
naudojant tą pačią „Apple ID“, kurią naudojote skambėjimo signalams įsigyti. 
Negalite redaguoti „iTunes Store“ nusipirktų skambėjimo signalų.

„Garage Band“ galite sukurti skambėjimo signalų. Daugiau informacijos rasite 
„Garage Band Help“.

Muzikos ar garso knygų pirkimas
„iTunes Store“ radę norimą dainą, albumą ar garso knygą, galite nusipirkti ir atsisiųsti 
į iPhone. Norėdami įsitikinti, kad tai norimas elementas, prieš pirkdami galite jį 
peržiūrėti.

Peržiūrėti dainą ar garso knygą:  palieskite elementą.

Pirkti ir atsisiųsti dainą, albumą ar garso knygą:
 1 Palieskite kainą, tada palieskite „Buy“.

 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją sukurti.

Jūsų pirkinis susietas su jūsų „Apple ID“. Įsigyjant papildomų pirkinių per kitas 
penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Jei jau esate nusipirkę dainų iš albumo, kainai taikoma nuolaida, priklausanti nuo 
jūsų jau turimų šio albumo dainų skaičiaus.

Kai kuriuose albumuose yra papildomo turinio. Perkant tokį albumą į iPhone 
parsiunčiamos papildomos dainos ir muzikiniai vaizdo įrašai. Kitoks papildomas 
turinys —„iTunes Extras“, „iTunes LP“ ir skaitmeniniai bukletai — gali būti 
parsiunčiami ir peržiūrimi tik jūsų kompiuteryje. Norėdami parsisiųsti šiuos 
elementus į „iTunes“ biblioteką, pasirinkite „Store“ > „Check for Available Downloads“.

Nusipirkus elementą, jis pradedamas siųsti ir rodomas ekrane „Downloads“. 
Žr.  „Atsisiuntimo būsenos tikrinimas,“ 183 psl..

Įsigytos dainos įtraukiamos į „Purchased“ grojaraštį iPhone. Jei ištrynėte „Purchased“ 
grojaraštį, nusipirkus elementą iš „iTunes Store“, „iTunes“ sukurs naują.

„iTunes Store“ galite mokėti dovanų kortelėmis, dovanų sertifikatais arba pasinaudoti 
kitais nuolaidų kodais. Kai prisijungiate prie paskyros, daugumos „iTunes Store“ 
ekranų apačioje pasirodo informacija apie „Apple ID“ ir parduotuvės kredito likutis.
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Įvesti padengimo kodą:  Palieskite „Music“ (jei „Music“ nėra matoma, pirmiau 
palieskite „More“), tada ekrano apačioje palieskite „Redeem“ ir vadovaukitės ekrane 
pasirodančiomis instrukcijomis.

Pabaigti albumą:  Peržiūrėdami bet kokį albumą, palieskite kainą su nuolaida 
likusioms dainoms po „Complete My Album“. Jei norite peržiūrėti pasiūlymus 
pabaigti kitus albumus, palieskite „Complete My Album Offers“, esantį netoli apačios. 
(Gali būti, kad funkcija „Complete My Album“ bus galima ne visose šalyse.)

Vaizdo įrašų pirkimas ar nuoma
„iTunes Store“ galima nusipirkti ir parsisiųsti filmų, TV laidų ir muzikinių klipų (galimi 
ne visose šalyse ar regionuose). Kai kuriuos filmus ir TV laidas galima išsinuomoti 
ribotam laikui. Vaizdo įrašų turinys galimas standartinės raiškos (SD arba 480p) 
formatu, aukštos raiškos (HD arba 720p) formatu arba abiem.

Peržiūrėti vaizdo įrašą:  palieskite „Preview“.

Žiūrėti vaizdo įrašą televizoriuje naudojant „AirPlay“ arba „Apple TV“ (iOS 
4.3):  Peržiūrai prasidėjus, palieskite  ir pasirinkite „Apple TV“. Jei  neatsiranda 
arba jei nematote „Apple TV“, įsitikinkite, kad iPhone yra prijungtas prie to paties 
bevielio tinklo.

Pirkti ar išsinuomoti vaizdo įrašą:
 1 Palieskite „Buy“ ar „Rent“.

 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją nustatyti. Jūsų 
pirkinis susietas su „Apple ID“. Įsigyjant papildomų pirkinių per kitas penkiolika 
minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Nusipirkus elementą, jis pradedamas siųsti ir rodomas ekrane „Downloads“. 
Žr.  „Atsisiuntimo būsenos tikrinimas,“ 183 psl..

Išsinuomoti filmai ir TV laidos nebus rodomi, kol nepasibaigs jų atsisiuntimas. 
Žr.  „Išsinuomotų filmų ir TV laidų žiūrėjimas,“ 107 psl..

Nusipirkti vaizdo įrašai pridedami į „Purchased“ grojaraštį iPhone, kai baigiamas 
atsisiuntimas. Nusipirktas turinys yra sinchronizuojamas su „iTunes“ „Purchased“ 
grojaraščiu, skirtu iPhone, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Žr.  „Įsigyto turinio 
sinchronizavimas,“ 183 psl..

Pastaba:  Jei perkate HD vaizdo įrašus iPhone 3GS, vaizdo įrašas atsiunčiamas SD 
formatu.

Norėdami žiūrėti arba sinchronizuoti vaizdo įrašus iš „Purchased“ grojaraščio „iTunes“, 
turite būti prisijungę prie savo „Apple ID“.



Sinchronizuoti nusipirktus vaizdo įrašus „iTunes“:  Prijunkite iPhone prie 
kompiuterio. „iTunes“ iš „Devices“ pasirinkite iPhone, paspauskite atitinkamą skirtuką 
(„Movies“, „TV shows“ arba „Music“ muzikiniams vaizdo įrašams), pasirinkite norimus 
sinchronizuoti elementus ir paspauskite „Sync“.

Jei pirkote vaizdo įrašą HD formatu, galite jį sinchronizuoti tiek SD, tiek HD formatu. 
Sinchronizuojant HD vaizdo įrašą SD formatu, jis greičiau atsiunčiamas ir sutaupoma 
vietos iPhone.

Pasirinkti SD arba HD formatą:  „iTunes“ paspaudę „Control“ spustelėkite vaizdo 
įrašą, pažymėtą „HD-SD“, arba spustelėkite jį dešiniuoju klavišu ir pasirinkite 
„Standard Definition“ arba „High Definition“ iš „Version“ meniu.

„iTunes Store“ galite mokėti dovanų kortelėmis, dovanų sertifikatais arba pasinaudoti 
kitais nuolaidų kodais. Kai prisijungiate prie paskyros, daugumos „iTunes Store“ 
ekranų apačioje pasirodo informacija apie „Apple ID“ ir parduotuvės kredito likutis.

Įvesti padengimo kodą:  Palieskite „Music“ (jei „Music“ nėra matoma, pirmiau 
palieskite „More“), tada ekrano apačioje palieskite „Redeem“ ir vadovaukitės ekrane 
pasirodančiomis instrukcijomis.

Medijos failų atsisiuntimas ir jų transliacijų grojimas
Galite klausytis garso medijos failų ar žiūrėti vaizdo medijos failus, transliuojamus 
internetu iš „iTunes Store“. Taip pat galite atsisiųsti garso ir vaizdo medijos failų 
į iPhone. Medijos failai atsisiunčiami į iPhone bus sinchronizuojami į „iTunes“ 
biblioteką kompiuteryje, prijungus prie jo iPhone.

Norėdami „iTunes Store“ naršyti medijos failus, palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ 
nėra matomas, palieskite „More“). Norėdami pamatyti epizodų sąrašą, palieskite 
medijos failą. Vaizdo medijos failai pažymėti vaizdo įrašo piktograma .

Groti medijos failo transliaciją:  palieskite medijos failo pavadinimą.

Atsisiųsti medijos failą:  palieskite mygtuką „Free“, tada palieskite „Download“. 
Atsisiųsti medijos failai rodomi iPod sąraše „Podcasts“.

Groti atsisiųstą medijos failą:  iPod palieskite „Podcasts“ (jei „Podcasts“ nėra matoma, 
pirmiau palieskite „More“) ir palieskite medijos failą. Vaizdo įrašų sąraše taip pat 
atsiras vaizdo medijos failai.

Gauti daugiau atsisiųstų medijos failų epizodų:  iPod sąraše „Podcasts“ palieskite 
medijos failą, tuomet „Get More Episodes“.

Ištrinti medijos failą:  iPod sąraše „Podcasts“ perbraukite kairėn ar dešinėn per 
medijos failą, tuomet palieskite „Delete“.
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Atsisiuntimo būsenos tikrinimas
Norėdami matyti vykstančius ir suplanuotus atsisiuntimus, taip pat iš anksto 
užsakytas prekes, galite pasitikrinti ekrane „Downloads“.

Matyti atsisiunčiamų elementų būseną:  Palieskite „Downloads“ (jei „Downloads“ 
nėra matoma, pirmiau palieskite „More“).

Norėdami pristabdyti atsisiuntimą, palieskite .

Jei atsisiuntimas pertraukiamas, iPhone pradeda vėl siųsti, kai atsiranda interneto 
ryšys. Arba, jei atveriate „iTunes“ kompiuteryje, „iTunes“ baigia siųsti į „iTunes“ 
biblioteką (jei kompiuteris prijungtas prie interneto ir prisijungta prie tos pačios 
„Apple ID“).

Matyti iš anksto užsakytų elementų būseną:  Palieskite „Downloads“ (jei 
„Downloads“ nėra matoma, pirmiau palieskite „More“).

Iš anksto užsakyti elementai rodomi sąraše tol, kol elementas išleidžiamas. Norėdami 
matyti elemento išleidimo datą, palieskite jį. Kai elementą galima atsisiųsti,  
atsiranda šalia atsisiuntimo.

Atsisiųsti iš anksto užsakytą elementą:  Palieskite elementą, tada palieskite .

Iš anksto užsakyti elementai nėra atsisiunčiami automatiškai, juos išleidus. Norėdami 
pradėti siuntimą, grįžkite į ekraną „Downloads“.

Įsigyto turinio sinchronizavimas
„iTunes“ automatiškai sinchronizuoja viską, ką atsisiuntėte ar pirkote iPhone, su 
„iTunes“ biblioteka, kai prijungiate iPhone prie kompiuterio. Taip galite pasiekti 
atsisiųstus duomenis kompiuteryje ir padaromos atsarginės kopijos, jei ištrinate 
atsisiųstą turinį iš iPhone.

Įsigytas turinys yra sinchronizuojamas su grojaraščiu „Purchased on <jūsų iPhone 
pavadinimas>“. „iTunes“ sukuria grojaraštį, jei jo nėra. „iTunes“ taip pat nukopijuoja 
pirkinius į „iTunes“ naudojamą grojaraštį „Purchased“ (jei tas grojaraštis egzistuoja ir 
nustatytas sinchronizuoti su iPhone).

Atsisiųsti medijos failai yra sinchronizuojami į sąrašą „Podcast“ „iTunes“ bibliotekoje.



Naršymo mygtukų keitimas
Galite pakeisti „Music“, „Podcasts“, „Videos“ ir „Search“ mygtukus ekrano apačioje 
dažniausiai naudojamais. Pavyzdžiui, jei dažnai atsisiunčiate garso knygų, bet 
nežiūrite daug vaizdo įrašų, galite pakeisti mygtuką „Videos“ mygtuku „Audiobooks“.

Keisti naršymo mygtukus:  Palieskite „More“ ir „Edit“, tada vilkite mygtuką į ekrano 
apačią ant mygtuko, kurį norite pakeisti.

Galite vilkti mygtukus ekrano apačioje kairėn ir dešinėn, norėdami sudėlioti juos tam 
tikra tvarka. Kai baigsite, palieskite „Done“.

Jei norite pasiekti naršymo mygtukus, kurie nėra matomi, naršydami palieskite 
„More“.

Paskyros informacijos peržiūrėjimas
Norėdami iPhone peržiūrėti „Apple ID“ informaciją, palieskite „Apple ID“ (daugelio 
„iTunes Store“ ekranų apačioje). Arba eikite į „Settings“ > „Store“ ir palieskite 
„Apple ID“. Norėdami matyti savo sąskaitos informaciją turite būti prisijungę. 
Žr.  „Parduotuvė,“ 225 psl..

 184  22 skyrius   „iTunes Store“



 22 skyrius    „iTunes Store“ 185

Atsisiuntimų patvirtinimas
Norėdami patvirtinti, kad visos „iTunes Store“ ir „App Store“ pirktos dainos, 
programos, visi vaizdo įrašai ir kiti elementai yra jūsų „iTunes“ bibliotekoje, 
kompiuteryje galite naudoti „iTunes“. Galite tai padaryti, jei duomenų atsisiuntimas 
buvo pertrauktas.

Tikrinti pirkinius:
 1 Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.

 2 „iTunes“ pasirinkite „Store“ > „Check for Available Downloads“.

 3 Įveskite „Apple ID“ ir slaptažodį, tada spustelėkite „Check“.

Pirkiniai, kurių dar nėra kompiuteryje, atsiųsti.

Grojaraštis „Purchased“ rodo pirkimus. Tačiau, kadangi galite pridėti ar pašalinti 
atskirus elementus, šis sąrašas gali būti netikslus. Norėdami matyti visus pirkinius, 
prisijunkite prie „Apple ID“, pasirinkite „Store“ > „View My Account“ ir spustelėkite 
„Purchase History“.
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Apie „App Store“
Galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, įsigyti ir atsisiųsti taikomųjų programų iš „App 
Store“ tiesiai į iPhone. Į iPhone atsisiųstų ir įdiegtų taikomųjų programų atsarginės 
kopijos nukeliamos į „iTunes“ biblioteką, kai kompiuteriu sinchronizuojate iPhone. Kai 
sinchronizuojate iPhone, taip pat galite įdiegti pirktų arba iš „iTunes Store“ atsisiųstų į 
kompiuterį programų.

Pastaba:  „App Store“ galima ne visose šalyse ar regionuose ir jos turinys gali skirtis 
pagal šalį ar regioną. Savybės gali pasikeisti.

Norint naršyti „App Store“, iPhone turi būti prijungtas prie interneto. 
Žr.  „Prisijungimas prie interneto,“ 22 psl.. Norėdami atsisiųsti programų, taip pat 
turite turėti „Apple ID“ (galima ne visose šalyse ar regionuose). Pagal išankstinius 
nustatymus iPhone gauna „Apple ID“ nustatymus iš „iTunes“. Jei neturite „Apple 
ID“ ar norite pirkti naudodamiesi kita „Apple ID“, eikite į „Settings“ > „Store“. 
Žr.  „Parduotuvė,“ 225 psl..
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Naršymas ir ieškojimas
Norėdami peržiūrėti naujas, vertas dėmesio ar rekomenduojamas programas 
naršykite rodomus pasirinkimus arba peržiūrėkite populiariausių programų „Top 25“. 
Jei ieškote konkrečios programos, naudokitės „Search“.

Naršyti programas: palieskite „Featured“, „Categories“ arba „Top 25“. Norėdami 
naršyti pagal sąrašus, tokius kaip „New“, „What’s Hot“, „Genius“, „Top Paid“ ar „Top Free“, 
pasirinkite kategoriją arba pasirinkite rūšiavimo būdą ekrano viršuje.

Naršyti naudojant „Genius“:  norėdami pamatyti rekomenduojamų programų 
sąrašą, paremtą jūsų jau turimų programų rinkiniu, palieskite „Genius“. Norėdami 
įjungti „Genius“, vadovaukitės ekrane pasirodančiomis instrukcijomis. „Genius“ yra 
nemokama paslauga, bet ją naudojant būtina turėti „Apple ID“. 

Ieškoti programų:  palieskite „Search“, palieskite paieškos laukelį ir įveskite vieną ar 
daugiau žodžių, tada palieskite „Search“.



„Info“ ekranas
Norėdami pamatyti daugiau informacijos, pvz., programos kainą, ekrano nuotraukas 
ir reitingus, palieskite programą sąraše.

Jei jau įdiegėte programą, vietoj kainos „Info“ ekrane atsiranda „Installed“.

Peržiūrėti ekrano nuotraukas:  slinkite į „Info“ puslapio apačią. Brūkštelėkite 
kairėn arba dešinėn norėdami peržiūrėti papildomus ekrano nuotraukų puslapius. 
Norėdami priartinti / nutolinti, palieskite dukart.

Gauti reitingus ir skaityti apžvalgas:  „Info“ ekrano apačioje palieskite „Ratings“.

Siųsti nuorodą į programos „Info“ puslapį „iTunes“:  „Info“ ekrano apačioje 
palieskite „Tell a Friend“.

Pranešti apie problemą:  „Info“ ekrano apačioje palieskite „Report a Problem“. 
Pasirinkite problemą iš sąrašo arba įrašykite komentarą ir palieskite „Report“.

Siųsti programą kaip dovaną:  „Info“ ekrano apačioje palieskite „Gift This App“, tada 
vadovaukitės pasirodančiomis ekrane instrukcijomis.
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Atsisiųsti programų
„App Store“ radę norimą programą, galite ją įsigyti ir atsisiųsti į iPhone. Jei programa 
nemokama, galite ją atsisiųsti nemokamai.

Atsisiuntus programą, ji iš karto įdiegiama į iPhone.

Įsigyti ir atsisiųsti taikomąją programą:
 1 Palieskite kainą (arba „Free“), tada palieskite „Buy Now“.

 2 Prisijunkite prie „Apple ID“ ir palieskite „OK“.

Jei neturite „Apple ID“, palieskite „Create New Apple ID“, norėdami ją sukurti.

Pirkinio atsisiuntimai saugomi jūsų „Apple ID“. Atliekant atsisiuntimus per kitas 
penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Kai kurios programos leidžia pirkti pačioje programoje. „Settings“ galite apriboti 
programų pirkimus. Žr.  „Apribojimai,“ 208 psl..

Kai kurios programos, norėdamos pranešti apie naują informaciją, pateikia „push“ 
el. pašto pranešimus, net jei programa nėra vykdoma. Atsižvelgiant į programą 
pranešimai skiriasi, bet tai gali būti tekstas ar garso signalai bei įspėjimo ženkliukas 
programos piktogramoje Pradžios ekrane. Žr.  „Pranešimai,“ 202 psl..

„iTunes Store“ galite mokėti dovanų kortelėmis, dovanų sertifikatais arba pasinaudoti 
kitais nuolaidų kodais. Kai prisijungiate, esamas parduotuvės kreditas atsiranda kartu 
su jūsų „Apple ID“ informacija daugelio „App Store“ ekranų apačioje.

Įvesti padengimo kodą:  „Featured“ ekrano apačioje palieskite „Redeem“, tada 
vadovaukitės pasirodančiomis instrukcijomis.

Žiūrėti atsisiunčiamų programų būseną:  atsisiunčiant programą, jos piktograma 
pasirodo Pradžios ekrane ir atsiranda progreso indikatorius.

Jei atsisiuntimas pertraukiamas, iPhone pradeda vėl siųsti, kai atsiranda interneto 
ryšys. Arba, jei atveriate „iTunes“ kompiuteryje, „iTunes“ baigia siųsti į „iTunes“ 
biblioteką (jei kompiuteris prijungtas prie interneto ir prisijungta prie tos pačios 
„Apple ID“).

Programų ištrynimas
Galite ištrinti taikomąsias programas, kurias įdiegėte iš „App Store“. Jei ištrinsite 
programą, su programa susiję duomenys nebebus pasiekiami iPhone, nebent iš 
naujo įdiegsite programą ir atnaujinsite jos duomenis iš atsarginės kopijos.



Galėsite iš naujo įdiegti programas bei atnaujinti jų duomenis tol, kol darysite 
atsargines iPhone kopijas naudodamiesi „iTunes“ savo kompiuteryje. (Jei bandysite 
ištrinti programą, neturinčią atsarginės kopijos, pasirodys įspėjamasis pranešimas.) 
Norėdami susigrąžinti programos duomenis, turite atkurti iPhone iš tos kopijos, 
kurioje tie duomenys yra. Žr.  „Duomenų atkūrimas naudojantis atsarginėmis 
kopijomis,“ 274 psl..

Ištrinti „App Store“ įsigytą programą:
 1 Palieskite ir laikykite bet kurią programos piktogramą Pradžios ekrane, kol 

piktogramos ims judėti.

 2 Palieskite  norimos ištrinti programos kampe.

 3 Palieskite „Done“, tada paspauskite Pagrindinį mygtuką .

Jei programos piktogramoje nematote , tai arba programa nebuvo nupirkta iš 
„App Store“, arba draudžiama trinti programas. Žr.  „Apribojimai,“ 208 psl..

Kai ištrinate programą, jos duomenys iPhone naudotojo sąsaja nebepasiekiami, 
tačiau jie neištrinami iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip ištrinti visą turinį ir 
nustatymus, rasite „Ištrinti visą informaciją ir nustatymus“ psl. 213

Galite nemokamai iš naujo atsisiųsti bet kurią nusipirktą iš „App Store“ programą.

Pakeisti ištrintą programą:  

 Â Per iPhone:   nusipirkite programą iš naujo (jums mokėti nereiks).

 Â iTunes: prijunkite iPhone prie kompiuterio, „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone, 
spustelėkite „Apps“ ir pasirinkite šalia programos esantį žymimąjį laukelį ir tada 
spustelėkite „Apply“.

Atsiliepimų rašymas
Galite rašyti ir pateikti atsiliepimus apie programas tiesiogiai iPhone.

Rašyti atsiliepimą:
 1 „Info“ ekrano apačioje palieskite „Ratings“.

 2 „Reviews“ ekrane palieskite „Write a Review“.

 3 Pasirinkite žvaigždučių skaičių (1–5) savo vertinimui išreikšti, įrašykite savo 
slapyvardį, atsiliepimo pavadinimą ir pasirenkamuosius atsiliepimo komentarus. Jei 
jau esate rašę atsiliepimų, slapyvardžio laukas jau bus užpildytas. Kitu atveju, jūsų 
bus prašoma susikurti recenzento slapyvardį.

 4 Palieskite „Send“.

Norėdami pateikti atsiliepimus, privalote būti prisijungę prie „Apple“ paskyros ir būti 
atsisiuntę programą, apie kurią rašote atsiliepimą.
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Programų atnaujinimas
Kai tik prisijungiate prie „App Store“, ji patikrina, ar yra jūsų įdiegtų programų 
naujinių. „App Store“ taip pat kiekvieną savaitę automatiškai tikrina naujinimus. „App 
Store“ piktograma rodo, kiek programų galima naujinti.

Jei yra programų naujinimų ir prisijungiate prie „App Store“, iškart atsiranda 
„Updates“ ekranas. Pasirinkus naujinti programas, programų naujinimai atsisiunčiami 
ir automatiškai įdiegiami.

Programos naujinimai yra nauji leidimai, kuriuos galima įsigyti ar atsisiųsti su iPhone 
iš „App Store“ ar kompiuteriu „iTunes Store“.

Atnaujinti programą: 
 1 Ekrano apačioje palieskite „Updates“.

 2 Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie naujinimą, palieskite programą. 

 3 Palieskite „Update“.

Naujinti visas programas:  Ekrano apačioje palieskite „Updates“, tada palieskite 
„Update All“.

Jei bandote naujinti programą, pirktą naudojant kitą „Apple“ paskyrą, kad 
galėtumėte parsisiųsti naujinį, jūsų bus paprašyta įvesti tos paskyros ID ir slaptažodį.

Nusipirktų programų sinchronizavimas
Kai prijungiate iPhone prie kompiuterio, „iTunes“ sinchronizuoja atsisiųstas ar iPhone 
pirktas programas su „iTunes“ biblioteka. Tai leidžia pasiekti atsisiųstus duomenis 
kompiuteryje ir suteikia atsargines kopijas, jei ištrintumėte programas iš iPhone.

Atsisiųstos programų atsarginės kopijos yra padaromos, kai kitą kartą 
sinchronizuojate su „iTunes“. Kai vėliau sinchronizuojate su „iTunes“, daromos tik 
programų duomenų atsarginės kopijos.

Programos sinchronizuojamos „Applications“ sąraše „iTunes“ bibliotekoje. Jei tokio 
nėra, „iTunes“ jį sukuria. 



 192

Apie „Game Center“
„Game Center“ galite atrasti naujų žaidimų ir dalytis žaidimo patirtimi su draugais iš 
viso pasaulio. Kvieskite draugus žaisti arba naudokite automatinį atitikimą, norėdami 
surasti kitų vertų priešininkų. Norėdami matyti geriausius žaidėjus, patikrinkite 
geriausiųjų žaidėjų sąrašus. Uždirbkite papildomų taškų pasiekdami specifinių 
laimėjimų žaidime.

Pastaba:  „Game Center“ galimas ne visose šalyse ar regionuose ir jos turinys gali 
skirtis pagal šalį ar regioną.

Norint naudotis „Game Center“, reikia interneto ryšio ir „Apple ID“. Jei jau turite 
„iTunes Store“, „MobileMe“ ar kitą „Apple“ paskyrą, galite naudoti tą „Apple ID“ su 
„Game Center“. Jei dar neturite „Apple“ paskyros, „Game Center“ galite susikurti 
naują, kaip aprašyta žemiau.

„Game Center“ nustatymas
Kai pirmą kartą atidarysite „Game Center“, jūsų paklaus, ar norite leisti „push“ el. 
pašto pranešimus. (Pirmiausia jūsų gali paklausti, ar norite įjungti „Notifications“.) 
Pranešimuose gali būti įspėjimų, garsų ir ženklelių, kurie praneša apie „Game Center“ 
įvykius, net jei tuo metu nesinaudojate „Game Center“. Pvz., galite gauti įspėjimą, 
pranešantį, jog draugas pakvietė jus žaisti žaidimą. 

Leisti pranešimus: palieskite „OK“.

Jei paliesite „Don’t Allow“, negausite pranešimų, skirtų „Game Center“. Jei norite, 
pranešimus galite įjungti vėliau. Taip pat galite nurodyti, kokius pranešimus norite 
gauti.

Įjungti arba išjungti pranešimus:  „Settings“ pasirinkite „Notifications“. Išjungus 
„Notifications“, pranešimai bus išjungti visose programose.
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Nurodykite, kokių pranešimų norite „Game Center“: „Settings“ pasirinkite 
„Notifications“ > „Game Center“, tuomet konfigūruokite „Sounds“, „Alerts“ ir „Badges“ 
nustatymus. Jei „Game Center“ neatsiranda, įjunkite „Notifications“.

Nustatykite „Game Center“ informaciją, skirtą „Apple ID“:
 1 Įveskite „Apple ID“ ir slaptažodį, tada palieskite „Sign In“.

Jūsų gali paprašyti pateikti papildomą informaciją. Jei neturite „Apple ID“, ją galite 
susikurti paliesdami „Create New Account“.

 2 Norėdami sutikti su „Game Center“ sąlygomis, palieskite „Agree“.

 3 Įveskite slapyvardį – vardą, kuriuo kiti naudotojai atpažins jus.

 4 Konfigūruokite „Game Center“ nustatymus:

norėdami leisti kitiems žaidėjams pakviesti jus žaisti žaidimą, palikite „Allow Game  Â
Invites“ įjungtą. Priešingu atveju, palieskite norėdami išjungti.

Norėdami leisti naudotojams rasti jus pagal el. pašto adresą, palikite „Find Me By  Â
Email“ įjungtą. Priešingu atveju, palieskite norėdami išjungti.

Patvirtinkite savo paskyros el. pašto adresą. Jei nenorite naudoti el. pašto adreso,  Â
kurį naudojate prisijungdami prie „Apple“ paskyros, galite įvesti kitą adresą. 
Norėdami patvirtinti, kad tai jūsų adresas, atsakykite į laišką, kuris bus nusiųstas į tą 
el. pašto adresą.

Norėdami pridėti daugiau el. pašto adresų, kad naudotojai „Game Center“ galėtų  Â
susisiekti su jumis, palieskite „Add Another Email“.

 5 Kai paskyra bus sukonfigūruota, palieskite „Next“.

Pakeiskite „Game Center“ nustatymus, skirtus „Apple ID“:
 1 ekrano apačioje palieskite „Me“, tuomet palieskite paskyros antraštę.

 2 Palieskite „View Account“.

 3 Atlikite pakeitimus ir palieskite „Done“.

Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“:
 1 palieskite „Me“, tuomet ekrano apačioje palieskite paskyros antraštę.

 2 Palieskite „Sign Out“.

 3 Įveskite naują „Apple ID“ ir slaptažodį, tada palieskite „Sign In“.



Žaidimai
„Game Center“ žaidimų galima pirkti „App Store“.

Žaidimų pirkimas ir atsisiuntimas
„App Store“ skyriuje „Game Center“ rodomi žaidimai, veikiantys su „Game Center“.

Pirkite ir atsisiųskite žaidimų: palieskite „Games“, tuomet palieskite „Find Game 
Center Games“. 

Šiame skyriuje galite naršyti, pirkti ir iš jo atsisiųsti žaidimus. Jei neįvedėte kredito 
kortelės informacijos, skirtos „Apple ID“, prieš perkant ir atsisiunčiant žaidimų jums 
bus pasiūlyta ją įvesti. Žr.  skyrius, „App Store,“ 186 psl..

Jei norite pirkti žaidimą, kurį turi draugas, jo informacijos ekrane palieskite žaidimą ir 
nukeliausite tiesiai į jį „App Store“. 

Žaidimai
Ekranas „Games“ rodo žaidimus, atsisiųstus iš „App Store“. Kiekviename žaidime 
rodomas jūsų pasiekimų skaičius ir užimama vieta tarp visų to žaidimo žaidėjų.

Gauti informacijos apie žaidimą:  palieskite „Games“, tuomet palieskite žaidimą. Jei 
galima, galite matyti žaidimo geriausiųjų žaidėjų sąrašą, pasiekimus ir sužinoti, kas 
paskutiniu metu jį žaidė.

Žaisti žaidimą:  palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir palieskite „Play“.

Atsižvelgiant į nuo žaidimą, pradžios ekrane gali būti rodomos instrukcijos ar kita 
informacija, leidžianti matyti geriausiųjų žaidėjų sąrašus ir pasiekimus, nustatyti 
žaidimo parinktis bei žaisti vieno ar daugelio žaidėjų režimu. Norėdami žaisti prieš 
kitus naudotojus, galite pakviesti draugą arba naudoti automatinį atitikimą (žaidėjų 
jums suras „Game Center“). Norėdami daugiau sužinoti apie žaidimą su draugais 
„Game Center“, žr.  „Draugai,“ 196 psl..
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Daugelio žaidėjų režimo žaidimuose „Friends“ ekrane taip pat galite siųsti pakvietimą 
žaisti.

Pakvieskite draugą žaisti daugelio žaidėjų režime iš „Friends“ ekrano:
 1 ekrano apačioje palieskite „Friends“.

 2 Pasirinkite draugą.

 3 Pasirinkite žaidimą ir palieskite „Play“.

Jei galima žaidime ar reikia papildomų žaidėjų, galite pasirinkti pakviesti jų ir paliesti 
„Next“.

 4 Įveskite ir išsiųskite pakvietimą, tuomet laukite jo priėmimo.

 5 Pradėkite žaisti.

Jei draugo nėra, ar jis neatsiliepia į pakvietimą, galite paliesti „Auto-Match“, kad 
„Game Center“ surastų jums kitą žaidėją, arba, jei norite pakviesti kitą draugą, galite 
paliesti „Invite Friend“.

Kiti žaidėjai taip pat gali pakviesti jus žaisti.

Atsiliepkite į pakvietimą žaisti: pasirodžiusiame įspėjime palieskite „Accept“ arba 
„Decline“.

„Restrictions“ galite išjungti daugelio žaidėjų režimo žaidimus. 
Žr.  „Apribojimai,“ 208 psl.. Galite uždrausti kitiems žaidėjams kviesti jus žaisti „Game 
Center“ nustatymuose išjungdami „Allow Game Invites“. Žr.  „Jūsų būsena ir paskyros 
informacija,“ 197 psl..

Grįžti į „Game Center“: paspauskite Pagrindinį mygtuką, tuomet Pradžios ekrane 
palieskite „Game Center“.

Jūs taip pat galite du kartus greitai paspausti Pagrindinį mygtuką ir iš neseniai 
naudotų programų sąrašo pasirinkti „Game Center“.

Geriausiųjų žaidėjų sąrašai
Kai kurie žaidimai rodo vieną ar daugiau geriausių žaidėjų sąrašų, kuriuose matomos 
žaidėjų užimamos vietos, taškai, laikai ar kiti žaidėjo pasisekimą nurodantys vienetai.

Matyti žaidimo geriausių žaidėjų sąrašą: palieskite „Games“, tuomet pasirinkite 
žaidimą ir palieskite „Leaderboard“.

Tai pat galite žiūrėti geriausių žaidėjų sąrašus žaidime.

Jei žaidimas turi kelis sunkumo lygius („Easy“, „Normal“ ir „Hard“), „Categories“ lange 
galima pasirinkti viso žaidimo arba atskirai kurio nors sunkumo lygio geriausių 
žaidėjų sąrašą.

Geriausių žaidėjų sąrašai rodo draugų ir visų žaidėjų užimamas vietas. Galite žiūrėti 
geriausių žaidėjų sąrašo tam tikro laiko tarpo, pvz., šios dienos, šios savaitės ar viso 
laikotarpio, statistinius duomenis.



Norėdami matyti geriausių žaidėjų sąrašą horizontaliai, pasukite iPhone.

Pradėti žaisti iš geriausių žaidėjų sąrašo: viršutiniame dešiniajame kampe palieskite 
„Play“.

Pasiekimai
Kai kuriuose žaidimuose už tam tikrus pasiekimus apdovanojama papildomais 
taškais.

Matykite galimus žaidimo pasiekimus: palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą ir 
palieskite „Achievements“.

Kiekvienam pasiekimui „Game Center“ rodo, kiek papildomų taškų yra suteikta ir 
ar užbaigėte pasiekimą. Bendras pasiekimo gautų taškų skaičius rodomas viršuje. 
Papildomų taškų už tam tikrą pasiekimą galite gauti tik vieną kartą.

Pasiekimus taip pat galite matyti žaisdami žaidimą.

Paskutiniu metu žaista
Kai kurie žaidimai leidžia matyti, kurie draugai paskutiniu metu žaidė žaidimą.

Norėdami matyti, kas paskutiniu metu žaidė: palieskite „Games“, pasirinkite žaidimą 
ir palieskite „Recently Played“.

Gauti informacijos apie žaidėją:  palieskite žaidėjo vardą sąraše.

Draugai
„Game Center“ leidžia bendrauti su žaidėjais iš viso pasaulio. Draugų prie „Game 
Center“ pridedate prašydami kito žaidėjo arba priimdami prašymą iš kito žaidėjo.

Pridėti draugą prie „Game Center“:
 1 palieskite „Friends“ arba „Requests“.

 2 Palieskite +, tuomet įveskite draugo el. pašto adresą arba „Game Center“ slapyvardį.

Renkant tekstą, pasirodo adresų ir vardų atitikmenys iš adresatų sąrašo. Norėdami 
įterpti asmenį į prašymą, palieskite adresatą. Palieskite , norėdami naršyti savo 
adresatus.

Norėdami pridėti keletą draugų vienu metu, įveskite papildomų adresatų.

 3 Įveskite prašymo žinutę ir palieskite „Send“.

Draugai tapsite tik tuomet, kai tas asmuo priims prašymą.

Kiti žaidėjai taip pat gali jums siųsti prašymų. Jei gausite pranešimą, galite priimti 
prašymą, arba uždaryti jį ir atsakyti į prašymą vėliau „Request“ lange. Įspėjamasis 
ženklelis ant mygtuko „Requests“ nurodo draugų, kurių dar nepriėmėte, užklausų 
skaičių.
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Atsakyti į draugo užklausą:  Palieskite „Requests“, tuomet palieskite prašančiojo 
asmens vardą ir palieskite „Accept“, „Ignore“ arba „Report a Problem“.

Kai žaidėjas priima kito žaidėjo prašymą, jie tampa draugais. Draugų vardai rodomi 
„Friends“ ekrane.

Gauti informacijos apie žaidėją:  palieskite draugo vardą.

Ieškoti draugo:  norėdami slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą, tuomet 
palieskite paieškos lauką ir įveskite tekstą. Renkant tekstą, rodomi draugų vardai, 
kurie atitinka paieškos užklausą.

Draugo informacijos puslapyje rodoma, kiek draugų (kartu ir jus) jis turi, kiek 
skirtingų žaidimų jūsų draugas žaidė ir kiek pasiekimų jis užbaigė. Informacijos 
ekranas taip pat gali rodyti:

Žaidimus, kuriuos žaidėte kartu Â

Bendrus turimus žaidimus Â

Kitus žaidimus, kuriuos turi draugas Â

Galite paliesti žaidimą bet kuriame sąraše, norėdami matyti savo ir draugo užimamą 
vietą bendrame geriausių žaidėjų sąraše bei atitinkamus žaidimo pasiekimus.

Pakvieskite draugą žaisti: palieskite „Friends“, draugo vardą, žaidimą, tada „Play“. 
Žr.  „Žaidimai,“ 194 psl..

Pašalinti draugą: palieskite „Friends“, tuomet vardą, „Unfriend“ ir palieskite „Remove“.

Jei žaidėjas tapo agresyvus ar kitaip demonstruoja netinkamą elgesį, galite pranešti 
apie problemą.

Praneškite apie problemą dėl draugo: palieskite „Friends“, draugo vardą, tada 
„Report a Problem“. Aprašykite problemą, tuomet palieskite „Report“, norėdami 
išsiųsti pranešimą. 

Jei „Settings“ išjungsite „Multiplayer Games“, negalėsite siųsti ar gauti pakvietimų 
žaisti. Žr.  „Apribojimai,“ 208 psl..

Jūsų būsena ir paskyros informacija
„Me“ ekranas apibendrina informaciją apie draugus, žaidimus ir pasiekimus.

Teksto lauke ekrano centre galima įvesti dabartinės būsenos pranešimą. Būsena 
rodoma kartu su jūsų slapyvardžiu kitų žaidėjų „Friends“ ekranuose.

Keisti būseną:  palieskite būsenos lauką ir klaviatūra įveskite ar atnaujinkite būseną.

Žiūrėti paskyros informaciją: palieskite paskyros antraštę, tuomet palieskite „View 
Account“.

Galite keisti ar atnaujinti šiuos nustatymus:

slapyvardis Â



leisti pakvietimus žaisti Â

„Find Me By Email“ Â

el. pašto adresas „Game Center“ programoje Â

papildomi el. pašto adresai Â

Kai baigsite, palieskite „Done“.

Taip pat galite atsijungti ir prisijungti prie kitos paskyros arba susikurti naują paskyrą.

Atsijungti: palieskite paskyros antraštę, tuomet palieskite „Sign Out“.

Norėdami prisijungti prie kitos paskyros, įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį ir 
palieskite „Sign In“. Norėdami sukurti naują paskyrą, palieskite „Create New Account“ 
ir sekite instrukcijas, pasirodančias ekrane.
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Su „Settings“ galite tinkinti iPhone programas, nustatyti datą ir laiką, konfigūruoti 
tinklo jungtį bei kitas iPhone nuostatas.

Lėktuvo režimas
Esant lėktuvo režimui išjungiamos iPhone radijo ryšio ypatybės, siekiant sumažinti 
orlaivio valdymo ar elektroninės įrangos trukdžių.

Įjungti lėktuvo režimą:  palieskite „Settings“ ir įjunkite „airplane mode“.

Kai skrydžio režimas įjungtas, būsenos juostoje ekrano viršuje atsiranda . Telefono, 
radijo, „Wi-Fi“, ar „Bluetooth“ signalai yra blokuojami iPhone ir GPS yra išjungtas; tokiu 
būdu daugelis iPhone funkcijų yra išjungiamos. Negalėsite: 

skambinti ar priimti skambučių Â

atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių Â

gauti vaizdo balso pašto Â

siųsti ir gauti el. laiškų Â

naršyti internete Â

sinchronizuoti adresinės, kalendorių ar žymių (tik „MobileMe“) su „MobileMe“ ar  Â
„Microsoft Exchange“

siųsti ir gauti teksto ar MMS pranešimų Â

žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus Â

gauti akcijų kainas Â

gauti žemėlapio vietas Â

gauti orų prognozes Â

naudoti „iTunes Store“ arba „App Store“ Â

Naudokite žaidimų centrą Â
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Jei leidžia orlaivio pilotas ir tai nepažeidžia taisyklių ir nuostatų, galite naudoti iPhone 
šiems veiksmams atlikti:

klausytis muzikos ir žiūrėti vaizdo įrašus Â

klausytis anksčiau gauto vaizdinio balso pašto pranešimo Â

pasitikrinti kalendorių Â

fotografuoti ar peržiūrėti nuotraukas ar vaizdo įrašus (iPhone 4 arba naujesnis) Â

girdėti žadintuvo signalą Â

naudotis chronometru ar laikmačiu Â

naudotis skaičiuotuvu Â

užsirašyti užrašus Â

įrašyti balso įrašą Â

naudoti kompasą Â

skaitytiteksto irir el. pašto pranešimus, saugomus iPhone Â

Jei orlaivio pilotas bei taisyklės ir nuostatos leidžia, galite įjungti „Wi-Fi“. Taip galėsite:
atlikti ar priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių Â

siųsti ir gauti laiškus el. paštu Â

naršyti internete Â

sinchronizuoti adresinę, kalendorių ar žymes (tik „MobileMe“) su „MobileMe“ ar  Â
„Microsoft Exchange“

žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus Â

gauti akcijų kainas Â

gauti žemėlapio vietas Â

gauti orų prognozes Â

naudoti „iTunes Store“ arba „App Store“ Â

Naudokite žaidimų centrą Â

Taip pat gali būti leista įjungti „Bluetooth“ ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius su iPhone.

„Wi-Fi“
„Wi-Fi“ nustatymai apibrėžia, ar iPhone naudojasi vietiniais „Wi-Fi“ tinklais tam, kad 
prisijungtų prie interneto. Jei nėra galimo „Wi-Fi“ tinklo arba jūs jį išjungėte, tada 
iPhone prisijungia prie interneto koriniu ryšiu, jei tai įmanoma.

Įjungti arba išjungti „Wi-Fi“:  pasirinkite „Wi-Fi“ ir įjunkite arba išjunkite jį.

Prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo:  pasirinkite „Wi-Fi“, palaukite, kol iPhone suras galimus 
tinklus, tada pasirinkite tinklą. Jei reikia, įveskite slaptažodį ir palieskite mygtuką 
„Join“ (prie mokamų tinklų atsiranda užrakto  piktograma).
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Vos prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo rankiniu būdu, iPhone automatiškai jungsis prie 
jo, kai šis bus pasiekiamas. Jei pasiekiamas daugiau nei vienas anksčiau naudotas 
tinklas, iPhone pasirenka paskutinį kartą naudotą.

Kai iPhone prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, „Wi-Fi“  piktograma būsenos juostoje 
ekrano viršuje rodo ryšio stiprumą. Kuo daugiau padalų matote, tuo ryšys stipresnis.

Nustatyti iPhone paklausti, ar pageidaujate prisijungti prie naujo tinklo:  
pasirinkite „Wi-Fi“ ir įjunkite arba išjunkite „Ask to Join Networks“.

Kai nesate anksčiau naudoto „Wi-Fi“ tinklo zonoje ir bandote jungtis prie interneto 
naudodami „Safari“ ar „Mail“, ši parinktis praneša iPhone ieškoti kito tinklo. iPhone 
išskleidžia galimų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti. (Tinklai, kurie 
reikalauja slaptažodžio, pažymėti spynelės  piktograma.) Norint prisijungti 
prie interneto, kai „Ask to Join Networks” išjungta, prie tinklo teks prisijungti 
rankiniu būdu, jei paskutinis naudotas tinklas ar korinio ryšio duomenų tinklas yra 
neprieinamas.

Pamiršti tinklą, kad iPhone neprisijungtų automatiškai:  pasirinkite „Wi-Fi“ ir 
palieskite , esantį greta tinklo, prie kurio buvo prisijungta anksčiau. Tada palieskite 
„Forget this Network“.

Prisijungti prie uždaryto „Wi-Fi“ tinklo:  norėdami jungtis prie „Wi-Fi“ tinklo, kuris 
nerodomas nustatytų tinklų sąraše, pasirinkite „Wi-Fi“ > „Other“ ir įveskite tinklo 
pavadinimą. Jei tinklas reikalauja slaptažodžio, palieskite „Security“, palieskite 
apsaugos tipą, kurį naudoja tinklas ir įveskite slaptažodį.

Turite iš anksto žinoti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir apsaugos tipą, kad galėtumėte 
prisijungti prie uždaryto tinklo.

Kai kurie „Wi-Fi“ tinklai gali reikalauti įvesti ar suderinti tokius nustatymus, kaip 
kliento ID ar nekintamas IP adresas. Paklauskite tinklo administratoriaus, kuriuos 
nustatymus naudoti.

Suderinti nustatymus, norint prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo:  pasirinkite „Wi-Fi“, tada 
palieskite , esantį šalia tinklo.

VPN
Šis nustatymas atsiranda, kai iPhone esate suderinę VPN; tai leidžia įjungti arba 
išjungti VPN. Žr.  „Tinklas,“ 205 psl..

Asmeninis prieigos taškas
„Personal Hotspot“ (asmeninio prieigos taško) nustatymai rodomi aukščiausiu 
nustatymų lygiu bei „General“ > „Network“ nustatymuose. Žr.  „Tinklas,“ 205 psl..

Pastaba:  Atsižvelgiant į jūsų ryšio paslaugų teikėją, „Personal Hotspot“ paslaugą gali 
reikėti aktyvinti prieš nustatymams pasirodant šioje vietoje.



Pranešimai
Šis nustatymas atsiranda, kai atveriate programą (pvz. „Game Center“), naudojančią 
paslaugą „Apple Push Notification“.

„Push“ el. paštas praneša naują informaciją, net jei programa nėra vykdoma. 
Pranešimai skiriasi priklausomai nuo programos, bet tai gali būti tekstas ar garso 
signalai bei numeruotas ženkliukas programos piktogramoje Pradžios ekrane.

Norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją ir nenorėdami gauti pranešimų, galite 
išjungti pranešimus.

Įjungti / išjungti visus pranešimus:  palieskite „Notifications“ ir įjunkite ar išjunkite 
pranešimus.

Įjungti ar išjungti programos garso signalus, įspėjimus ar ženklelius:  palieskite 
„Notifications“, pasirinkite programą iš sąrašo ir pasirinkite norimų įjungti ar išjungti 
pranešimų rūšis.

Paslaugos teikėjas
Šis nustatymas atsiranda GSM modeliuose, kai esate ne savo tinklo operatoriaus 
ryšio zonoje, o kitų tinklo operatorių ryšys yra pasiekiamas, kad galėtumėte 
naudoti skambučius, vaizdo balso paštą bei korinio ryšio internetą. Galite skambinti 
naudodamiesi to tinklo paslaugos teikėjo ryšiu, su kuriuo jūsų tinklo paslaugos 
teikėjas yra pasirašęs tarptinklinių pokalbių sutartį. Gali būti taikomi papildomi 
mokesčiai. Tarptinklinių pokalbių sąskaita iš kito teikėjo bus pateikta per jūsų tinklo 
paslaugos teikėją.

Daugiau informacijos apie jūsų tinklo operatoriaus ryšio zoną bei kaip įjungti 
tarptinklinių pokalbių paslaugą, ieškokite savo tinklo operatoriaus interneto 
svetainėje.

Pasirinkti paslaugos teikėją:  palieskite „Carrier“ ir išsirinkite tinklą, prie kurio norite 
prisijungti.

Kai pasirinksite tinklą, iPhone naudos tik jį. Jei tinklas nepasiekiamas, iPhone ekrane 
pasirodo užrašas „No service“, taigi negalėsite skambinti ir priimti skambučių ar 
vaizdinių balso pašto pranešimų, taip pat prisijungti prie interneto koriniu ryšiu. 
Pasirinkę „Network Settings“, nustatykite „Automatic“, kad iPhone pats pasirinktų 
tinklą.
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„Sounds“ ir „Ring/Silent“ mygtukas
Perjungti garsumo būseną:  brūkštelėkite „Ring/Silent“ mygtuką iPhone šone.

Kai garsas nutildytas, iPhone negroja jokių melodijų, skambučių ar kitokių garsų. 
Tačiau žadintuvo signalas, nustatytas per „Clock“, lieka įjungtas.

Pastaba:  Kai kuriuose regionuose „Camera“ ir „Voice Memos“ garsai yra girdimi, net 
jei „Ring/Silent“ perjungikliu garsas išjungtas.

Nustatyti iPhone vibravimą skambučio metu:  pasirinkite „Sounds“. Norėdami 
iPhone nustatyti vibravimą tylos režime, skiltyje „Silent“   įjunkite arba išjunkite 
„Vibrate“. Norėdami nustatyti iPhone vibravimą garso režime, skiltyje „Ring“ 

 įjunkite arba išjunkite „Vibrate“.

Suderinti skambėjimo ir signalų garsumą:  pasirinkite „Sounds“ ir vilkite slankiklį. 
Arba, jeigu “Change with Buttons” yra įjungtas, naudokite garso reguliavimo 
mygtukus, esančius ant iPhone šono. Garso reguliavimo mygtukai nekeičia 
skambučio ir įspėjimo signalo garso stiprumo, jeigu tuo metu groja daina ar vaizdo 
įrašas arba pokalbio metu. 

Leisti garso reguliavimo mygtukams pakeisti skambučio ar įspėjimo signalo garso 
stiprumą:Pasirinkti „Sounds“ ir įjungti “Change with Buttons.” 

Nustatyti skambinimo signalą:  pasirinkite „Sounds“ > „Ringtone“.

Nustatyti signalų ir efektų garsus:  pasirinkite „Sounds“ ir įjunkite ar išjunkite 
elementus greta „Ring“ . Kai „Ring/Silent“ nustatytas groti, iPhone gros signalų ir 
efektų garsus, kurie yra įjungti.
Galite nustatyti iPhone groti garsus, kai:

priimate skambutį Â

gaunate teksto pranešimą Â

gaunate balso pašto pranešimą Â

gaunate el. laišką Â

siunčiate el. laišką Â

turite susitikimą, kurį nustatėte priminti Â

užrakinate iPhone Â

renkate klaviatūra Â

Ryškumas
Ekrano ryškumas veikia akumuliatoriaus eikvojimą. Patamsinkite ekraną, kad reikėtų 
rečiau įkrauti iPhone, arba nustatykite „Auto-Brightness“.

Nustatyti ekrano ryškumą:  pasirinkite „Brightness“ ir vilkite slankiklį.



Nustatyti, kad iPhone automatiškai nustatytų ryškumą:  pasirinkite „Brightness“ ir 
įjunkite ar išjunkite „Auto-Brightness“. Jei „Auto-Brightness“ įjungta, iPhone suderina 
ekrano ryškumą pagal šviesos intensyvumą aplinkoje, naudodamas integruotą 
šviesos daviklį.

Fono paveikslėlis
Nuotrauką ar paveikslėlį galite pasirinkti kaip fono paveikslėlį Pagrindiniam 
ekranui arba kaip ekrano užsklandą, kai telefonas yra užrakintas. Žr.  „Fono 
nustatymas,“ 36 psl..

Bendri nustatymai
„General“ nustatymai apima tinklo, bendrinimo, saugos bei kitus operacinės sistemos 
nustatymus. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie iPhone ir galėsite iš naujo 
nustatyti įvairius iPhone parametrus.

Apie
Pasirinkite „General“ > „About“, norėdami gauti informacijos apie iPhone, tokios kaip:

telefono tinklo pavadinimas Â

dainų, vaizdo įrašų, nuotraukų ir programų skaičius Â

bendra atminties talpa Â

likusios laisvos vietos apimtis Â

programinės įrangos versija Â

Paslaugos teikėjas Â

Modelis ir serijos numeriai Â

„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ adresai Â

 Â GSM modeliams:  IMEI („International Mobile Equipment Identity“) ir ICCID 
(„Integrated Circuit Card Identifier“ arba „Smart Card“) numeriai

 Â CMDA modeliams: MEID(„Mobile Equipment Identifier“)

Korinio ryšio siųstuvo modemo mikroprograminės įrangos versija Â

teisinė informacija Â

priežiūra Â

Naudojimas
Rodyti akumuliatoriaus įkrovimo lygį procentais:  pasirinkite „General“ > „Usage“ ir 
įjunkite „Battery Percentage“.

Peržiūrėti naudojimo statistiką:  pasirinkite „General“ > „Usage“. Čia galite matyti:
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„Usage“ – laikas, kurį iPhone aktyvus nuo tada, kai paskutinį kartą buvo visiškai  Â
įkrautas. iPhone yra budrus, kai naudojatės juo – skambinate, atsiliepiate į 
skambučius, naudojatės el. paštu, siunčiate ar gaunate teksto pranešimus, 
klausotės muzikos, naršote internete ar naudojatės kitomis iPhone funkcijomis. 
iPhone taip pat yra budrus, kai atliekate užduotis, pvz., automatiškai tikrinate, ar 
gaunate el. laiškus.

„Standby“ – laikas, kurį iPhone yra įjungtas, skaičiuojant nuo paskutinio visiško  Â
įkrovimo, įskaitant ir laiką, kurį iPhone buvo „užmigdytas“.

Pastarojo laikotarpio ir visas skambučių laikas. Â

Koriniu ryšiu gautų ir išsiųstų duomenų kiekis. Â

Ištrinti naudojimosi statistiką:  pasirinkite „General“ > „Usage“ ir palieskite „Reset 
Statistics“, norėdami ištrinti duomenų laiko statistiką. Statistika apie laiką, kai iPhone 
yra atrakintas ar veikia budėjimo režimu, nėra nustatoma iš naujo.

Tinklas
Naudokitės „Network“ nustatymais konfigūruoti VPN (virtualus privatus tinklas) 
jungtį, pasiekti „Wi-Fi“ nustatymus, arba įjungti ar išjungti „Data Roaming“.

Įjungti arba išjungti 3G (GSM modeliuose):  pasirinkite „General“ > „Network“ ir 
palieskite įjungti arba išjungti 3G.

3G naudojimas kai kuriais atvejais pagreitina interneto duomenų atsisiuntimą, bet 
gali sutrumpinti akumuliatoriaus veikimo laiką. Jei daug skambinate, galite išjungti 
3G, kad pratęstumėte akumuliatoriaus veikimo laiką.

Įjungti ir išjungti korinį ryšį: pasirinkite „General“ > „Network“, tuomet įjunkite arba 
išjunkite korinį ryšį.

Jei korinis ryšys yra išjungtas, negalėsite pasiekti interneto, kol neprisijungsite prie 
vietinio „Wi-Fi“ tinklo. Pagal išankstinius nustatymus korinis ryšys yra įjungtas.

Įjungti ir išjungti „Data Roaming“:  pasirinkite „General“ > „Network“, tuomet įjunkite 
arba išjunkite „Data Roaming“.

Tarptinklinių pokalbių duomenys įjungia interneto ir vaizdinio balso pašto prieigą 
per korinį ryšį tada, kai jūsų nepasiekia tinklo operatorius. Pavyzdžiui, norėdami 
išvengti papildomų tarptinklinių pokalbių mokesčių, keliaudami galite išjungti „Data 
Roaming“. Pagal išankstinius nustatymus „Data Roaming“ yra išjungtas.

Įjungti arba išjungti „Personal Hotspot“:  pasirinkite „General“ > „Network“ > 
„Personal Hotspot“ ir įjunkite ar išjunkite „Personal Hotspot“.

Žr.  „Asmeninis prieigos taškas,“ 25 psl..

Pridėti naują VPN konfigūraciją:  pasirinkite „General“ > „Network“ > „VPN“ > „Add 
VPN Configuration“.



VPN naudojimas organizacijoje leidžia saugiai perduoti asmeninę informaciją 
viešuoju tinklu. Gali tekti konfigūruoti VPN, pavyzdžiui, kad galėtumėte su iPhone 
prisijungti prie darbo el. pašto.

iPhone gali prisijungti prie VPN, naudojančio L2TP, PPTP ar Cisco IPSec protokolus. 
VPN veikia prisijungus tiek per „Wi-Fi“, tiek koriniu ryšiu.

Paklauskite savo tinklo administratoriaus, kokiais nustatymais naudotis. Dažniausiai, 
jei kompiuteryje nustatėte VPN, tuos pačius nustatymus galite naudoti ir iPhone.

Kai įvedate VPN nustatymus, VPN perjungiklis, kurį galite naudoti VPN įjungimui ir 
išjungimui, pasirodo „Settings“ meniu.

VPN taip pat gali automatiškai nustatyti konfigūravimo profilį. Žr.  „Prisijungimas prie 
interneto,“ 22 psl..

Pakeisti VPN konfigūraciją:  pasirinkite „General“ > „Network“ > „VPN“ ir palieskite 
konfigūraciją, kurią norite naujinti.

Įjungti arba išjungti VPN:  pasirinkite „VPN“ ir įjunkite ar išjunkite jį.

Panaikinti VPN konfigūraciją:  pasirinkite „General“ > „Network“ > „VPN“, palieskite 
mėlyną rodyklę konfigūracijos pavadinimo dešinėje, tada palieskite „Delete VPN“ 
konfigūracijos ekrano apačioje.

„Bluetooth“
iPhone gali be laidų jungtis prie „Bluetooth“ įrenginių, pvz. ausinių ir automobilių 
rinkinių, kad galėtumėte klausytis muzikos ir kalbėti laisvomis rankomis.. 
Žr.  „„Bluetooth“ įrenginių naudojimas skambučiams,“ 69 psl..

Taip pat per „Bluetooth“ galite prijungti bevielę „Apple“ klaviatūrą. Žr.  „„Apple 
Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl..

Įjungti arba išjungti „Bluetooth“:   rinkitės „General“ > „Bluetooth“ ir įjunkite arba 
išjunkite „Bluetooth“.

Vietos paslaugos
Su „Location Services“, pvz., „Maps“, „Camera“ ir „Compass“, programos ir trečiųjų 
šalių programos gali surinkti ir naudoti informaciją, padedančią nustatyti buvimo 
vietą. Informacija apie buvimo vietą, kurią surenka „Apple“, nėra naudojama asmenų 
identifikavimui. Apytikslė buvimo vieta nustatoma naudojantis galimais duomenimis 
iš korinio tinklo duomenų, vietinių „Wi-Fi“ tinklų (jei „Wi-Fi“ įjungta) ir GPS (veikiančio 
ne visose vietose).

Kai programa naudoja vietos paslaugas,  atsiranda būsenos juostoje.
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Kiekviena programa, kuri per pastarąsias 24 valandas teiravosi jūsų buvimo vietos, 
 atsiranda nustatymų ekrane, kuriame rodoma, ar vietos paslaugos įjungtos 

ar išjungtos. Galite išjungti „Location Services“ paslaugą kelioms arba visoms 
programoms, jei nepageidaujate naudoti šios funkcijos. Jei išjungiate „Location 
Services“, bus priminta ją įjungti, kai kitą kartą programa bandys naudoti šią 
paslaugą.

Norėdami įjungti arba išjungti „Location Services“ visoms programoms:  
pasirinkite „General“ > „Location Services“ ir įjunkite ar išjunkite buvimo vietos 
nustatymo funkciją.

Norėdami įjungti arba išjungti „Location Services“ kai kurioms programoms:  
Norėdami įjungti arba išjungti „Location Services“ atskiroms programoms.

Jei savo iPhone turite trečiųjų šalių programų, kurios naudoja vietos paslaugas, 
peržvelkite trečiųjų šalių naudojimosi ir privatumo užtikrinimo sąlygas, kad 
suprastumėte, kaip trečiosios šalys naudoja vietos nustatymo duomenis.

Norėdami prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, išjunkite „Location Services“, kai jo 
nenaudojate.

„Spotlight“ paieška
„Spotlight Search“ nustatymai leidžia pasirinkti turinio vietas, kuriose bus ieškoma 
bei pertvarkyti rezultatų eilę.

Nustatyti vietas, kuriose bus atliekama paieška: 
 1 pasirinkite „General“ > „Spotlight Search“.

 2 Norėdami pasirinkti ar atšaukti, palieskite elementą.

Pagal išankstinius nustatymus, naudojamos visos paieškos kategorijos.

Nustatyti paieškos rezultatuose pasirodančių kategorijų eilės tvarką: 
 1 pasirinkite „General“ > „Spotlight Search“.

 2 Palieskite , esantį prie elemento, tada vilkite aukštyn arba žemyn.

Automatinis užrakinimas
iPhone užrakinimas išjungia ekraną, taip taupant akumuliatoriaus energiją ir iPhone 
apsaugant nuo nepageidaujamų operacijų. Jūs vis tiek galite priimti skambučius, 
teksto pranešimus ir reguliuoti garsą bei naudoti mikrofono mygtuką iPhone 
erdvinio garso ausinėse klausydami muzikos ar skambindami.

Nustatyti laiką, kol iPhone užsirakins:  pasirinkite „General“ > „Auto-Lock“ ir 
pasirinkite laiką.



Įėjimo kodo užrakinimas
Pagal išankstinius nustatymus, iPhone nereikalauja įvesti slaptažodžio atrakinant.

Naujo slaptažodžio nustatymas įjungia duomenų apsaugą. Žr.  „Saugumo 
savybės,“ 51 psl..

Svarbu:  iPhone 3GS, norint įjungti duomenų apsaugą, reikia atnaujinti iOS 
programinę įrangą. Žr.  „iPhone atkūrimas,“ 274 psl..

Nustatyti įėjimo kodą:  pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir įveskite 4 skaitmenų 
kodą, tada jį pakartokite, kad patvirtintumėte. iPhone reikalaus įėjimo kodo, norint jį 
atrakinti ar nustatyti įėjimo kodo užrakto nustatymus.

Išjungti įėjimo kodo reikalavimą:  rinkitės „General“ > „Passcode Lock“, įveskite 
įėjimo kodą, palieskite „Turn Passcode Off“ ir vėl įveskite įėjimo kodą.

Pakeisti įėjimo kodą:  pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“, įveskite įėjimo kodą 
ir palieskite „Change Passcode“. Vėl įveskite įėjimo kodą, tada įveskite ir pakartokite 
naująjį įėjimo kodą.

Jei pamiršote įėjimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą. Žr.  „iPhone 
programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas,“ 273 psl..

Nustatyti laikotarpį, per kurį nebus reikalaujama įvesti kodo:  rinkitės „General“ > 
„Passcode Lock“ ir įveskite įėjimo kodą. Palieskite „Require Passcode“ ir pasirinkite, 
kiek laiko iPhone bus laukimo būsenos, kol vėl reikės įvesti įėjimo kodą jam atrakinti.

Įjungti arba išjungti „Simple Passcode“:  pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“, 
tada įjunkite arba išjunkite „Simple Passcode“.

„Simple passcode“ (paprastasis įėjimo kodas) yra keturių skaitmenų kodas. Norėdami 
pagerinti apsaugą, išjunkite paprastąjį įėjimo kodą ir kodui naudokite ilgesnę 
kombinaciją iš skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ir specialių simbolių.

Įjungti / išjungti „Voice Dial“:  pasirinkite „General“ > „Passcode Lock“ ir įjunkite ar 
išjunkite „Voice Dial“.

Duomenų ištrynimas po dešimties nepavykusių įėjimo kodo įvedimų:  rinkitės 
„General“ > „Passcode Lock“, įveskite įėjimo kodą ir palieskite „Erase Data“, norėdami 
įjungti.

Po dešimties nesėkmingų slaptažodžio įvedimų, visi nustatymai grąžinami į 
gamyklinius ir visa jūsų informacija bei medija ištrinama pašalinant duomenų 
šifravimo raktą (duomenys šifruojami 256 bitų AES šifru).

Apribojimai
iPhone galite nustatyti apriboti kai kurių programų naudojimą ir iPod turinį. 
Pavyzdžiui, tėvai gali apriboti tam tikros muzikos rodymą grojaraščiuose ar visiškai 
išjungti prieigą prie „YouTube“.

Įjungti apribojimus:
 1 Pasirinkite „General“ > „Restrictions“, tada palieskite „Enable Restrictions“.
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 2 Įveskite keturių skaitmenų įėjimo kodą. 

 3 Pakartokite kodą.

Išjungti apribojimus:  pasirinkite „General“ > „Restrictions“, tada įveskite įėjimo kodą. 
Palieskite „Disable Restrictions“, tada dar kartą įveskite kodą.

Svarbu:  Jei pamiršote įėjimo kodą, reikės atkurti iPhone programinę įrangą iš 
„iTunes“. Žr.  „iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas,“ 273 psl..

Nustatyti programos apribojimus:  nustatykite apribojimus, kurių pageidaujate, 
paliesdami ir įjungdami ar išjungdami konkrečias paslaugas. Pagal išankstinius 
nustatymus paslaugos yra įjungtos (neapribotos). Palieskite norimą funkciją, 
norėdami ją išjungti ir apriboti jos naudojimą.

Safari

Apribojus „Safari“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Norėdami naršyti 
internete ir pasiekti interneto įrašus, negalite naudoti „Safari“. Su kitomis trečiųjų 
šalių programomis galite naršyti internete, net jei „Safari“ yra išjungta.

YouTube

Apribojus „YouTube“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano.

Fotoaparatas

Apribojus „Camera“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano Negalėsite 
fotografuoti.

„FaceTime“

Negalėsite skambinti ir priimti „FaceTime“ vaizdo skambučių (iPhone 4).

iTunes

Apribojus „iTunes Store“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite 
peržiūrėti, įsigyti ar atsisiųsti svetainės turinio.

„Ping“

Negalėsite pasiekti „Ping“ ir jokių jo funkcijų.

Programų 
diegimas

Apribojus „App Store“, piktograma dingsta iš Pradžios ekrano. Negalėsite diegti 
programų iPhone.



Programų 
ištrynimas

Programų negalima ištrinti iš iPhone.  nepasirodo ant programų piktogramų 
nustatant Pradžios ekraną.

Vieta

Esamos padėties paslaugos nustatymai ir „Find My iPhone“ nustatymai 
(„MobileMe“ paskyrose ”Mail, Contacts, Calendars”) yra užrakinti ir negali būti 
keičiami.

Paskyros

Esami pašto, adresų ir kalendoriaus nustatymai yra užrakinti ir jūs negalite pridėti 
paskyrų, jas keisti ar panaikinti.

Apriboti pirkimą programose:  išjungti „In-App Purchases“. Kai įjungta, su šia funkcija 
galite pirkti papildomą turinį ar funkcijas programose, atsisiųstose iš „App Store“.

Nustatyti turinio apribojimus:  palieskite „Ratings For“ ir pasirinkite šalį iš sąrašo. 
Tuomet, naudodami šalies vertinimo sistemą, galite nustatyti apribojimus toliau 
nurodomam turiniui:

„Music & Podcasts“ Â

„Movies“ Â

„TV Shows“ Â

„Apps“ Â

Pvz., JAV, norėdami leisti tik filmus, įvertintus PG ar mažiau, palieskite „Movies“ ir iš 
sąrašo pasirinkite PG. 

Turinio, kurį apribojate, nematysite iPhone.

Pastaba:  Ne visose šalyse yra vertinimo sistema.

Apriboti daugelio žaidėjų žaidimus:  Išjungti kelių žaidėjų žaidimus.

Išjungus daugelio žaidėjų žaidimus, negalite pareikalauti varžybų, siųsti ar gauti 
pakvietimus žaisti arba „Game Center“ pridėti draugus.

Apriboti naujų draugų prijungimą: Išjungti naujų draugų prijungimą.

Kai naujų draugų prijungimas yra išjungtas, negalite nei siųsti, nei gauti naujų draugų 
užklausų „Game Center“. Jeigu daugelio žaidėjų žaidimai yra įjungti, galite tęsti 
žaidimus su esamais draugais.

Data ir laikas
Šie nustatymai pritaikyti laikui, rodomam būsenos juostoje ekrano viršuje, ir pasaulio 
laiko funkcijai bei kalendoriui nustatyti.

Nustatyti, kad iPhone rodytų 24 arba 12 valandų laiką:  pasirinkite „General“ > 
„Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „24-Hour Time“. (Kai kuriose šalyse negalima.)
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Nustatyti, kad iPhone atnaujintų laiką ir datą automatiškai:  pasirinkite „General“ > 
„Date & Time“ ir įjunkite ar išjunkite „Set Automatically“.

Jei iPhone nustatytas atnaujinti laiką ir datą automatiškai, jis gauna duomenis per 
korinio ryšio tinklą ir atnaujina laiką, pritaikydamas tai laiko juostai, kurioje esate.

Kai kurie tinklo operatoriai neteikia šios paslaugos visuose regionuose. Jei keliaujate, 
iPhone gali nesugebėti automatiškai nustatyti vietos laiko.

Nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu:  pasirinkite „General“ > „Date & Time“ ir 
išjunkite „Set Automatically“.. Palieskite „Time Zone“ ir įveskite svarbų miestą savo 
laiko juostoje. Palieskite „Date & Time“ mygtuką, tada palieskite „Set Date & Time“ ir 
įveskite datą ir laiką.

Klaviatūra
Įjungti arba išjungti „Auto-Capitalization“:   pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir 
įjunkite ar išjunkite „Auto-Capitalization“.

Pagal išankstinius nustatymus, iPhone automatiškai rašo didžiąja raide po sakinio 
pabaigą žyminčio skyrybos ar paragrafo ženklo.

Įjungti arba išjungti automatinį klaidų taisymą:   pasirinkite „General“ > „Keyboard“ 
ir įjunkite (išjunkite) automatinį klaidų taisymą.

Pagal išankstinius nustatymus, jei jūsų pasirinktos kalbos numatytoji klaviatūra turi 
žodyną, iPhone renkant tekstą, automatiškai siūlys pataisymus ar žodžius.

Įjungti / išjungti rašybos tikrinimą: pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite 
(išjunkite) rašybos tikrinimą.

Rašybos tikrinimas pabraukia neteisingai parašytus žodžius tekste. Palieskite 
pabrauktą žodį ir pamatysite siūlomus variantus. Pagal išankstinius nustatymus, 
rašybos tikrinimas yra įjungtas.

Įjungti ar išjungti didžiųjų raidžių funkciją:  pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir 
įjunkite ar išjunkite „Enable Caps Lock“.

Jei didžiųjų raidžių klavišo funkcija įjungta ir jūs dukart paliesite „Shift“  klavišą 
klaviatūroje, raidės, kurias įvesite, bus didžiosios. Jei įjungiate didžiųjų raidžių 
funkciją, „Shift“ klavišas tampa mėlynas.

Įjungti ar išjungti „.“ nuorodą:  pasirinkite „General“ > „Keyboard“ ir įjunkite „.“. 
Įjunkite arba išjunkite nuorodą.

„.“ nuoroda spausdindami galėsite įvesti tašką ir tarpą po jo tik dukart palietę tarpo 
klavišą. Ji įjungta pagal išankstinius nustatymus.

Įjungti ir išjungti klaviatūros kalbą: 
 1 pasirinkite „General“ > „Keyboards“ > „International Keyboards“.

Veikiančių klaviatūrų skaičius atsiras šalia rodyklės į dešinę.

 2 Palieskite „Add New Keyboard…“, ir pasirinkite klaviatūrą.



Galite pridėti tiek klaviatūrų, kiek norite. Norėdami išmokti naudotis papildomomis 
klaviatūromis, žr.  „Tarptautinės klaviatūros,“  priede, 265 psl..

Keisti klaviatūrų sąrašą:  pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International 
Keyboards“, tada palieskite „Edit“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Â Norėdami ištrinti klaviatūrą, palieskite , tada palieskite „Delete“.

 Â Norėdami pakeisti sąrašo tvarką, vilkite , esantį šalia klaviatūros, į naują sąrašo 
vietą.

Pakeisti klaviatūros išdėstymą:  „Settings“, pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > 
„International Keyboards“ ir pasirinkite klaviatūrą. Kiekvienos kalbos klaviatūrai galite 
parinkti skirtingus nustatymus tiek ekrane atsirandančiai klaviatūrai, tiek aparatinei 
klaviatūrai.

Programinės įrangos klaviatūros išdėstymas lemia kaip bus išdėstyta klaviatūra 
iPhone ekrane. Aparatinės klaviatūros išdėstymas nulemia „Apple Wireless Keyboard“, 
prijungtos prie iPhone, išdėstymą.

„Edit User Dictionary“ nustatymai atsiranda, jei yra įjungta kuri nors iš šių klaviatūrų:
Kinų - supaprastinta (Pinyin) Â

Kinų - tradicinė (Pinyin) Â

Kinų - tradicinė (Zhuyin)) Â

Japonų (Romaji) Â

Japonų (Ten Key) Â

Pridėti žodį į žodyną: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „Edit User 
Dictionary“. Palieskite +, palieskite žodžio laukelį ir įrašykite žodį, tuomet palieskite 
„Yomi“, „Pinyin“ ar „Zhuyin“ laukelį ir įrašykite informaciją.

Turite keletą pasirinkimų kiekvienam žodžiui, priklausomai nuo to, kuri klaviatūra yra 
įjungta.

Žr.  „Tarptautinės klaviatūros,“  priede, 265 psl..

Tarptautiniai nustatymai
Naudokite „International“ nustatymus, norėdami nustatyti iPhone, kalbą, įjungti / 
išjungti skirtingų kalbų klaviatūras, nustatyti datą, laiką ir regiono numerių formatus.

Nustatyti iPhone kalbą:  pasirinkite „General“ > „International“ > „Language“, tuomet 
pasirinkite norimą naudoti kalbą ir palieskite „Done“.

Nustatyti „Voice Control“ kalbą iPhone:  pasirinkite „General“ > „International“ > 
„Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Įjungti ir išjungti klaviatūros kalbą: 
 1 pasirinkite „General“ > „International“ > „Keyboards“.

Veikiančių klaviatūrų skaičius atsiras šalia rodyklės į dešinę.

 2 Palieskite „Add New Keyboard…“, ir pasirinkite klaviatūrą.
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Galite pridėti tiek klaviatūrų, kiek norite. Norėdami išmokti naudotis papildomomis 
klaviatūromis, žr.  „Tarptautinės klaviatūros,“  priede, 265 psl..

Keisti klaviatūrų sąrašą:  pasirinkite „General“ > „International “ > „Keyboards“, tada 
palieskite „Edit“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Â Norėdami ištrinti klaviatūrą, palieskite , tada palieskite „Delete“.

 Â Norėdami pakeisti sąrašo tvarką, vilkite , esantį šalia klaviatūros, į naują sąrašo 
vietą.

Pakeisti klaviatūros išdėstymą:  „Settings“, pasirinkite „General“ > „International “ 
> „Keyboards“ ir pasirinkite klaviatūrą. Kiekvienos kalbos klaviatūrai galite parinkti 
skirtingus nustatymus tiek ekrane atsirandančiai klaviatūrai, tiek aparatinei 
klaviatūrai.

Programinės įrangos klaviatūros išdėstymas lemia kaip bus išdėstyta klaviatūra 
iPhone ekrane. Aparatinės klaviatūros išdėstymas lemia, kaip bus išdėstyta „Apple 
Wireless Keyboard“, prijungta prie iPhone.

Nustatyti datos, laiko ir telefono numerio formatus:  pasirinkite „General“ > 
„International“ > „Region Format“ ir pasirinkite savo regioną.

iPhone pirminėse programose dienos ir mėnesiai rodomi ta kalba, kurią pasirinksite 
„Region Format“.

Nustatyti kalendoriaus formatą:  pasirinkite „General“ > „International“ > „Calendar“ 
ir pasirinkite formatą.

Pritaikymas neįgaliesiems
Norėdami įjungti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, pasirinkite „Accessibility“ ir 
pasirinkite norimas funkcijas. Žr.  skyrius, „Pritaikymas neįgaliesiems,“ 245 psl..

Profiliai
Šis nustatymas atsiranda, jei iPhone įdiegiamas daugiau nei vienas profilis. Norėdami 
pamatyti informaciją apie įdiegtus profilius, palieskite profilį.

iPhone nustatymas iš naujo
Iš naujo nustatyti visus nustatymus:  pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite 
„Reset All Settings“.

Visi jūsų atlikti nustatymai iš naujo nustatyti į gamyklinius parametrus Duomenys 
(pvz., adresatai ir kalendoriai) bei medija (pvz., dainos ir vaizdo įrašai) nepaveikiami.

Ištrinti visą informaciją ir nustatymus:  prijunkite iPhone prie kompiuterio ar 
maitinimo adapterio. Pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite „Erase All Content 
and Settings“.

Tokiu būdu visi nustatymai grąžinami į gamyklinius ir visa jūsų informacija bei medija 
ištrinama pašalinant duomenų šifravimo raktą (duomenys šifruojami 256 bitų AES 
šifru).



Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus:  pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite 
„Reset Network Settings“.

Kai iš naujo nustatote tinklo nustatymus, anksčiau naudotų tinklų ir VPN nustatymų, 
neįdiegtų konfigūravimo profilio, sąrašas pašalinamas. „Wi-Fi“ išjungiamas ir vėl 
įjungiamas, taip atjungiant jus nuo bet kokio tinklo, prie kurio buvote prisijungę. „Wi-
Fi“ ir „Ask to Join Networks“ nustatymai lieka įjungti.

Norėdami pašalinti konfigūravimo profilio įdiegtus VPN nustatymus, pasirinkite 
„Settings“ > „General“ > „Profile“, tuomet pasirinkite profilį ir palieskite „Remove“.

Atkurti klaviatūros žodyno nustatymus:  pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite 
„Reset Keyboard Dictionary“.

Žodžiai pridedami prie klaviatūros žodyno tada, kai spausdindami ignoruojate 
iPhone siūlomus žodžius. Palieskite žodį arba atsisakykite taisymo ir pridėkite žodį 
prie klaviatūros žodyno. Iš naujo nustatant klaviatūros žodyno nustatymus, ištrinami 
visi jūsų įrašyti žodžiai.

Atkurti Pradžios ekrano išdėstymą:  pasirinkite „General“ > „Reset“ ir palieskite 
„Reset Home Screen Layout“.

Atkurti buvimo vietos nustatymo įspėjimus:  pasirinkite „General“ > „Reset“ ir 
palieskite „Reset Location Warnings“.

Buvimo vietos įspėjimai yra programų (pvz. „Camera“, „Compass“ ir „Maps“) užklausos, 
skirtos naudoti „Location Services“ su tomis programomis. iPhone rodo įspėjimą, kai 
programa pirmą kartą prašo leidimo naudoti vietos duomenis. Jei įspėjime paliesite 
„Cancel“, įspėjimas daugiau nebus rodomas. Norėdami toliau gauti įspėjimus, 
palieskite „Reset Location Warnings“.

Paštas, adresatai, kalendorius
Naudokite „Mail, Contacts, Calendars“ nustatymus, norėdami nustatyti ir pritaikyti 
programas iPhone: 

„Microsoft Exchange“ (paštas, adresatai, kalendorius) Â

„MobileMe“ (paštai, adresatai, kalendorius, žymės, užrašai bei „Find My iPhone“) Â

„Google“ (paštas, kalendorius ir užrašai) Â

„Yahoo!“ (paštas, kalendorius ir užrašai) Â

„AOL“ (paštas ir užrašai) Â

Kitos POP ir IMAP pašto sistemos Â

LDAP ar „CardDAV“ „Contacts“ paskyros Â

„CalDAV“ ar „iCalendar“ (.ics) „Calendars“ paskyros Â
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Paskyros
„Accounts“ skyrius leidžia nustatyti paskyras iPhone. Atsirandantys specifiniai 
nustatymai priklauso nuo paskyros, kurią nustatote, tipo. Jūsų paslaugų teikėjas ar 
sistemos administratorius turėtų suteikti informaciją, kurią reikia įvesti.

Daugiau informacijos ieškokite: 
 „ Â Pašto, adresinės ir kalendorių paskyrų pridėjimas,“ 26 psl.

 „ Â Adresatų pridėjimas,“ 227 psl.

 „ Â Kalendorių užsisakymas,“ 123 psl.

Pakeisti paskyros nustatymus:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite 
paskyrą, tada keiskite, kaip pageidaujate.

Paskyros nustatymų pakeitimai iPhonenėra sinchronizuojami su kompiuteriu, taigi 
galite konfigūruoti paskyrą dirbti su iPhone, nepakenkdami paskyros nustatymams 
kompiuteryje.

Nustoti naudoti paskyrą:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, 
tada įjunkite „Account“ paslaugą (pvz., „Mail“, „Calendars“ ar „Notes“).

Jei paskyra išjungta, iPhone jos nerodo ir nesinchronizuoja informacijos su ja, kol jūs 
ją vėl įjungsite.

Nustatyti išsamesnius nustatymus:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, 
pasirinkite paskyrą, tada:

 Â Norėdami nustatyti, ar juodraščiai, išsiųsti ir ištrinti pranešimai saugomi iPhone ar 
el. pašto dėžutėje (tik IMAP paskyroms), palieskite „Advanced“ ir pasirinkite „Drafts 
Mailbox“, „Sent Mailbox“ ar „Deleted Mailbox“.

Jei saugosite pranešimus iPhone, galėsite juos peržiūrėti ir tada, kai iPhone nebus 
prijungtas prie interneto.

 Â Norėdami nustatyti, kiek laiko pranešimai bus saugomi iPhone, palieskite „Advanced“ 
ir palieskite „Remove“, tada pasirinkite laiką: niekada, po dienos, po savaitės arba 
po mėnesio.

 Â Norėdami nustatyti el. pašto serverio nustatymus, palieskite „Host Name“, „User 
Name“ ar „Password“ po „Incoming Mail Server“ ar „Outgoing Mail Server“. Teisingų 
nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų teikėjo.

 Â Norėdami nustatyti SSL ir slaptažodžio nustatymus, palieskite „Advanced“. Teisingų 
nustatymų teiraukitės savo tinklo administratoriaus ar interneto paslaugų teikėjo.

Ištrinti paskyrą iš iPhone:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, pasirinkite paskyrą, 
tada slinkite žemyn ir palieskite „Delete Account“.

Ištrynę paskyrą nebegalėsite prie jos prisijungti su iPhone. Visa el. pašto, adresinės, 
kalendoriaus ir žymių informacija pašalinama iš iPhone. Tačiau paskyros ištrynimas 
nepašalina paskyros arba su ja susijusios informacijos iš kompiuterio.



Naujų duomenų atsiuntimas
Šis nustatymas leidžia įjungti arba išjungti „Push“ paslaugą „MobileMe“, „Microsoft 
Exchange“, „Yahoo!“ ir bet kokios kitos „push“ paskyros, sukonfigūruotos iPhone. 
„Push“ paskyros automatiškai pateikia naują informaciją į iPhone, kai nauja 
informacija atsiranda serveryje (gali vėluoti). Norėdami sustabdyti el. pašto ar kitos 
informacijos pristatymą bei taupyti akumuliatoriaus energiją, galite išjungti „Push“.

Kai „Push“ išjungtas, su paskyromis, nepalaikančiomis „push“ el. pašto, duomenys 
vis tiek gali būti siunčiami - iPhone gali patikrinti serverį ir matyti galimą naują 
informaciją. Naudokite „Fetch New Data“ nustatymą, kad nustatytumėte, kaip 
dažnai užklausti naujų duomenų. Kad akumuliatorius būtų naudojamas optimaliai, 
nenustatykite per dažno intervalo. 

Įjungti „Push“:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Fetch New Data“, tuomet, 
norėdami įjungti „Push“, palieskite jį.

Nustatyti duomenų pristatymo intervalą:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ 
> „Fetch New Data“, tuomet pasirinkite, kaip dažnai norite gauti visų paskyrų 
duomenis.

Norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją, nustatykite rečiausią intervalą.

„Push“ nustatymas „OFF“ (ar „Fetch“ nustatymas „Manually“ „Fetch New Data“ ekrane) 
panaikins asmeninės paskyros nustatymus.

Paštas
„Mail“ nustatymai taikomi visoms iPhone sukurtoms paskyroms (gali būti išimčių).

Norėdami įjungti arba išjungti garsinius įspėjimus apie gautą ar išsiųstą pranešimą, 
naudokite nustatymus „Sounds“.

Nustatyti pranešimų skaičių, rodomą iPhone:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ 
> „Show“, tada pasirinkite nustatymą.

Pasirinkite matyti naujausius 25, 50, 75, 100 arba 200 pranešimų. Norėdami atsisiųsti 
papildomų pranešimų, būdami „Mail“, slinkite į sąrašo apačią ir palieskite „Load More 
Messages“.

Pastaba:  „Microsoft Exchange“ paskyroms pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir 
pasirinkite „Exchange“ paskyrą. Palieskite „Mail days to sync“ ir pasirinkite pašto dienų 
skaičių, kurį norite sinchronizuoti su serveriu.

Nustatyti, kiek kiekvieno pranešimo eilučių rodoma pranešimų sąraše:  pasirinkite 
„Mail, Contacts, Calendars“ > „Preview“, tada pasirinkite nustatymą.

Galite pasirinkti matyti iki penkių kiekvieno pranešimo eilučių. Tokiu būdu galite 
peržvelgti visus pranešimus ir žinoti, kas juose rašoma.
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Nustatyti mažiausią pranešimų šrifto dydį:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ 
> „Minimum Font Size“, tada pasirinkite „Small“, „Medium“, „Large“, „Extra Large“ arba 
„Giant“.

Nustatyti, ar iPhone rodys „To“ ir „Cc“ etiketes pranešimų sąraše:  pasirinkite „Mail, 
Contacts, Calendars“, tada įjunkite arba išjunkite „Show To/Cc Label“.

Jei „Show To/Cc Label“ įjungtas,  ar  greta kiekvieno pranešimo sąraše parodys, 
ar pranešimas buvo adresuotas tiesiogiai jums, ar gavote kopiją.

Nustatyti, kad iPhone paklaustų, ar tikrai norite ištrinti pranešimą:  pasirinkite 
„Mail, Contacts, Calendars“ ir „Mail“ nustatymuose įjunkite arba išjunkite „Ask Before 
Deleting“.

Nustatyti, kad iPhone automatiškai įkeltų nutolusius vaizdus:  pasirinkite „Mail, 
Contacts, Calendars“ ir įjunkite arba išjunkite „Load Remote Images“.

Nustatyti, kad pranešimai būtų rikiuojami pagal sąryšį:  pasirinkite „Mail, Contacts, 
Calendars“ ir įjunkite arba išjunkite „Organize By Thread“.

Nustatyti, kad iPhone atsiųstų kiekvieną jūsų išsiųsto pranešimo kopiją:  
pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir įjunkite (išjunkite) „Always Bcc Myself“.

Pridėti parašą prie pranešimo:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > „Signature“, 
tada įveskite parašą.

Galite nustatyti iPhone pridėti parašą (pavyzdžiui, mėgstamą citatą, vardą, laipsnį, 
telefono numerį) kiekvieno pranešimo pabaigoje.

Nustatyti pagrindinę el. pašto paskyrą:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ > 
„Default Account“, tada pasirinkite paskyrą.

Šie nustatymai apibrėžia, iš kurios el. pašto paskyros bus išsiųsti pranešimai, kai 
sukursite pranešimą, naudodami kitas iPhone programas, pavyzdžiui, siųsite 
nuotrauką iš „Photos“ ar paliesite verslo el. pašto adresą „Maps“. Norėdami išsiųsti 
pranešimą iš kitos paskyros, pranešime palieskite „From“ laukelį ir pasirinkite kitą 
paskyrą.

Adresinė
Nustatyti adresatų išdėstymą:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada po 
„Contacts“ palieskite „Sort Order“ ir atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Â norėdami rūšiuoti pagal vardą, palieskite „First, Last“.

 Â norėdami rūšiuoti pagal pavardę, palieskite „Last, First“.

Nustatyti adresatų rodymą:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“, tada po 
„Contacts“ palieskite „Display Order“ ir atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

 Â pirma rodyti vardą, palieskite „First, Last“.

 Â pirma rodyti pavardę, palieskite „Last, First“.

Importuoti adresatus iš SIM kortelės (GSM modeliuose):  pasirinkite „Mail, Contacts, 
Calendars“, tada palieskite „Import SIM Contacts“.



SIM kortelės adresatų informacija importuojama į iPhone. Jei „Contacts“ įjungta 
„MobileMe“, „Microsoft Exchange“ ar „CardDAV“ paskyroje, bus paprašyta pasirinkti, į 
kurią paskyrą norėtumėte įdėti SIM kortelės adresatus.

Kalendoriai
Nustatyti signalą skambėti, kai gaunate kvietimą susitikti:  pasirinkite „Mail, 
Contacts, Calendars“, tada norėdami įjungti po „Calendar“ palieskite „New Invitation 
Alerts“.

Nustatyti, kokio senumo įvykius iPhone rodys kalendoriuje:  pasirinkite „Mail, 
Contacts, Calendars“ > „Sync“, tada pasirinkite laikotarpį.

Įjungti kalendoriaus laiko juostos palaikymą:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ 
> „Time Zone Support“, tada įjunkite „Time Zone Support“. Pasirinkite laiko juostą 
paliesdami „Time Zone“ ir įvesdami svarbiausio miesto pavadinimą.

Kai „Time Zone Support“ įjungta, kalendorius rodo įvykių datas ir laiką pasirinkto 
miesto laiko zonoje. Kai „Time Zone Support“ išjungta, kalendorius rodo įvykius laiko 
zonoje jūsų buvimo vietoje pagal nustatytą tinklo laiką.

Nustatyti pagrindinį kalendorių:  pasirinkite „Mail, Contacts, Calendars“ ir po 
„Calendar“, norėdami pasirinkti numatytąjį kalendorių su naujais įvykiais, palieskite 
„Default Calendar“. Šis nustatymas atsiranda, jei iPhone sinchronizuojamas daugiau 
nei vienas kalendorius.

Svarbu:  Kai kurie tinklo paslaugos teikėjai neteikia šios paslaugos visuose 
regionuose. Jei keliaujate, iPhone gali nerodyti įvykių tiksliu vietos laiku. Norėdami 
rankiniu būdu nustatyti tikslų laiką, žr.  „Data ir laikas,“ 210 psl..

Užrašai
„Default Account“ nustatymai atsiranda tuomet, kai naudojate daugiau nei vieną 
paskyrą, kurios užrašus galima sinchronizuoti.

Nustatyti prie kurios paskyros bus priskiriami užrašai:  pasirinkite „Mail, Contacts, 
Calendars“, prie „Notes“ palieskite „Default Account“ ir pasirinkite paskyrą.

Telefonas
Naudokite „Phone“ nustatymus norėdami peradresuoti įeinančius skambučius, 
įjungti ar išjungti skambučio laukimo režimą, pakeisti slaptažodį ir kitus nustatymus. 
Kaip ir pažymėta, kai kurie nustatymai galimi tik GSM modeliams. Gali būti taikomi 
papildomi mokesčiai. Dėl kainų ir pasiekiamumo teiraukitės paslaugų teikėjo.

„FaceTime“
Įjungti ir išjungti „FaceTime“ (iPhone 4):  Įjunkite arba išjunkite „FaceTime“. Jei 
„FaceTime“ įjungtas, jūsų numeris bus rodomas pašnekovams.
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Skambučių peradresavimas
Peradresuoti įeinančius skambučius (GSM modeliuose):

 1 Pasirinkite „Phone“ > „Call Forwarding“ ir įjunkite „Call Forwarding“.

 2 „Forwarding To“ ekrane įveskite telefono numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti 
skambučius.

Daugiau informacijos apie skambučių peradresavimą, bei kaip peradresuoti 
skambučius CDMA modeliuose, rasite  „Skambučių peradresavimas,“ 73 psl.

Skambučio laukimas
Įjungti arba išjungti skambučio laukimo režimą (GSM modeliuose):  pasirinkite 
„Phone“ > „Call Waiting“, tada įjunkite ar išjunkite „Call Waiting“.
Daugiau informacijos apie skambučių laukimo režimą, bei kaip įjungti ir išjungti šį 
režimą CDMA modeliuose, rasite  „Skambučio laukimas,“ 74 psl..

Rodyti skambintojo ID
Rodyti arba paslėpti skambintojo ID (GSM modeliuose):  pasirinkite „Phone“ > 
„Show My Caller ID“, tada įjunkite ar išjunkite „Show My Caller ID“.

Daugiau informacijos apie skambintojo ID, bei kaip rodyti ar paslėpti savo 
skambintojo ID CDMA modeliuose, rasite  „Skambintojo ID,“ 74 psl..

iPhone naudojimas su teletaipu (TTY)
Kai kuriuose regionuose teletaipu naudojasi kurtieji ar klausos sutrikimų turintys 
žmonės spausdindami ir skaitydami tekstą. Galite naudoti iPhone su TTY 
mechanizmu, jei turite iPhone „TTY Adapter“ kabelį, parduodamą atskirai daugelyje 
šalių.

Prijungti iPhone prie TTY aparato:  pasirinkite „Phone“, tada įjunkite TTY. Tuomet 
prijunkite iPhone prie TTY aparato naudodami iPhone „TTY Adapter“ laidą.

Daugiau informacijos apie teletaipo naudojimą rasite prie aparato pridėtuose 
aprašymuose.

Norėdami daugiau informacijos apie kitas iPhone pritaikymo neįgaliesiems funkcijas, 
žr.  skyrius, „Pritaikymas neįgaliesiems,“ 245 psl..

Skambinimas iš užsienio
Nustatyti iPhone pridėti teisingą kodą, skambinant iš kitos šalies:  „Settings“ 
palieskite „Phone“ ir įjunkite „International Assist“. Tai leidžia skambinti į gimtinę, 
naudojant numerius adresatuose ir „favorites“ sąraše, nepridedant skaičiaus ar šalies 
kodo. „International Assist“ veikia tik su JAV telefonų numeriais.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „iPhone naudojimas užsienyje.,“ 76 psl..



Balso pašto slaptažodžio pakeitimas
Balso pašto slaptažodis saugo jūsų balso pašto dėžutę nuo pašalinių. Norėdami gauti 
pranešimų iš kito telefono, slaptažodį turite įvesti, tik jei skambinate. Jums nereikės 
įvesti slaptažodžio, kai naudosite balso paštą iPhone.

Pakeisti balso pašto slaptažodį:  pasirinkite „Phone“ > „Change Voicemail Password“.

SIM kortelės užrakinimas
Galite užrakinti SIM kortelę (GSM modeliuose), kad ji nebūtų naudojama be 
Asmeninio identifikacijos numerio (PIN). Kiekvieną kartą įjungdami iPhone turite 
įvesti PIN kodą. Kai kurie paslaugų teikėjai reikalauja SIM kortelės PIN kodo, kad 
galėtumėte naudotis iPhone.

Svarbu:  Jei tris kartus iš eilės neteisingai įvesite PIN kodą, gali prireikti įvesti PUK 
kodą (asmeninis atblokavimo raktas), kad vėl įgalintumėte SIM kortelę. Vadovaukitės 
SIM kortelės dokumentacija arba susisiekite su paslaugos teikėju. Kai kurie korinio 
ryšio tinklai gali nepriimti pagalbos skambučio iš iPhone, jei SIM kortelė užrakinta.

Įjungti arba išjungti SIM kortelės PIN kodą:
 1 Pasirinkite „Phone“ > „SIM PIN“, tada įjunkite ar išjunkite SIM kortelės PIN kodą.

 2 Norėdami patvirtinti, įveskite PIN kodą. Naudokite operatoriaus suteiktą ar universalų 
jo PIN kodą.

Pakeisti SIM kortelės PIN kodą:
 1 Pasirinkite „Phone“ > „SIM PIN“.

 2 Įjunkite „SIM PIN“, tada palieskite „Change PIN“.

 3 Įveskite dabartinį PIN kodą, tuomet naują PIN kodą.

 4 Norėdami patvirtinti, dar kartą įveskite naują PIN kodą ir palieskite „Done“.

Prisijungimas prie operatoriaus paslaugų
Priklausomai nuo paslaugos teikėjo, galėsite prisijungti prie kai kurių jo teikiamų 
paslaugų tiesiogiai per iPhone. Pavyzdžiui, galėsite pasitikrinti sąskaitos balansą, 
susisiekti su telefono informacijos biuru bei pasitikrinti, kiek minučių jums dar liko.

Prisijungti prie operatoriaus paslaugų:  pasirinkite „Phone“. Tada slinkite žemyn ir 
palieskite mygtuką, skirtą operatoriaus paslaugoms.

Kai užklausiate informacijos apie sąskaitos balansą, teikėjas gali atsiųsti duomenis 
teksto pranešimu. Susisiekite su savo paslaugos teikėju, kad sužinotumėte, ar 
paslaugoms taikomi mokesčiai.

Safari
„Safari“ nustatymai leis pasirinkti internetinės paieškos variklį, nustatyti apsaugos 
parametrus, o kūrėjams leis derinti programą.
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Bendri nustatymai
Pasirinkti paieškos sistemą:  pasirinkite „Safari“ > „Search Engine“ ir pasirinkite 
paieškos sistemą, kuria pageidaujate naudotis.
Galite nustatyti, kad „Safari“ automatiškai užpildytų tinklalapių formas, naudodama 
adresato duomenis, anksčiau įvestus vardus bei slaptažodžius ar naudotų abu 
variantus.

Įjungti „AutoFill“:  pasirinkite „Safari“ > „AutoFill“, tuomet pasirinkite vieną iš toliau 
esančių variantų:

 Â Norėdami naudoti adresinės duomenis, įjunkite „Use Contact Info“, tada pasirinkite 
„My Info“ ir norimą naudoti adresatą.

„Safari“ naudoja duomenis iš „Contacts“ adresatų laukelių ir tinklalapių formų 
pildymui.

 Â Norėdami naudoti duomenis apie vardus ir slaptažodžius, įjunkite „Names & 
Passwords“.

Kai ši funkcija įjungta, „Safari“ prisimena vardus ir slaptažodžius iš aplankytų 
tinklalapių bei automatiškai užpildo duomenis, kai dar kartą lankotės tinklalapyje.

 Â Norėdami pašalinti „AutoFil“ duomenis, palieskite „Clear All“.

Saugumas
Pagal išankstinius nustatymus, „Safari“ nustatyta rodyti visas tinklalapio funkcijas, 
kaip filmai, animacija, tinklo programos. Norėdami apsaugoti iPhone nuo galimų 
saugumo internete problemų, galite keisti saugumo nustatymus.

Pakeisti saugumo nustatymus:  pasirinkite „Safari“, tada sekite šiais nurodymais:

 Â Norėdami būti įspėti, kai apsilankote galimai apgaulinguose tinklalapiuose, įjunkite 
„Fraud Warning“.

„Fraud warning“ apsaugo jus nuo galimai apgaulingų interneto svetainių. Kai 
apsilankote įtartinoje svetainėje, „Safari“ perspėja apie įtarimus ir neįkelia puslapio.

 Â Norėdami įjungti ar išjungti „JavaScript“ programavimo kalbą, įjunkite ar išjunkite 
„JavaScript“.

Su „JavaScript“ programavimo kalba programuotojai gali valdyti puslapio 
elementus, pavyzdžiui, puslapis, naudojantis „JavaScript“, gali rodyti dabartinę datą 
bei laiką arba nustatyti naują puslapį atsirasti naujame iššokančiame puslapyje.

 Â Norėdami įjungti arba išjungti iššokančius langus, įjunkite arba išjunkite „Block Pop-
ups“. „Block Pop-ups“ sustabdo tik tuos langus, kurie iššoka uždarant puslapį arba 
norint atidaryti puslapį , kai renkamas jo adresas. Langai, kurie iššoka palietus 
nuorodą. nėra užblokuojami.

 Â Norėdami nustatyti „Safari“ leisti slapukus, palieskite „Accept Cookies“ ir pasirinkite 
„Never“, „From visited“ ar „Always“.



Slapukas yra dalis informacijos, kurią svetainė išsaugo iPhone, kad kitą kartą 
jungiantis Jus atsimintų. Taip tinklalapiai gali būti pritaikyti jums pagal pateiktą 
informaciją.

Kai kurie puslapiai gali tinkamai neveikti, kol nenustatysite iPhone priimti slapukų.

 Â Norėdami išvalyti duomenų bazę, palieskite „Databases“, o tada „Edit“. Palieskite  
esantį šalia duomenų bazės, tuomet palieskite „Delete“.

Kai kurios internetinės programos naudoja duomenų bazes, kad iPhone išsaugotų 
informaciją apie programą.

 Â Norėdami išvalyti aplankytų puslapių istoriją, palieskite „Clear History“.

 Â Norėdami ištrinti slapukus iš „Safari“, palieskite „Clear Cookies“.

 Â Norėdami išvalyti naršyklės talpyklą, palieskite „Clear Cache“.

Naršyklės talpykla saugo puslapių turinį, taigi puslapiai kitą kartą, kai juose 
apsilankysite, atsidarys greičiau. Jei atidarytas puslapis nerodo naujo turinio, gali 
padėti talpyklos išvalymas.

Kūrėjas
Suderinimo konsolė gali padėti ištaisyti tinklalapio klaidas. Jei ji įjungta, įvykus 
tinklalapio klaidai, automatiškai pasirodo konsolė.

Įjungti arba išjungti suderinimo konsolę:  pasirinkite „Safari“ > „Developer“, tada 
įjunkite ar išjunkite „Debug Console“.

Pranešimai
Norėdami reguliuoti SMS ir MMS pranešimų nustatymus, naudokitės „Messages“ 
nustatymais. 

Pastaba:  „MMS Messaging“ ir „Show Subject Field“ nustatymai neatsiranda, jei 
paslaugos teikėjas neteikia MMS paslaugos.

Pasirinkti, ar norite matyti pranešimų peržiūrą Pradžios ekrane:  pasirinkite 
„Messages“ ir įjunkite ar išjunkite „Show Preview“.

Nustatyti, kiek kartų groti pranešimų įspėjimą („iOS“ 4.3):  Pasirinkite „Messages“, 
palieskite „Play Alert Tone“ ir nustatykite, kiek kartų įspėjimas pasirodys, jei 
neatsakysite.

Įjungti / išjungti MMS pranešimus:  pasirinkite „Messages“ ir įjunkite ar išjunkite 
„MMS Messaging“. Jei MMS pranešimų siuntimas išjungtas, negalėsite gauti MMS 
failų priedų, pvz., vaizdų ar garsų.

Įjungti / išjungti „Group Messaging“:  pasirinkite „Messages“ ir įjunkite ar išjunkite 
„Group Messaging“. (Grupinės žinutės galimos ne visose šalyse ar regionuose.)

Rodyti temos eilutę siunčiamiems ar gaunamiems pranešimams:  pasirinkite 
„Messages“ ir įjunkite „Show Subject Field“.
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Rodyti simbolių skaičiuoklę siunčiamiems ir gaunamiems pranešimams:  
pasirinkite „Messages“ ir įjunkite „Character Count“. „Character count“ skaičiuoja visus 
simbolius (įskaitant tarpus bei skyrybos ir paragrafo ženklus) ir atsiranda rašant, kai 
pranešimas ilgesnis, nei dvi eilutės.

iPod
Norėdami keisti muzikos ir vaizdo įrašų atkūrimo iPod nustatymus, naudokite „iPod 
Settings“.

Muzika
„Music“ nustatymai pritaikyti dainoms, medijos failams ir garso knygoms.

Įjungti / išjungti „Shake to Shuffle“:  pasirinkiteiPod, tuomet įjunkite arba išjunkite 
„Shake to Shuffle“. Kai „Shake to Shuffle“ įjungta, norėdami įjungti maišymą ir iš karto 
keisti grojamą dainą, galite papurtyti iPhone.

Nustatyti „iTunes“ groti dainas tuo pačiu garsumu:  „iTunes“ pasirinkite „iTunes“ 
> „Preferences“, jei naudojate „Mac“, ar „Edit“ > „Preferences“, jei naudojate asmenį 
kompiuterį. Tada spustelkite „Playback“ ir pasirinkite „Sound Check“.

Nustatyti iPhone naudoti „iTunes“ garso nustatymus („Sound Check“):  
pasirinkiteiPod ir įjunkite „Sound Check“.

Norėdami tinkinti iPhone garsus, galite naudoti vienodintuvą:  pasirinkite iPod > 
„EQ“ ir pasirinkite nustatymą.

Nustatyti didžiausią galimą muzikos ir vaizdo įrašų garsą:  pasirinkite iPod > 
„Volume Limit“ ir vilkite slankiklį, kad nustatytumėte didžiausią galimą garsą.

Palieskite „Lock Volume Limit“, norėdami priskirti kodą ir taip apsaugoti nustatymą 
nuo pakeitimo.

Didžiausio galimo garso nustatymas riboja muzikos (įskaitant medijos failus ir garso 
knygas) ir vaizdo įrašų (taip pat ir išsinuomotų filmų) garsumą tik tada, kai ausinės ar 
garsiakalbiai prijungti prie iPhone.

ĮSPĖJIMAS:  Norėdami gauti daugiau svarbios informacijos apie saugumą 
vairuojant, žr. Svarbios gaminio informacijos vadovą adresu support.apple.com/
lt_LT/manuals/iphone.

Rodyti dainų tekstą ir medijos failų informaciją:  pasirinkite iPod ir įjunkite „Lyrics & 
Podcast Info“.

Vaizdo įrašai
„Video“ nustatymai taikomi vaizdo turiniui taip pat išsinuomotiems filmams ir TV 
programoms. Galite nustatyti, ar tęsti anksčiau pradėtus žiūrėti vaizdo įrašus, įjungti 
arba išjungti subtitrus bei nustatyti iPhone rodyti vaizdo įrašus televizoriuje.

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/


Nustatyti, kur tęsti pradėto vaizdo įrašo žiūrėjimą:  pasirinkite iPod > „Start Playing“, 
tada pasirinkite, ar pageidaujate pradėtą žiūrėti vaizdo įrašą vėl žiūrėti iš pradžių, ar 
nuo tos vietos, kur sustabdėte.

Įjungti ar išjungti subtitrus:  pasirinkite iPod ir įjunkite arba išjunkite „Closed 
Captioning“.

Pastaba:  Ne visi vaizdo įrašai pritaikyti subtitrų rodymui.

TV Out
Naudokite šiuos nustatymus, norėdami pritaikyti iPhone rodyti vaizdo įrašus savo 
televizoriuje.

Įjungti ar išjungti plačiaekranį rodymą:  pasirinkite iPod ir įjunkite arba išjunkite 
„Widescreen“.

Pritaikyti TV signalą NTSC ar PAL koduotei:  pasirinkite iPod > „TV Signal“ ir 
pasirinkite NTSC ar PAL.

NTSC ir PAL yra TV transliavimo standartai. iPhone rodo NTSC 480p/PAL 576p, 
kai prijungti naudojamas komponentinis AV laidas arba NTSC 480i / PAL 576i, kai 
naudojamas sudėtinis AV laidas. Atsižvelgint į pirkimo vietą, jūsų televizorius gali 
naudoti arba NTSC, arba PAL. Jei abejojate, pasitikrinkite dokumentacijoje, kurią 
gavote su televizoriumi.

Norėdami daugiau informacijos apie tai, kaip iPhone rodo vaizdo įrašus televizoriuje, 
žr.  „Vaizdo įrašų peržiūra per televizorių,“ 107 psl..

Nuotraukos

Skaidrių peržiūra
Norėdami nurodyti, kaip skaidrių demonstravimo programa rodys nuotraukas, 
naudokite „Slideshow“ nustatymus.

Nustatyti laiką, kurį bus rodoma kiekviena skaidrė:  pasirinkite „Photos“ > „Play 
Each Slide For“ ir pasirinkite laiką.

Nustatyti perėjimo efektą:  pasirinkite „Photos“ > „Transition“ ir pasirinkite perėjimo 
efektą.

Nustatyti pakartoti skaidrių demonstravimą:  pasirinkite „Photos“ ir įjunkite ar 
išjunkite „Repeat“.

Nustatyti nuotraukas rodyti atsitiktine tvarka arba iš eilės:  pasirinkite „Photos“ ir 
įjunkite ar išjunkite „Shuffle“.
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HDR
Su HDR nustatymu iPhone 4 galite pasirinkti, ar išsaugoti normalaus išlaikymo 
nuotrauką kartu su HDR nuotraukos versija, kai HDR įjungta. Žr.  „Fotografavimas ir 
filmavimas,“ 134 psl..

Pasirinkite, ar norite išsaugoti abi (normalaus išlaikymo ir „HDR“) nuotraukos 
versijas (iPhone 4):  „Settings“ pasirinkite „Photos“, tuomet įjunkite arba išjunkite 
„Keep Normal Photo“. Jei nustatymas yra išjungtas, tik nuotraukos „HDR“ versija yra 
išsaugoma.

Jei išsaugote abi versijas,  atsiranda viršutiniame kairiajame „HDR“ nuotraukos 
kampe (jei valdikliai yra matomi).

Užrašai
Naudokite Užrašų nustatymus, kad pakeistumėte Užrašų šriftus ir nustatytumėte 
numatytąsias pridėtų Užrašų paskyras iPhone.

Pakeisti šriftą: Nustatymuose pasirinkite Užrašus, tuomet norimą šriftą.

Nustatyti numatytąją paskyrą naujiems Užrašams: Pasirinkite „Užrašai“ ir palieskite 
„Default Account“. Tada pasirinkite paskyrą ar palieskite „On My iPhone“, jei nenorite, 
kad pridėti užrašai prie iPhone nebūtų susieti su paskyra.

Parduotuvė
Norėdami prisijungti prie „Apple“ paskyros, sukurti naują „Apple“ paskyrai arba 
keisti jau egzistuojančią, naudokite „Store“ nustatymus. Jei turite daugiau nei vieną 
„Apple“ paskyrą, galite naudoti „Store“ nustatymus atsijungti nuo vienos paskyros ir 
prisijungti prie kitos. 

Pagal numatytuosius nustatymus, „Apple“ paskyra, kuri matoma „Store“ 
nustatymuose, yra ta, prie kurios esate prisijungę sinchronizuodami iPhone su savo 
kompiuteriu. 

Prisijungti prie „Apple“ paskyros:  pasirinkite „Store“, palieskite „Sign in“, tada 
palieskite „Use Existing Apple“ ID ir įveskite savo „Apple ID“ ir slaptažodį.

Žiūrėti ir keisti paskyros informaciją:  Pasirinkite „Store“, palieskite „Apple ID“, „View 
Apple ID“. Palieskite elementą, kurį norite redaguoti. Jei norite pakeisti paskyros 
slaptažodį, palieskite „Apple ID“ lauką.

Prisijungti naudojant kitą „Apple ID“: pasirinkite „Store“, palieskite „Sign Out“, tada 
palieskite „Sign In“.

Sukurti naują „Apple ID“ naudotojo vardą: pasirinkite „Store“, palieskite „Sign In“, 
tada palieskite „Create New Apple ID“ ir sekite ekrane pasirodysiančias instrukcijas.



Nike + iPod
Naudokite „Nike + iPod“ nustatymus „Nike + iPod“ programai aktyvinti ir tinkinti. 
Žr.  skyrius, „Nike + iPod,“ 234 psl..
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Apie „Contacts“
Naudojant „Contacts“, paprasta skambinti, rašyti el. laiškus ir teksto pranešimus 
draugams ir kolegoms. Galite pridėti adresatų iPhone arba sinchronizuoti adresatus 
iš programų kompiuteryje. Jei turite „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ su įjungtais 
„Contacts“, arba palaikomą „CalDAV“ paskyrą, galite sinchronizuoti kontaktus bevieliu 
būdu, neprijungiant iPhone prie kompiuterio.

Galite atidaryti „Contacts“ iš Pradžios ekrano arba naudodami „Phone“ programą.

Adresatų pridėjimas
Galite pridėti adresatų prie iPhone šiais būdais:

„iTunes“ sinchronizuokite adresatus iš „Google“ ar „Yahoo!“ arba sinchronizuokite,  Â
naudodamiesi programomis kompiuteryje (žr.  „iPhone iPhone nustatymų langeliai 
„iTunes“,“ 56 psl.)

Nustatykite „MobileMe“ ar „Microsoft Exchange“ paskyrą iPhone, įjungę „Contacts“  Â
(žr.  „„MobileMe“ paskyrų nustatymas,“ 26 psl. arba  „„Microsoft Exchange“ paskyros 
nustatymas,“ 27 psl.)

Įdiekite profilį, nustatantį „Exchange“ paskyrą, įjungę „Contacts“ (žr.  Â www.apple.
com/iphone/business)

Nustatykite LDAP arba „CardDAV“ paskyrą iPhone Â

Įveskite adresatus tiesiogiai iPhone Â

Importuoti adresatus iš SIM kortelės (GSM modeliuose) Â

Pridedamų adresatų skaičių riboja iPhone atminties talpa.

Nustatyti LDAP arba CardDAV paskyrą:
 1 „Settings“ palieskite „Mail Contacts, Calendars“, tada palieskite „Add Account“.
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 2 Palieskite „Other“, tuomet palieskite „Add LDAP Account“ arba „Add CardDAV 
Account“.

 3 Įveskite savo paskyros duomenis, tuomet palieskite „Next“, norėdami patvirtinti 
paskyrą.

 4 Palieskite „Save“.

Kai sukuriate LDAP paskyrą, galite peržiūrėti adresatus ir ieškoti jų savo kompanijos 
ar organizacijos LDAP serveryje. Serveris pasirodo kaip nauja „Contacts“ grupė. 
Kadangi LDAP adresatai nėra atsisiunčiami į iPhone, norėdami juos peržiūrėti, 
privalote turėti interneto ryšį. Dėl specifinių paskyros nustatymų ir kitų reikalavimų 
(pvz., VPN) pasitikrinkite su sistemos administratoriumi.

Kai nustatote „CardDAV“ paskyrą, jos kontaktai yra sinchronizuojami su iPhone 
bevieliu būdu. Jei tai palaikoma, galite ieškoti kontaktų savo kompanijos ar 
organizacijos „CardDAV“ serveryje.

Importuoti adresatus iš kito telefono SIM kortelės(tik GSM modeliuose):  „Settings“ 
palieskite „Mail, Contacts, Calendars“, tada palieskite „Import SIM Contacts“.

SIM kortelės adresatų informacija importuojama į iPhone. Jei „Contacts“ įgalinta ir 
„MobileMe“, ir „Microsoft Exchange“, jūsų bus paprašyta pasirinkti, į kurią paskyrą 
norėtumėte pridėti SIM kortelės kontaktus.

Svarbu:  iPhone nelaiko kontaktų SIM kortelėje.

Adresatų paieška
Galite ieškoti vardų, pavardžių ir kompanijų pavadinimų iPhone adresinėje. Jei turite 
„Microsoft Exchange“ paskyrą, sukurtą iPhone, tikriausiai galėsite ieškoti adresatų 
įmonės „Global Address List (GAL)“ savo organizacijoje. Jei turite LDAP paskyrą 
iPhone, galite ieškoti kontaktų organizacijos LDAP serveryje. Jei turite „CardDAV“ 
paskyrą, galite ieškoti tarp kontaktų, sinchronizuotų į iPhone, arba kontaktų, kurių 
leidžiama ieškoti palaikomame „CardDAV“ serveryje. 

Adresinėje galite ieškoti vardų, pavardžių ir kompanijų pavadinimų laukeliuose. 
Įvedant į paieškos laukelį, kontaktai su juos atitinkančia informacija pasirodo iškart.

Ieškoti kontaktų:  „Contacts“ palieskite paieškos laukelį, esantį bet kurio kontaktų 
sąrašo viršuje, ir įveskite paieškos užklausą. (Norėdami greitai slinkti į sąrašo viršų 
palieskite būsenos juostą.)

Ieškoti GAL:  palieskite „Groups“, sąrašo apačioje palieskite „Directories“, tada įveskite 
paieškos užklausą.

GAL kontaktų redaguoti ar išsaugoti iPhone negalite.

Ieškoti LDAP serveryje:  palieskite „Groups“, tuomet LDAP serverio pavadinimą ir 
įveskite paieškos užklausą.
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LDAP adresatų redaguoti ir išsaugoti iPhone negalite.

Ieškoti „CardDAV“ serveryje:  palieskite „Groups“, palieskite „CardDAV“ grupę, kurioje 
galima ieškoti sąrašo apačioje, tada įveskite paieškos užklausą.

„CardDAV“ kontaktų ir serverio negalite redaguoti, tačiau galite redaguoti 
sinchronizuotus „CardDAV“ kontaktus iPhone.

Kontaktai įtraukti į paieškas iš Pradžios ekrano. Žr.  „Paieška žiniatinklyje,“ 44 psl..

Adresatų valdymas iPhone
Pridėti adresatus iPhone:  palieskite „Contacts“ ir palieskite .

Ištrinti adresatą „Contacts“ pasirinkite vieną adresatą ir palieskite 
„Edit“. Slinkite žemyn ir palieskite „Delete 
Contact“.

Pridėti kontaktų naudojant skaičių klaviatūrą Palieskite „Keypad“, įveskite numerį, tada 
palieskite . Palieskite „Create New Contact“ 
ir įveskite skambinančiojo informaciją arba 
palieskite „Add to Existing Contact“ ir pasirinkite 
adresatą.

Įvesti minkštąją (2 sekundžių) pauzę į numerį Palieskite , tada palieskite „Pause“. Vienas ar 
daugiau tarpų reikalingi telefono sistemai prieš 
renkant, pavyzdžiui, papildomą numerį. Tarpai 
atsiranda kaip kableliai, kai numeris išsaugomas.

Įvesti didelę pauzę numeryje Palieskite , tada palieskite „Wait“. Didelė 
pauzė vaizduojama kabliataškiu išsaugotame 
numeryje. iPhone, rinkdamas numerį ir pasiekęs 
kabliataškį, sustoja ir laukia, kol jūs vėl paliesite 
mygtuką „Dial“, kad tęstų rinkimą.

Pridėti paskutinio skambinusio asmens numerį 
prie adresinės

Palieskite „Recents“ ir  šalia numerio. Tuomet 
palieskite „Create New Contact“ arba „Add to 
Existing Contact“ ir pasirinkite adresatą.

Redaguoti adresato duomenis: pasirinkite norimą asmenį ir palieskite „Edit“.

 Â Pridėti informacijos: užpildykite tuščią laukelį.

 Â Pridėti adresą:  palieskite  „Add New Address“.

 Â Pridėti nerodomą lauką:  palieskite  „Add Field“.

 Â Pakeisti adresato skambėjimo signalą: palieskite skambėjimo signalo lauką ir 
pasirinkite skambėjimo signalą. Norėdami naudoti numatytąjį skambėjimo signalą, 
nurodytą „Sounds“ nustatymuose, pasirinkite „Default“.

 Â Ištrinti elementą:  palieskite , tada palieskite „Delete“.
Galite keisti laukų etiketes paliesdami etiketę ir pasirinkdami kitą. Norėdami sukurti 
savo etiketę, slinkite iki sąrašo apačios ir palieskite „Add Custom Label“.



Jei sinchronizuojate adresatus iš kompiuterio bei belaidžiu būdu, galite susieti 
adresatus, norėdami sukurti vieną, sujungtą adresatą.

Susieti kontaktą:  redagavimo režime palieskite  „Link Contact“, tuomet pasirinkite 
adresatą.

Žr.  „Suvestiniai kontaktai,“ 232 psl..

Priskirti nuotrauką adresatui: 
 1 Palieskite „Contacts“ ir pasirinkite adresatą.

 2 Palieskite „Edit“ ir „Add Photo“ arba palieskite esančią nuotrauką.

 3 Palieskite „Take Photo“ ir fotografuokite. Arba palieskite „Choose Existing Photo“ ir 
pasirinkite nuotrauką.

 4 Vilkite ir nustatykite norimą nuotraukos dydį.

 5 Palieskite „Use Photo“ (nauja nuotrauka) arba „Choose“ (egzistuojanti nuotrauka).

Kontaktinės informacijos naudojimas
Adresato „Info“ ekrano informaciją galite naudoti:

skambinti kontaktui Â

sukurti el.pašto pranešimą „Mail“ adresuotą kontaktui Â

atidaryti adresato pradžios puslapį naršyklėje „Safari“ Â

rasti adresato adreso vietą „Maps“ ir gauti nurodymų Â

siųsti adresatui teksto pranešimą Â

pasidalyti adresato informacija su kitais Â

pridėti adresato telefono numerį į dažniausiai naudojamų sąrašą Â

skambinti su vaizdu per „FaceTime“ Â

 230  26 skyrius   Adresinė



 26 skyrius    Adresinė 231

Naudoti adresato „Info“ ekraną:  palieskite „Contacts“ ir pasirinkite kontaktą. Tuomet 
palieskite įrašą.

Apsilankyti
tinklalapyje

Skambinti

Siusti elektronini 
laiška

Siusti teksto pranešima

Itraukti numeri i
dažniausiai naudojamu
numeriu saraša

Pamatyti žemelapi ir
gauti kryptis

Skambinti „FaceTime“ 
vaizdo skambučiu

Žvaigždutė prie telefono numerio reiškia, kad šis numeris yra mėgstamiausiųjų 
adresų sąraše.  atsiranda ant „FaceTime“ mygtuko, jei kada esate skambinę 
adresatui su vaizdu per „FaceTime“.

Žiūrėti savo numerį:  palieskite „Contacts“ ir slinkite į sąrašo viršų. (Galima ne visose 
šalyse ar regionuose).



Suvestiniai kontaktai
Kai sinchronizuokite kontaktus iš skirtingų paskyrų, gali pasitaikyti to paties žmogaus 
įrašų daugiau nei vienoje paskyroje. Nenorėdami, kad nereikalingi adresatai būtų 
rodomi „All Contacts“ sąraše iPhone, esantys skirtingose paskyrose adresatai, kurių 
vardai ir pavardės vienodos, sujungiami ir rodomi kaip vienas jungtinis adresatas 
(nebent jų vidurinieji vardai skiriasi). Peržiūrint jungtinį kontaktą, ekrano viršuje 
pasirodo pavadinimas „Unified Info“. Jungtiniai kontaktai pasirodo tik „All Contacts“ 
sąraše.

Pirminės suvestinio kontakto paskyros pasirodo ekrano apačioje, žemiau užrašo 
„Linked Cards“.

Peržiūrėti adresato informaciją iš pirminės paskyros:  palieskite vieną iš pirminių 
paskyrų.

Atsieti kontaktą:  Palieskite „Edit“, paskui , tada palieskite „Unlink“.

Susieti kontaktą:  Palieskite „Edit“, tada palieskite  ir pasirinkite adresatą.
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Jei susiesite adresatus su skirtingais vardais ir pavardėmis, atskirų adresatų vardai 
nepasikeis, bet jungtinėje kortelėje atsiras tik vienas vardas. Norėdami pasirinkti 
vardą, kuris bus rodomas jungtinėje kortelėje, palieskite susietąją kortele su vardu, 
kuriam teikiate pirmenybę, po to palieskite „Use This Name For Unified Card“.

Susieti kontaktai nėra suliejami. Atskiri adresatai pirminėse paskyrose lieka atskiri 
ir nepakeisti, nebent redaguojate jungtinį adresatą. Pakeitus suvestinio kontakto 
informaciją, pokyčiai yra nukopijuojami į kiekvieną pirminę paskyrą, kurioje tas 
kontaktas jau egzistuoja. Jei prie jungtinio adresato pridedate informaciją, ta 
informacija pridedama prie visų pirminių paskyrų.

Atskiro adresato „Info“ ekrano apačioje, žiūrint iš atskiros paskyros (ne per „All 
Contacts“ sąrašą), matoma susieto adresato informacija, per kurią galite matyti 
„United Info“ ekraną ir kiekvieną iš kitų susietų adresatų.
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„Nike + iPod“ aktyvinimas
„Settings“ aktyvavus „Nike + iPod“, programa pasirodo pagrindiniame ekrane. 
Su „Nike + iPod Sensor“ (parduodama atskirai) „Nike + iPod“ programa suteikia 
grįžtamąjį ryšį apie bėgimo ar ėjimo greitį, atstumą, praėjusį laiką ir sudegintas 
kalorijas. Į nikeplus.com galite įkelti savo treniruotės informaciją, kur galėsite stebėti 
pažangą, nusistatyti tikslus ir dalyvauti iššūkiuose.

Įjungti arba išjungti „Nike + iPod“:  „Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“ ir įjunkite ar 
išjunkite „Nike + iPod“. Kai „Nike + iPod“ įjungtas, programos piktograma pasirodo 
Pradžios ekrane.

Norėdami informacijos apie „Nike + iPod“ nustatymą ir naudojimą, žr. „Nike + iPod“ 
dokumentaciją.
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Jutiklio susiejimas
Pirmą kartą pradėjus treniruotis, bus pasiūlyta aktyvuoti jutiklį. Tuomet jutiklis bus 
automatiškai susietas su iPhone. Norėdami susieti jutiklį su iPhone, taip pat galite 
naudoti „Nike + iPod“ nustatymus.

„Nike + iPod“ vienu metu gali susieti tik vieną jutiklį. Norėdami naudoti ir susieti kitą 
jutiklį, naudokite „Nike + iPod“ nustatymus.

Susieti jutiklį su iPhone:
 1 Įsidėkite „Nike + iPod“ jutiklį į batą.

 2 iPhone „Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“ > „Sensor“.

 3 Palieskite „Link New“, tuomet pavaikščiokite, kaip nurodoma.

 4 Kai jutiklis bus susietas, palieskite „Done“.

Treniruotės su „Nike + iPod“
Aktyvavę „Nike + iPod“ ir įdėję „Nike + iPod Sensor“ į batą, kuriame veikia „Nike+“, 
galite naudoti „Nike + iPod“ treniruodamiesi.

Treniruotis naudojant „Nike + iPod“:
 1 iPhone „Nike + iPod“ palieskite „Workouts“ ir pasirinkite treniruotės tipą. 

 2 Atsižvelgiant į treniruotę, gali tekti nustatyti laiką, atstumą ar kalorijų kiekį.

 3 Pasirinkite grojaraštį ar kitą garso įrašų pasirinkimą ir pradėkite treniruotę.

 4 Baigę treniruotę, palieskite „End Workout“.

Norėdami įjungti „spoken feedback“ ar nustatyti kitas parinktis, žr.  „„Nike + iPod“ 
nustatymai,“ 236 psl..

Treniruočių siuntimas į „Nikeplus.com“
Kai pirmą kartą po treniruotės prijungsite iPhone prie „iTunes“, jūsų paklaus, ar norite 
automatiškai siųsti treniruotes į „Nike+“, kai sinchronizuosite iPhone. Spustelėkite 
„Send“, norėdami siųsti dabartinę treniruotę į „nikeplus.com“ ir nustatyti „iTunes“, kad 
automatiškai siųstų tolimesnes treniruotes, kai sinchronizuosite iPhone su „iTunes“.

Jei spustelėsite „Don’t Send“, „iTunes“ galėsite nustatyti vėliau, kad siųstų treniruotes.

Nustatyti „iTunes“ automatiškai siųsti treniruotes į „nikeplus.com“, kai 
sinchronizuojate iPhone su „iTunes“:

 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio. 

Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.



 2 „iTunes“ spustelėkite „Nike + iPod“ ekrano viršuje ir pasirinkite „Automatically send 
workout data to nikeplus.com“.

 3 Spustelėkite „Visit nikeplus.com“ arba „Visit“ pasirodančiame dialogo lange.

 4 Spustelėkite „Save Your Runs“ ir prisijunkite arba registruokitės, jei to dar neatlikote.

Siųsti treniruotės duomenis bevieliu būdu į „nikeplus.com“ iš iPhone:
 1 iPhone „Nike + iPod“ palieskite „History“.

Įsitikinkite, kad iPhone prijungtas prie interneto.

 2 Palieskite „Send to Nike+“.

 3 Įveskite savo el. pašto adresą bei „nikeplus.com“ paskyros slaptažodį ir palieskite 
„Login to Nike +“.

Jei neturite „nikeplus.com“ paskyros, norėdami susikurti, palieskite „Join Nike+“.

Norėdami matyti savo treniruotes „nikeplus.com“, prisijunkite prie paskyros ir sekite 
instrukcijas, pasirodančias ekrane.

„Nike + iPod“ tikslus nustatymas
Tiksliai nustatote „Nike + iPod“ naudodamiesi ką tik baigta treniruote. Galite tiksliai 
nustatyti 400 m ir ilgesnes treniruotes.

Tiksliai nustatyti iPhone:  
 1 Bėkite ar eikite žinomą atstumą, tuomet palieskite „End Workout“.

 2 Palieskite „Calibrate“, įveskite atstumą ir palieskite „Done“.

Atkurti „Nike + iPod“ išankstinius nustatymus: „Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“ ir 
palieskite „Reset Calibration“.

„Nike + iPod“ nustatymai
„Settings“ pasirinkite „Nike + iPod“, norėdami aktyvinti ir reguliuoti „Nike + iPod“ 
programos nustatymus.

Pasirinkti „PowerSong“:  pasirinkite „PowerSong“ ir pažymėkite dainą iš muzikos 
bibliotekos.

Įjungti / išjungti „spoken feedback“:  pasirinkite „Spoken Feedback“ ir moters ar vyro 
balsą, padėsiantį treniruotės metu, arba pasirinkite „Off“, norėdami išjungti „spoken 
feedback“.

Nustatyti atstumo nuostatą:  pasirinkite „Distance“, tuomet, norėdami matuoti 
treniruotės atstumą, pasirinkite „Miles“ arba „Kilometers“.

Nustatyti svorį:  pasirinkite „Weight“, tuomet brūkštelėkite, norėdami įvesti svorį.

Nustatyti ekrano padėtį:  pasirinkite „Lock Screen“ ir norimą ekrano padėtį.
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Nustatyti „Nike + iPod Sensor“:  pasirinkite „Sensor“, tuomet, norėdami nustatyti 
jutiklį (parduodamas atskirai), stebėkite instrukcijas ekrane.

Galite naudoti su „Nike+“ suderinamą nuotolinį valdymą (parduodama atskirai), 
norėdami valdyti „Nike + iPod“ be laidų. Prieš pradėdami naudoti nuotolinį valdymą, 
turite nustatyti jį pagal iPhone.

Nustatyti „Nike + iPod“ nuotolinį valdymą:  pasirinkite „Remote“, tuomet, norėdami 
nustatyti nuotolinį valdymą (trečiųjų šalių gaminys, parduodamas atskirai), stebėkite 
instrukcijas ekrane.

Atkurti „Nike + iPod“ išankstinius nustatymus: palieskite „Reset Calibration“.
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Apie „iBooks“
„iBooks“ yra puikus būdas skaityti ir įsigyti knygų. Parsisiųskite nemokamą „iBooks“ 
programą iš „App Store“ ir iš „iBookstore“ gaukite viską – nuo klasikos iki bestselerių. 
Atsisiuntus knygą, ji pasirodo knygų lentynoje. 

Pridėkite „ePub“ ir PDF failų į knygų lentyną naudodami „iTunes“. Tada palieskite 
norimą skaityti knygą ar PDF. „IBooks“ atsimena jūsų skaitomą vietą, taigi galite 
lengvai grįžti ten, kur baigėte skaityti. Įvairios ekrano parinktys leidžia lengvai skaityti 
knygą.

Pastaba:  „iBooks“ programa ir „iBookstore“ galima ne visomis kalbomis ir ne visose 
vietose.

Galite rasti „iBookstore“. Knygų, šiuo pavadinimu, 
pasiekiamumas gali kisti.

Norint atsisiųsti programą „iBooks“ ir naudotis „iBookstore“, reikalingas interneto 
ryšys bei „Apple“ paskyra. Jei neturite „Apple“ paskyros ar norite pirkti naudodamiesi 
kita „Apple“ paskyra, eikite į „Settings“ > „Store“. Žr.  „Parduotuvė,“ 225 psl..
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Knygų ir PDF sinchronizavimas
Sinchronizuokite knygas ir PDF bylas tarp iPhone ir savo kompiuterio naudodami 
„iTunes“. Kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio, „Books“ langelis leidžia pasirinkti, 
kuriuos elementus sinchronizuoti.

Sinchronizuoti galite knygas, parsisiųstas arba pirktas iš „iBookstore“. Taip pat galite 
pridėti „ePub“ knygų ar PDF failų be DRM į „iTunes“ biblioteką. Yra keli tinklalapiai, 
siūlantys knygas „ePub“ ir PDF formatu.

Sinchronizuoti „ePub“ knygą arba PDF failą į iPhone:  Atsisiųskite knygą ar PDF 
failą kompiuteriu. Tada „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Add to Library“ ir pasirinkite failą. 
Prijunkite iPhone prie kompiuterio, pasirinkite knygą ar PDF failą „iTunes“ langelyje 
„Books“, tuomet sinchronizuokite iPhone.

Jei PDF failas nepasirodo „Books“ langelyje, turite pakeisti jo tipą „iTunes“. „iTunes“ 
bibliotekoje suraskite PDF failą, pasirinkite jį, tuomet pasirinkite „File“ > „Get Info“. 
Bylos informacijos lango „Options“ skyrelyje, iš „Media Kind“ iššokančiojo meniu 
pasirinkite „Book“ ir paspauskite „OK“.

„iBookstore“ naudojimas
„iBooks“ programoje atidarykite „iBookstore“ paliesdami mygtuką „Store“. Iš čia galite 
naršyti reklamuojamas, geriausiai parduodamas knygas bei naršyti pagal autorių 
arba temą. Radę patinkančią knygą, galite ją nusipirkti ir atsisiųsti.

Pastaba:  Kai kurios „iBookstore“ savybės galimos ne visose vietose.

Daugiau informacijos rasite:  „iBookstore“ galite perkaityti knygos santrauką, 
perskaityti ar parašyti apžvalgą arba atsisiųsti knygos dalį prieš pirkdami ją visą.

Pirkti knygą:  suraskite knygą, kurią norite pirkti, palieskite kainą, tada palieskite „Buy 
Now“. Prisijunkite prie „Apple“ paskyros ir palieskite „OK“. Kai kurias knygas galite 
atsisiųsti nemokamai.

Pirkiniai saugomi jūsų „Apple“ paskyroje. Norint pirkti papildomų pirkinių per kitas 
penkiolika minučių, nereikės iš naujo įvesti slaptažodžio.

Jei nusipirkote knygą ir norite ją vėl parsisiųsti, palieskite „Purchases“ „iBookstore“ ir 
suraskite knygą sąraše. Po to palieskite „Redownload“

Kai tik sinchronizuojate iPhone su kompiuteriu nupirktos knygos yra 
sinchronizuojamos su jūsų „iTunes“ biblioteka. Tokiu būdu padaroma atsarginė 
kopija, jei knygą ištrintumėte iš iPhone.



Knygų Skaitymas
Knygą skaityti paprasta. Eikite į knygų lentyną ir palieskite knygą, kurią norite 
perskaityti. Jei nerandate knygos, kurios ieškote, palieskite dabartinio rinkinio 
pavadinimą ekrano viršuje ir pereikite prie kitų rinkinių.

Versti puslapius:  palieskite dešinę arba kairę lapo paraštę ir brūkštelėkite 
atitinkamai į kairę arba dešinę. Kryptį, kuria lapas verčiamas palietus kairiąją paraštę, 
galite nustatyti „Settings“ > „iBooks“.

Eiti į konkretų puslapį:  norėdami matyti valdiklius, palieskite dabartinio lapo centrą. 
Nuvilkite puslapių navigacijos valdiklį, esantį ekrano apačioje, į pageidaujamą 
puslapį ir paleiskite.

Eiti į turinį:  palieskite dabartinio lapo centrą, kad pamatytumėte valdiklius, tada 
palieskite . Peršokite į turinio įrašo vietą jį paliesdami arba palieskite „Resume“, kad 
grįžtumėte į dabartinį puslapį.

Nustatyti ar pašalinti žymę:  norėdami nustatyti žymę, palieskite juostos mygtuką. 
Galite naudotis keliomis žymomis. Norėdami pašalinti žymę, palieskite ją. Jums 
nereikia palikti žymės uždarant knygą, nes „iBooks“ prisimena, kur baigėte skaityti, ir 
vėl atvėrus knygą ten grįžta.

Pridėti, pašalinti arba keisti užrašą:  Palieskite ir laikykite bet kurį žodį, kol šis 
pasirenkamas. Naudodamiesi paėmimo taškais reguliuokite pažymėjimą, tada 
palieskite „Highlight“. Norėdami pašalinti paryškinimą, palieskite paryškintą tekstą ir 
„Remove Highlight“. Norėdami pakeisti žymėjimo spalvą, palieskite pažymėtą tekstą, 
po to palieskite „Colors“ ir meniu pasirinkite spalvą.
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Pridėti, pašalinti arba keisti užrašą:  Palieskite ir laikykite bet kurį žodį, kol šis 
pasirenkamas. Naudodamiesi paėmimo taškais koreguokite pasirinkimą, tada 
palieskite „Note“. Įveskite teksto, tada palieskite mygtuką „Done“. Norėdami peržiūrėti 
užrašą, šalia paryškinto teksto paraštėje palieskite indikatorių. Norėdami pašalinti 
pastabą, palieskite paryškintą tekstą, po to palieskite „Delete Note“. Norėdami 
pakeisti užrašo spalvą, palieskite pažymėtą tekstą, po to palieskite „Colors“ ir meniu 
pasirinkite spalvą.

Matyti visus paryškinimus, užrašus ir žymes:  Norėdami pamatyti visus savo 
pridėtus žymes, paryškinimus ir užrašus, palieskite , tuomet palieskite „Bookmarks“. 
Norėdami peržiūrėti užrašą, palieskite jo indikatorių.

Padidinti paveikslą:  palieskite paveikslą du kartus.

Norėdami skaityti knygą gulėdami, naudokite vertikalios padėties užraktą, kad 
iPhone nevartytų ekrano, kai vartote iPhone. Žr.  „Peržiūra horizontalioje arba 
vertikalioje padėtyje,“ 32 psl..

PDF failų skaitymas
„iBooks“ galite naudoti peržiūrėti PDF failus. Eikite į knygų lentyną ir palieskite 
„Collections“, pasirinkite rinkinį ir palieskite PDF failą, kurį norite skaityti.

Versti puslapius:  perbraukite kairėn ar dešinėn.

Padidinti puslapį:  norėdami priartinti puslapį, žnybtelėkite, tada slinkite, kad 
pamatytumėte norimą dalį.

Eiti į konkretų puslapį:  norėdami matyti valdiklius, palieskite dabartinio lapo 
centrą. Po to puslapio valdiklių eilutėje, esančioje puslapio apačioje, tempkite tol, kol 
pasirodo norimas puslapis arba palieskite miniatiūrą ir peršokite į norimą puslapį.

Nustatyti ar pašalinti žymę:  norėdami nustatyti žymę, palieskite juostos mygtuką. 
Galite naudotis keliomis žymomis. Norėdami pašalinti žymę, palieskite ją.

Jums nereikia palikti žymės uždarant PDF failą, nes „iBooks“ prisimena, kur baigėte 
skaityti, ir vėl atvėrus knygą ten grįžta.

Eiti į turinį:  palieskite dabartinio lapo centrą, kad pamatytumėte valdiklius, tada 
palieskite . Peršokite į turinio įrašo vietą jį paliesdami arba palieskite „Resume“, kad 
grįžtumėte į dabartinį puslapį. Jei autorius nesudarė turinio, galite paliesti puslapio 
piktogramą vietoj to, kad eitumėte į tą puslapį.



Knygos išvaizdos keitimas
Norėdami pakeisti knygos išvaizdą, iškvieskite valdiklius paliesdami netoli lapo 
centro.

Pakeisti šriftą ar šrifto dydį:  palieskite , atsiradusiame sąraše palieskite  arba  
norėdami sumažinti arba padidinti šrifto dydį. Norėdami pakeisti šriftus, palieskite 
„Fonts“, tuomet pasirinkite iš sąrašo. Šrifto ir jo dydžio pakeitimas pakeičia ir teksto 
formatavimą.

Pakeisti ryškumą:  Palieskite  ir sureguliuokite ryškumą.

Pakeisti lapo ir šrifto spalvas:  norėdami pakeisti šrifto ir lapo spalvas, palieskite , 
tada įjunkite „Sepia“ parinktį. Šis nustatymas taikomas visoms knygoms.

Galite pakeisti būdą, kuriuo „iBooks“ išlygina pastraipų tekstą „Settings“ > „iBooks“.

Knygų ir PDF failų paieška
Norėdami greičiau rasti knygą knygų lentynoje, galite ieškoti pagal pavadinimą arba 
autorių. Knygose galite ieškoti visų jus dominančios frazės ar žodžio paminėjimų. Taip 
pat galite išsiųsti paieškos užklausą į „Google“ arba „Wikipedia“, norėdami rasti kitų 
susijusių šaltinių.

Ieškoti knygos:  Eikite į knygų lentyną. Jei reikia, pakeiskite rinkinį, kuriame norite 
ieškoti. Norėdami slinkti į ekrano viršų, palieskite būsenos juostą, tuomet palieskite 
padidinamąjį stiklą. Įveskite žodį, kuris yra knygos pavadinime arba autoriaus varde, 
ir palieskite „Search“. Atitinkančios knygos pasirodys knygų lentynoje.

Ieškoti knygoje:  atidarykite knygą ir palieskite dabartinio lapo centrą, kad 
pamatytumėte valdiklius. Palieskite padidinamuosius stiklus, tada įveskite frazę ir 
palieskite „Search“. Palietę paieškos rezultatą nueisite į atitinkamą knygos lapą. 

Norėdami ieškoti „Google“ arba „Wikipedia“, palieskite „Search Google“ arba „Search 
Wikipedia“. Atsidaręs „Safari“ parodo paieškos rezultatą.

Norėdami greitai ieškoti žodžio, palieskite jį ir palaikykite, tuomet palieskite „Search“.

Žodžio apibrėžimo radimas
Galite pažiūrėti žodžio apibrėžimą naudodamiesi žodynu.

Žodžio apibrėžimo paieška:  Knygoje pasirinkite žodį, tada palieskite „Dictionary“ 
atsiradusiame meniu. Galimi ne visų kalbų žodynai.

Išklausyti knygą
Jei turite regos sutrikimų, galite naudoti „VoiceOver“ garsiai skaityti knygą. 
Žr.  „VoiceOver,“ 246 psl..

Kai kurios knygos gali būti nesuderinamos su „VoiceOver“.
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PDF failų spausdinimas ir siuntimas el. paštu
Norėdami nusiųsti PDF failo kopiją el. paštu arba atspausdinti prijungtu spausdintuvu 
visą ar dalį PDF failo, galite naudoti „iBooks“.

Siųsti PDF failą el. paštu:  atidarykite PDF failą, tada palieskite  ir pasirinkite „Email 
Document“. Atsiranda nauja žinutė su prisegtu PDF failu. Kai užrašote adresą ir 
baigiate rašyti žinutę, palieskite „Send“.

Atspausdinti PDF failą:  atidarykite PDF failą, tada palieskite  ir pasirinkite „Print“. 
Pasirinkite spausdintuvą, puslapių seką ir kopijų skaičių, tada palieskite „Print“. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie automatinio sinchronizavimo išjungimą, 
žr. „Spausdinimas,“ 42 psl..

Siųsti el. paštu ar atspausdinti galite tik PDF failus. Šios parinktys netaikomos „ePub“ 
knygoms

Knygų lentynos sutvarkymas
Naudokite knygų lentyną naršyti ir tvarkyti savo knygas ir PDF dokumentus. Taip pat 
galite elementus sujungti į rinkinius.

Rūšiuoti knygų lentyną:  eikite į knygų lentyną ir palieskite būsenos juostą ekrano 
viršuje, tada palieskite  ir iš sąrašo ekrano apačioje pasirinkite rūšiavimo metodą.

Pertvarkyti elementus knygų lentynoje:  palieskite ir laikykite knygą arba PDF failą, 
tada vilkite jį į naują vietą knygų lentynoje.

Ištrinti elementą iš knygų lentynos:  eikite į knygų lentyną ir palieskite „Edit“. 
Palieskite kiekvieną knygą ar PDF failą, kurį norite ištrinti, kad atsirastų žymeklis, tada 
palieskite „Delete“ Kai baigsite trinti, palieskite „Done“. Jei ištrynėte nusipirktą knygą, 
galite ją vėl parsisiųsti iš „Puschases“, esančio „iBookstore“. Jei sinchronizavote įrenginį 
su kompiuteriu, knygos taip pat išlieka „iTunes Library“.

Sukurkite rinkinį, pakeiskite jo pavadinimą arba jį ištrinkite:  norėdami pamatyti 
rinkinių sąrašą, palieskite dabar žiūrimo rinkinio, pvz. knygų ar PDF failų, pavadinimą. 
Palieskite „New“ ir pridėkite naują rinkinį. Norėdami ištrinti rinkinį, palieskite „Edit“, 
po to palieskite  ir palieskite „Delete“. Jūs negalite redaguoti ar pašalinti įtaisytųjų 
knygų ar PDF failų rinkinių. Norėdami redaguoti rinkinio pavadinimą, palieskite jį. Kai 
baigsite, palieskite „Done“.

Perkelti knygą ar PDF failą į rinkinį:  eikite į knygų lentyną ir palieskite „Edit“. 
Palieskite kiekvieną knygą ar PDF failą, kurį norite perkelti, kad atsirastų žymeklis, 
po to palieskite „Move“ ir pasirinkite rinkinį. Elementas vienu metu gali būti tik 
viename rinkinyje. Kai pirmą kartą pridedate knygą ar PDF failą į savo knygų lentyną, 
ji patenka į knygų ar PDF failų rinkinį. Iš čia galite perkelti jas į skirtingus rinkinius. 
Galite norėti sukurti rinkinius, skirtus darbui ar mokyklai, pavyzdžiui, nuorodoms ar 
skaityti laisvalaikiu.

Peržiūrėti rinkinį:  palieskite dabartinio rinkinio pavadinimą ekrano viršuje, tada iš 
atsiradusio sąrašo pasirinkite naują.



Žymių ir užrašų sinchronizavimas
„iBooks“ išsaugo jūsų žymes, užrašus ir dabartinio puslapio informaciją „Apple“ 
paskyroje, taigi jie visada nepasenę, ir galite sklandžiai skaityti knygą naudodamiesi 
keliais prietaisais. PDF failams sinchronizuojamos žymės ir dabartinio puslapio 
informacija.

Išjungti ar įjungti žymių sinchronizavimą:  eikite į „Settings“ > „iBooks“ ir įjunkite 
arba išjunkite „Sync Bookmarks“.

Nustatymams sinchronizuoti būtinas interneto ryšys. „iBooks“ sinchronizuoja visų 
knygų informaciją atidarant arba uždarant programą. Atskirų knygų informacija taip 
pat sinchronizuojama, kai atverčiate ar užverčiate knygą.
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„Universal Access“ savybės
Be daugybės savybių, palengvinančių naudojimąsi iPhone, prieinamumo savybės 
palengvina naudojimąsi iPhone vartotojams, turintiems regos, klausos ar fizinių 
negalių. Šios savybės yra:

VoiceOver Â

Zoom Â

Large Text Â

White on Black Â

Mono Audio Â

Speak Auto-text Â

Brailio ekranų palaikymas Â

Be „VoiceOver“, šios pritaikymo neįgaliesiems savybės veikia su visomis iPhone 
programomis taip pat trečiųjų šalių programomis, kurias galite atsisiųsti iš „App 
Store“. „VoiceOver“ veikia su visomis programomis, kurios yra iš anksto įdiegtos 
iPhone, taip pat su dauguma trečiųjų šalių programų.

Daugiau informacijos apie iPhone pritaikymą neįgaliesiems rasite www.apple.com/
accessibility.

Visos pritaikymo neįgaliesiems savybės gali būti įjungtos ar išjungtos iPhone 
„Accessibility“ nustatymuose. Pritaikymo neįgaliesiems savybes taip pat galite įjungti 
naudodami „iTunes“, kai iPhone yra prijungtas prie kompiuterio. 

Įjungti ar išjungti pritaikymo neįgaliesiems savybes „iTunes“:
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ „Devices“ sąraše pasirinkite iPhone.

 3 „Summary“ langelyje „Options“ skyriuje spustelėkite „Configure Universal Access“.

29Pritaikymas neįgaliesiems

http://www.apple.com/accessibility
http://www.apple.com/accessibility


 4 Pasirinkite norimas naudoti pritaikymo neįgaliesiems savybes ir spustelėkite „OK“.

„Large Text“ gali būti įjungiama ir išjungiama tik per iPhone nustatymus. Žr.  „Large 
Text,“ 261 psl..

iPod nustatymuose galite įjungti / išjungti subtitrus. Žr.  „Vaizdo įrašai,“ 105 psl..

VoiceOver
„VoiceOver“ garsiai apibūdina tai, kas rodoma ekrane, taigi galima naudotis iPhone jo 
nematant. „VoiceOver“ kalba, pasirinkta „International settings“, kuriai gali daryti įtaką 
„Region Locale setting“.

Pastaba:  „VoiceOver“ galimas daugeliu kalbų, tačiau ne visomis.

„VoiceOver“ pasako apie kiekvieną elementą ekrane, kai jis pasirenkamas. Kai 
elementas pasirenkamas, jis pažymimas juodu stačiakampiu (tai padeda tiems, 
kurie gali matyti ekraną) ir „VoiceOver“ ištaria pavadinimą arba apibūdina elementą. 
Kvadratas vadinamas „VoiceOver“ žymekliu. Jei tekstas pasirinktas, „VoiceOver“ jį 
perskaito. Jei valdymas (pvz., mygtukas ar perjungiklis) pasirinktas ir „Speak Hints“ 
įjungta, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento veiksmą ar duoti instrukcijas, pvz., 
„double-tap to open“ (dukart palieskite norėdami atidaryti).

Kai pereinate į naują ekraną, „VoiceOver“ sugroja signalą ir parenka bei perskaito 
pirmą elementą ekrane (paprastai pirmą elementą viršutiniame kairiajame kampe). 
„VoiceOver“ taip pat perspėja, kai ekranas tampa gulsčias ar stačias, arba kai jis 
užrakinamas ar atrakinamas.

„VoiceOver“ nustatymas
Svarbu:  „VoiceOver“ pakeičia judesius, naudojamus valdyti iPhone. Kai „VoiceOver“ 
įjungtas, turėsite vadovautis „VoiceOver“ gestais norėdami naudotis iPhone – net 
norėdami išjungti „VoiceOver“ ir naudotis telefonu įprastu būdu.
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Įjungti ar išjungti „VoiceOver“:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > 
„VoiceOver“ ir palieskite „VoiceOver On/Off“ perjungiklį.

Taip pat galite nustatyti „Triple-click Home“ tam, kad „VoiceOver“ įjungtumėte ar 
išjungtumėte. Žr.  „Triple-click Home,“ 262 psl..

Pastaba:  Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.

Įjungti ar išjungti balsu sakomas užuominas:  „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „Speak Hints On/Off“ perjungiklį. Kai „Speak 
Hints“ įjungta, „VoiceOver“ gali pasakyti elemento veiksmą ar duoti instrukcijas, pvz., 
„double-tap to open“ (dukart palieskite norėdami atidaryti). „Speak Hints“ yra įjungta 
pagal išankstinius nustatymus.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbėjimo greitį:  „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ ir sureguliuokite „Speaking Rate“ slankiklį.

Pridėti kalbėjimo dažnį prie „rotor“:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ 
ir norėdami įjungti palieskite „Include in Rotor“.
Galite pasirinkti, kokį grįžtamojo ryšio tipą gauti, kai renkate tekstą. Galite nustatyti 
„VoiceOver“, kad ištartų simbolius, žodžius, abu ar nė vieno. Jei pasirinksite, kad norite 
girdėti ir simbolius, ir žodžius, „VoiceOver“ ištars kiekvieną simbolį, kai jį rašysite, 
tuomet ištars kiekvieną žodį, kai baigsite jį rašyti darydami tarpą ar padėdami 
skyrybos ženklą.

Pasirinkti teksto rinkimo grįžtamąjį ryšį:  „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“. Galite pasirinkti „Characters“, 
„Words“, „Characters and Words“ arba „Nothing“ „Apple Wireless“ ir programinei 
klaviatūrai (žr.  „„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl.).

Use phonetics Kad įjungtumėte fonetikos naudojimą, 
„Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ 
> „VoiceOver“ ir palieskite „Use Phonetics" 
perjungiklį.
Paraidžiui spausdindami ir skaitydami naudokite 
šią funkciją, kad lengviau atskirtumėte, kurios 
raidės buvo ištartos. Kai „Use Phonetics“ yra 
įjungtas, „VoiceOver“ pirma ištaria raidę, o tada 
ištaria žodį, prasidedantį šia raide. Pavyzdžiui, 
jei parašote raidę „f“, „VoiceOver“ taria „f“ ir po 
akimirkos ištaria „foxtrot“.

Use pitch change Kad įjungtumėte garso aukštumo keitimo 
naudojimą, „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ ir palieskite „Use 
Phonetics“ perjungiklį.
„VoiceOver“ naudoja aukštesnį garsą įvedant 
raidę ir žemesnį ištrinant ją. „VoiceOver“ taip pat 
naudoja aukštesnį garsą tariant pirmąjį elementą 
iš grupės (pvz., iš sąrašo ar lentelės) ir žemesnį 
tariant paskutinį.



Pagal išankstinius nustatymus, „VoiceOver“ naudoją kalbą, kuri nustatyta iPhone. Jūs 
galite pasirinkti kitą „VoiceOver“ kalbą.

Nustatyti iPhone kalbą:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > 
„Language“, tuomet pasirinkite kalbą ir palieskite „OK“ (gerai). Kai kurioms kalboms 
įtaką gali daryti „Region Local“ nustatymas. „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„International“ > „Region Format“ ir pasirinkite formatą.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbą:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > 
„Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Jei pakeičiate iPhone kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ kalbą.

Nustatyti „rotor“ parinktis naršyti tinklą:  „Settings“ pasirinkite „General“ 
> „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Web Rotor“. Palieskite parinktis, kad jas 
pasirinktumėte ar atšauktumėte. Elemento padėtį sąraše galite pakeisti paliesdami  
šalia elemento ir vilkdami aukštyn arba žemyn.

Pasirinkti galimas kalbas iš „Language rotor“:  Iš „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Language Rotor“ ir palieskite, kad pasirinktumėte 
kalbą ar kalbas, kurias norite matyti „Language rotor“. Kalbos padėtį sąraše galite 
pakeisti paliesdami  šalia kalbos ir vilkdami aukštyn arba žemyn.

Kai pasirenkate daugiau nei vieną kalbą, „Language rotor“ visada pasiekiamas.

„VoiceOver“ judesiai
Kai „VoiceOver“ įjungtas, standartiniai jautriojo ekrano judesiai veikia skirtingai. 
Šie ir kai kurie kiti papildomi judesiai leidžia judėti ekrane ir valdyti individualius 
elementus, kai jie yra pasirinkti. „VoiceOver“ judesiai atliekami 2 arba 3 pirštais 
paliečiant ar brūkštelint ekraną. Siekdami geriausių rezultatų, naudodamiesi 2 ar 3 
pirštų judesiais, atsipalaiduokite ir lieskite ekraną su nedideliu tarpu tarp pirštų.

Kai „VoiceOver“ įjungtas, galite naudoti standartinius judesius – tiesiog dukart 
palieskite ir laikykite pirštą ant ekrano. Signalų serija perspėja, kai įprasti judesiai 
suaktyvinami. Tai veiks, kol atitrauksite pirštą. Tuomet vėl suaktyvinami „VoiceOver“ 
judesiai.

Galite naudoti įvairius būdus „VoiceOver“ judesiams įvesti. Pvz., įvesdami dviem 
pirštais galite naudoti abu vienos rankos pirštus arba po vieną abiejų rankų pirštą. 
Taip pat galite naudotis nykščiais. Daugeliui naudotojų ypač efektyvus atrodo 
padalyto palietimo judesys: užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, galite 
paliesti ir laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu. Išbandykite įvairius 
būdus ir atraskite jums tinkamiausią.

Jei jūsų judesiai nesuveikia, pabandykite judėti greičiau, ypač dukart paliesdami ir 
braukdami. Norėdami braukti, pabandykite greitai brūkštelti ekraną pirštu ar pirštais. 
Kai „VoiceOver“ yra įjungtas, pasirodo „VoiceOver Practice“ mygtukas, kuris leidžia 
išbandyti „VoiceOver“ judesius prieš pradedant naudotis.
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Judesių praktikavimasis:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > 
„VoiceOver“, tada palieskite „VoiceOver Practice“. Kai baigsite praktikuotis, palieskite 
„Done“.

Jei nematote mygtuko „VoiceOver Practise“, įsitikinkite, kad „VoiceOver“ yra įjungtas.

Čia pateikiama „VoiceOver“ judesių santrauka:

Judėjimas ekrane ir skaitymas
 Â Palietimas:  tarti elementą.

 Â Brūkštelėjimas kairėn ar dešinėn:  pasirinkti kitą ar prieš tai buvusį elementą.

 Â Brūkštelėjimas aukštyn ar žemyn:  priklauso nuo „Rotor Control“ nustatymo. 
Žr.  „Rotor Control,“ 250 psl..

 Â Palietimas 2 pirštais:  baigti tarti dabartinį elementą.

 Â Brūkštelėjimas 2 pirštais į viršų:  skaityti viską nuo ekrano viršaus.

 Â Brūkštelėjimas 2 pirštais žemyn:  skaityti viską nuo dabartinės pozicijos.

 Â „Pašveitimas“ 2 pirštais:  greitai pajudinkite du pirštus pirmyn atgal tris kartus 
(suformuodami „z“ raidę), norėdami atmesti įspėjimą arba grįžti į ankstesnį ekraną.

 Â Brūkštelėjimas 3 pirštais aukštyn ar žemyn:  slinkti per vieną puslapį.

 Â Brūkštelėjimas 3 pirštais dešinėn ar kairėn:  eiti į kitą ar ankstesnį puslapį (pvz., 
„Home screen“, „Stocks“, „Safari“).

 Â Palietimas 3 pirštais:  pasakyti slinkimo padėtį (kuris puslapis ar eilutės yra 
matomos).

 Â Palietimas 4 pirštais ekrano viršuje: pasirinkti pirmąjį elementą puslapyje.

 Â Palietimas 4 pirštais ekrano apačioje: pasirinkti paskutinį elementą puslapyje.

 Â Brūkštelėjimas 4 pirštais į viršų:  pasirinkti pirmąjį elementą ekrane.

 Â Brūkštelėjimas 4 pirštais į apačią:  pasirinkti paskutinįjį elementą ekrane.

Aktyvavimas
 Â Palietimas dukart:  aktyvinti pasirinktą elementą.

 Â Palietimas triskart:  dukart palieskite elementą.

 Â Padalintas palietimas:  užuot pasirinkę elementą ir jį dukart palietę, galite paliesti ir 
laikyti elementą vienu pirštu ir tada paliesti ekraną kitu.

 Â Palieskite elementą vienu pirštu, ekraną – kitu („split tapping“):  aktyvinti elementą.

 Â Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus (1 sekundę) + standartinis judesys:  
naudoti standartinį judesį.

Palietimas dukart ir palaikymas paspaudus nurodo iPhone interpretuoti tolesnį 
judesį kaip standartinį. Pvz., galite paliesti dukart ir palaikyti paspaudę, tuomet 
nepakeldami pirštų vilkti juos, kad paslinktumėte perjungiklį.



 Â Palietimas dukart 2 pirštais:  atsiliepti ar baigti pokalbį. Groti ar pristabdyti 
iPod, „YouTube“, „Voice Memos“ ar „Photos“. Fotografuoti („Camera“). Pradėti ar 
pristabdyti įrašymą „Camera“ ar „Voice Memos“. Paleisti ar pristabdyti laikmatį.

 Â Palietimas dukart 3 pirštais:  išjungti ar įjungti „VoiceOver“ garsą.

 Â Palietimas triskart 3 pirštais:  įjungti ar išjungti ekraną.

Rotor Control
„Rotor control“ yra virtualus rinkimas, kurį galite naudoti brūkštelėjimų aukštyn ir 
žemyn rezultatams keisti, kai „VoiceOver“ yra įjungtas.

Valdyti „rotor“:  pasukite 2 pirštus iPhone iki „turn“, jei norite pasirinkti iš galimų 
parinkčių.

Esamas nustatymas pasirodo ekrane ir yra garsiai ištariamas.

Efektas priklauso nuo to, ką darote. Pvz., jei skaitote gauto el. laiško tekstą, galite 
naudoti „rotor“, kad perjungtumėte teksto tarimą pažodžiui į kiekvieno simbolio 
tarimą, kai brūkštelite aukštyn ar žemyn. Jei naršote tinklalapį, galite naudotis „rotor“ 
nustatymu norėdami girdėti visą tekstą (pažodžiui arba paraidžiui) arba pereiti nuo 
vieno elemento prie kito tam tikro tipo elemento, pvz., antraščių ar nuorodų.

Tolesniuose sąrašuose parodytos galimos „rotor“ parinktys, atsižvelgiant į tai, ką 
darote.

Teksto skaitymas
Pasirinkti ir išklausyti tekstą pagal:

Simbolius Â

Žodžius Â

Eilutes Â

Tinklalapio naršymas
Pasirinkti ir išklausyti tekstą pagal:

Simbolius Â

Žodžius Â

Eilutes Â

Antraštes Â

Nuorodas Â

Lankytas nuorodas Â
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Nelankytas nuorodas Â

Nuoroda puslapyje Â

Formų valdiklius Â

Lentelę Â

Eilutes (naršant lentelėje) Â

Sąrašą Â

Orientyrą Â

Paveikslus Â

Pastovų tekstą Â

Artinti ar tolinti

Teksto įvedimas
Judinti įvesties žymeklį ir išklausyti tekstą pagal:

Simbolius Â

Žodžius Â

Eilutes Â

Pasirinkite redagavimo funkciją

Pasirinkti kalbą

Valdymo naudojimas (pvz., suktukas laikui „Clock“ nustatyti)
Pasirinkti ir išklausyti vertes pagal:

Simbolius Â

Žodžius Â

Eilutes Â

Pritaikyti valdomo objekto vertę

kalbėjimas (galimas tik su „Apple Wireless Keyboard“)
Sureguliuokite „VoiceOver“ tarimą:

Garsas Â

Įvertinti Â

Teksto rinkimo pamėgdžiojimas Â

Use pitch change Â

„Use Phonetics“ Â

Žr.  „„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple“ bevielę klaviatūrą,“ 256 psl..

Galite pasirinkti, kurie „rotor“ nustatymai pasirodys naršant tinklą ir pakeisti jų eilės 
tvarką. Žr.  „„VoiceOver“ nustatymas,“ 246 psl..



„VoiceOver“ naudojimas
Pasirinkti elementus ekrane:  vilkite pirštą ekranu. „VoiceOver“ identifikuoja 
kiekvieną elementą, kai jį paliečiate. Vienu pirštu brūkštelėdami kairėn ar dešinėn, 
galite sistemiškai judėti nuo vieno elemento prie kito. Elementai yra pasirenkami iš 
kairės į dešinę, iš viršaus į apačią. Norėdami pereiti prie kito elemento, brūkštelėkite 
dešinėn, arba norėdami pereiti prie ankstesnio elemento, brūkštelėkite kairėn.

Naudokite 4 pirštų judesius norėdami pasirinkti pirmąjį ar paskutinįjį elementą 
ekrane.

 Â Pasirinkti pirmąjį elementą ekrane:  brūkštelėkite į viršų 4 pirštais.

 Â Pasirinkti paskutinįjį elementą ekrane:   brūkštelėkite į apačią 4 pirštais.

Paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ įjungtas:  dukart palieskite bet kur 
ekrane.

Dukart paliesti pasirinktą elementą, kai „VoiceOver“ įjungtas:  triskart palieskite 
bet kur ekrane.

Tarti elemento tekstą, paraidžiui arba pažodžiui:  pasirinkę elementą, brūkštelėkite 
aukštyn ar žemyn vienu pirštu. Norėdami skaityti kitą simbolį brūkštelėkite žemyn 
arba brūkštelėkite aukštyn, norėdami skaityti ankstesnįjį. Įjunkite „Use phonetics“, 
jei norite, kad „VoiceOver“ tartų ir žodį, prasidedantį tariama raide. Žr.  „„VoiceOver“ 
nustatymas,“ 246 psl..

Norėdami, kad „VoiceOver“ skaitytų po žodį, pasukite „rotor“ valdiklį.

Sureguliuoti slankiklį:  vienu pirštu brūkštelėkite aukštyn norėdami padidinti 
nustatymą arba žemyn, norėdami jį sumažinti. „VoiceOver“ praneša apie nustatymą, 
kai jį reguliuojate.
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Slinkti per sąrašą ar ekrano sritį Trimis pirštais brūkštelėkite aukštyn arba žemyn. 
Brūkštelėkite aukštyn arba žemyn norėdami 
slinkti sąrašu arba ekranu atitinkamai aukštyn 
arba žemyn. Jei slenkate per sąrašą, „VoiceOver“ 
ištaria rodomų elementų grupę (pvz., „showing 
rows 5 through 10“ (rodoma nuo 5 iki 10 eilutės).
Taip pat galite ištisai, o ne fragmentais, peržiūrėti 
sąrašą. Dukart palieskite ir laikykite. Išgirdę 
signalų seriją ir norėdami slinkti sąrašu, judinkite 
pirštą aukštyn ar žemyn. Ištisinis slinkimas 
sustos, kai atitrauksite pirštą.

Naudotis sąrašo rodykle Kai kurių sąrašų dešinėje pusėje yra abėcėlinė 
rodyklė. Norėdami pasirinkti rodyklę, turite ją 
tiksliai paliesti. Pasirinkę rodyklę, brūkštelėkite 
aukštyn arba žemyn norėdami ją peržiūrėti. 
Taip pat galite dukart paliesti, tada slinkti pirštu 
aukštyn arba žemyn.

Pakeisti sąrašo eilės tvarką Kai kuriuos sąrašus (pvz., „Favorites“ „Phone“ 
nustatymuose bei „Web Rotor“ ir „Language 
Rotor“ „Accessibility“ nustatymuose) galima 
pertvarkyti. Pasirinkite  elemento dešinėje, 
dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, 
tada vilkite aukštyn arba žemyn. „VoiceOver“ 
ištaria elementą, kurį sąraše pakėlėte arba 
nuleidote, atsižvelgiant į vilkimo kryptį.

Atrakinti iPhone:  pasirinkite „Unlock“ perjungiklį, tuomet dukart palieskite ekraną.

Pertvarkyti Pradžios ekraną:  Pradžios ekrane pasirinkite piktogramą, kurią norite 
pajudinti. Dukart palieskite ir laikykite piktogramą, tada ją vilkite. Velkant piktogramą 
„VoiceOver“ praneš eilutės ir stulpelio poziciją. Paleiskite piktogramą, kai ji bus 
norimoje vietoje. Galite vilkti papildomas piktogramas. Jei norite elementą perkelti 
į kitą Pradžios ekrano puslapį, vilkite jį į kairįjį ar dešinįjį kraštą. Baigę, paspauskite 
Pagrindinį  mygtuką.



Išjungti „VoiceOver“ garsą Dukart palieskite 3 pirštais. Norėdami vėl įjungti 
tarimą dar kartą dukart palieskite 3 pirštais. 
Norėdami išjungti tik „VoiceOver“ garsus, „Ring/
Silent“ perjungiklį nustatykite į „Silent“.
Jei išorinė klaviatūra yra prijungta, klavišo 
„Control“ paspaudimu galite įjungti arba išjungti 
„VoiceOver“ garsą.

Baigti elemento tarimą Palieskite vieną kartą dviem pirštais. Norėdami 
tęsti kalbėjimą, vėl palieskite dviem pirštais. Kai 
pasirenkate kitą elementą, tarimas automatiškai 
pratęsiamas.

Įjungti ar išjungti ekrano uždangą Triskart palieskite 3 pirštais. Kai ekrano uždanga 
yra įjungta, ekrano turinys yra aktyvus, net jei 
ekranas yra išjungtas.

Išklausyti tai, kas parašyta ekrane, nuo viršaus Brūkštelėkite aukštyn 2 pirštais.

Išklausyti nuo dabartinio elemento iki ekrano 
apačios

Brūkštelėkite žemyn 2 pirštais.

iPhone būsenos informaciją galite išklausyti palietę ekrano viršų. Tai yra tokia 
informacija, kaip laikas, akumuliatoriaus būsena, „Wi-Fi“ signalo stiprumas ir kita.

Skambinimas naudojantis „VoiceOver“
Kad atsilieptumėte ar baigtumėte pokalbį, dukart palieskite ekraną 2 pirštais. Kai 
užmezgamas telefono pokalbis ir yra įjungtas „VoiceOver“, ekrane pagal išankstinius 
nustatymus vietoje skambučio parinkčių rodoma skaičių klaviatūra. Patogiau naudoti 
skaičių klaviatūrą atsakyti į automatinių skambučių priėmimų sistemų pasirinkimų 
meniu.

Rodyti skambučio parinktis:  pasirinkite „Hide Keypad“ mygtuką apatiniame 
dešiniajame kampe ir dukart palieskite.

Vėl rodyti skaičių klaviatūrą:  pasirinkite „Keypad“ mygtuką netoli ekrano centro ir 
dukart palieskite.

Teksto įvedimas ir redagavimas
Kai patenkate į leidžiamo redaguoti teksto laukelį, teksto įvedimui galite naudoti 
ekrano klaviatūrą arba išorinę klaviatūrą, prijungtą prie iPhone.

Yra du būdai tekstui įvesti naudojantis „VoiceOver“ – standartinis ir „touch“ 
(prisilietimo) teksto įvedimas. Standartiniame įvedime simbolis įvedamas pasirenkant 
klavišą ir dukart paliečiant ekraną. Naudojant „touch“ įvedimą, pasirenkamas 
klavišas ir simbolis automatiškai įvedamas pakėlus pirštą. „Touch“ įvedimas gali būti 
spartesnis, tačiau reikalauja daugiau praktikos nei standartinis.

„VoiceOver“ taip pat leidžia naudotis iPhone redagavimo funkcijomis, norint iškirpti, 
kopijuoti ar įklijuoti į teksto laukelį.
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Įvesti tekstą:
 1 Pasirinkite teksto laukelį, norėdami iškelti ekrano klaviatūrą.

Jei klaviatūra nepasirodo savaime, gali tekti dukart paliesti. „VoiceOver“ praneš, ar 
teksto laukelis yra redaguojamas („is editing“), ar norint redaguoti reikia dukart 
paliesti („double-tap to edit“).

Jei laukelyje tekstas jau yra, žymeklis atsiras arba teksto pradžioje, arba pabaigoje. 
Dukart palieskite norėdami perkelti įvesties žymeklį į priešingą pusę. „VoiceOver“ 
praneša, kurioje vietoje yra įvesties žymeklis.

 2 Naudoti klaviatūrą simboliams įvesti: 

 Â Standartinis įvedimas:  norėdami spausdinti pasirinkite klavišą klaviatūroje 
brūkštelėdami kairėn arba dešinėn, tuomet dukart palieskite norėdami įvesti 
simbolį. Arba pasirinkite klavišą judindami pirštą klaviatūra ir, liesdami vienu pirštu 
klavišą, kitu palieskite ekraną, kad įvestumėte simbolį. „VoiceOver“ ištaria klavišo 
pavadinimą, kai jis pasirenkamas, ir dar kartą, kai simbolis įvedamas.

 Â „Touch“ įvedimas:  pasirinkite klavišą paliesdami jį klaviatūroje ir pakelkite pirštą, 
kad jis būtų įvestas. Jei paliečiate ne norimą klavišą, judinkite pirštą klaviatūroje, 
kol pasirinksite norimąjį. „VoiceOver“ ištaria liečiamo klavišo simbolį, tačiau neįveda 
jo, kol neatkeliate piršto.

Pastaba:  „Touch“ įvedimas veikia tik su klavišais, kurie įveda tekstą. Naudokite 
standartinį įvedimą tokiems klavišams kaip: „Shift“, „Delete“, „Return“ ir pan.

„VoiceOver“ praneša, kai mano, jog įvedėte netaisyklingą žodį.

Pasirinkti standartinį arba „touch“ įvedimą:  įjungę „VoiceOver“ ir pasirinkę klavišą 
klaviatūroje, naudodamiesi „rotor“ pasirinkite „Typing Mode“, tada brūkštelėkite 
aukštyn arba žemyn.

Judinti įvesties žymeklį:  naudokite „rotor“ valdiklį norėdami pasirinkti ar judinti 
įvesties žymeklį po simbolį, po žodį ar po eilutę. Pagal išankstinius nustatymus 
„VoiceOver“ judina įvesties žymeklį po simbolį.

Norėdami judinti įvesties žymeklį pirmyn ar atgal, tekste brūkštelėkite aukštyn ar 
žemyn. „VoiceOver“ įspėja garso signalu, kai įvesties žymeklis juda, ir ištaria simbolį, 
virš kurio žymeklis praslenka. 

Kai įvedimo žymeklis juda po žodį, „VoiceOver“ taria kiekvieną žodį, virš kurio jis 
praslenka. Judant į priekį įvesties žymeklis padedamas praeito žodžio pabaigoje, 
prieš tarpą ar skyrybos ženklus, esančius už žodžio. Judant atgal įvesties žymeklis 
padedamas žodžio esančio prieš praėjusį žodį pabaigoje, prieš tarpą ar skyrybos 
ženklus, esančius už žodžio. Norėdami įvesties žymeklį pajudinti už skyrybos ženklų 
žodžio arba sakinio gale, naudodami „rotor“ perjunkite žymeklio judinimą į paraidinį 
režimą.



Kai įvedimo žymeklis juda po eilutę, „VoiceOver“ taria kiekvieną eilutę, pro kurią 
praslenka žymeklis. Judant į priekį, įvesties žymeklis padedamas naujos eilutės 
pradžioje (išskyrus tada, kai pasiekiama paskutinė pastraipos eilutė; tokiu atveju 
žymeklis padedamas į ką tik ištartos eilutės pabaigą). Judant atgal, įvesties žymeklis 
pastatomas į tariamos eilutės pradžią.

Ištrinti simbolį:  Pasirinkite  klavišą ir dukart palieskite arba naudokite „split-tap“. 
Tai būtina daryti net naudojant „touch“ įvedimą. Daugiau nei vieną simbolį galite 
ištrinti vienu pirštu paliesdami ir laikydami „Delete“ klavišą, o kitu liesdami ekraną po 
vieną kartą kiekvienam ištrinamam simboliui. „VoiceOver“ taria ištrinamą simbolį. Jei 
įjungtas „Use Pitch Change“, „VoiceOver“ taria trinamus simbolius žemesniu tembru.

Pasirinkti tekstą:  nustatykite „rotor“ į „Edit“, brūkštelėkite aukštyn arba žemyn 
norėdami pasirinkti „Select“ arba „Select All“, tada dukart palieskite. Jei pasirinksite 
„Select“, bus pažymėtas arčiausiai žymeklio esantis žodis. Jei pasirinksite „Select All“, 
bus pažymėtas visas tekstas.

Žnybtelėkite norėdami padidinti ar sumažinti pažymėtą tekstą.

Iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti:  įsitikinkite, kad „rotor“ valdiklis nustatytas redaguoti. 
Pažymėtame tekste brūkštelėkite norėdami pasirinkti „Cut“, „Copy“ ar „Paste“ (iškirpti, 
kopijuoti ar įklijuoti), tada dukart palieskite.

Atšaukti:  pakratykite iPhone, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn norėdami pasirinkti 
veiksmą, kurį norite atšaukti, tada dukart palieskite.

Įvesti kirčiuotą simbolį:  standartinio įvedimo režime pasirinkite paprastą simbolį, 
tuomet dukart palieskite ir laikykite, kol išgirsite garsą, reiškiantį, kad pasirodė 
alternatyvūs simboliai. Pasirinkite ir išklausykite alternatyvas vilkdami į kairę arba į 
dešinę. Norėdami įvesti dabartinį pasirinkimą atleiskite pirštą.

Pakeisti įvedimo kalbą:  Nustatykite „rotor“ į „Language“, tada braukite aukštyn 
arba žemyn. Pasirinkite „Default Language“, kad naudotumėte kalbą, specifikuotą 
„International“ nustatymuose.

Pastaba:  „Language rotor“ pasirodo tik tuomet, jei pasirenkate daugiau nei 
vieną kalbą „VoiceOver“ „Language Rotor“ nustatymuose. Žr.  „„VoiceOver“ 
nustatymas,“ 246 psl..

„VoiceOver“ valdymas naudojant „Apple“ bevielę klaviatūrą
Galite valdyti „VoiceOver“, naudodami „Apple“ bevielę klaviatūrą, sujungtą su iPhone. 
Žr.  „„Apple Wireless Keyboard“ naudojimas,“ 41 psl..

„VoiceOver“ klaviatūros komandos leidžia judėti ekrane, pasirinkti elementus, skaityti 
ekrano turinį, pritaikyti „rotor“ ir atlikti kitus „VoiceOver“ veiksmus. Visos klaviatūros 
komandos (išskyrus vieną) turi „Control-Option“ (sutrumpinta kaip „VO.“ žemiau 
esančioje lentelėje) 
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„VoiceOver Help“ ištaria klavišus ar klaviatūros komandas, kai rašote. Norėdami 
išmokti klaviatūros išdėstymą ir veiksmus, susijusius su klavišų kombinacijomis, galite 
naudoti „VoiceOver Help“. 

„VoiceOver“ klaviatūros komandos
„VO“ = „Control-Option“

Perskaityti viską pradedant nuo dabartinės 
vietos

„VO“-„A“

Perskaityti nuo viršaus „VO–B“

Pereiti prie būsenos juostos „VO–M“

Paspauskite Pagrindinį mygtuką „VO–H“

Pasirinkite kitą arba ankstesnį elementą „VO“ – rodyklė į dešinę arba „VO“ – rodyklė į kairę

Palieskite elementą „VO“–tarpo klavišas

Dukart palieskite 2 pirštais „VO“–„-“

Pasirinkite kitą arba ankstesnį „rotor“ elementą „VO“–rodyklė aukštyn arba „VO“–rodyklė žemyn

Pasirinkite kitą arba ankstesnį „speech rotor“ 
elementą

„VO-Command“–rodyklė kairėn arba „VO-
Command“–rodyklė dešinėn

Sureguliuokite „speech rotor“ elementą „VO-Command“–rodyklė aukštyn arba „VO-
Command“–rodyklė žemyn

Įjunkite ar išjunkite „VoiceOver“ „VO–S“

Įjungti ar išjungti ekrano uždangą „VO–Shift-S“

Įjunkite „VoiceOver“ pagalbą „VO–K“

Grįžkite į ankstesnį ekraną arba išjunkite 
„VoiceOver“ pagalbą

Išeiti

„Quick Nav“
Norėdami valdyti „VoiceOver“ naudodami rodyklių klavišus, įjunkite „Quick Nav“. 
Pagal numatytuosius nustatymus „Quick Nav“ yra išjungtas.

Įjunkite ar išjunkite „Quick Nav“ Rodyklė kairėn – Rodyklė dešinėn

Pasirinkite kitą arba ankstesnį elementą Rodyklė dešinėn ar Rodyklė kairėn

Pasirinkite kitą ar ankstesnį „rotor“ nustatymų 
nurodytą elementą

Rodyklė viršun ar Rodyklė žemyn

Pasirinkite pirmąjį arba paskutinį elementą „Control“–rodyklė viršun arba „Control“–rodyklė 
žemyn



Palieskite elementą Rodyklė viršun–Rodyklė žemyn

Slinkite į viršų, žemyn, kairėn ar dešinėn Parinktis–rodyklė viršun, parinktis–rodyklė 
žemyn, parinktis–rodyklė kairėn, parinktis–
rodyklė dešinėn

Keisti „rotor“ Rodyklė viršun–Rodyklė kairėn arba Rodyklė 
viršun–Rodyklė dešinėn

„Apple“ bevielės klaviatūros skaičių mygtukus galite naudoti rinkti telefono 
numeriams programoje „Phone“ arba įvesti skaičiams programoje „Calculator“.

„Safari“ naudojimas
Kai ieškote internete per „Safari“ ir „VoiceOver“ yra įjungtas, „rotor“ elementai „Search 
Results“ leidžia išgirsti siūlomų paieškos frazių sąrašą.

Ieškoti žiniatinklyje:
 1 Pasirinkite paieškos lauką ir įveskite užklausą.

 2 Naudodamiesi „rotor“, pasirinkite „Search Results“.

 3 Norėdami išgirsti siūlomas paieškos frazes ir judėti sąrašu aukštyn arba žemyn, 
brūkštelėkite į dešinę arba į kairę.

 4 Dukart palietus ekraną, internete bus ieškoma dabartinės paieškos frazės.

Naudojimasis žemėlapiais
Su „VoiceOver“ galite priartinti ar nutolinti, pasirinkti smeigtukus bei gauti 
informacijos apie vietoves.

Priartinimas ar nutolinimas:  naudokite „rotor“ valdiklį pasirinkti priartinimo / 
nutolinimo režimą, tada brūkštelėkite aukštyn arba žemyn priartinti ar nutolinti.

Pasirinkti smeigtuką:  palieskite smeigtuką arba brūkštelėkite kairėn arba dešinėn 
norėdami judėti nuo vieno elemento prie kito. 

Gauti informacijos apie vietovę:  pasirinkę smeigtuką, dukart palieskite norėdami 
pateikti informacijos vėliavėlę. Brūkštelėkite kairėn arba dešinėn norėdami pasirinkti 
vėliavėlę, tada dukart palieskite norėdami pateikti vėliavėlę puslapyje.

„Videos“ ir „Voice Memos“ redagavimas
Galite naudoti „VoiceOver“ judesius norėdami apkarpyti „Voice Memo“ priminimus ir 
„Camera“ vaizdo įrašus.

Apkarpyti priminimą balsu:  „Voice Memos“ ekrane pasirinkite mygtuką, esantį 
to priminimo, kurį norite apkarpyti, kairėje, tada dukart palieskite. Tada pasirinkite 
„Trim Memo“ ir vėl dukart palieskite. Pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar pabaigą. 
Brūkštelėkite aukštyn norėdami vilkti dešinėn, arba brūkštelėkite žemyn, norėdami 
vilkti kairėn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus iškirptas esant tai 
padėčiai. Norėdami iškirpti, pasirinkite „Trim Voice Memo“ ir dukart palieskite.
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Apkarpyti vaizdo įrašą:  peržiūrėdami vaizdo įrašą dukart palieskite ekraną, 
norėdami pamatyti valdymo įrankius. Pasirinkite apkirpimo įrankio pradžią ar 
pabaigą. Tada brūkštelėkite aukštyn norėdami vilkti dešinėn, arba brūkštelėkite 
žemyn, norėdami vilkti kairėn. „VoiceOver“ praneš, koks įrašo laiko tarpas bus 
iškirptas esant tai padėčiai. Norėdami iškirpti, pasirinkite „Trim“ ir dukart palieskite.

Brailio ekrano naudojimas su „VoiceOver“
Brailio ekrano paruošimas
Galite naudoti atnaujinamą „Bluetooth“ Brailio ekraną, „VoiceOver“ išvedimui Brailio 
raštu. Be to, kai įjungtas „VoiceOver“, iPhone valdymui galima naudoti ir Brailio 
ekranus su įvesties klavišais ir kitais valdymo elementais. iPhone veikia su daugeliu 
belaidžių Brailio ekranų. Palaikomų ekranų sąrašą rasite www.apple.com/accessibility.

Nustatyti Brailio ekraną:
 1 Įjunkite Brailio ekraną.

 2 iPhone įjunkite „Bluetooth“.

„Settings“ pasirinkite „General“ > „Bluetooth“ ir palieskite „Bluetooth“ perjungiklį.

 3 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“> „Braille", tada 
pasirinkite Brailio ekraną.

Įjungti ir išjungti suglaustą Brailio raštą:  „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“> „Braille“, tada palieskite „Contracted Braille“ perjungiklį.

Kalbos pasirinkimas
Brailio ekranas naudoja kalbą, kuri nustatyta „Voice Control“. Pagal išankstinius 
nustatymus, tai yra kalba, nustatyta iPhone „Settings“ > „International“ > „Language“. 
Norėdami „VoiceOver“ ir Brailio rašto ekranams nustatyti kitą kalbą, galite naudoti 
„VoiceOver“ kalbos nustatymus.

Nustatyti „VoiceOver“ kalbą:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „International“ > 
„Voice Control“ ir pasirinkite kalbą.

Jei pakeičiate iPhone kalbą, jums gali tekti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ bei Brailio 
ekrano kalbą.

„VoiceOver“ valdymas su Brailio ekranu
Galite nustatyti, kad kairiausi ir dešiniausi jūsų Brailio ekrano langeliai rodytų 
sistemos būklės ir kitą informaciją:

„Announcement History“ yra neskaitytas pranešimas Â

Dabartinis „Announcement History“ pranešimas yra neperskaitytas. Â

„VoiceOver“ tarimas yra nutildytas Â

iPhone akumuliatorius senka (mažiau nei 20% įkrovimo) Â

iPhone yra horizontalioje padėtyje Â

Ekranas yra išjungtas Â

http://www.apple.com/accessibility/


Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje pusėje Â

Dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje pusėje Â

Nustatyti kairįjį ar dešinįjį langelį būsenos informacijai rodyti:  „Settings“ 
pasirinkite „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“> „Braille“ > „Status Cell“, tada 
palieskite „Left“ (kairė) arba „Right“ (dešinė). 

Matyti išplėstą būsenos langelio aprašymą:  Brailio ekrane paspauskite būsenos 
langelio maršrutizatoriaus mygtuką.

Zoom
Dauguma iPhone programų leidžia artinti ir tolinti tam tikrus elementus. Pvz., 
norėdami išplėsti stulpelius „Safari“, galite paliesti dukart arba naudoti žnybtelėjimo 
judesį. 

Artinimas / tolinimas yra speciali pritaikymo neįgaliesiems savybė, leidžianti didinti 
bet kokios naudojamos programos vaizdą. Taip galite lengviau matyti, kas rodoma 
ekrane.

Įjungti / išjungti vaizdo artinimą / tolinimą:  „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „Zoom“ ir palieskite „Zoom On/Off“ perjungiklį.

Pastaba:  Negalite naudotis „VoiceOver“ ir „Zoom“ tuo pačiu metu.

Priartinimas ar nutolinimas:  dukart palieskite ekraną 3 pirštais. Ekrano vaizdas 
yra padidintas 200 procentų pagal išankstinius nustatymus. Jei rankiniu būdu 
keisite didinimą (naudodami žemiau aprašytą palietimo ir vilkimo judesį), iPhone 
automatiškai grįš prie tokio didinimo, kokį naudojate priartindami / tolindami, dukart 
paliesdami 3 pirštais.

Padidinti:  palieskite 3 pirštais ir vilkite į ekrano viršų (norėdami padidinti didinimą) 
arba į ekrano apačią (sumažinti didinimą). Palietimo ir vilkimo judesys panašus į 
palietimą dukart, tik antru palietimu neatkeliate pirštų nuo ekrano, o vietoj to – 
velkate juos. Pradėję vilkti, galite tai daryti vienu pirštu.

Judinti ekrane:  priartinę vaizdą, vilkite ekrane arba brūkštelėkite 3 pirštais. Pradėję 
vilkti, galite vilkti vienu pirštu, kad matytumėte daugiau ekrano vaizdo. Laikykite 
pirštą šalia ekrano krašto norėdami pereiti prie vaizdo, esančio toje ekrano pusėje. 
Norėdami pereiti greičiau, priartinkite pirštą prie ekrano krašto. Kai atveriate naują 
langą, „Zoom“ visada pereina į ekrano viršutinio krašto vidurį.

Su „Apple Wireless Keyboard“ naudojant „Zoom“ (žr.  „„Apple Wireless Keyboard“ 
naudojimas,“ 41 psl.) ekrano vaizdas seka įvedimo tašką taip, kad jis būtų ekrano 
centre.
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Large Text
„Large Text“ leidžia padidinti tekstą perspėjimuose „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, 
„Messages“, ir „Notes“. Galite pasirinkti 20, 24, 32, 40, 48 arba 56 punktų dydžio tekstą.

Pasirinkti teksto dydį:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“,palieskite 
„Large Text“ ir palieskite norimą teksto dydį.

White on Black
Naudokite „White on Black“, norėdami pakeisti spalvas iPhone ekrane. Tai gali 
palengvinti skaitymą. Kai „White on Black“ įjungtas, vaizdas ekrane atrodo kaip 
negatyvas.

Invertuoti ekrano spalvas:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ ir 
palieskite „White on Black“ perjungiklį.

Mono Audio
„Mono Audio“ suderina kairiojo ir dešiniojo kanalų garsą ir padaro jį monofoniniu 
signalu, grojamu abiejose pusėse. Tai leidžia naudotojams, turintiems klausos 
sutrikimų vienoje ausyje, girdėti garso signalą kita ausimi.

Įjungti / išjungti „Mono Audio“:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ ir 
palieskite „Mono Audio“ perjungiklį.

Speak Auto-text
„Speak Auto-text“ ištaria teksto taisymus ir iPhone patarimus, kai renkate tekstą.

Įjungti / išjungti „Speak Auto-text“:  „Settings“ pasirinkite „General“ > „Accessibility“ 
ir palieskite „Speak Auto-text“ perjungiklį.

„Speak Auto-text“ taip pat veikia su „VoiceOver“ ar „Zoom“.



Triple-click Home
„Triple-click Home“ leidžia lengvai įjungti ar išjungti kai kurias „Accessibility“ savybes 
tris kartus greitai paspaudžiant Pagrindinį mygtuką . Galite nustatyti „Triple-click 
Home“ įjungti ar išjungti „VoiceOver“, „White on Black“ arba nustatyti leisti pasirinkti:

Įjungti ar išjungti „VoiceOver“ Â

Įjungti ar išjungti „White on Black“ Â

Įjungti ar išjungti „Zoom“ Â

Pagal išankstinius nustatymus, „Triple-click Home“ būna išjungtas.

Nustatyti „Triple-click Home“ funkciją:  „Settings“ pasirinkite „General“ > 
„Accessibility“ > „Triple-click Home“ ir pasirinkite norimą funkciją.

Titrai ir kitos naudingos savybės
Dauguma iPhone savybių daro iPhone prieinamesnį visiems naudotojams, taip pat 
turintiems regos ar klausos sutrikimų.

Subtitrai
iPod nustatymuose galite įjungti titrus vaizdo įrašams. Žr.  „Vaizdo įrašai,“ 223 psl..

Pastaba:  Ne visi vaizdo įrašai pritaikyti subtitrų rodymui.

Valdymas balsu
„Voice Control“ leidžia skambinti ir valdyti „iPod“ muzikos grojimą naudojant 
balso komandas. Žr.  „Rinkimas balsu,“ 63 psl. ir  „„Voice Control“ naudojimas su 
iPod,“ 99 psl..

Large Phone Keypad
Supaprastinkite skambinimą paliesdami įrašus kontaktų ir mėgstamiausiųjų adresų 
sąrašuose. Didelė iPhone skaičių klaviatūra palengvina numerio rinkimą. Žr.  „Telefono 
skambučiai,“ 62 psl..

Widescreen Keyboards
Kelios programos leidžia pasukti iPhone, kai renkate tekstą, kad galėtumėte naudotis 
didesne klaviatūra:

Paštas Â

Safari Â

Pranešimai Â

Užrašai Â

Adresinė Â
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Vaizdinis balso paštas
Grojimo ir pauzės valdikliai leidžia valdyti vaizdinio balso pašto pranešimo perklausą. 
Norėdami pakartoti sunkiai suprantamą pranešimo dalį, vilkite grojimo galvutę 
slinkties juostoje. Žr.  „Balso pašto tikrinimas,“ 71 psl..

Assignable Ringtones
Adresinėje galite priskirti signalus konkretiems adresatams, kad iškart žinotumėte, 
kas skambina. Skambučio signalų galite nusipirkti iš „iTunes Store“ per iPhone. 
Žr.  „Skambėjimo signalų įsigijimas,“ 179 psl..

Instant Messaging (IM) Chat
„App Store“ yra daugybė internetinių žinučių programų, pvz., „AIM“, „BeejiveIM“, „ICQ“, 
ir „Yahoo!“ „Messenger“, kuris yra pritaikytas iPhone.

Mažiausias elektroninių laiškų šrifto dydis
Norėdami geriau įskaityti, nustatykite minimalų šrifto dydį el. pašto laiškui į „Large“, 
„Extra Large“ arba „Giant“. Žr.  „Paštas,“ 216 psl..

TTY palaikymas (galimas tik kai kuriuose regionuose)
Norėdami naudotis teletaipu (TTY), nustatykite iPhone TTY režimu su iPhone TTY 
adapteriu (galima įsigyti atskirai). Žr.  „iPhone naudojimas su teletaipu (TTY),“ 219 psl..

„Mac OS X“ universalus prisijungimas
Pasinaudokite „Mac OS X“ universalaus prisijungimo įrankiais, kai naudojatės „iTunes“ 
sinchronizuodami „iTunes“ saugyklos turinį su iPhone. „Finder“ pasirinkite „Help“ > 
„Mac Help“, tada susiraskite „universal access“.

Daugiau informacijos apie iPhone ir „Mac OS X“ pritaikymą neįgaliesiems ieškokite 
www.apple.com/accessibility.

Suderinamumas su klausos aparatais
FCC priėmė Suderinamumo su klausos aparatais („HAC“) taisykles bevieliams 
skaitmeniniams telefonams. Pagal šias taisykles, tam tikri telefonai turi būti 
patikrinami ir įvertinami pagal Amerikos Nacionalinio Standartų Instituto (ANSI) 
C63.19 suderinamumo su klausos aparatais standartus. ANSI suderinamumo su 
klausos aparatais standartą sudaro dviejų tipų reitingai: „M“ reitingas telefonams 
su sumažinta radijo dažnių interferencija, kad būtų galima stiprinti akustinį signalą 
klausos aparatuose be teleritės režimo ir „T“ reitingas perduoti signalą induktyviai 
aparatams, veikiantiems teleritės režimu. Šie reitingai pateikiami skalėje nuo vieno iki 
keturių, kur keturi reiškia geriausią suderinamumą. Telefonas laikomas suderinamu su 
klausos aparatais pagal FCC taisykles, jei jo reitingas akustiniam perdavimui yra M3 
arba M4, ir T3 arba T4 indukciniam perdavimui.

http://www.apple.com/accessibility


Dabartinius iPhone suderinamumo su klausos aparatais reitingus rasite www.apple.
com/iphone/specs.html.

Suderinamumo su klausos aparatais reitingai nėra garantija, kad konkretus klausos 
aparatas veiks su konkrečiu telefonu. Kai kurie klausos aparatai gali gerai veikti ir su 
telefonais, kurie neatitinka tam tikrų reitingų. Norėdami įsitikinti, kad jūsų klausos 
aparatas bus suderinamas su telefonu, prieš įsigydami išbandykite juos kartu.

Šis telefonas buvo patikrintas ir įvertintas naudoti su klausos aparatais kelioms 
bevielėms technologijoms, kurias jis naudoja. Tačiau šiame telefone gali būti 
naujesnių bevielių technologijų, kurios dar nebuvo išbandytos naudoti su klausos 
aparatais. Svarbu išsamiai išbandyti skirtingas telefono funkcijas skirtingose vietose, 
naudojantis klausos aparatu ar vidurinės ausies implantu, bei nustatyti, ar girdimas 
koks nors interferencinis triukšmas. Dėl informacijos apie šio telefono suderinamumą 
su klausos aparatais kreipkitės į paslaugos teikėją arba telefono gamintoją. Jei turite 
klausimų dėl grąžinimo arba keitimo sąlygų, kreipkitės į paslaugos teikėją arba 
telefono pardavėją.
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Tarptautinės klaviatūros yra klaviatūros, kuriomis galite rinkti tekstą įvairiomis 
kalbomis, įskaitant Azijos tautų kalbas bei kalbas, kuriose rašoma iš dešinės į kairę.

Klaviatūrų pridėjimas
iPhone naudodami skirtingas klaviatūras, tekstą galite įvesti skirtingomis kalbomis. 
Pagal numatytuosius nustatymus, galima klaviatūra tik tai kalbai, kurią nustatėte 
iPhone (per „International“ nustatymus). Norėdami padaryti klaviatūras galimas 
kitomis kalbomis, naudokite „Keyboard“ nustatymus.

Pridėti klaviatūrą: 
 1 „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International Keyboards“.

Įjungtų klaviatūrų kiekį rodo skaičius prieš strėlytę.

 2 Palieskite „Add New Keyboard“ ir iš sąrašo pasirinkite klaviatūrą.

Pakartokite, norėdami pridėti daugiau klaviatūrų. Kai kurioms kalboms galimos kelios 
klaviatūros.

iPhonePalaikomų klaviatūrų sąrašą rasite internete www.apple.com/iphone/specs.
html.

Keisti klaviatūrų sąrašą:  pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „International 
Keyboards“, tada palieskite „Edit“ ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

 Â Norėdami ištrinti klaviatūrą, palieskite , tada palieskite „Delete“.

 Â Norėdami pakeisti sąrašo tvarką, vilkite , esantį šalia klaviatūros, į naują sąrašo 
vietą.

Pr
ie
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Klaviatūrų perjungimas
Norėdami įvesti tekstą kita kalba, perjunkite klaviatūrą.

Perjungti klaviatūrą renkant tekstą:  palieskite . Palietus simbolį, trumpai 
matomas suaktyvintos klaviatūros pavadinimas.

Norėdami pamatyti visų prieinamų klaviatūrų sąrašą, palieskite ir laikykite . 
Pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo pirštu perbraukdami per klaviatūros pavadinimą ir 
atitraukdami pirštą.

Norėdami perjungti 
klaviatūras, 
palieskite arba 
palaikykite palietę.

Daugelyje klaviatūrų galima įvesti raides, skaičius bei simbolius, kurie nėra matomi 
klaviatūroje.

Įvesti raides, skaičius ar simbolius, kurių nėra klaviatūroje:  Palaikykite paspaudę 
susijusią raidę, skaičių ar simbolį, tuomet slinkite, norėdami pasirinkti variantą. Pvz., 
„Thai“ (tailandietiškoje) klaviatūroje vietinius skaičius galite pasirinkti palaikydami 
paspaudę atitinkamą arabišką skaičių.

Kinų kalba
Galite naudoti klaviatūras įvesti tekstui kinų kalba, panaudodami kelis skirtingus 
įvesties metodus, įskaitant „Pinyin“, „Cangjie“, „Wubi Hua“ ir „Zhuyin“. Taip pat galite 
pirštu užrašyti kiniškus hieroglifus ekrane.

Supaprastintos arba tradicinės kinų „Pinyin“ kalbos įvedimas
Naudokite QWERTY klaviatūrą, skirtą paleisti „Pinyin“ kinų kalbos ženklams. Renkant 
tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai. Palieskite siūlomą ženklą arba toliau 
įvedinėkite „Pinyin“, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

Jei toliau įvedate „Pinyin“ be tarpų, pasirodo sakinių pasiūlymai.

Kinų „Cangjie“ įvedimas
Naudokite klaviatūrą kinų ženklams suformuoti iš komponentinių „Cangjie“ klavišų. 
Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai. Pasirinkite ženklą paliesdami 
arba toliau įvedinėkite iki penkių komponentų, norėdami pamatyti daugiau ženklų 
parinkčių.
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Supaprastinto kinų brūkšniavimo („Wubi Hua“) įvedimas
Naudokite skaičių klaviatūrą kinų ženklams suformuoti, naudojant iki penkių 
brūkšnelių teisinga rašymo tvarka: iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią, iš išorės į 
vidų bei iš vidaus į uždarantįjį brūkšnelį (pvz., kinų rašmuo 圈 (apskritimas) turėtų 
prasidėti vertikaliu brūkšneliu 丨).

Renkant tekstą, pasirodo siūlomi kinų kalbos ženklai (dažniausiai vartojami pasirodo 
pirmiausia). Palieskite simbolį, norėdami jį pasirinkti.

Jei abejojate dėl teisingo brūkšnelio, įveskite žvaigždutę (*). Norėdami pamatyti 
daugiau ženklų parinkčių, įveskite daugiau brūkšnelių arba slinkite per sąrašą.

Palieskite klavišą „匹配“, kad matytumėte tik ženklus, kurie tiksliai atitinka tai, ką jūs 
užrašėte. Pavyzdžiui, jei įvedate „一一“ (vienas vienas) ir paliečiate mygtuką „匹配“, 
kaip tikslus atitikmuo pasirodo rečiau vartojamas ženklas „二“.

Tradicinės kinų kalbos „Zhuyin“ įvedimas
Norėdami įvesti „Zhuyin“ raides naudokite klaviatūrą. Renkant tekstą, pasirodo 
siūlomi kinų kalbos ženklai. Palieskite siūlomą ženklą arba toliau įvedinėkite „Zhuyin“, 
kad pamatytumėte daugiau parinkčių. Kai įvesite pirmą raidę, klaviatūra pasikeis ir 
rodys daugiau raidžių.

Jei toliau įvedate „Zhuiyn“ be tarpų, pasirodo sakinių pasiūlymai.

Ranka rašytos supaprastintos ar tradicinės kinų kalbos įvedimas
Rašykite kinų ženklais pirštu tiesiai ant ekrano. iPhone atpažįsta jūsų rašomus 
simbolius ir rodo atitinkančius ženklus sąraše, kuriame labiausiai atitinkantys 
pateikiami viršuje. Kai pasirenkate ženklą, linkę jį sekti ženklai pasirodo sąraše kaip 
papildomas pasirinkimas.

Įvesdami 2 ar daugiau sudėtinių simbolių galite gauti sudėtingus simbolius. Pvz., 
įveskite „魚“ (žuvis), tuomet „巤“ (šeriai) ir gausite „鱲“ (dalinis Honkongo tarptautinio 
oro uosto pavadinimas), kuris pasirodys simbolių sąraše su rodykle šalia jo. Palieskite 
ženklą, jei norite, kad jis pakeistų įvestuosius ženklus.

Naudojant supaprastintą kinų brūkšniavimą taip pat atpažįstamos ir romėniškos 
raidės.

Vertimas tarp supaprastintos ir tradicinės kinų kalbos
Palieskite vieną ar kelis rašmenis, kuriuos norite pakeisti, tuomet palieskite „Replace“. 
Žr.  „Redagavimas – „Cut“, „Copy“, ir „Paste“,“ 40 psl..
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Kinų hieroglifų piešimas
Kai paleidžiami supaprastintos ar tradicinės kinų kalbos rankraščio formatai, galite 
rašyti kinų kalbos ženklus pirštu, kaip parodyta čia:

Touchpad

Japonų kalba
Japonu kalba galite įvesti tekstą naudodami klaviatūras Kana, QWERTY arba Emoji. 
Taip pat galite įvesti veidelių žymes.

Japonų „Kana“ įvedimas
Naudokitės „Kana“ pagalbine klaviatūra norėdami pasirinkti skiemenis. Daugiau 
skiemenų pasirinkite rodykle paliesdami skiemenį ar žodį lange.

Japonų QWERTY įvedimas
Naudokitės QWERTY klaviatūra norėdami įvesti japonų kalbos skiemenų kodą. 
Renkant tekstą, pasirodo siūlomi skiemenys. Pasirinktą skiemenį palieskite.

Japonų „Emoji“ paveikslėlių simbolių įvedimas
Naudokitės „Emoji“ klaviatūra. Galima tik iPhone modeliuose, pirktuose ir 
naudojamuose Japonijoje.

Veidelių žymių įvedimas
Naudodami japonišką „Kana“ klaviatūrą, palieskite „^_^“ klavišą.

Naudodami japonišką „Romaji“ klaviatūrą (japonišką QWERTY išdėstymą), palieskite 
„Number“  klavišą, tuomet „^_^“ klavišą. 

Naudodami kinų (supaprastintą ar tradicinę) „Pinyin“ ar (tradicinę) „Zhuyin“ 
klaviatūrą, palieskite „Symbols“  klavišą, tada palieskite „^_^“ klavišą.
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Korėjiečių kalba
Naudokite dvigubą korėjietišką klaviatūrą „Hangul“ raidėms surinkti. Norėdami 
surinkti dvigubus priebalsius ar dvibalsius, paspauskite ir palaikykite paspaudę raidę, 
tada slinkite, kad pasirinktumėte dvigubą raidę.

Vietnamiečių kalba
Palieskite ir laikykite ženklą, kad pamatytumėte galimus diakritinius ženklus, ir 
norimą pasirinkite slinkdami.

Norėdami parašyti raides su diakritiniais ženklais, taip pat galite įvesti šias klavišų 
sekas:

aa—â (a cirkumfleksas) Â

aw—ă (a paukščiukas) Â

ee—ê (e cirkumfleksas) Â

oo—ô (o cirkumfleksas) Â

ow—ơ (o kabliukas) Â

w—ư (u kabliukas) Â

dd—đ (d su brūkšneliu) Â

as—á (a su dešininiu kirčiu) Â

af—à (a su kairiniu kirčiu) Â

ar—ả (a su klaustuku) Â

ax—ã (a su riestiniu kirčiu) Â

aj—ạ (a su taškeliu apačioje) Â

Žodynų kūrimas
Naudodami kai kurias kiniškas ar japoniškas klaviatūras galite sukurti žodžių ir 
įvesties porų žodyną. Rašydami žodį iš žodyno naudodami palaikomą klaviatūra 
susijusi įvestis yra pakeičiama įrašoma vietoje žodžio. Žodynas galimas šioms 
kalboms:

Kinų (supaprastinta „Pinyin“) Â

Kinų - tradicinė („Pinyin“) Â

Kinų (tradicinė „Zhuyin“) Â

Japonų („Romaji“) Â

Japonų (dešimties klavišų) Â

Pridėti žodį į žodyną: „Settings“ pasirinkite „General“ > „Keyboard“ > „Edit User 
Dictionary“. Palieskite „+“, tada palieskite laiką „Word“ ir įveskite žodį. Tada palieskite 
laiką „Yomi“, „Pinyin“, arba „Zhuyin“ ir įveskite.
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Turite keletą pasirinkimų kiekvienam žodžiui, atsižvelgiant į tai, kuri klaviatūra yra 
įjungta.

Ištrinti žodį iš žodyno:  Palieskite „User Dictionary“ esantį žodį ir palieskite „Delete 
Word“.
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„Apple“ iPhone palaikymo tinklalapis
Išsami informacija apie palaikymą pasiekiama www.apple.com/lt/support/iphone. 
Taip pat galite naudoti „Express Lane“ asmeniniam palaikymui (pasiekiama ne visose 
valstybėse ir regionuose). Eikite į expresslane.apple.com. 

iPhone paleidimas iš naujo
Jei kas nors neveikia, pabandykite iš naujo paleisti iPhone, priverstinai išjungti 
programą ar iš naujo atstatyti iPhone nustatymus.

Iš naujo paleisti iPhone:  palaikykite paspaudę įjungimo/išjungimo miegojimo/
pabudimo mygtuką, kol pasirodys raudonas slankiklis. Tuomet pirštu jį vilkite, kad 
iPhone išsijungtų. Norėdami vėl įjungti iPhone, paspauskite ir laikykite įjungimo/
išjungimo miegojimo/pabudimo mygtuką, kol atsiras „Apple“ logotipas.

Jei nepavyksta išjungti iPhone arba jei tai nepašalina problemos, gali tekti iš naujo 
nustatyti iPhone. Nustatymas iš naujo turėtų būti atliekamas tik tada, jei iPhone 
paleidimas iš naujo neišsprendžia problemos.

Priverstinai išjungti programą:  Keletą sekundžių palaikykite nuspaudę įjungimo / 
išjungimo miegojimo / pabudimo mygtuką, kol ekrane atsiras raudonas slankiklis, 
tada paspauskite ir laikykite Pagrindinį  mygtuką, kol išsijungs programa.

Taip pat galite pašalinti programą iš neseniai naudotų sąrašo ir taip ją išjungti. 
Žr.  „Programų atidarymas ir perėjimas tarp jų,“ 29 psl..

Iš naujo nustatyti iPhone:  laikykite paspaudę kartu įjungimo/išjungimo miegojimo/
pabudimo bei pagrindinį mygtukus bent 10 sekundžių, kol ekrane pamatysite 
„Apple“ logotipą.

iPhone atsarginės kopijos
„iTunes“ sukuria nustatymų, atsiųstų programų ir duomenų bei kitos informacijos 
atsargines kopijas iPhone telefone. Galite naudoti šias kopijas, kad atkurtumėte 
duomenis iPhone po to, kai atkuriate programinę įrangą, arba jei norite 
perkelti duomenis į kitą iPhone. Žr.  „iPhone programinės įrangos naujinimas ir 
atkūrimas,“ 273 psl..
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 272  B Priedas    Palaikymas ir kita informacija

iPhone kopijų kūrimas ar atkūrimas iš jų nėra tas pats, kaip sinchronizavimas (pvz., 
muzikos, medijos failų, skambėjimo signalų, nuotraukų, vaizdo įrašų ir taikomųjų 
programų, kurias atsisiuntėte iš „iTunes“) su „iTunes“ biblioteka. Atsargines kopijas 
sudaro nustatymai, atsisiųstos programos ir duomenys bei kita informacija, esanti 
iPhone. Atkūrę iPhone, turėsite iš naujo sinchronizuoti muziką, vaizdo įrašus, 
nuotraukas, programas ir kitą turinį atgal į iPhone. Žr.  „Duomenų atkūrimas 
naudojantis atsarginėmis kopijomis,“ 274 psl..

Iš „App Store“ atsisiųstų programų atsarginės kopijos sukuriamos kito 
sinchronizavimo su „iTunes“ metu. Kai vėliau sinchronizuojate su „iTunes“, daromos 
tik programų duomenų atsarginės kopijos.

Atsarginių kopijų kūrimas
„iTunes“ sukuria atsarginę iPhone kopiją, kai:

Sinchronizuojama su „iTunes“ Â

Pagal išankstinius nustatymus, „iTunes“ sinchronizuoja iPhone kiekvieną kartą 
prijungus iPhone prie kompiuterio. Žr.  „Sinchronizavimas su „iTunes“,“ 55 psl.. 
„iTunes“ automatiškai nesukurs atsarginių kopijų iPhone, kuris nėra 
sukonfigūruotas sinchronizuoti su kompiuteriu. Sinchronizuoti galite ir rankiniu 
būdu, „iTunes“ paspaudę „Sync“. Atminkite, kad „iTunes“ tik vieną kartą sukuria 
atsarginę kopiją, kai iPhone prijungiamas prie kompiuterio, prieš pirmąjį 
sinchronizavimą. Jei sinchronizuosite dar kartą, „iTunes“ atsarginės kopijos 
nesukurs.

Naujinti iPhone Â

Jei iPhone pasirinksite atnaujinti programinę įrangą, „iTunes“ padarys iPhone 
atsargines kopijas automatiškai, net jei telefonas nėra sukonfigūruotas 
sinchronizuoti su „iTunes“ tame kompiuteryje.

Atkurti iPhone (jei nuspręsite sukurti atsarginę kopiją) Â

„iTunes“ paklaus, ar pageidaujate prieš atliekant programinės įrangos atkūrimą, 
sukurti atsarginę iPhone kopiją.

Daugiau informacijos apie atsargines kopijas, nustatymus ir atsarginių kopijų 
duomenis rasite tinklalapyje support.apple.com/kb/HT1766.

Atsarginės kopijos šalinimas
Jūs galite pašalinti iPhone atsargines kopijas iš atsarginių kopijų sąrašo, esančio 
„iTunes“. Galite nuspręsti pašalinti atsarginę kopiją, jei ji buvo sukurta kitame 
kompiuteryje.

Pašalinti atsarginę kopiją:
 1 Pasirinkę „iTunes“, atverkite „iTunes Preferences“.

 Â „Mac“:  pasirinkite „iTunes“ > „Preferences“.

http://support.apple.com/kb/HT1766
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 Â „Windows“:  pasirinkite „Edit“ > „Preferences“.

 2 Spustelėkite „Devices“ (iPhone prijungti nebūtina).

 3 Pasirinkite norimą pašalinti atsarginę kopiją ir spustelėkite „Delete Backup“.

 4 Patvirtinkite, kad norite pašalinti pasirinktą atsarginę kopiją, paspausdami „Delete 
Backup“.

 5 Spustelėkite „OK“ (gerai), kad uždarytumėte „iTunes Preferences“ langą.

iPhone programinės įrangos naujinimas ir atkūrimas
Galite naudotis „iTunes“, norėdami atnaujinti arba iš naujo įdiegti iPhone programinę 
įrangą.
 Â Jei naujinate, iPhone programinė įranga irgi yra atnaujinama. Tai nepaveiks 

atsisiųstų programų, nustatymų ar duomenų.

Pastaba:  Kai kuriais atvejais į naujinimą įtraukiamas ir iPhone atkūrimas.

 Â Jei atkuriate, iPhone diegiama naujausia programinės įrangos versija, atkuriami 
numatytieji nustatymai bei ištrinami duomenys, esantys iPhone, taip pat ir 
atsisiųstos programos, muzika, vaizdo įrašai, adresatai, nuotraukos, kalendoriaus 
informacija bei visi kiti duomenys. Jei kompiuteryje su „iTunes“ padarėte atsarginę 
iPhone kopiją, baigę atkūrimą galite atkurti duomenis iš atsarginės kopijos.

Ištrinti duomenys nepasiekiami per iPhone naudotojo sąsają, bet jie nėra ištrinami 
iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite  „iPhone 
nustatymas iš naujo,“ 213 psl..

Jei naudojate „Bluetooth“ ausines ar įrangą automobiliui su iPhone ir atkuriate 
nustatymus, turėsite suderinti „Bluetooth“ įrenginį su iPhone iš naujo.

Daugiau informacijos apie iPhone programinės įrangos atnaujinimą ir atkūrimą rasite 
tinklalapyje support.apple.com/kb/HT1414.

iPhone naujinimas
Įsitikinkite, jog esate prisijungę prie interneto bei įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš 
www.apple.com/itunes.

Naujinti iPhone:  
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše, tuomet ekrano viršuje spustelėkite 
„Summary“.

 3 Spustelėkite „Check for Update“. „iTunes“ praneš, jei yra naujesnė iPhone programinės 
įrangos versija.

 4 Spustelėkite „Update“, kad įdiegtumėte naujausią programinės įrangos versiją.

http://support.apple.com/kb/HT1414
http://www.apple.com/itunes
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iPhone atkūrimas
Įsitikinkite, jog esate prisijungę prie interneto bei įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš 
www.apple.com/itunes.

Atkurti iPhone:  
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio.

 2 „iTunes“ pasirinkite iPhone „Devices“ sąraše, tuomet ekrano viršuje spustelėkite 
„Summary“.

 3 Spustelėkite „Check for Update“. „iTunes“ praneš, jei yra naujesnė iPhone programinės 
įrangos versija.

 4 Spustelėkite „Restore“. Norėdami baigti nustatymą, sekite ekrane pasirodančias 
instrukcijas. Atkūrimo metu, esant progai, patartina sukurti atsarginę iPhone kopiją.

Kai iPhone programinė įranga atkurta, galite rinktis jį nustatyti kaip naują iPhone 
arba atkurti muziką, vaizdo įrašus, programas ir kitą turinį iš atsarginės kopijos.

Atkūrus iš atsarginės kopijos, ankstesni duomenys nebėra pasiekiami per iPhone 
naudotojo sąsają, bet nėra galutinai ištrinti iš iPhone. Informacijos apie tai, kaip 
ištrinti duomenis ir nustatymus, rasite  „iPhone nustatymas iš naujo,“ 213 psl..

Duomenų atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis
Galite atkurti nustatymus, programų informaciją ar kitą informaciją iš atsarginių 
kopijų arba perkelti kopijų duomenis į kitą iPhone. Įsitikinkite, jog esate prisijungę 
prie interneto bei įdiegę naujausią „iTunes“ versiją iš www.apple.com/itunes.

Svarbu:  Atkūrimas iš atsarginių kopijų nėra tas pats kaip iPhone atkūrimas per 
„Summary“ langelį „iTunes“. Žr.  „iPhone atkūrimas,“ 274 psl.. Atkūrimas iš atsarginės 
kopijos ne visiškai atkuria iPhone programinę įrangą. Be to, atkuriant iPhone iš 
atsarginės kopijos, atkuriami duomenys iš atsarginės kopijos, įskaitant ir programų 
duomenis. Jei pasirinksite seną atsarginę kopiją, atkuriant programų duomenys gali 
būti pakeisti pasenusiais duomenimis.

Jei atkuriate iPhone iš kito iPhone ar iPod atsarginės kopijos, kai kurie slaptažodžiai 
ir nustatymai gali būti neatkurti. (Taip pat, tačiau vis tiek ne visi, slaptažodžiai ir 
nustatymai gali būti atkurti, jei atsarginė kopija užšifruota.) Daugiau informacijos 
apie nustatymus ir atsarginių kopijų duomenis rasite tinklalapyje support.apple.com/
kb/HT1766.

iPhone atkūrimas naudojantis atsarginėmis kopijomis:  
 1 Prijunkite iPhone prie kompiuterio, su kuriuo paprastai sinchronizuojate.

 2 „iTunes“, laikydami „Control“ mygtuką, paspauskite ant iPhone ir atsiradusiame meniu 
pasirinkite „Restore from Backup“.

http://www.apple.com/itunes
http://www.apple.com/itunes
http://support.apple.com/kb/HT1766
http://support.apple.com/kb/HT1766
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 3 Pasirodžiusiame meniu pasirinkite atsarginę kopiją, kurią norite atkurti, ir paspauskite 
„Restore“.

Jei atsarginės kopijos užšifruotos, įveskite slaptažodį.

Informacija apie saugą, programinę įrangą ir priežiūrą
Pateikiamoje lentelėje paaiškinta, kur rasti daugiau su iPhone susijusios informacijos 
apie saugą, programinę įrangą bei priežiūrą.

Ką reikia sužinoti Ką daryti

Saugus iPhone naudojimas Norėdami naujausios saugumo ir nurodymų 
informacijos, žr Svarbios gaminio informacijos 
vadovą support.apple.com/lt_LT/manuals/
iphone.

iPhone priežiūra ir palaikymas, patarimai, 
diskusijos bei „Apple“ programinės įrangos 
atsisiuntimas

Žr. www.apple.com/lt/support/iphone.

Paslaugos teikėjo teikiama priežiūra ir 
palaikymas

Susisiekite su teikėju arba aplankykite jo 
svetainę.

Naujausia informacija apie iPhone Žr. www.apple.com/lt/iphone.

„iTunes“ naudojimas Atidarykite „iTunes“ ir pasirinkite „Help“ > „iTunes 
Help“. Norėdami naudoti „iTunes“ vedlį tinkle 
(galimas ne visose šalyse ir regionuose), eikite į 
www.apple.com/emea/support/itunes.

„Apple ID“ vartotojo vardo kūrimas Eikite į appleid.apple.com.

„MobileMe“ Eikite į www.me.com.

„iPhoto“ naudojimas „Mac OS X“ Atidarykite „iPhoto“ ir pasirinkite „Help“ > „iPhoto 
Help“.

„Address Book“ naudojimas „Mac OS X“ Atidarykite „Address Book“ ir pasirinkite „Help“ > 
„Address Book Help“.

„iCal“ naudojimas „Mac OS X“ Atidarykite „iCal“ ir pasirinkite „Help“ > „iCal 
Help“.

„Microsoft Outlook“, „Windows Address Book“, 
arba „Adobe Photoshop Elements“

Žiūrėkite aprašymus, kuriuos rasite greta šių 
programų.

Rasti jūsų iPhone serijos numerį, tarptautinę 
mobiliosios įrangos tapatybę (IMEI) arba 
mobiliosios įrangos atpažinimo kodą (MEID)

iPhone serijos numerį ir IMEI (GSM modeliams) 
arba MEID (CDMA modeliams) galite rasti 
ant iPhone pakuotės. Arba iPhone pasirinkę 
„Settings“ > „General“ > „About“. „iTunes“ 
kompiuteryje laikykite paspaudę „Control“ 
klavišą ir pasirinkite „Help“ > „About iTunes“ 
(„Windows“) arba „iTunes“ > „About iTunes“ 
(„Mac“), tada atleiskite „Control“ klavišą. 
(Paspauskite tarpo klavišą norėdami sustabdyti 
peržvelgimą.)

http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://www.apple.com/lt/support/iphone
http://www.apple.com/lt/iphone
http://www.apple.com/emea/support/itunes
https://appleid.apple.com/
http://www.me.com
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Ką reikia sužinoti Ką daryti

Garantinė priežiūra Pirmiausia sekite patarimus, pateiktus šiame 
vadove bei internete. Tada eikite į www.apple.
com/lt/support, kur rasite Svarbios produkto 
informacijos vadovą, adresu support.apple.com/
lt_LT/manuals/iphone.

Akumuliatoriaus pakeitimo paslauga Eikite į www.apple.com/support/iphone/service/
battery/country.

iPhone naudojimas versle
Žr www.apple.com/iphone/business, jei norite sužinoti apie verslui skirtas iPhone 
funkcijas, tarp kurių:

„Microsoft Exchange“ Â

Keitimo profilių diegimas Â

CalDAV Â

CardDAV Â

IMAP Â

LDAP Â

VPN Â

iPhone naudojimas su kitais paslaugų teikėjais
Kai kurie paslaugos teikėjai leidžia atrakinti iPhone, kad būtų galima prisijungti 
prie jų tinkle. Norėdami sužinoti, ar jūsų paslaugos teikėjas teikia tokią paslaugą, žr. 
support.apple.com/kb/HT1937. 

Dėl informacijos apie atpažinimą ir nustatymus, kreipkitės į savo paslaugos teikėją. 
Turėsite prijungti iPhone prie „iTunes“, kad baigtumėte procesą. Gali būti taikomi 
papildomi mokesčiai.

Daugiau informacijos rasite support.apple.com/kb/TS3198.

http://www.apple.com/lt/support
http://www.apple.com/lt/support
http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://support.apple.com/lt_LT/manuals/iphone/
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country/
http://www.apple.com/iphone/business/
http://support.apple.com/kb/HT1937
http://support.apple.com/kb/TS3198
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Informacija apie išmetimą ir perdirbimą
„Apple“ naudotų mobiliųjų telefonų perdirbimo programa (kai kuriose vietovėse):  
apie seno mobiliojo telefono perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntimo kortelę ir 
instrukcijas, žr. www.apple.com/recycling

iPhone išmetimas ir perdirbimas:  privalote tinkamai išmesti iPhone pagal vietinius 
įstatymus. Kadangi iPhone turi elektroninių dalių ir akumuliatorių, iPhone turi būti 
išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų. Kai iPhone baigia veikti, susisiekite su 
vietinės valdžios atstovais ir sužinokite išmetimo bei perdirbimo pasirinkimus ar 
tiesiog palikite telefoną vietiniams „Apple“ atstovams ar gražinkite jį kompanijai 
„Apple“. Akumuliatorius bus pašalintas ir perdirbtas neteršiant aplinkos. Daugiau 
informacijos ieškokite: www.apple.com/recycling

Europos Sąjunga – informacija apie elektronikos prekių ir akumuliatoriaus išmetimą:  

Šis simbolis rodo, kad pagal vietos įstatymus, produktas ir jo akumuliatorius turi būti 
perdirbti atskirai nuo namų ūkio atliekų. Kai produktas nustoja veikti, nuneškite jį į 
surinkimo vietą, nustatytą vietinės valdžios, perdirbti. Dėl netinkamo elektroninių 
įtaisų išmetimo gali būti taikomos baudos Produkto ir akumuliatoriaus atskyrimas 
prieš išmetant bei perdirbimas padės išlaikyti natūralius išteklius ir užtikrinti, kad 
telefonas bus perdirbamas saugant žmonių sveikatą ir aplinką.

Apie iPhone surinkimo ir perdirbimo planus, žr. www.apple.com/recycling/
nationalservices/europe.html

Akumuliatoriaus keitimas iPhone:  įkraunamą iPhone akumuliatorių turėtų pakeisti 
tik įgaliotasis paslaugos teikėjas. Apie akumuliatoriaus keitimo paslaugas žr.  www.
apple.com/support/iphone/service/battery/country

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. 
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der 
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in 
een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye:  EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin 
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

http://www.apple.com/recycling/
http://www.apple.com/recycling/
http://www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html
http://www.apple.com/recycling/nationalservices/europe.html
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country
http://www.apple.com/support/iphone/service/battery/country
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Brazilija — informacija apie išmetimą: 

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:  O símbolo indica que este produto 
e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir 
descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes 
ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, 
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

„Apple“ ir aplinka
„Apple“ prisiima atsakomybę sumažinti jos produktų ir darbo poveikį aplinkai. 
Daugiau informacijos ieškokite: www.apple.com/environment

iPhone veikimo temperatūra
Jei iPhone vidaus temperatūra viršija normalią veikimo temperatūrą, galite pastebėti 
vieną iš šių reiškinių, kaip bandymą temperatūrą normalizuoti:

iPhone sustabdo įkrovimą Â

ekranas aptemsta Â

silpnas korinis signalas Â

ekrane atsiranda perspėjimas dėl temperatūros Â

Svarbu:  negalima naudoti iPhone, kol ekrane rodomas įspėjimas apie temperatūrą, 
nebent skambinti pagalbos numeriais. Jei iPhone negali sureguliuoti vidaus 
temperatūros, telefonas miega iki tol, kol atvės. Kol iPhone yra šiame režime, negalite 
skambinti pagalbos numeriais. Perkelkite iPhone į vėsesnę vietą ir palaukite keletą 
minučių, prieš bandydami vėl naudotis iPhone.

http://www.apple.com/environment


 „Apple Inc.“ K

Autorių teisės priklauso „Apple Inc.“, 2011. Visos teisės 
saugomos.

„Apple“, „Apple“ logotipas, „AirPlay“, „Aperture“, „Apple 
TV“, „Cover Flow“, „FaceTime“, „Finder“, „iBooks“ „iCal“, 
iPhone, „iPhoto“, iPod, „iPod touch“, „iTunes“, „Keynote“, 
„Mac“, „Macintosh“, „Mac OS“, „Numbers“, „Pages“, 
„QuickTime“, „Safari“, „Spotlight“ ir „Works with iPhone“ 
logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV 
ir kitose šalyse.

„AirPrint“, „iPad“, „Made for iPhone“ logotipas, „Multi-
Touch“, „Retina“ ir „Shuffle“ yra „Apple Inc.“ prekių 
ženklai.

„Apple“, „Apple Store“, „iDisk“, ir „iTunes Store“ yra 
„Apple Inc.“ priklausantys JAV ir kitose šalyse registruoti 
paslaugos ženklai.

„App Store“, „iBookstore“, „iTunes Extras“ ir „MobileMe“ 
yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklai.

„IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba, registruotas JAV 
ir kitose šalyse prekių ženklas, ir yra naudojamas pagal 
licenciją.

„Ping“ yra registruotas „Karsten Manufacturing 
Corporation“ prekės ženklas ir naudojamas JAV pagal 
licenciją.

„Nike + iPod Sport Kit“ saugomas vieno ar daugiau 
JAV patento numerių 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 
6,298,314, 6,611,789, 6,876,947 ir 6,882,955, vienas 
arba naudojant kartu su iPod medijos grotuvu ar 
iPhone 3GS ar naujesniu, kuriame veikia „Nike + iPod“.

„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra „Bluetooth 
SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai, ir bet koks tokių 
ženklų panaudojimas „Apple Inc.“ yra leidžiamas pagal 
licenciją.

„Adobe“ ir „Photoshop“ yra „Adobe Systems 
Incorporated“ prekių ženklai arba registruotieji prekių 
ženklai JAV ir / ar kitose šalyse.

Šiose instrukcijose minimi kompanijų ar produktų 
pavadinimai gali būti jų prekių ženklai.

Trečiųjų šalių gaminiai gali būti paminėti tik 
informaciniais tikslais ir taip nėra nei patvirtinami, 
nei rekomenduojami. „Apple“ nėra atsakinga už šių 
gaminių veikimą bei naudojimą. Visi susitarimai ar 
garantijos, jei yra, sudaromi tiesiogiai tarp pardavėjų 
ir būsimų vartotojų. Imtasi visų priemonių užtikrinti, 
kad šiose instrukcijose pateikta informacija būtų 
tiksli ir teisinga. „Apple“ neatsako už spausdinimo ar 
kanceliarines klaidas.
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