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უკან შემდეგი

მენიუ მეტი

თვალის გადავლება გაცნობა - moto x4

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

შენიშვნა: პროგრამული უზრუნველყოფა ხშირად ახლდება 
და ამიტომ თქვენი ტელეფონის იერსახე შეიძლება ოდნავ 
განსხვავდებოდეს.
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Google MotoDuo Play Store

APR TUE

Calendar

USB-C/დამტენი

ხმის 
ღილაკები

ჩართვის 
ღილაკი
დაჭერა: 
მონიტორის 
ჩართვა/
გამორთვა. 
ხანგრძლივი 
დაჭერა: 
ტელეფონის 
ჩართვა/
გამორთვა.

უკანა 
კამერები

სელფის 
ფლეში/ 
ნათურა

თითის 
ანაბეჭდის 
სენსორი

მიკროფონი ყურსასმენის 
ბუდე

წინა კამერა

SIM და microSD 
ბარათების ჭრილები

უკან 
მთავარზე 

ბოლო

რჩევები და რეკომენდაციები
 • დაწყება: ჩადეთ SIM ბარათი ან ბარათები ტელეფონში და 
დატენეთ. შემდეგ ჩართეთ და მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ 
ინსტრუქციებს ტელეფონის პარამეტრების დასაყენებლად. 
იხილეთ "დაწყება: moto x4".

 • მთავარი თემები: გსურთ, იხილოთ თქვენი ტელეფონის 
შესაძლებლობების მოკლე სია? იხილეთ "მნიშვნელოვანი 
თემები".

 • დახმარება: ტელეფონთან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვაზე 
პასუხი თქვენსავე ტელეფონშია. აუსვით  >  Device 
Help გსურთ უფრო მეტი? იხილეთ "დახმარების მიღება 
და სხვა".

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

ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს რადიოსიხშირის 
ზემოქმედების შესახებ მოქმედ სახელმწიფო ან 

საერთაშორისო მითითებებს (ელექტრომაგნიტური გამოსხივების 
შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტის (SAR) დირექტივები), როდესაც 
გამოიყენება თავთან მიდებით, გაქვთ სხეულთან ახლოს, ან 
ხელში გიჭირავთ სხეულიდან 0,5 სმ მანძილზე. SAR დირექტივები 
გულისხმობს უსაფრთხოების საკმაოდ მაღალ კოეფიციენტს, 
რომელიც შემუშავებულია ყველა ადამიანის უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად, ასაკისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
მიუხედავად.

გაფრთხილება: ტელეფონის გამოყენებამდე, გთხოვთ, 
წაიკითხოთ იურიდიული ინფორმაცია. ამისათვის აუსვით  > 

 Settings > Legal information.

გაცნობა - moto x4

მნიშვნელოვანი თემები

თვალის გადავლება
მოკლე მიმოხილვა



უკან შემდეგი

მენიუ მეტი

თვალის გადავლება მნიშვნელოვანი თემები
შეამოწმეთ, რა შეუძლია თქვენს ტელეფონს.

თემა მდებარეობა

სწრაფად იპოვეთ Wi-Fi, 
თვითმფრინავის რეჟიმი, ფანარი 
და სხვა.

იხილეთ "სწრაფი 
პარამეტრები".

შემცირება, მასშტაბირება, 
გადასმა და სხვ.

იხილეთ "მართვა და 
ჟესტიკულაცია".

აირჩიეთ ახალი ფონი, დაამატეთ 
ვიჯეტები და სხვ.

იხილეთ "მთავარი 
ეკრანის ხელახლა 
დეკორირება".

მოძებნეთ სწორი პარამეტრები 
იდეალური გადაღებისთვის.

იხილეთ "ფოტოების 
გადაღება".

ინტერნეტზე წვდომა. იხილეთ 
"დათვალიერება".

აპების დათვალიერება, ყიდვა და 
ჩამოტვირთვა.

იხილეთ "აპების 
ჩამოტვირთვა".

თქვენი ინფორმაციის 
უსაფრთხოდ შენახვა, პაროლის 
დაყენება და სხვ.

იხილეთ "დაცვა".

აღარასოდეს დაიკარგოთ. იხილეთ "მოძიება და 
ნავიგაცია".

მონაცემთა საფასურის დაზოგვა, 
Wi-Fi-ის გამოყენება.

იხილეთ "Wi-Fi 
ქსელები".

გამოსავალს ვერ პოულობთ? 
დაიბენით?

იხილეთ "დახმარების 
მიღება და სხვა".

გაცნობა - moto x4

მნიშვნელოვანი თემები

თვალის გადავლება
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ბარათების ჩასმა
თქვენს ტელეფონს შეუძლია ორი SIM ბარათის მხარდაჭერა. SIM 
ბარათ(ებ)ის ან დამატებითი microSD მეხსიერების ბარათის 
ჩასასმელად მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს.

გაფრთხილება: დარწმუნდით, რომ სწორი ზომის SIM 
ბარათებს იყენებთ და არ გამოჭრათ SIM ბარათები. Nano SIM

დამუხტეთ და ჩართეთ
ბოლომდე დამუხტეთ და ჩართეთ ტელეფონი. შემდეგ აირჩიეთ ენა 
და შეასრულეთ ეკრანზე ნაჩვენები მითითებები.

ჩართეთ.

ხანგრძლივად 
დააჭირეთ 
ჩართვის ღილაკს, 
ეკრანის 
ანთებამდე.

თქვენი ტელეფონით 
სარგებლობის წინ 
მთლიანად დამუხტეთ 
ის მოწოდებული 
დამტენით.

დამუხტეთ.

დაწყება: moto x4

ბარათების ჩასმა
დამუხტეთ და ჩართეთ
წყალმედეგობა

დაწყება: moto x4 

შეწიეთ ღარი უკან ტელეფონში.

ჩასვით ნანო SIM ბარათი და მეხსიერების ბარათები.
ჩასვით SIM ბარათ(ებ)ი 
ოქროს კონტაქტებით ქვევით. 
ჩასვით დამატებითი microSD 
ბარათი (იყიდება ცალკე).

ჩასვით SIM 
მოწყობილობა ღარის 
ნახვრეტში ღარის 
გამოსაწევად.

ორი SIM-ის მქონე 
მოდელებისთვის:

ერთი SIM-ის მქონე 
მოდელებისთვის:

გაფრთხილება: ღარის 
არასწორად ჩასმის 
შემთხვევაში ტელეფონი 
შეიძლება დაზიანდეს.

ჩასვით ღარი ისე, რომ 
ასახული სიტყვები ზემოთ 
იყოს.

ან
SIM 2 SIM 1

SIM 1
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დაწყება: moto x4

ბარათების ჩასმა
დამუხტეთ და ჩართეთ
წყალმედეგობა

დაწყება: moto x4

წყალმედეგობა 
ტელეფონი არის IP68 წყალმედეგი — და არა წყალშეუღწევადი. 
მოარიდეთ წყლის ხანგრძლივ ზემოქმედებას და ნუ ჩაუშვებთ 
წყალში. ტელეფონის წყლის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრის 
შემთხვევაში, კარგად გაამშრალეთ ტელეფონი და პორტები 
რბილი, სუფთა ნაჭრით. წყლით დაზიანებაზე გარანტია არ 
ვრცელდება. 

რჩევები თქვენი ტელეფონის დაზიანების თავიდან აცილების 
მიზნით:

 • გაამშრალეთ ტელეფონი და პორტები საფუძვლიანად რბილი, 
სუფთა ქსოვილით.

 • ნუ ეცდებით ტელეფონის დამუხტვას, როდესაც ის სველია.

 • არ გამოიყენოთ ტელეფონისთვის მარილიანი წყალი ან სხვა 
სითხეები, გარდა სუფთა წყლისა. თუ მოწყობილობისთვის 
სუფთა წყლის გარდა ნებისმიერი სხვა სითხე იქნება 
გამოყენებული, გარეცხეთ მოწყობილობა სუფთა წყლით 
დაუყოვნებლივ და გაამშრალეთ ის კარგად სუფთა, რბილი 
ქსოვილით.

 • არ გამოიყენოთ ტელეფონი წყალში მაღალი წნევით.

 • არ დააგდოთ ან გახვრიტოთ მოწყობილობა, რადგანაც ამან 
შეიძლება დააზიანოს მისი წყალმედეგობის თვისებები. 
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მენიუ მეტი

დაწყება
შესვლა
კვების ელემენტის მუშაობის დრო

დაწყება
მოვამზადოთ საექსპლუატაციოდ

შესვლა
ჩართვის შემდეგ უბრალოდ მიჰყევით ეკრანზე ნაჩვენებ 
მითითებებს.

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

რჩევები და რეკომენდაციები
 • Wi-Fi ქსელი: ინტერნეტზე სწრაფი წვდომისათვის ან 
მობილური მონაცემების გამოყენების დასაზოგად, ჩამოუსვით 
ორი თითი სტატუსის ზოლს, შემდეგ შეხებით გახსენით  > 
Wi-Fi. იხილეთ მეტი განყოფილებაში "Wi-Fi ქსელები".

 • ანგარიშები: ანგარიშების დასამატებლად, 
დასარედაქტირებლად ან წასაშლელად აუსვით  > 

 Settings > Accounts. ელფოსტის ანგარიშების 
დასაყენებლად იხილეთ "ელფოსტა".

თქვენს Google ანგარიშთან დაკავშირებული დახმარებისთვის 
გახსენით www.google.com/accounts.

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

კვების ელემენტის მუშაობის დრო
თქვენი ტელეფონი ტონობით ინფორმაციას ამუშავებს. დიდი 
რაოდენობის ელკვება იხარჯება იმის მიხედვით, თუ რას იყენებთ.

როდესაც თქვენი ტელეფონი არის უძრავ მდგომარეობაში, არ 
იმუხტება ან არ გამოიყენება გარკვეული დროის განმავლობაში, 
არასაჭირო ფონური პროცესები ითიშება კვების ელემენტის 
მუშაობის დროის ოპტიმიზაციისთვის.

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

კვების ელემენტის მუშაობის ვადის გასახანგრძლივებლად აუსვით 
 >  Settings > Battery > Battery saver და ჩართეთ 

შესაბამისი ფუნქცია.

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

რჩევები და რეკომენდაციები
დამუხტვებს შორის კვების ელემენტის კიდევ უფრო მეტი სამუშაო 
დროის დასაზოგად შეგიძლიათ შეამციროთ:

 • Bluetooth®-ის გამოყენება: აუსვით  >  Settings > 
Bluetooth და გამორთეთ, როდესაც არ გჭირდებათ.

 • GPS-ის გამოყენება: აუსვით   >  Settings > 
Location > Mode > Battery saving, რათა გამორთოთ 
GPS თვალის დევნება.

 • ეკრანის სიკაშკაშე: აუსვით  >  Settings > Display > 
Brightness level და მარცხნივ გადაიტანეთ სიკაშკაშის 
სლაიდერი. დარწმუნდით, რომ ასევე ჩართულია ადაპტირებადი 
სიკაშკაშე.
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დაწყება

დაწყება
მოვამზადოთ საექსპლუატაციოდ

შესვლა
კვების ელემენტის მუშაობის დრო

 • ეკრანის ლოდინის დროის დაყოვნება: აუსვით   > 
 Settings > Display > Sleep > (უფრო მოკლე 

პარამეტრი).

 • იშვიათად გამოყენებადი აპების აქტივობა: აუსვით   > 
 Settings > Battery, შემდეგ შეეხეთ მენიუს  > 

Battery optimization > All apps. შეეხეთ აპს, რომლის 
დარეგულირებაც გსურთ, შემდეგ გახსენით Optimize.

 • ვიჯეტები, რომლებიც აჩვენებს ინფორმაციის ნაკადს თქვენს 
მთავარ ეკრანზე, მათ შორის ახალი ამბები და ამინდი.

 • გამოუყენებელი ონლაინ ანგარიშები, რომლებიც 
დაარეგისტრირეთ: აუსვით   >  Settings > Accounts. 
შეხებით გახსენით ის ანგარიში, რომელიც გსურთ წაშალოთ. 
შეეხეთ ხელახლა, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ   > 
Remove account.

 • ვიდეოების ჩაწერა ან ყურება, მუსიკის მოსმენა ან სურათების 
გადაღება.
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მთავარი ეკრანი და აპები სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
როდესაც რთავთ ტელეფონს, ხედავთ მთავარ ეკრანს. აქედან 
შეგიძლიათ დაათვალიეროთ აპები და ა.შ.

შენიშვნა: პროგრამული უზრუნველყოფა ხშირად ახლდება და 
ამიტომ თქვენი ეკრანის იერსახე შეიძლება ოდნავ შეიცვალოს.
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Google MotoDuo Play Store

APR TUE

Calendar

აუსვით ღილაკს      
თქვენი ყველა აპის 
სანახავად.

მოძებნეთ აკრეფით 
ან თქვით 
„OK, Google“.

ერთხელ ჩამოუსვით 
შეტყობინებების 
გასახსნელად ან 
ორჯერ ჩამოუსვით 
პროფილებისა და 
პარამეტრების 
გასახსნელად.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • აპების სიის გახსნა: აუსვით , შემდეგ აუსვით აპების 
გადასაფურცლად.

 • დაბრუნება: ნებისმიერი მდებარეობიდან საწყის ეკრანზე 
დასაბრუნებლად შეეხეთ ღილაკს „მთავარი“ . თუ ნავიგაციის 
ერთი ღილაკი ჩართულია, შეეხეთ თითის ანაბეჭდის სენსორს 
მთავარზე დასაბრუნებლად. დამატებითი ინფორმაციისთვის ამ 
ფუნქციის შესახებ იხილეთ "მართვა ერთი შეხებით".

 • გვერდები: გვერდის დასამატებლად ჩააგდეთ აპი ეკრანის 
მარჯვენა მხარეს თეთრი ზოლის გამოჩენამდე. შეგიძლიათ 
დაამატოთ მრავალი გვერდი. მალსახმობებისა და ვიჯეტების 
სხვა გვერდების სანახავად (თუ ხელმისაწვდომია) გადაუსვით 
თითი მთავარ ეკრანს მარცხნივ.

 • პარამეტრები: ხშირი პარამეტრების სწრაფად გასახსნელად 
ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს. სხვა პარამეტრების 
გასახსნელად შეეხეთ .

 • მალსახმობები: აუსვით , ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ 
აპი, შემდეგ ჩააგდეთ ის მთავარი ეკრანის ერთ-ერთ გვერდზე. 
ყველა თქვენი აპის სანახავად აუსვით თითი ღილაკს .

 • აპები: მთავარი ეკრანის გვერდიდან აპის წასაშლელად 
ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით 
გადაიტანეთ ღილაკზე  „წაშლა“. (აპი არ იშლება 
ტელეფონიდან, ის იშლება მხოლოდ მთავარი ეკრანიდან.)

თქვენი მთავარი ეკრანიდან აპების დეინსტალაციისთვის 
ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით 
გადაიტანეთ ღილაკზე Uninstall. (ზოგიერთი აპის 
დეინსტალაცია შეუძლებელია. იხილეთ "თქვენი აპების 
მოწესრიგება".)

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შეწყვეტები
არ შემაწუხო
აპების ჩამოტვირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება

მთავარი ეკრანი და აპები
თქვენ გაქვთ სწრაფი წვდომა
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მთავარი ეკრანი და აპები  • მორგება: მთავარი ეკრანის შეცვლის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციისთვის იხილეთ "მთავარი ეკრანის ხელახლა 
დეკორირება".

დახმარება და სხვა
უყურეთ სახელმძღვანელოს. წაიკითხეთ პრაქტიკული რჩევები. 
იპოვეთ ნებისმიერი ინფორმაცია თქვენი ტელეფონის შესახებ.

მოძებნეთ: აუსვით  >      Device Help.

Popular topics

Set up phone

Learn the basics

Personalize your phone

Apps

Calls and contacts

Photos and videos

Music

Battery

Security

Device Help

LEARN FIX

ძიება
მთავარ ეკრანზე შეხებით აირჩიეთ Google-ის ძიების ველი 
ტექსტური ძიებისთვის, ან შეხებით აირჩიეთ  ხმოვანი ძიების 
შესასრულებლად.

როდესაც ბეჭდავთ, შეთავაზებები ძიების ველის ქვეშ გამოჩნდება:

 • შეთავაზების მოსაძიებლად შეეხეთ მას.

 • ძიების ველში ტექსტის მოსაძებნად შეხებით აირჩიეთ  
კლავიატურაზე.

რჩევა: კლავიატურის დასახურად შეხებით აირჩიეთ .

სტატუსი და შეტყობინებები
ეკრანის ზემოთ, მარცხენა მხარეს განთავსებული პიქტოგრამები 
გაცნობებთ ახალი შეტყობინებებისა და მოვლენების შესახებ. თუ 
არ იცით, რას ნიშნავს პიქტოგრამა, ჩამოუსვით თითი სტატუსის 
ზოლს დეტალებისთვის. დააჭირეთ შეტყობინებას უფრო მეტის 
წაკითხვისათვის.

რჩევა: ძალიან ბევრ შეტყობინებას იღებთ? ხანგრძლივი შეხებით 
აირჩიეთ შეტყობინება, რათა იხილოთ, რომელი აპი გიგზავნით 
მათ. შემდეგ შეგიძლიათ გამორთოთ ისინი.
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10:30 - 11:30

CLEAR ALL

Calendar

Weekly Staff Meeting

Karen Travis
Can you come on Sat.?

Messenger  ·  17m

რჩევა: შეტყობინების წასაშლელად 
გადაუსვით მარცხნივ ან მარჯვნივ.

შეეხეთ ყველა შეტყობინების 
წასაშლელად.

ჩამოუსვით შეტყობინებების 
სანახავად.

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შეწყვეტები
არ შემაწუხო
აპების ჩამოტვირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება

მთავარი ეკრანი და აპები
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მთავარი ეკრანი და აპები რჩევა: გავრცელებული პარამეტრების სწრაფად შესაცვლელად 
ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს. მეტი ინფორმაციისთვის 
იხილეთ "სწრაფი პარამეტრები".

პიქტოგრამები ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში გაცნობებთ 
ტელეფონის სტატუსის შესახებ:

სტატუსის პიქტოგრამები
 ქსელის სიძლიერე  მხოლოდ სიგნალები ან 

პრიორიტეტული 

/  Wi-Fi დიაპაზონშია /
დაკავშირებულია

 მაღვიძარა დაყენებულია

 Bluetooth ჩართულია/
დაკავშირებულია

 მონაცემთა დაზოგვა 
ჩართულია

 თვითმფრინავის რეჟიმი /  კვების ელემენტი 
იმუხტება/სავსეა

შენიშვნა: აპები, რომლებსაც Google Play™-დან 
ჩამოტვირთავთ, შესაძლოა აჩვენებდეს სხვა პიქტოგრამებს 
სტატუსის ზოლში თქვენს გასაფრთხილებლად კონკრეტული 
მოვლენების შესახებ.

ხმა და შეწყვეტები
დააჭირეთ ხმის აწევის ან დაწევის გვერდით ღილაკებს, რათა 
აირჩიოთ ხმა მაღალიდან ვიბრაციამდე .

Ring

Media

Alarm დააყენეთ ზარის 
მელოდიის, მედიისა და 
მაღვიძარას ხმა.

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

შეეხეთ ხატულას ხმის 
გასათიშად ან დააყენეთ 
ვიბრაციაზე.

არ შემაწუხო
ყველა ან კონკრეტული ხმის გამოსართავად ჩამოუსვით სტატუსის 
ზოლს ორი თითი და შეხებით აირჩიეთ Do not disturb. 
აირჩიეთ შემდეგი ვარიანტიდან ერთ-ერთი:

 • სრული სიჩუმე: გამორთეთ ხმები და სიგნალები. ჩაანაცვლეთ 
ხმის პარამეტრები სხვა აპებიდან. დააყენეთ, რამდენი ხნით 
გსურთ ამ რეჟიმში დარჩენა, ან აირჩიეთ „განუსაზღვრელად“.
 • მხოლოდ სიგნალები: დააყენეთ, რამდენი ხნით გსურთ 
გაიგოთ მხოლოდ სიგნალები, ან აირჩიეთ „განუსაზღვრელად“. 
შეხებით აირჩიეთ MORE SETTINGS, რათა მოახდინოთ 
მორგება, რომელი შეწყვეტა მიიღოთ.
 • მხოლოდ პრიორიტეტული: დააყენეთ, რამდენი ხნით 
გსურთ გაიგოთ მხოლოდ პრიორიტეტული შეწყვეტები, ან 
აირჩიეთ „განუსაზღვრელად“. შეხებით აირჩიეთ MORE 
SETTINGS, რათა ინდივიდუალურად დააყენოთ მისაღები 
შეწყვეტები.

რჩევა: გამონაკლისის შესაქმნელად განმეორებითი ზარებისთვის, 
რაც დაუშვებს ზარს ერთისა და იმავე ადამიანისგან 15 წუთის 
ფარგლებში, შეხებით აირჩიეთ MORE SETTINGS > Priority 
only allows > Repeat callers.

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შეწყვეტები
არ შემაწუხო
აპების ჩამოტვირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება

მთავარი ეკრანი და აპები
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მთავარი ეკრანი და აპები აპების ჩამოტვირთვა
Google Play™
მიიღეთ მუსიკა, ფილმები, წიგნები, აპები, თამაშები და ა.შ.

მოძებნეთ:  Play Store

 • ძიება: აპების მოსაძიებლად გამოიყენეთ საძიებო ველი.

 • ჩამოტვირთვა: აპის ჩამოსატვირთად შეეხეთ მას 
დეტალებისთვის, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ღილაკი INSTALL 
ან BUY.

 • გაზიარება: Google Play-ზე ნაპოვნი აპის გასაზიარებლად 
შეეხეთ მას დეტალების სანახავად, შემდეგ შეხებით  
აირჩიეთ .

 • ხელახლა დაინსტალირება: Google Play-დან 
ჩამოტვირთული აპების საჩვენებლად ან ხელახლა 
დასაინსტალირებლად შეხებით აირჩიეთ  > My apps & 
games.

 • კომპიუტერის გამოყენება: აპების მოსაძებნად და 
სამართავად ნებისმიერი კომპიუტერიდან გახსენით 
http://play.google.com თქვენი Google ანგარიშისა და 
პაროლის გამოყენებით.

იქ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ აპები დიდ ეკრანზე, მართოთ 
თქვენი აპები მოწყობილობებში (მათ შორის, ტელეფონსა 
და პლანშეტში) და მოამზადოთ ახალი აპებიც კი თქვენს 
მოწყობილობებში ჩამოსატვირთად.

 • ისიამოვნეთ მუსიკით, ფილმებით და ა.შ.: ასევე 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ Google Play მუსიკის, ფილმების, 
ტელე შოუებისა და ა.შ. ჩამოსატვირთად. იხილეთ "Play 
Music" და "Play Movies & TV" აპები.

 • დახმარების მიღება: დახმარებისა და სხვა ინფორმაციის 
მისაღებად შეხებით აირჩიეთ .

აპები ვებიდან
შეგიძლიათ მიიღოთ აპები თქვენი ბრაუზერის გამოყენებით სხვა 
ონლაინ მაღაზიებიდან.

რჩევა: აირჩიეთ თქვენი აპები და განახლებები ფრთხილად, 
რადგან ზოგიერთმა მათგანმა შეიძლება გავლენა იქონიოს 
ტელეფონის ფუნქციონირებაზე – იხილეთ "აირჩიეთ 
ფრთხილად".

შენიშვნა: აპის დაინსტალირებისას დარწმუნდით, რომ 
წაიკითხეთ გაფრთხილებები, რომლებიც გაცნობებთ, რა 
ინფორმაციაზე იქონიებს წვდომას აპი. თუ არ გსურთ, აპმა წვდომა 
იქონიოს ამ ინფორმაციაზე, გააუქმეთ ინსტალაცია.

იმისათვის რომ ტელეფონმა დააინსტალიროს აპები, რომლებიც 
Google Play-ში არ არის, აუსვით  >  Settings > 
Security და შემდეგ შეეხეთ Unknown sources 
გადამრთველს მის ჩასართავად.

ბრაუზერიდან ფაილების ჩამოტვირთვის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციისთვის იხილეთ "ჩამოტვირთვები".

აირჩიეთ ფრთხილად
აი, რამდენიმე რჩევა:

 • ჯაშუშური პროგრამების, ფიშინგისა და ვირუსების თავიდან 
ასაცილებლად გამოიყენეთ აპები სანდო საიტებიდან, 
როგორიც არის Google Play.

 • დაინსტალირებამდე შეამოწმეთ აპის რეიტინგები და 
კომენტარები Google Play-ში.

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შეწყვეტები
არ შემაწუხო
აპების ჩამოტვირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება
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მთავარი ეკრანი და აპები  • თუ აპის უსაფრთხოება საეჭვოდ მიგაჩნიათ, არ 
დააინსტალიროთ იგი.

 • ზოგიერთი აპი იყენებს მეხსიერებას, მონაცემებს, კვების 
ელემენტს და ამუშავებს მონაცემებს სხვაზე მეტი ინტენსივობით. 
თუ არ ხართ კმაყოფილი მეხსიერების, მონაცემების, კვების 
ელემენტისა და დამუშავების ინტენსივობის გამოყენებით, 
მოახდინეთ აპის დეინსტალაცია. 

 • გაუწიეთ მონიტორინგი ბავშვების მიერ აპებზე წვდომას, რათა 
ბავშვები არ აღმოჩნდნენ არასათანადო შიგთავსის პირისპირ.

 • ზოგიერთმა აპმა შეიძლება არ მოგაწოდოთ აბსოლუტურად 
სწორი ინფორმაცია. გამოიჩინეთ სიფრთხილე, განსაკუთრებით 
მაშინ, როცა ეს პერსონალურ ჯანმრთელობას ეხება.

აპების ნებართვების დაყენება
ნებართვები მოგეთხოვებათ მხოლოდ მაშინ, როდესაც იყენებთ 
ფუნქციას აპში და არა ერთბაშად აპის ინსტალაციისას. 

აპის ნებართვების პარამეტრების შესაცვლელად აუსვით  > 
 Settings > Apps, შემდეგ აირჩიეთ აპი და შეეხეთ ოფციას 

Permissions.

აპის ნებართვების ნებისმიერ დროს შესაცვლელად აპის 
ტიპის მიხედვით (მაგ., კალენდარი ან კამერა) აუსვით 

 >  Settings > Apps, შემდეგ შეეხეთ ოფციებს 
 Settings > App permissions.

თქვენი აპების მოწესრიგება
მოძებნეთ: აუსვით  , შემდეგ გადაუსვით ზემოთ აპებს შორის 
გადასაფურცლად

აპების ეკრანის დასახურად შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“  ან  
„უკან“  .

 • აპების დეინსტალაცია: მთავარი ეკრანის გვერდიდან აპის 
წასაშლელად ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ 
ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე Remove. აპი არ იშლება 
ტელეფონიდან, ის იშლება მხოლოდ მთავარი ეკრანიდან.

თქვენი ტელეფონიდან აპლიკაციის წასაშლელად დააჭირეთ 
და შეაჩერეთ თითი აპზე, შემდეგ გადაიტანეთ ის ღილაკზე 
Uninstall.

აპის გამორთვისა ან მუშაობის იძულებით შეჩერებისთვის 
აუსვით  >  Settings > Apps, შემდეგ აირჩიეთ აპი.

DISABLE შლის აპლიკაციას მენიუდან - ჩასართავად გახსენით 
ფანჯარა თავიდან და დააჭირეთ ENABLE (დააჭირეთ 
Disabled, თავიდან გამორთული აპლიკაციების სიაში უფრო 
სწრაფად შესაღწევად).

თუ რომელიმე აპლიკაცია ბლოკავს თქვენს ტელეფონს 
ჩართვისთანავე, გადატვირთეთ უსაფრთხო რეჟიმში: 
ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. როცა გამოჩნდება 
ოფცია Power off, ხანგრძლივად დააჭირეთ მასზე, რათა 
აირჩიოთ ოფცია Reboot to safe mode. თქვენი ტელეფონი 
გადაიტვირთება Safe mode რეჟიმში ქვედა მარცხენა 
კუთხეში. შემდეგ სცადეთ აპის წაშლა.

 • აპების ხელახლა ინსტალაცია: აპების ხელახლა 
დასაინსტალირებლად Google Play-დან აუსვით  > 

 Play Store, შემდეგ შეეხეთ  > My Apps & games. 
თქვენ მიერ ჩამოტვირთული აპები ჩამოთვლილი და 
ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად.

 • აპის დეტალების ნახვა: აუსვით , ხანგრძლივი შეხებით 
აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ ღილაკზე App 
info.

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შეწყვეტები
არ შემაწუხო
აპების ჩამოტვირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება
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მთავარი ეკრანი და აპები  • აპის მონაცემების გამოყენების ნახვა: იმის სანახავად, თუ 
რომელი აპი იყენებს ყველაზე მეტ მონაცემებს, აუსვით  > 

 Settings > Data usage > Cellular data usage. 
მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ "მონაცემთა გამოყენება".

ტელეფონის განახლება
გამოიყენეთ თქვენი ტელეფონი ან კომპიუტერი ტელეფონის 
პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების შესამოწმებლად, 
ჩამოსატვირთად და დასაინსტალირებლად:

 • ტელეფონის გამოყენება:

თუ ტელეფონი გაცნობებთ განახლების შესახებ, მიჰყევით 
ჩამოტვირთვისა და დაინსტალირების ინსტრუქციებს.

განახლებების ხელით შესამოწმებლად აუსვით 
 >  Settings > About phone > System 

updates. 

თქვენი ტელეფონის ჩამოტვირთვები ახლდება Wi-Fi 
კავშირით (თუ ის ხელმისაწვდომია) ან მობილური ქსელით. 
გირჩევთ, ჩამოტვირთოთ განახლებები Wi-Fi კავშირის 
მეშვეობით. გახსოვდეთ, რომ ეს განახლებები შეიძლება იყოს 
საკმაოდ დიდი (25 მბაიტი ან მეტი) და შეიძლება არ იყოს 
ხელმისაწვდომი ყველა ქვეყანაში. თუ მობილური ქსელის 
განახლება არ არის ხელმისაწვდომი თქვენს ქვეყანაში, 
განაახლეთ კომპიუტერის გამოყენებით.

შენიშვნა: როდესაც მიმდინარეობს ტელეფონის განახლება, 
დარწმუნდით, რომ გაქვთ კვების ელემენტის საკმარისი მუხტი 
განახლების დასასრულებლად.

 • კომპიუტერის გამოყენება: კომპიუტერში გახსენით 
www.motorola.com/update.

სწრაფი დაწყება: მთავარი ეკრანი და 
აპები
დახმარება და სხვა
ძიება
სტატუსი და შეტყობინებები
ხმა და შეწყვეტები
არ შემაწუხო
აპების ჩამოტვირთვა
თქვენი აპების მოწესრიგება
ტელეფონის განახლება

მთავარი ეკრანი და აპები



უკან შემდეგი

მენიუ მეტი

Moto აპი აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი
შეისწავლეთ სპეციალური ფუნქციები, რომლებიც განკუთვნილია 
თქვენი დროის დაზოგვისა და ცხოვრების გამარტივებისთვის.

მოძებნეთ:  Moto

 • Moto Actions: გამოიყენეთ ჟესტები ტელეფონის 
მალსახმობებად.

 • Moto Voice: ილაპარაკეთ ტელეფონის სამართავად.

 • Moto Display: იხილეთ შეტყობინებები ერთი თვალის 
გადავლებით.

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

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონს შეიძლება ყველა ფუნქცია არ 
ჰქონდეს.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • გსურთ სენსიტიური ან პირადი შეტყობინებების დამალვა? 
შეეხეთ  Moto > Moto Display > Moto Display და 
დააყენეთ, რომელ აპს შეუძლია შეტყობინებების ჩვენება და 
რამდენი შეტყობინება გამოჩნდეს.

 • გამოიყენეთ Moto Display თქვენი მუსიკის დასაპაუზებლად ან 
გადასატვირთად, როცა თქვენი ტელეფონი ძილის რეჟიმშია. 
გამოიყენეთ Moto Display თქვენი მუსიკის დასაპაუზებლად ან 
შეტყობინებებზე პასუხის გასაგზავნად, როცა თქვენი ტელეფონი 
ძილის რეჟიმშია.

 • შეეხეთ  Moto > Moto Actions > Pick up to stop 
ringing, რომ დაადუმოთ შემოსული ზარების ვიბრო რეჟიმზე 
გადართვით ყურმილის აღებისას.

 • გააქტიურეთ გადასმა ეკრანის ფუნქციის დასაპატარავებლად 
თქვენი ეკრანის ზომის შესამცირებლად გადასმის მეშვეობით, 
რაც უფრო მოსახერხებელს გახდის მის ერთ ხელში 
გამოყენებისთვის.

 • ჩართეთ სწრაფი ეკრანის ანაბეჭდი ეკრანის სურათის სწრაფად 
გადასაღებად. ხანგრძლივად დააჭირეთ ნებისმიერ ადგილას 
სამი თითით. 

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

მოძებნეთ:   Moto > Moto Actions > One button nav
ერთი ღილაკით ნავიგაციის გააქტიურებით ეკრანიდან წაიშლება 
ღილაკები „უკან“ , „მთავარი“   და „ბოლო“ . თქვენ 
ტელეფონის ნავიგაციას ამის ნაცვლად თითის ანაბეჭდის სენსორის 
მეშვეობით შეძლებთ.

აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი
მართვა ერთი შეხებით
შედით თქვენი თითის ანაბეჭდით
მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით

Moto აპი
იხილეთ, რა შეუძლია გააკეთოს
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Moto აპი თითის ანაბეჭდის სენსორით სანავიგაციოდ, გამოიყენებთ შემდეგი 
მოძრაობები:

 • მთავარი: დააჭირეთ სწრაფად თითის ანაბეჭდის სენსორს 
მთავარ ეკრანზე გასასვლელად.

 • უკან: გადაუსვით სენსორს მარჯვნიდან მარცხნივ წინა ეკრანზე 
დასაბრუნებლად.

 • ბოლო: გადაუსვით სენსორს მარცხნიდან მარჯვნივ ბოლო 
აპების სანახავად.

 • დაბლოკვა: დააჭირეთ სენსორს მანამ, სანამ მოკლე 
ვიბრაციას არ იგრძნობთ და შემდეგ აუშვით ეკრანის 
დასაბლოკად.

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

ეკრანის დაბლოკვა – 
ხანგრძლივად დააჭირეთ.

მთავარი/ეკრანის 
განბლოკვა – დააჭირეთ.

ბოლო – 
მარჯვნივ 
გადაუსვით.

უკან – 
მარცხნივ 

გადაუსვით.

შენიშვნა: უკან და ბოლო ელემენტებზე გადასვლის ჟესტების 
მიმართულების შეცვლისთვის გახსენით  Moto > Moto 
Actions > One button nav და შეეხეთ ქვედა ისარს გადასმის 
პარამეტრის ასარჩევად.

შედით თქვენი თითის ანაბეჭდით 
უსაფრთხოდ შედით აპებში, ვებსაიტებსა და სანდო 
მოწყობილობებში მხოლოდ თითის ანაბეჭდის გამოყენებით.

მოძებნეთ:  Moto > Moto Key

 • შეხებით აირჩიეთ Logins >  > Add app login.

აირჩიეთ აპი და მიჰყევით ინსტრუქციას, რათა შეინახოთ 
პაროლი Moto Key-ში. შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი აპების სია 
და ვებსაიტზე შესვლის მონაცემები განყოფილებაში LogIns.

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

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

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

მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით
გამოიყენეთ ბუნებრივი ბრძანებები „მაჩვენე“, რათა მიიღოთ 
მყისიერი და უსაფრთხო წვდომა ინფორმაციაზე თქვენს 
ტელეფონში.

მოძებნეთ:  Moto > Moto Voice 

აირჩიეთ Set Up Voice და მიჰყევით ინსტრუქციას თქვენი ხმის 
ჩასაწერად. დაიწყეთ ხმოვანი ბრძანება ფრაზით „მაჩვენე“.

შენიშვნა: Moto Voice-მა შეიძლება არ იმუშაოს ყველა ენაზე. 

Moto აპი
იხილეთ, რა შეუძლია გააკეთოს

აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი
მართვა ერთი შეხებით
შედით თქვენი თითის ანაბეჭდით
მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით
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მართვა და პარამეტრები სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართეთ თქვენი ტელეფონი:

 • შეხება, დაჭერა და საუბარი: შეისწავლეთ ტელეფონის 
ჟესტები და ბრძანებები. იხილეთ "მართვა და 
ჟესტიკულაცია".

 • თქვენი მთავარი ეკრანის მორგება: იმისათვის რომ 
განალაგოთ ვიჯეტები - საათის, ინტერაქტიული კალენდრის და 
სხვათა მსგავსი - თქვენს მთავარ ეკრანზე, იხილეთ "მთავარი 
ეკრანის ხელახლა დეკორირება".

რჩევები და რეკომენდაციები
 • საუბარი: შეხებით აირჩიეთ  ძიების ფანჯარაში ან  
კლავიატურაზე.

 • მთავარი ეკრანის გვერდის დამატება: გვერდის ხატულას 
დასამატებლად ჩავლებით გადაიტანეთ აპი მთავარი ეკრანის 
მარჯვენა მხარეს თეთრი ზოლის გამოჩენამდე. შეგიძლიათ 
დაამატოთ მრავალი გვერდი.

 • სწრაფი პარამეტრები: იმისათვის რომ შეცვალოთ Wi-Fi, 
Bluetooth, Airplane mode და სხვა პარამეტრები, 
ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს. კიდევ უფრო მეტი 
პარამეტრისთვის შეხებით აირჩიეთ .

 • პარამეტრს ვერ პოულობთ? აუსვით  >  
 Settings > .

მართვა და ჟესტიკულაცია
შეხება
მოახდინეთ ორიენტირება:

 • შეხება: აირჩიეთ პიქტოგრამა ან ვარიანტი.

 • ხანგრძლივად შეხება: მეტი ვარიანტის სანახავად.

 • ჩავლება: გადაიტანეთ ელემენტები მთავარ ეკრანზე.

 • გადასმა: გადაფურცლეთ სიები ან ეკრანები.

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

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

 • უკან: შეხებით აირჩიეთ „უკან“ , რათა გადახვიდეთ წინა 
ეკრანზე.

სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართვა და ჟესტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

მართვა და პარამეტრები
მოქმედება და იერსახე
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შეეხეთ მალსახმობს 
გასახსნელად. 
ხანგრძლივად შეეხეთ 
გადასატანად ან 
წასაშლელად.

საქაღალდის შესაქმნელად 
ჩაავლეთ მალსახმობებს და 
დააგდეთ ერთმანეთზე.

ხანგრძლივად შეეხეთ 
ცარიელ ადგილს, რათა 
შეცვალოთ ვიჯეტი, ფონი და 
სხვა.
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მართვა და პარამეტრები  • მთავარი: შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“   მთავარ ეკრანზე 
დასაბრუნებლად.

 • ბოლო: შეხებით აირჩიეთ „ბოლო“ , რათა იხილოთ 
თქვენი ბოლოდროინდელი აპები (ან ბრაუზერის ჩანართები) 
და შეეხეთ აპს ხელახლა გასახსნელად. ორჯერ დააჭირეთ 
შეტყობინებას დაბლოკვის ეკრანზე მის გასახსნელად.

შენიშვნა: თუ ნავიგაციის ერთი ღილაკი აქტიურია, სწრაფად 
გადაუსვით მარჯვნივ ორჯერ, რომ აპები გადაფურცლოთ.

აპის წასაშლელად უახლესი სიიდან გადაუსვით მარცხნივ, 
მარჯვნივ ან შეხებით აირჩიეთ . სიის გადასაფურცლად 
გადაუსვით ზემოთ ან ქვემოთ.

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

 • გაყოფილი ეკრანი: ცოტა ხნის წინ გამოყენებული 
აპლიკაციების სიიდან ხანგრძლივად დააჭირეთ აპლიკაციას, 
შემდეგ წამოიღეთ ის ეკრანის თავში ორი აპლიკაციის 
ერთდროულად სანახავად. ყველა აპლიკაცია ვერ იმუშავებს 
გაყოფილ ეკრანში.

 • მენიუები: როდესაც  ან   გამოჩნდება ეკრანზე, შეგიძლიათ 
შეეხოთ მას მიმდინარე ეკრანის პარამეტრების გასახსნელად.

 • კლავიატურის დახურვა: კლავიატურის დასახურად შეხებით 
აირჩიეთ  .

ჩართვის ღილაკზე დაჭერა
ჩართვის ღილაკი რამდენიმე გზით გეხმარებათ:

 • გამორთვა: დააჭირეთ ხანგრძლივად ჩართვის ღილაკს, 
შემდეგ შეეხეთ Power off.

 • ძილი: გადაიყვანეთ სენსორული ეკრანი ძილის რეჟიმში 
ჩართვის ღილაკზე დაჭერით.

 • გაღვიძება: ხელახლა დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

 • გადატვირთვა: თქვენი ტელეფონის გადასატვირთად 
ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს მანამ, სანამ ეკრანი 
ჩაბნელდება და ტელეფონი გადაიტვირთება.

რჩევა: ტელეფონისთვის უსაფრთხოების დასამატებლად იხილეთ 
"დაცვა".

დააჭირეთ ხმის ღილაკებს
ხმის ღილაკები რამდენიმე გზით გეხმარებათ:

 • ზარის ხმა: დააჭირეთ ღილაკებს ტელეფონის ჩასაჩუმებლად, 
როცა ის რეკავს.

 • ყურსასმენის ხმა: დააჭირეთ ღილაკებს ზარის დროს.

 • მუსიკის/ვიდეოს ხმა: დააჭირეთ ღილაკებს სიმღერის ან 
ვიდეოს დაკვრის დროს დროს.

რჩევა: ხმის მართვის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ 
"ხმა და შეწყვეტები".

საუბარი
უბრალოდ უთხარით თქვენს ტელეფონს, რაც გსურთ. შეგიძლიათ 
მართოთ ტელეფონი ხმით სამი მეთოდით.

რჩევა: ისაუბრეთ ბუნებრივად, მაგრამ მკაფიოდ, როგორც 
სპიკერის გამოყენებისას.

Google Assistant
 • ნომრის აკრეფა და ბრძანებები: თქვით „OK Google“ 
თქვენი ტელეფონის ხმოვანი მართვისათვის. იხილეთ "აპების 
ჩამოტვირთვა".

სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართვა და ჟესტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

მართვა და პარამეტრები
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მართვა და პარამეტრები ასაკრეფად თქვით „ზარი“, შემდეგ – კონტაქტის სახელი 
ან ტელეფონის ნომერი. ან თქვით ბრძანება, მაგალითად, 
„ტექსტის გაგზავნა“, „გადასვლა აპზე“ ან „დახმარება“ – 
დახმარების ხმოვანი ბრძანებისათვის.

რჩევა: თუ კონტაქტს ერთზე მეტი ნომერი აქვს, შეგიძლიათ 
მიუთითოთ, რომელ ნომერზე დარეკოს (მაგალითად, 
„დაურეკე დავითს მობილურზე“ ან „დაურეკე ნინოს სამსახურის 
ნომერზე“).

 • ძიება: შეხებით აირჩიეთ   მთავარ ეკრანზე, ხმოვანი ძიების 
შესასრულებლად, ან თქვით „OK Google“ თქვენი საძიებო 
ფრაზის წარმოსათქმელად.

 • ხმოვანი შენატანისა და ტექსტის გახმოვანების პარამეტრების 
შესაცვლელად აუსვით  >  Settings > Languages 
& input.

 • ტექსტური შენატანი: შეხებით აირჩიეთ  , შემდეგ თქვით 
თქვენი შეტყობინება ან საძიებო ტექსტი. ასევე, შეგიძლიათ 
წარმოთქვათ პუნქტუაცია.

რჩევა: იმისათვის რომ ტელეფონმა ხმამაღლა წაიკითხოს, 
იხილეთ "TalkBack".

Moto Voice
გამოიყენეთ ბუნებრივი ბრძანებები "Show me" („მაჩვენე“), რათა 
მიიღოთ მყისიერი და უსაფრთხო წვდომა ინფორმაციაზე თქვენს 
ტელეფონში. იხილეთ "მართეთ თქვენი ტელეფონი ხმით".

Moto Alexa (მხოლოდ აშშ, ბრიტანეთი და 
გერმანია)
გამოიყენეთ ხმოვანი ბრძანებები, რათა სწრაფად მოიძიოთ 
ინფორმაცია.

მოძებნეთ:  აუსვით  >  Moto Alexa 

1  შეხებით აირჩიეთ  > SIGN IN WITH AMAZON და შედით 
თქვენი Amazon ანგარიშით ან შექმენით ახალი ანგარიში.

2  მიჰყევით ეკრანულ ინსტრუქციას, რათა ასწავლოთ Moto 
Alexa-ს, მოუსმინოს თქვენს ხმას. 

3  დაუსვით შეკითხვა ან მიეცით ბრძანება. ასევე შეგიძლიათ 
თქვათ „Alexa“ („ალექსა“) მის გასააქტიურებლად, როდესაც 
ეკრანი დაბლოკილია. 

რჩევა:  Moto Alexa-ს ჩასართავად, როდესაც თქვენი ეკრანი 
დაბლოკილია, შეხებით აირჩიეთ  > Show on lock screen.

შენიშვნა:  Moto Alexa-მ შეიძლება არ იმუშაოს ყველა ენაზე ან 
ყველა რეგიონში.

ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
თქვენი სენსორული ეკრანი ჩართულია, როცა გჭირდებათ და 
გამორთულია, როცა არ გჭირდებათ. ეკრანის ჩასართავად, 
დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

 • ეკრანის გამორთვა და ჩართვა: დააჭირეთ Power 
ღილაკს ეკრანის გამოსართავად ან ჩასართავად.

 • ეკრანის ჩაკეტვა: ეკრანის განსაბლოკად შეხებით აირჩიეთ 
 და ჩავლებით გადაიტანეთ ზემოთ. შაბლონის, PIN-ის ან 

პაროლის გამოყენებით ეკრანის განსაბლოკად აუსვით  > 
 Settings > Security > Screen lock (იხილეთ 

"ეკრანის ჩაკეტვა"). 

თქვენ ასევე შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონის სენსორისათვის 
თითის ანაბეჭდის გამოყენება. პარამეტრების დაყენების შემდეგ 
თქვენ, სტანდარტული ვიზუალის ნაცვლად, მას დაბლოკვის 

სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართვა და ჟესტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

მართვა და პარამეტრები
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მართვა და პარამეტრები ეკრანზე დაინახავთ. დაბლოკვის/განბლოკვის პარამეტრების 
მოსაძებნად აუსვით  >  Settings > Security > 
Fingerprint.

 • შეტყობინებები: ორჯერ დააჭირეთ შეტყობინებას, რათა 
გახსნათ ის. მიიღებთ მითითებას, შეიყვანოთ პაროლი.

რჩევა: მფლობელის ინფორმაცია: შეტყობინების 
დასამატებლად ჩაკეტილ ეკრანზე აუსვით  >  Settings > 
Security, შეხებით აირჩიეთ  > Lock screen message.

რჩევა: არ დააყენოთ თქვენი მობილურის ნომერი, როგორც 
საკონტაქტო ინფორმაცია, თუ არ შეგიძლიათ წვდომა თქვენს 
ხმოვან ფოსტაზე სხვა მოწყობილობიდან.

 • ეკრანის ლოდინის დრო: ლოდინის დროის (ეკრანი 
ავტომატურად იკეტება) შესაცვლელად აუსვით  > 

 Settings > Display > Sleep.

ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
დააყენეთ თქვენი ტელეფონის ხმებისა და ეკრანის პარამეტრები:

 • ზარები და შეტყობინებები: აუსვით  >  Settings > 
Sound.
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Thanks for finding my phone!

ჩააგდეთ ზემოთ ეკრანის 
განსაბლოკად.

დაამატეთ ჩაკეტილი ეკრანის 
შეტყობინება მათთვის, ვინც 
თქვენს ტელეფონს იპოვის.

ჩააგდეთ ზემოთ კამერის 
გასახსნელად.

ჩააგდეთ ზემოთ ხმოვანი 
დახმარებისთვის.

 • ვიბრაცია ან ჩუმი: თქვენი ტელეფონის ვიბრაციისათვის, 
ჩართეთ Also vibrate for calls. ზარის მელოდიების 
გამოსართავად შემოსული ზარებისთვის აუსვით  > 

 Settings > Sound > Phone ringtone > None.

 • ზარის მელოდია კონტაქტისთვის: პირადი სატელეფონო 
ზარის დასაყენებლად კონტაქტზე, აუსვით  >  Contacts, 
შეეხეთ კონტაქტს და შემდეგ შეეხეთ  > მენიუ  > Set 
ringtone.

 • ეკრანის პარამეტრები: სიკაშკაშის, ანიმაციისა და 
ეკრანის სხვა პარამეტრების შესაცვლელად აუსვით  > 

 Settings > Display.

სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართვა და ჟესტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

მართვა და პარამეტრები
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მართვა და პარამეტრები  • შეტრიალება: ბევრ აპში სენსორული ეკრანის განლაგება 
გადაირთვება „პორტრეტიდან“ „ლანდშაფტზე“, როდესაც 
ტელეფონს შეატრიალებთ. შეტრიალების ჩასართავად ან 
გამოსართავად გადაუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და 
შეხებით აირჩიეთ Auto-rotate ან Portrait.

 • ენა და რეგიონი: მენიუს ენისა და რეგიონის დასაყენებლად 
აუსვით  >  Settings > Languages & input > 
Languages.

მთავარი ეკრანის ხელახლა 
დეკორირება
თქვენს რჩეულებზე სწრაფი წვდომისათვის დააყენეთ მთავარი 
ეკრანის პარამეტრები ისე, როგორც გსურთ.

 • ფონის შეცვლა: ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ არეში 
მთავარ ეკრანზე და შეეხეთ WALLPAPERS.

 • მთავარი ეკრანის გვერდის დამატება: ჩავლებით 
გადაიტანეთ აპი მთავარი ეკრანის მარჯვენა მხარეს თეთრი 
ზოლის გამოჩენამდე. შეგიძლიათ დაამატოთ მრავალი გვერდი.

 • მალსახმობების დამატება: აუსვით  , ხანგრძლივი 
შეხებით აირჩიეთ აპი, შემდეგ ჩააგდეთ ის მთავარი ეკრანის 
ერთ-ერთ გვერდზე. ყველა თქვენი აპის სანახავად აუსვით  

 >  Settings > Apps.

 • მალსახმობების საქაღალდეების შექმნა: ჩავლებით 
გადაიტანეთ ერთი მალსახმობი მეორეზე. ჩავლებით დაამატეთ 
მეტი მალსახმობი პირველ მალსახმობზე. საქაღალდის 
დასახელებისათვის შეეხეთ მას და შეიყვანეთ სახელი ქვემოთ 
აპში.

 • ვიჯეტების დამატება: ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ 
ადგილს საწყის ეკრანზე, შეეხეთ WIDGETS, ხანგრძლივად 
შეეხეთ ვიჯეტს და შემდეგ გადაიტანეთ იგი მთავარ ეკრანზე.

 • ვიჯეტების ზომის შეცვლა: შეგიძლიათ შეცვალოთ 
ზოგიერთი ვიჯეტის ზომა – ხანგრძლივად შეეხეთ ვიჯეტს, სანამ 
არ იგრძნობთ ვიბრაციას, შემდეგ აუშვით. ზომის შესაცვლელად 
ჩავლებით გადაიტანეთ თეთრი წრეები კიდეებზე.

 • ვიჯეტებისა და მალსახმობების გადატანა და წაშლა: 
ხანგრძლივად შეეხეთ ვიჯეტს ან მალსახმობს, სანამ 
არ იგრძნობთ ვიბრაციას ან დაინახავთ გაფართოებულ 
პიქტოგრამას, თუ ვიბრაცია გამორთულია. შემდეგ ჩავლებით 
გადაიტანეთ სხვა არეში, სხვა გვერდზე ან ღილაკზე 

 „წაშლა“.

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

სწრაფი პარამეტრები
Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, სიკაშკაშის და სხვა 
პარამეტრებზე სწრაფი წვდომისათვის ჩამოუსვით ორი თითი 
სტატუსის ზოლს ან ეკრანის ჩაკეტვას. კიდევ უფრო მეტი 
პარამეტრისთვის შეხებით აირჩიეთ .

სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართვა და ჟესტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება

მართვა და პარამეტრები
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მართვა და პარამეტრები პირდაპირი გაზიარება
ზოგიერთ აპში შეგიძლიათ პირდაპირ გააზიაროთ რაიმე 
კონტაქტისთვის ან მიმოწერაში.

როდესაც თქვენ ირჩევთ გაზიარების ვარიანტს აპში, კონტაქტების 
სია გამოჩნდება აპის პიქტოგრამაში. შემდეგ აირჩიეთ კონტაქტები 
და გააგზავნეთ.

Abe

Allie

Anna Medina Kevin Astrid Fanning

Share via

K

აუსვით გაზიარების ყველა 
ვარიანტის სანახავად.

შეეხეთ კონტაქტს ინფორმაციის 
გასაზიარებლად.

.

11:35 AM
Fri, Jan 29

Wi-Fi

Auto-rotateDo Not Disturb

Bluetooth

Flashlight

Data SaverAirplane Mode

90%Signal Strength

Wi-Fi-ს 
ჩართვა/გამორთვა.

იხილეთ ტელეფონის ყველა 
პარამეტრი.
დააყენეთ ეკრანის სიკაშკაშე.

ფანრის გამოყენება.

შეეხეთ პიქტოგრამას 
ჩასართავად/გამოსართავა
დ.

შენიშვნა: თქვენი სწრაფი პარამეტრები შეიძლება ოდნავ 
სხვაგვარად გამოიყურებოდეს.

შეეხეთ  ეკრანის ზედა ნაწილში პარამეტრების დასალაგებლად 
და დასამატებლად ან წასაშლელად.

მართვა და პარამეტრები

სწრაფი დაწყება: მართვა და 
პარამეტრები
მართვა და ჟესტიკულაცია
ჩართვა, გამორთვა, ჩაკეტვა და 
განბლოკვა
ხმებისა და გაფორმების პარამეტრების 
დაყენება
მთავარი ეკრანის ხელახლა დეკორირება
სწრაფი პარამეტრები
პირდაპირი გაზიარება
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ხელმისაწვდომობა სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ნახეთ, მოისმინეთ, თქვით, იგრძენით და გამოიყენეთ. 
ხელმისაწვდომობის ფუნქციები წარმოდგენილია აქ ყველასათვის, 
გამოყენების გასაადვილებლად.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Accessibility

შენიშვნა: ზოგადი ინფორმაციის, აქსესუარებისა 
და სხვა დეტალების სანახავად იხილეთ 
www.motorola.com/accessibility.

ხმის ამოცნობა
უბრალოდ უთხარით ტელეფონს, რა გსურთ გააკეთოთ – ბეჭდვა, 
დათვალიერება, ძიება, ტექსტის გაგზავნა და ა.შ. ხმოვანი 
ძიებისთვის შეხებით აირჩიეთ   მთავარი ეკრანის ზემოთ. 

TalkBack
გამოიყენეთ TalkBack თქვენი ეკრანის ხმამაღლა წასაკითხად – 
თქვენი ნავიგაციის, თქვენი არჩევანისა და წიგნებისაც კი.

TalkBack-ის ჩასართავად აუსვით  >  Settings > 
Accessibility > TalkBack, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის 
ჩასართავად.

შენიშვნა: შეიძლება ტექსტის გახმოვანების პროგრამული 
უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვა დაგჭირდეთ (შეიძლება მოგიწიოთ 
მონაცემების საფასურის გადახდა).

 • შეხებით აირჩიეთ რაიმე ეკრანზე, რათა მოისმინოთ 
აღწერილობა ან ტექსტის წაკითხვა.

 • ორჯერ შეეხეთ ნებისმიერ ადგილს ეკრანზე იმ ელემენტის 
გასახსნელად ან გასააქტიურებლად, რომელსაც ბოლოს 
შეეხეთ.

 • გადაუსვით ორი თითის გამოყენებით სიებს ან ეკრანებს 
შორის გადასაფურცლად.

რჩევა: იმოძრავეთ თქვენს აპებსა და მენიუებს შორის, რათა 
გაიგოთ, როგორ მუშაობს ხმოვანი წაკითხვა თქვენს ტელეფონში.

TalkBack-ის გამოსართავად აუსვით  >  Settings > 
Accessibility > TalkBack, შემდეგ მის გამოსართავად შეეხეთ 
გადამრთველს.

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

1  ჩამოტვირთეთ BrailleBack™ აპი Google Play-დან (აუსვით  
 >  Play Store) და დააინსტალირეთ თქვენს 

ტელეფონში.

2  აუსვით  >  Settings > Accessibility > 
BrailleBack.

3  ჩართეთ ბრაილის ეკრანი და გადართეთ Bluetooth 
დაწყვილების რეჟიმში.

4  ტელეფონში აუსვით  >   Settings > Bluetooth, 
შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს ზემოთ, მის ჩასართავად და 
სკანირებისთვის.

5  შეეხეთ თქვენს სახელს ბრაილის ეკრანზე მის 
დასაწყვილებლად ტელეფონთან.

ხელმისაწვდომობის მალსახმობი
გამოიყენეთ მარტივი ჟესტები TalkBack-ისა ხელმისაწვდომობის 
სხვა ფუნქციების სწრაფად გასააქტიურებლად თქვენს ტელეფონში. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის აუსვით  >  Settings > 
Accessibility > Accessibility shortcut.

სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ხმის ამოცნობა
TalkBack
ბრაილი
ხელმისაწვდომობის მალსახმობი
აბონენტის ID
ხმა და ვიბრაცია
მასშტაბირება
ეკრანის სიკაშკაშე
სენსორული ეკრანი და კლავიშები
შეტყობინებები

ხელმისაწვდომობა
ნახეთ, მოისმინეთ, თქვით, იგრძენით და გამოიყენეთ 
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ხელმისაწვდომობა აბონენტის ID
როდესაც გსურთ, გაიგონოთ, ვინ გირეკავთ:

ზარის მელოდიები: მიანიჭეთ კონტაქტს ზარის უნიკალური 
მელოდია. აუსვით  >  Contacts, შეეხეთ კონტაქტებს, 
შეეხეთ , შემდეგ შეეხეთ მენიუს  > Set ringtone.

ხმა და ვიბრაცია
მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Sound

 • თქვენი მუსიკის ან ვიდეოს, მაღვიძარას და ზარის/შეტყობინების 
ხმის დონეების დასაყენებლად, გადაიტანეთ ხმის სლაიდერი.

 • შემოსული ზარების დროს თქვენი ტელეფონის ვიბრაციისათვის 
(მაშინაც, თუ უხმოზე გაქვთ დაყენებული), შეეხეთ Also 
vibrate for calls.

რჩევა: ხმის მართვის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ 
"ხმა და შეწყვეტები".

მასშტაბირება
შეხედეთ უფრო ახლოდან.

 • ორი თითის მოძრაობა მასშტაბირებისთვის: ორი თითის 
მოძრაობით მოახდინეთ მასშტაბირება რუკებზე, ვებგვერდებსა 
და ფოტოებზე – გასადიდებლად შეეხეთ ეკრანს ორი თითით 
და შემდეგ დააშორეთ თითები. დასაპატარავებლად შეაერთეთ 
თითები.

რჩევა: გადიდება ორმაგი შეხებითაც შეგიძლიათ.

 • ეკრანის გამადიდებელი: სამჯერ შეეხეთ ეკრანს სრულ 
ეკრანზე გასადიდებლად, ან სამჯერ შეეხეთ და არ აუშვათ 
დროებით გასადიდებლად. აუსვით  >  Settings > 
Accessibility > Magnification gesture.

 • დიდი ტექსტი: დიდი ტექსტის ჩვენება ყველგან თქვენს 
ტელეფონში. აუსვით  >  Settings > Accessibility > 
Display size.

რჩევა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ აუსვათ  >  Settings > 
Display > Font size > Large ან Largest.

რჩევა: ბრაუზერი: აირჩიეთ ტექსტის მასშტაბირება და 
ხელმისაწვდომობის სხვა პარამეტრები თქვენი ბრაუზერისთვის. 
აუსვით  >  Chrome > მენიუ  > Settings > 
Accessibility.

რჩევა: აირჩიეთ Force enable zoom, რათა დაუშვათ 
მასშტაბირება ყველა ვებგვერდზე.

ეკრანის სიკაშკაშე
თქვენი ტელეფონი ახდენს ეკრანის სიკაშკაშის ავტომატურ 
კორექტირებას, როდესაც ნათელ ან ბნელ ადგილებში 
იმყოფებით. თუმცა, ამის ნაცვლად, შეგიძლიათ სიკაშკაშის დონე 
თქვენ დააყენოთ:

გადასწიეთ სტატუსის ველი ქვემოთ ორი თითით და გადაიტანეთ 
სლაიდერი სიკაშკაშის დონის დასაყენებლად.

შენიშვნა: სიკაშკაშის დაყენება მაღალ დონეზე ამცირებს 
კვების ელემენტის სამუშაო დროს. კვების ელემენტის ვადის 
მაქსიმალურად გასაზრდელად, აუსვით  >  Settings > 
Display > Adaptive brightness, რათა თქვენი ტელეფონი 
ავტომატურად ერგებოდეს არსებული განათების შესაბამის 
სიკაშკაშეს.

სენსორული ეკრანი და კლავიშები
იმისათვის რომ გაიგოთ ან იგრძნოთ ეკრანზე შეხება, აუსვით 

 >  Settings > Sound > Other sounds:

სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ხმის ამოცნობა
TalkBack
ბრაილი
ხელმისაწვდომობის მალსახმობი
აბონენტის ID
ხმა და ვიბრაცია
მასშტაბირება
ეკრანის სიკაშკაშე
სენსორული ეკრანი და კლავიშები
შეტყობინებები

ხელმისაწვდომობა
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ხელმისაწვდომობა  • ნომრის ამკრეფი: იმისათვის რომ გაიგოთ ტონი ნომრის 
აკრეფისას, აირჩიეთ Dial pad tones.

 • ეკრანის ჩაკეტვა: იმისათვის რომ გაიგოთ დაწკაპუნება 
ჩაკეტვისას ან განბლოკვისას, აირჩიეთ Screen locking 
sounds.

 • სენსორული ეკრანი: იმისათვის რომ გაიგოთ დაწკაპუნება, 
როდესაც ეკრანზე რაიმეს შეეხებით, აირჩიეთ Touch 
sounds.

 • კლავიშები: იმისათვის, რომ გაიგოთ ვიბრაცია კლავიატურაზე 
შეხებისას, აირჩიეთ Vibrate on tap.

შეტყობინებები
ტექსტის შეყვანის უფრო გასაადვილებლად გამოიყენეთ 
ფუნქციები, როგორიც არის ავტომატური გადაყვანა მთავრულზე, 
ავტომატური შესწორება და სხვ. აუსვით  >  Settings > 
Languages & input > Virtual keyboard > Gboard > 
Preferences ან Text correction. თუ საერთოდ არ გსურთ 
ბეჭდვა, მაშინ, რა თქმა უნდა, გამოიყენეთ ხმა – შეეხეთ  
კლავიატურაზე.

სწრაფი დაწყება: ხელმისაწვდომობა
ხმის ამოცნობა
TalkBack
ბრაილი
ხელმისაწვდომობის მალსახმობი
აბონენტის ID
ხმა და ვიბრაცია
მასშტაბირება
ეკრანის სიკაშკაშე
სენსორული ეკრანი და კლავიშები
შეტყობინებები

ხელმისაწვდომობა
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ზარები სწრაფი დაწყება: ზარები
აკრიფეთ კონტაქტები, სწრაფად აკრიფეთ ნომრები, 
ბოლოდროინდელი ზარები და ნომრები; შეასრულეთ ძიება – ეს 
ყველაფერი ერთი აპიდან.

მოძებნეთ:  Phone

 • კონტაქტთან ან ბოლოდროინდელი ზარის ნომერზე დასარეკად 
შეეხეთ მას:

 • ციფერბლატის გასახსნელად შეეხეთ . შეეხეთ ნომერს, 
შემდეგ შეხებით აირჩიეთ   დასარეკად.

K

M
N

11:35

Search contacts

Lauren
mobile

Gracie Jo
mobile

Allie
mobile

Abe
mobile

ზარის დროს:

ბოლო ზარების ნახვა.

გახსენით ნომრის აკრეფის პანელი 
ნომრის ასაკრეფად.

ნომრის 
აკრეფის 
პანელი

დინამიკი
აბონენტის 
დამატება

დაყოვნება

ყველა კონტაქტის ნახვა.

დადუმება

რჩევები და რეკომენდაციები
 • ზარის დროს: ეკრანი ჩაბნელდება შემთხვევითი შეხებების 
თავიდან ასაცილებლად. გასაღვიძებლად, მოიშორეთ სახიდან 
და დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.

 • მრავალი ამოცანა: ზარის მიმდინარეობისას შეხებით 
აირჩიეთ „მთავარი“  , რათა დამალოთ ზარის ეკრანი და 
მოძებნოთ ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ან გახსნათ სხვა 
აპები. ზარის ეკრანის ხელახლა გასახსნელად ჩამოუსვით ორი 
თითი სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ Ongoing call.

 • კონტაქტები: თქვენი კონტაქტების სანახავად შეეხეთ .

 • რჩეული კონტაქტი: გყავთ ვინმე, ვისაც გამუდმებით 
ურეკავთ? ხანგრძლივად შეეხეთ ცარიელ არეში მთავარ 
ეკრანზე, შეხებით აირჩიეთ WIDGETS, შემდეგ ხანგრძლივად 
შეეხეთ ვიჯეტს Direct dial. ჩავლებით გადაიტანეთ 
მთავარ ეკრანზე, შემდეგ აირჩიეთ კონტაქტი. შეეხეთ ვიჯეტს 
ასაკრეფად.

 • ხმოვანი ფოსტა:  გამოჩნდება სტატუსის ზოლში, როდესაც 
გაქვთ ახალი ხმოვანი ფოსტა. მის მოსასმენად, შეეხეთ 

 Phone > , შემდეგ შეეხეთ და გეჭიროთ 1.

ზარების განხორციელება
როდესაც რეკავთ, გაქვთ შემდეგი ვარიანტები:

 • შეხებით აირჩიეთ   Phone, თქვენი ბოლოდროინდელი 
ზარების, ჯგუფებისა და ხშირი კონტაქტების სანახავად. 
დასარეკად აირჩიეთ კონტაქტი ან ნომერი.

 • ნომრის ასაკრეფად, შეხებით აირჩიეთ , შეიყვანეთ ნომერი, 
შემდეგ შეხებით აირჩიეთ   მასთან დასარეკად.

სწრაფი დაწყება: ზარები
ზარების განხორციელება
პასუხი და ზარების დასრულება
ბოლოდროინდელი ზარები
სამმხრივი ზარები
თქვენი ტელეფონის ნომერი
საგანგებო ზარები

ზარები
როდესაც გსურთ, ისაუბროთ
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ზარები  • საერთაშორისო სატელეფონო კოდის (+) შესაყვანად 
ხანგრძლივად შეეხეთ კლავიშს 0. პაუზის ან ლოდინის დროის 
დასამატებლად ციფრების შემდეგ შეეხეთ მენიუს .

პასუხი და ზარების დასრულება
 • ზარზე პასუხი: როდესაც თქვენი ტელეფონი დაბლოკილია, 
შეეხეთ  და გადაიტანეთ პირდაპირ .

 • როდესაც ტელეფონი განბლოკილია, შეეხეთ ANSWER.

 • ჩართული ზარის მოლოდინით, შეეხეთ  და გადაიტანეთ  
რომ უპასუხოთ ახალ ზარებს, შემდეგ შეეხეთ  Hold and 
Answer Voice ან  Ignore.

 • ზარის იგნორირება: როდესაც თქვენი ტელეფონი 
დაბლოკილია, დააჭირეთ  და გადაიტანეთ მარცხნივ  
ზარის ხმოვან ფოსტაში წამოსაღებად და წამოიღეთ მარცხნივ 
ზარის ხმოვან ფოსტაში წამოსაღებად.

 • როდესაც ტელეფონი არ არის დაბლოკილი, დააჭირეთ 
DISMISS.

ასევე, ზარების იგნორირებისთვის შეგიძლიათ დააჭიროთ 
ჩართვის ღილაკს, ან დააჭიროთ ხმის ღილაკს ზარის 
ჩასაჩუმებლად.

 • ტექსტით პასუხი: როდესაც თქვენი ტელეფონი 
დაბლოკილია, შეეხეთ  და გადაიტანეთ . აირჩიეთ 
შეტყობინება დაუყოვნებლივ გასაგზავნად.

 • ზარის დასრულება: შეეხეთ .

 • ზარის განმავლობაში: შეეხეთ ღილაკს  „ხმის 
გამორთვა“ ზარის ეკრანზე ზარის დასადუმებლად. ზარის 
ეკრანის დასამალად შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“  . მის 
ხელახლა გასახსნელად ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს 
და შეხებით აირჩიეთ Ongoing call.

შენიშვნა: როდესაც ყურთან ახლოს გიჭირავთ თქვენი 
ტელეფონი, სენსორული ეკრანი ჩაბნელდება, რათა თავიდან 
აიცილოთ შემთხვევითი შეხებები. როდესაც ტელეფონს 
ყურიდან მოიშორებთ, ეკრანი ისევ აინთება.

არ გამოიყენოთ ჩასადები ან ეკრანის დამცავი (თუნდაც 
გამჭვირვალე), რადგან ისინი სენსორის ზემოთ სენსორულ 
ეკრანს დაფარავს. 

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

მოძებნეთ:  Phone > 

 • ზარის დაბრუნებისთვის შეხებით აირჩიეთ  აბონენტის 
სახელის ან ნომრის გვერდით.

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

 • ზარების ჟურნალიდან შენატანის წასაშლელად შეეხეთ სახელს 
ან ნომერს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ Call details > .

 • სიის გასასუფთავებლად შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Call 
History, შემდეგ შეეხეთ მენიუს   > Clear call history.

სამმხრივი ზარები
ზარის განმავლობაში შეგიძლიათ წამოიწყოთ მეორე ზარი, 
გადართოთ ერთიდან მეორეზე, ან შეაერთოთ ორივე ზარი 
სამმხრივ ზარში.

 • მეორე ზარის საპასუხოდ შეეხეთ  Hold and Answer 
Voice ან  Ignore.

პირველი ზარი დაყოვნდება, თუ თქვენ მეორე ზარს უპასუხებთ. 
ერთი ზარიდან მეორეზე გადასართავად შეხებით აირჩიეთ .

სწრაფი დაწყება: ზარები
ზარების განხორციელება
პასუხი და ზარების დასრულება
ბოლოდროინდელი ზარები
სამმხრივი ზარები
თქვენი ტელეფონის ნომერი
საგანგებო ზარები

ზარები
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ზარები  • მეორე ზარისთვის შეხებით აირჩიეთ , შეიყვანეთ ნომერი, 
შემდეგ შეხებით აირჩიეთ   მასთან დასარეკად.

პირველი ზარი დაყოვნდება, როდესაც შეხებით აირჩევთ 
ღილაკს  . ზარების შესაერთებლად მას შემდეგ, რაც მეორე 
ზარზე გიპასუხებენ, შეხებით აირჩიეთ .

თქვენი ტელეფონის ნომერი
მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > About phone > 
Status > SIM status > My phone number.

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

1  შეხებით აირჩიეთ   Phone (თუ თქვენი ტელეფონი 
ჩაკეტილია, ჩავლებით გადაიტანეთ   ზემოთ მის 
განსაბლოკად, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ Emergency).

2  შეიყვანეთ საგანგებო ნომერი.

3  შეეხეთ  , რათა დარეკოთ საგანგებო ნომერზე.

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონს შეუძლია მდებარეობაზე 
დაფუძნებული სერვისების (GPS და AGPS) გამოყენება, რათა 
დაგეხმაროთ საგანგებო სიტუაციებში დახმარების სერვისებთან 
დაკავშირებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის აუსვით  >  

 Settings > Legal Information > Legal and 
safety > Location services.

სწრაფი დაწყება: ზარები
ზარების განხორციელება
პასუხი და ზარების დასრულება
ბოლოდროინდელი ზარები
სამმხრივი ზარები
თქვენი ტელეფონის ნომერი
საგანგებო ზარები

ზარები
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კონტაქტები სწრაფი დაწყება: კონტაქტები
მოახდინეთ ინფორმაციის კომბინირება თქვენი Google™ 
კონტაქტებიდან და სოციალური ქსელებიდან, რათა სწრაფად 
დაუკავშირდეთ ყველა ნაცნობს.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Contacts

 • შექმნა: შეხებით აირჩიეთ .

 • რედაქტირება და წაშლა: შეხებით აირჩიეთ კონტაქტი, 
შემდეგ .

 • ზარი, ტექსტური შეტყობინება ან ელფოსტა: შეეხეთ 
კონტაქტს, შემდეგ შეეხეთ ვარიანტს.

11:35

A

მე

A

Contacts

ALL FAVORITES

  Abe

  Allie

 Anna Medina

  Astrid Fanning

  Lauren

  Gracie Jo

  Alison

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

მოახდინეთ კონტაქტების 
სორტირება, შეცვალეთ 
პარამეტრები, ანგარიშები და 
სხვ.

დაამატეთ კონტაქტი.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • კონტაქტების ძიება: სიაში Contacts შეხებით აირჩიეთ .

რჩევა: ან მთავარი ეკრანიდან შეხებით აირჩიეთ Google 
ძიების ველი და შეიყვანეთ კონტაქტის სახელი.

 • კონტაქტების გაზიარება: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ შეხებით 
აირჩიეთ მენიუ  > Share , რათა გაგზავნოთ კონტაქტი 
შეტყობინებაში ან ელფოსტაში, Bluetooth® კავშირით ან 
შეინახოთ Google Drive™-ში.

რჩევა: ზოგიერთ აპში, მათ შორის კონტაქტებში, შეგიძლიათ 
პირდაპირ გაუზიაროთ კონტაქტს. იხილეთ "პირდაპირი 
გაზიარება".

 • მალსახმობები: შეეხეთ კონტაქტს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ 
მენიუ  > Place on Home screen, რათა დაამატოთ ამ 
კონტაქტის მალსახმობი თქვენს მთავარ ეკრანზე.

 • სინქრონიზება: თქვენს ტელეფონში აუსვით  > 
 Settings > Accounts, აირჩიეთ თქვენი Google 

ანგარიში, შემდეგ შეეხეთ თქვენი ანგარიშის სახელს 
მისი სინქრონიზებისათვის (თუ ის ჯერ არ განახლებულა). 
ეს კონტაქტები შეგიძლიათ ასევე იხილოთ მისამართზე 
www.gmail.com.

კონტაქტების გადაცემაში დახმარებისთვის გახსენით 
www.motorola.com/transfercontacts.

კონტაქტების შექმნა
მოძებნეთ: აუსვით  >  Contacts > 

შეეხეთ ტექსტურ ველს სახელისა და დეტალების ასაკრეფად. 
დასრულების შემდეგ შეხებით აირჩიეთ   Save.

შენიშვნა: კონტაქტების იმპორტისა და მათი შენახვის ადგილის 
შესაცვლელად იხილეთ "კონტაქტების მიღება".

სწრაფი დაწყება: კონტაქტები
კონტაქტების შექმნა
დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და 
ელფოსტის გაგზავნა კონტაქტებთან
რჩეულები
კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან 
დამალვა
კონტაქტების მიღება
კონტაქტების გაზიარება
ჩემი დეტალები

კონტაქტები
შეგიძლიათ იყოთ საზოგადოების აქტიური წევრი
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კონტაქტები დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და 
ელფოსტის გაგზავნა კონტაქტებთან
მოძებნეთ: აუსვით  >  Contacts
შეხებით აირჩიეთ კონტაქტი მეტი ვარიანტის სანახავად. იმ 
ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც ამ ადამიანისთვის 
გაქვთ, შეგიძლიათ დაურეკოთ, გაუგზავნოთ ტექსტური 
შეტყობინება ან გაუგზავნოთ ელფოსტა. ასევე, შეგიძლიათ 
გამოიყენოთ ხმის ამოცნობა (იხილეთ "საუბარი").

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

 • რჩეულის დასაყენებლად აუსვით  >  Contacts, 
აირჩიეთ კონტაქტი და შეხებით აირჩიეთ .

 • თქვენი რჩეულების სანახავად აუსვით  >  Contacts > 
FAVORITES.

ვარსკვლავიანი კონტაქტები ასევე ჩანან თქვენი SPEED DIAL 
სიის თავში  Phone აპში.

კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან 
დამალვა
მოძებნეთ: აუსვით  >  Contacts

 • კონტაქტის დასარედაქტირებლად შეეხეთ მას, შემდეგ შეხებით 
აირჩიეთ  . რედაქტირებისთვის შეეხეთ ველს. შეხებით 
აირჩიეთ  აირჩიეთ კონტაქტის სურათი ან გადაიღეთ ფოტო.

 • ზარის პერსონალური მელოდიის დასაყენებლად 
კონტაქტისთვის შეეხეთ მას, შეხებით აირჩიეთ , შემდეგ 
აირჩიეთ მენიუ  > Set ringtone.

 • კონტაქტის წასაშლელად შეეხეთ მას, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ 
მენიუ  > Delete.

კონტაქტები სოციალური ქსელებიდან დაიმალება, თუ 
შეეხებით Delete. ამ კონტაქტების სანახავად ან სამუდამოდ 
წასაშლელად გამოიყენეთ სოციალური ქსელის აპი ან ვებსაიტი.

 • კონტაქტების დასამალად ანგარიშიდან თქვენს Contacts 
სიაში შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Contacts to display. 
შეეხეთ ანგარიშის ტიპს საჩვენებლად. შეხებით აირჩიეთ 
Customize, რათა გააუქმოთ იმ ანგარიშების მონიშვნა, 
რომლებიც გსურთ, ყოველთვის დამალოთ.

კონტაქტების მიღება
მიიღეთ თქვენი ყველა კონტაქტი ერთ ადგილას.

 • თქვენი სოციალური ქსელის კონტაქტების დასამატებლად 
აუსვით  >  Settings > Accounts, შემდეგ შეხებით 
აირჩიეთ Add account.

შენიშვნა: პირველ რიგში, გჭირდებათ სოციალური ქსელის 
აპი. აპების მისაღებად იხილეთ "Google Play™".

 • ელფოსტის კონტაქტების დასამატებლად იხილეთ 
"ელფოსტა".

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

 • კონტაქტების იმპორტირებისთვის თქვენი SIM ბარათიდან (თუ 
ეს არ მოხდა ავტომატურად): აუსვით  >  Contacts > 
Menu  > Import/export > import from SIM card. 
დასადასტურებლად შეხებით აირჩიეთ OK.

სწრაფი დაწყება: კონტაქტები
კონტაქტების შექმნა
დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და 
ელფოსტის გაგზავნა კონტაქტებთან
რჩეულები
კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან 
დამალვა
კონტაქტების მიღება
კონტაქტების გაზიარება
ჩემი დეტალები

კონტაქტები
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კონტაქტები  • კონტაქტების კომპიუტერიდან იმპორტისთვის ატვირთეთ 
კონტაქტები თქვენს Google ანგარიშზე, მისამართზე 
http://contacts.google.com. თქვენს ტელეფონში აუსვით 

 >  Contacts > მენიუ  > Manage accounts > 
Menu  > Auto-sync data. ეს კონტაქტები შეგიძლიათ 
ასევე იხილოთ მისამართზე http://mail.google.com.

კონტაქტების გადაცემაში დახმარებისთვის გახსენით 
www.motorola.com/transfercontacts.

კონტაქტების გაზიარება
გააგზავნეთ კონტაქტი შეტყობინებით ან ელფოსტით, Bluetooth 
კავშირით ან შეინახეთ ის Google Drive™-ში.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Contacts

კონტაქტის გასაზიარებლად შეეხეთ მას, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ 
მენიუ  > Share და აირჩიეთ, როგორ გსურთ, გაგზავნოთ.

შენიშვნა: სოციალური ქსელის კონტაქტებს ვერ გააზიარებთ.

ჩემი დეტალები
მოძებნეთ: აუსვით  >  Contacts

თქვენი მომხმარებლის პროფილის შესანახად შეხებით აირჩიეთ 
Set up my profile ჩანართზე ME, კონტაქტების სიის ზემოთ.

სწრაფი დაწყება: კონტაქტები
კონტაქტების შექმნა
დარეკვა, ტექსტური შეტყობინებისა და 
ელფოსტის გაგზავნა კონტაქტებთან
რჩეულები
კონტაქტების რედაქტირება, წაშლა ან 
დამალვა
კონტაქტების მიღება
კონტაქტების გაზიარება
ჩემი დეტალები

კონტაქტები
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შეტყობინებები სწრაფი დაწყება: Messages
დარჩით კავშირში შეტყობინებებითა და სურათებით.

მოძებნეთ:  Messages

 • შექმნა: შეხებით აირჩიეთ .

 • დანართი: როდესაც თქვენ კრეფთ შეტყობინებას, შეეხეთ , 
რათა დაურთოთ სურათი, აუდიო, ვიდეო ან სხვა.

 • გაგზავნა: შეეხეთ  შეტყობინების გასაგზავნად.

 • პასუხი: გახსენით მიმოწერა, შემდეგ შეიყვანეთ თქვენი პასუხი 
ტექსტურ ველში ქვემოთ და შეხებით აირჩიეთ  .

11:35

You: Hey, where are you? 
Astrid Fanning

You: Lunch tomorrow?
Daniel Lester

You: I’m fine with that.
Abe Baudo

You: Do we need more treats?
Gracie Jo

Messages

მოძებნეთ შეტყობინებები.

შეტყობინების დასაარქივებლად 
გადაუსვით მარცხნივ ან 
მარჯვნივ.

დაწერეთ ახალი 
შეტყობინება.

შეცვალეთ 
პარამეტრები.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • შეტყობინების გადამისამართება: მიმოწერაში 
ხანგრძლივად შეეხეთ შეტყობინებას სხვა ვარიანტებისთვის, 
როგორიცაა გადამისამართება.

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

 • ეკრანის ძიება: მიმდინარე ეკრანის შესაბამის ინფორმაციაზე 
წვდომისათვის ხანგრძლივი შეხებით აირჩიეთ „მთავარი“ . 
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ "ძიება ეკრანზე".

 • სურათების შენახვა: სურათის შესანახად ხანგრძლივი 
შეხებით აირჩიეთ სურათი და შემდეგ შეხებით აირჩიეთ . 
სურათის სანახავად შეხებით აირჩიეთ  >  Photos.

 • ხმოვანი შენატანი: უბრალოდ შეეხეთ ტექსტურ ველს, 
შემდეგ შეხებით აირჩიეთ  კლავიატურაზე.

რჩევა: თუ  არ ჩანს კლავიატურაზე, აუსვით  > 
 Settings > Languages & input > Virtual 

keyboard > Google voice typing ხმოვანი შენატანის 
გასააქტიურებლად.

 • შეტყობინებების გამორთვა: თავს ვერ აღწევთ საქმიან 
მიმოწერას? შეგიძლიათ შეტყობინებების გამორთვა. შეეხეთ 
ნაკადს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > People & 
options > Notifications.

მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის 
დაყენება
იმისათვის რომ დააყენოთ  Messages, როგორც მიმოწერის 
ნაგულისხმევი აპი:

სწრაფი დაწყება: Messages
მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება
ელფოსტა
განახორციელეთ ვიდეო ზარები Google 
Duo™ მეშვეობით

შეტყობინებები
გაგზავნეთ, როგორც კი წარმოთქვამთ



უკან შემდეგი

მენიუ მეტი

შეტყობინებები მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Apps > 
Messages, შემდეგ Open by default.

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

მოძებნეთ: აუსვით  >  Gmail

11:35

B

1:51PM

10:17AM

8:44AM

Dec 2

Dec 2

Inbox ფოსტის ძიება.

შეტყობინების დასაარქივებლად 
გადაუსვით მარცხნივ ან 
მარჯვნივ.

ხანგრძლივად შეეხეთ რამდენიმე 
შეტყობინების ასარჩევად, 
შემდეგ აირჩიეთ ვარიანტი 
ზემოთ.

ახალი წერილის 
შექმნა.

 • Gmail ანგარიშების დამატება: როდესაც პირველად 
რთავთ ტელეფონს, სავარაუდოდ, უკვე დაყენებული გაქვთ, 
ან შესული ხართ თქვენს Google ანგარიშზე, რითაც ხდება 

 Gmail აპის დაყენება ერთი ანგარიშისთვის. სხვა 
Google ანგარიშების დასამატებლად შეხებით აირჩიეთ  > 

 Settings > Accounts, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ 
 Add account > Google.

რჩევა:  Gmail აპში შეხებით აირჩიეთ  > Settings > 
Add account.

 • ელფოსტის ანგარიშების დამატება: Gmail აპი მართავს 
თქვენი ყველა ელფოსტის ანგარიშს. სხვა პერსონალური 
ელფოსტის ანგარიშების დასამატებლად Gmail აპში აუსვით 

 >  Settings > Accounts >  Add account. 
Microsoft® Exchange სერვერის სამსახურებრივი ელფოსტის 
ანგარიშებისთვის შეხებით აირჩიეთ  Add account > 
Exchange და შეიყვანეთ თქვენი IT ადმინისტრატორის 
დეტალები.

 • ანგარიშების პარამეტრების შეცვლა: Gmail ან 
ელფოსტის ანგარიშის პარამეტრების შესაცვლელად აუსვით 

 >  Gmail >  > Settings, შემდეგ შეხებით 
აირჩიეთ ანგარიშის სახელი.

 • ანგარიშების წაშლა: აუსვით  >  Settings > 
Accounts > Google, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ანგარიშის 
სახელი. შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Remove account.

სწრაფი დაწყება: Messages
მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება
ელფოსტა
განახორციელეთ ვიდეო ზარები Google 
Duo™ მეშვეობით

შეტყობინებები
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შეტყობინებები განახორციელეთ ვიდეო ზარები Google 
Duo™ მეშვეობით
შედით თქვენს Google ანგარიშზე ვიდეო ზარების 
განხორციელების და მიღებისათვის.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Duo

 • დაიწყეთ ახალი ვიდეო ზარი: შეეხეთ , შემდეგ შეეხეთ 
სახელს თქვენს კონტაქტებში ვიდეო ზარის დაწყებისთვის.

 • შემოსული ზარების წინასწარი ნახვა: ნახეთ აბონენტის 
"ცოცხალი" ვიდეო, სანამ უპასუხებთ. ამის გამოსართავად 
აბონენტისთვის და მიმღებისთვის შეეხეთ  > Settings > 
Knock Knock.

 • პარამეტრების შეცვლა: შეეხეთ  ვიბრაციის პარამეტრის, 
დაბლოკილი ნომრების და მეტის შეცვლისათვის.

 • დაურეკეთ ვინმეს: Duo მუშაობს პლატფორმებს შორის, რაც 
გაძლევთ შესაძლებლობას, დაურეკოთ მეგობრებს Duo აპით 
არა-Android მოწყობილობაში.

რჩევა: ვიდეო ზარის დროს თქვენი ტელეფონი ავტომატურად 
გადაირთვება ფიჭური ქსელიდან Wi-Fi-ზე, თუ ხელმისაწვდომია. 

სწრაფი დაწყება: Messages
მიმოწერის ნაგულისხმევი აპის დაყენება
ელფოსტა
განახორციელეთ ვიდეო ზარები Google 
Duo™ მეშვეობით

შეტყობინებები
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ბეჭდვა სწრაფი დაწყება: ბეჭდვა
როდესაც ტექსტურ ველს შეეხებით, როგორც შეტყობინებებსა და 
ძიებაში, იხილავთ კლავიატურის ვარიანტებს.

 • ბეჭდვა ან ჟესტი: შეიყვანეთ ასოები მათზე რიგრიგობით 
შეხებით. ან შეიყვანეთ სიტყვა ასოების დაკავშირებით ხელის 
აუღებლად.

 • კლავიატურის დახურვა: შეხებით აირჩიეთ .

I’m I We

 Type an SMS message
განსხვავებულ 
კლავიატურას ხედავთ? 
ის განსხვავდება აპების 
მიხედვით. ეს 
განკუთვნილია 
ტექსტური 
შეტყობინებებისთვის.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • კურსორის გადაადგილება: შეეხეთ არეს ტექსტში 
კურსორის მისაყვანად, შემდეგ ჩავლებით გადაიტანეთ 
კურსორის ქვეშ მოთავსებული ისარი მის გადასატანად.

 • სიმბოლოები: ხანგრძლივად შეხებით აირჩიეთ ასო მის 
ზემოთ პატარა ციფრის ან სიმბოლოს შესაყვანად.

რამდენიმე ციფრის ან სიმბოლოს შესაყვანად შეხებით  
აირჩიეთ .

 • მთავრული ასოები:  შეხებით აირჩიეთ ან ჩავლებით 
გადაიტანეთ ასო, რომლის გამთავრულებაც გსურთ.

 • სპეციალური სიმბოლოები: ხანგრძლივად შეეხეთ ასოს 
სხვა სპეციალური სიმბოლოებიდან ასარჩევად.

 • სიტყვების პროგნოზირება: ბეჭდვისას სიტყვების 
შეთავაზებები კლავიატურის ზემოთ გამოჩნდება. ასარჩევად 
შეეხეთ ერთს.

 • ხმოვანი შენატანი:  შეხებით აირჩიეთ სენსორულ 
ეკრანზე, შემდეგ თქვით, რისი აკრეფაც გსურთ. შეგიძლიათ 
ილაპარაკოთ იმდენ ხანს, რამდენიც გსურთ, გააკეთოთ პაუზა, 
როცა გსურთ და უკარნახოთ პუნქტუაცია.

 • ვიბრაცია: არ მოგწონთ კლავიშების ვიბრაცია ბეჭდვის 
დროს? აუსვით  >  Settings > Languages & 
input > Virtual keyboard > Gboard > Preferences.

სწრაფი დაწყება: ბეჭდვა
ტექსტური შენატანის პარამეტრები და 
ლექსიკონი
ამოჭრა, კოპირება და ჩასმა

ბეჭდვა
კლავიატურა, როცა გჭირდებათ
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ბეჭდვა ტექსტური შენატანის პარამეტრები და 
ლექსიკონი
აირჩიეთ კლავიატურის სტილი და დაარედაქტირეთ ტელეფონის 
მიერ შემოთავაზებული სიტყვების ლექსიკონი:

მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Languages & 
input

 • სენსორული ეკრანის კლავიატურის ასარჩევად შეეხეთ Virtual 
keyboard >  Manage keyboards. ხმოვანი შენატანის 
დასაშვებად კლავიატურიდან შეხებით აირჩიეთ Google voice 
typing

 • თქვენი კლავიატურისთვის პარამეტრების შესაცვლელად 
შეხებით აირჩიეთ Virtual keyboard > Gboard.

 • ტელეფონის მიერ შემოთავაზებული ან ამოცნობილი სიტყვების 
დასამატებლად ან დასარედაქტირებლად შეხებით აირჩიეთ 
Personal dictionary.

ამოჭრა, კოპირება და ჩასმა
ამოჭერით, დააკოპირეთ და ჩასვით ტექსტურ ველში სახელები, 
ტელეფონის ნომრები, მისამართები, ციტატები ან ნებისმიერი სხვა 
რამ.

1  სიტყვის გამოსაყოფად ხანგრძლივად შეეხეთ მას.

მეტი სიტყვის გამოსაყოფად ჩავლებით გადაიტანეთ ამომრჩევი 
გამოყოფილი ობიექტის კიდეზე. ან ყველაფრის ასარჩევად 
ხანგრძლივად შეეხეთ სიტყვას და აირჩიეთ  > SELECT ALL.

2  შეხებით აირჩიეთ CUT ან COPY.

რჩევა: შეხებით აირჩიეთ SHARE ტექსტის გასაგზავნად 
თქვენს ტელეფონში არსებულ სხვა აპისთვის ან 
კონტაქტისთვის.

3  გახსენით ტექსტური ველი, სადაც გსურთ ტექსტის ჩასმა 
(თუნდაც ის სხვა აპში იყოს).

4  შეეხეთ ტექსტურ ველს, შემდეგ ხანგრძლივად შეეხეთ, რათა 
გამოჩნდეს ვარიანტი PASTE. ტექსტის ჩასასმელად შეხებით 
აირჩიეთ PASTE.

სწრაფი დაწყება: ბეჭდვა
ტექსტური შენატანის პარამეტრები და 
ლექსიკონი
ამოჭრა, კოპირება და ჩასმა

ბეჭდვა
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ორგანიზება საათი
მოძებნეთ: აუსვით ზევით  >  Clock

ვარიანტები
სიგნალი შეხებით აირჩიეთ . 

დასარედაქტირებლად შეხებით აირჩიეთ 
მაღვიძარა, ან შეხებით აირჩიეთ  
ახალი მაღვიძარას დასამატებლად.

რჩევა: მაღვიძარას დაყენებისას ხმის 
ღილაკზე დაჭერით ზემოთ ან ქვემოთ ამ 
მაღვიძარას ხმის დონე დაყენდება.

როდესაც მაღვიძარა ხმას გამოსცემს, 
შეხებით აირჩიეთ   და ჩავლებით 
გადაიტანეთ პიქტოგრამაზე მის 
გამოსართავად, ან გადაიტანეთ 
პიქტოგრამაზე  ათი წუთით 
ჩასაჩუმებლად.

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

Timer ტაიმერისთვის შეხებით აირჩიეთ .
Stopwatch წამზომისთვის შეხებით აირჩიეთ .
რჩევა: ახლანდელი თარიღის, დროის, სასაათო სარტყელისა და 
ფორმატების დასაყენებლად აუსვით  >  Settings > Date 
& time.

კალენდარი
იხილეთ თქვენი ყველა მოვლენა – ერთ წერტილში.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Calendar

 • ხედის შეცვლა: შეეხეთ თვეს ზემოთ, რათა აირჩიოთ სანახავი 
თარიღი. ან შეეხეთ , რათა აირჩიოთ Schedule, Day, 
3 Day, Week ან Month.

 • დღევანდელ თარიღზე გადასვლა: შეეხეთ  ზემოთ.

 • მოვლენების დამატება: შეხებით აირჩიეთ , შეიყვანეთ 
მოვლენის დეტალები და შეეხეთ SAVE.

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

29January

29
Fri

10 AM

5 PM

4 PM

3 PM

2 PM

1 PM

12 PM

11 AM
Weekly Project Meeting

Start hangout with Alexis 
https://plua.Google.com/hangouts

Pick up snacks for the party

11:35

გადადით სხვა დღეზე.

დაამატეთ ახალი მოვლენა.

შეეხეთ კალენდრის ეკრანის 
განახლებისთვის.

დღევანდელ თარიღზე 
გადასვლა.

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

საათი
კალენდარი
კორპორატიული სინქრონიზაცია
ოფისის ქსელი
Google Drive™
ამობეჭდვა

ორგანიზება
შეასრულეთ ნებისმიერ დროს
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ორგანიზება  • მოვლენების ჩვენება, რედაქტირება ან წაშლა: 
შეეხეთ მოვლენას გასახსნელად, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ 
რედაქტირება . შეხებით აირჩიეთ Delete , შემდეგ 
წაშალეთ მოვლენა.

 • კალენდრების ჩვენება, დამალვა ან დამატება: 
შეხებით აირჩიეთ  კალენდრების საჩვენებლად ან 
დასამალად თქვენი Google™ ანგარიშიდან. შეგიძლიათ 
გამოიყენოთ კომპიუტერი კალენდრების დასამატებლად 
ან წასაშლელად თქვენი Google ანგარიშიდან მისამართზე 
www.google.com/calendar.

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

კორპორატიული სინქრონიზაცია
თუ იყენებთ Microsoft® Office Outlook-ს სამუშაო კომპიუტერში, 
თქვენს ტელეფონს შეუძლია ელფოსტის, მოვლენებისა და 
კონტაქტების სინქრონიზაცია თქვენს Microsoft Exchange 
სერვერთან.

 • თქვენი Corporate ანგარიშის დასამატებლად იხილეთ 
"ელფოსტა".

 • იმისათვის რომ აირჩიოთ, თუ რა დაასინქრონოთ თქვენი 
Corporate ანგარიშიდან, შეხებით აირჩიეთ  > 

 Settings > Accounts, შეეხეთ თქვენს ანგარიშს, შემდეგ 
მონიშნეთ ვარიანტები, მაგალითად, Calendar, Contacts, 
ან Mail.

ოფისის ქსელი
თქვენი ოფისის ქსელთან დასაკავშირებლად პირადი ვირტუალური 
ქსელის კავშირით იხილეთ "პირადი ვირტუალური ქსელები 
(VPN)".

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

მოძებნეთ: აუსვით  >  Drive

 • ახალი ფაილის ან საქაღალდის შესაქმნელად შეხებით  
აირჩიეთ .

 • ფაილის გასახსნელად შეეხეთ მას.

 • დოკუმენტის დასარედაქტირებლად შეეხეთ ნებისმიერ ადგილას 
ტექსტში ბეჭდვის დასაწყებად.

ამობეჭდვა
თქვენი ფოტოების, დოკუმენტებისა და სხვა მასალების 
ტელეფონიდან ამოსაბეჭდად შეამოწმეთ, რომ თქვენი პრინტერის 
მწარმოებელს აქვს აპი Google Play-ზე. შემდეგ დასაწყებად 
აუსვით  >  Settings > Printing.

ასევე შეგიძლიათ გაგზავნოთ თქვენი ფოტოები, დოკუმენტები 
და სხვა მასალები ნებისმიერ Android მოწყობილობაში თქვენს 
ღრუბელში ან Google Drive-ში. უბრალოდ, ჩამოტვირთეთ 
Cloud Print აპი Google-დან.

საათი
კალენდარი
კორპორატიული სინქრონიზაცია
ოფისის ქსელი
Google Drive™
ამობეჭდვა

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

 • აპების ჩამოტვირთვა: აუსვით ზევით  >  Play 
Store.

 • შეიტყვეთ მეტი Google პროდუქტების შესახებ: იხილეთ 
www.google.com/about/products.

 • შედით სისტემაში ან გახსენით Google ანგარიში: გახსენით 
www.google.com/accounts.

 • Google დახმარება: იხილეთ www.google.com/support.

 • იქონიეთ წვდომა თქვენს ყველა ფაილზე ღრუბელში: 
შეამოწმეთ "თქვენი ღრუბელი".

Google™
ამინდი, ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
განრიგები, თვით უახლესი ქულები ავტომატურად ჩნდება დღის 
განმავლობაში, ზუსტად მაშინ, როდესაც გჭირდებათ.

Google Assistant-ის ჩართვისთვის ხანგრძლივად შეეხეთ 
ღილაკს „მთავარი“ , შემდეგ მიჰყევით ეკრანზე ნაჩვენებ 
მითითებებს. 

შენიშვნა: თუ One button nav ჩართულია, ხანგრძლივად 
დააჭირეთ თითის ანაბეჭდის სენსორს, სანამ ტელეფონი არ 
დაიწყებს ვიბრაციას, რათა დაიწყოს Google Assistant.

Say "Ok Google"

Things to do

Nearby events

The Bordertown Devils
University Auditorium

Tomorrow, 8:00 PM

Capital Cities Music Festival
Merrill Civic Center East

Wed, May 22 — Sun, May 26WWWWeWeWeWeWeddddddd,d,, MMMMMMMMayayayayayayayayyayayayyyyy 22222222222222222222222222 —— SSSSuSuSuSuSunnnnn,n,, MMMMMMMMayayyyyayyyyayayayyyyy 222222222222222226666666666666666666

დააყენეთ შეხსენებები, მოახდინეთ 
პერსონალიზაცია ან შეცვალეთ 
პარამეტრები.

აქ ნაჩვენებია თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.

რჩევა: ბარათის წასაშლელად 
გადაუსვით მარჯვნივ.

შეეხეთ      ღილაკს ამოცანის 
შესასრულებლად ან Google-ისთვის 
შეკითხვის დასასმელად.

ძიება ეკრანზე
შენიშვნა: ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა 
ენაზე.

ეკრანის მოძებნა იძლევა ინფორმაციას იმ აპის საფუძველზე, 
რომელშიც ხართ.

ეკრანზე ძიების ჩართვა/გამორთვისათვის აუსვით  > 
 Settings > Google > Search > Google Assistant 

Settings > Phone > Use Screen context.

ინფორმაციაზე წვდომისათვის, როგორიცაა ბმულები და 
მალსახმობები, ხანგრძლივად შეეხეთ მთავარს , როდესაც აპში 
ხართ.

Google Play™
Google™
ძიება ეკრანზე

Google Apps™
თქვენი სამყარო, თქვენი ცხოვრება, თქვენი მეგობრები
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Play Movies & TV Play Movies & TV
იპოვეთ და იქირავეთ ფილმები და სატელევიზიო შოუები თქვენს 
ტელეფონში, პლამშეტში ან კომპიუტერში საყურებლად:

მოძებნეთ: აუსვით  >  Play Movies & TV

იმისათვის რომ იყიდოთ, დაიქირაოთ ან უყუროთ კომპიუტერში, 
გახსენით www.google.com/play და აირჩიეთ „ფილმები და 
ტელევიზია“.

YouTube™
ნახეთ ვიდეოები YouTube-ის მომხმარებლებისგან მსოფლიოს 
ყველა კუთხიდან – ან შედით თქვენს ანგარიშზე თქვენი საკუთარის 
გასაზიარებლად.

მოძებნეთ: აუსვით  >  YouTube

Play Movies & TV
YouTube™

Play Movies & TV
ფილმები და შოუები, სადაც არ უნდა წახვიდეთ
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დათვალიერება სწრაფი დაწყება: Chrome™
მოძებნეთ:  Chrome

 • გახსენით ვებგვერდი: შეეხეთ მისამართის ზოლს გვერდის 
ზემოთ და შეიყვანეთ მისამართი.

 • სანიშნის დამატება: გახსენით მისამართის ზოლი (თუ მას 
ვერ ხედავთ, ჩამოსწიეთ ჩავლებით), შემდეგ შეხებით აირჩიეთ 
მენიუ  > .

 • სანიშნის გახსნა: გახსენით მისამართის ზოლი, შემდეგ 
შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Bookmarks.

11:35

WEB IMAGES Sign in

www.google.com იხილეთ პარამეტრები.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • ვებგვერდის მალსახმობი: მთავარ ეკრანზე ვებგვერდის 
მალსახმობის დასამატებლად გადადით ვებგვერდზე და შეეხეთ 
მენიუს  > Add to homescreen.

 • ძიება: მთავარ ეკრანზე შეეხეთ Google ძიების ველს და 
შეიყვანეთ ტექსტი მოსაძიებლად.

შენიშვნა: თუ ვერ უკავშირდებით, დაუკავშირდით თქვენი 
სერვისის პროვაიდერს.

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

 • გადატვირთვა: თუ გვერდი არ იტვირთება სწორად, შეხებით 
აირჩიეთ მენიუ  > .

 • ჩანართები: ახალი ჩანართის გასახსნელად შეხებით აირჩიეთ 
მენიუ  > New tab. თუ გახსნილი გაქვთ ბრაუზერის ერთზე 
მეტი ფანჯარა, შეხებით აირჩიეთ ბოლო ელემენტები  
ერთიდან მეორეზე გადასასვლელად.

 • ისტორიის გასუფთავება: ბრაუზერში შეხებით აირჩიეთ 
მენიუ  > Settings > Privacy > Clear browsing data. 
შემდეგ აირჩიეთ ისტორია, ქეში, ქუქი-ჩანაწერები და სხვა 
ვარიანტები.

 • დახმარება: დამატებითი ინფორმაციისთვის Google Chrome-
ის შესახებ შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Help & feedback ან 
გახსენით www.support.google.com/chrome/.

სწრაფი დაწყება: Chrome™
ვებთან კავშირი
ჩამოტვირთვები
ბრაუზერის პარამეტრები
უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება

დათვალიერება
დაათვალიერეთ და იპოვეთ
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დათვალიერება ვებთან კავშირი
ვებზე წვდომისათვის თქვენი ტელეფონი Wi-Fi ქსელს იყენებს 
(ან თქვენი მობილური ტელეფონის ქსელს, თუ Wi-Fi ქსელი 
დაკავშირებული არ არის).

შენიშვნა: თქვენი სერვისის პროვაიდერმა შეიძლება 
ჩამოგაჭრათ თანხა ვების დათვალიერებისთვის ან მონაცემთა 
ჩამოტვირთვისთვის მობილური ტელეფონის ქსელის მეშვეობით.

Wi-Fi ქსელთან დასაკავშირებლად იხილეთ "Wi-Fi ქსელები".

ჩამოტვირთვები
გაფრთხილება: ვებიდან ჩამოტვირთული აპები შეიძლება 
იყოს უცნობი წყაროებიდან. ტელეფონისა და პერსონალური 
მონაცემების მოპარვისგან დასაცავად ჩამოტვირთეთ აპები 
მხოლოდ Google Play™-დან.

ფაილის, სურათის ან ვებგვერდის ჩამოსატვირთად აუსვით  > 
 Chrome და გახსენით ვებსაიტი:

 • ფაილები: შეეხეთ ჩამოტვირთვის ბმულს. ფაილების ან აპების 
საჩვენებლად აუსვით  >  Downloads.

 • სურათები: ხანგრძლივად შეეხეთ მას, რათა აირჩიოთ 
Download image. სურათის სანახავად აუსვით   > 

 Photos > Download.

აპების ან ტელეფონის განახლებების ჩამოსატვირთად იხილეთ 
"აპების ჩამოტვირთვა" ან "ტელეფონის განახლება".

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

უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება
თვალი ადევნეთ, რას აჩვენებს თქვენი ბრაუზერი და ძიებები:

 • ინკოგნიტო: ჩანართის გასახსნელად, რომელიც არ 
გამოჩნდება თქვენი ბრაუზერის ან ძიების ისტორიაში, აუსვით 

 >  Chrome > მენიუ  > New Incognito tab.

 • ისტორიის გასუფთავება: თქვენი ბრაუზერის ისტორიისა და 
სხვა შენახული ინფორმაციის გასასუფთავებლად აუსვით  > 

 Chrome > მენიუ  > History > CLEAR BROWSING 
DATA.

 • ავტომატური შევსება: ბრაუზერს შეუძლია ავტომატურად 
შეავსოს ინფორმაცია, მაგალითად სახელები ან მისამართები 
ვებ ფორმაში, თუ თქვენ ადრე შეგიყვანიათ ასეთივე 
ინფორმაცია. თუ ამის გაკეთება არ გსურთ,  
აუსვით  >  Chrome > მენიუ  > Settings > 
Autofill forms, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის 
გამოსართავად.

 • კონტექსტური ფანჯრები: რათა კონტექსტური ფანჯრები 
არ გაიხსნას, აუსვით  >  Chrome > მენიუ  > 
Settings > Site settings > Pop-ups, შემდეგ შეეხეთ 
გადამრთველს მის გამოსართავად.

სწრაფი დაწყება: Chrome™
ვებთან კავშირი
ჩამოტვირთვები
ბრაუზერის პარამეტრები
უსაფრთხო დათვალიერება და ძიება

დათვალიერება
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ფოტოები და ვიდეოები სწრაფი დაწყება: ფოტოები და 
ვიდეოები
ორი უკანა კამერა უზრუნველყოფს სუფთა, პროფესიონალურ 
ფოტოებს.

 • გაშვება: შეეხეთ  Camera.
 • ფოტოს გადაღება: შეეხეთ  ფოტოს გადასაღებად.
 • ნახვა: ფოტო გალერეის სანახავად გადაუსვით მარცხნივ 
(  Photos).
 • გაზიარება: იხილეთ ფოტო ან ვიდეო თქვენს ფოტო 
გალერეაში, შემდეგ კი შეხებით აირჩიეთ გაზიარება .

PHOTOSSETTINGS

გადართეთ წინა კამერაზე.

ვიდეოს ჩაწერა.

გადართეთ 
სტანდარტული ფერის, 
პროფესიონალურ 
რეჟიმზე, სახის 
ფილტრებზე, ჩართული 
სიღრმის ან პანორამულ 
რეჟიმებზე.

შეეხეთ ნებისმიერ 
ადგილას ფოკუსის 
შესაცვლელად.

შეეხეთ ფოტოს 
გადასაღებად. 
ხანგრძლივად შეეხეთ 
რამდენიმე კადრის 
გადასაღებად.

პარამეტრების 
გასახსნელად გადაუსვით 
მარჯვნივ.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • სელფის გადაღება: შეხებით აირჩიეთ  კამერის ეკრანზე 
წინა კამერაზე გადასართავად.

 • ვიდეოს ჩაწერა: შეხებით აირჩიეთ . შეხებით აირჩიეთ  
ჩაწერის დასაწყებად. შემდეგ შეხებით აირჩიეთ  ჩაწერის 
შესაწყვეტად.

 • უძრავი კადრის აღბეჭდვა ვიდეოში: ეკრანზე შეხებით 
აირჩიეთ  ჩაწერისას ფოტოს გადასაღებად.

 • ნახვა, გაზიარება ან წაშლა: თქვენი გალერეის 
გასახსნელად გადაუსვით მარცხნივ კამერის ეკრანს ან შეეხეთ 

. აირჩიეთ ფოტო ან ვიდეო. აირჩიეთ  გასაზიარებლად, 
ან მენიუ  სხვა ვარიანტებისთვის, როგორიც არის ამობეჭდვა.

 • პარამეტრების შეცვლა: კამერის ვარიანტების გასახსნელად 
გადაუსვით მარჯვნივ კამერის ეკრანს. 

 • მასშტაბის გადიდება: აუსვით თითი მასშტაბის 
გასადიდებლად, ჩამოუსვით თითი მასშტაბის 
დასაპატარავებლად.

 • მრავალი კადრი: ხანგრძლივად შეხებით აირჩიეთ  
მრავალი ფოტოს ზედიზედ გადასაღებად.

 • პანორამა: შეხებით აირჩიეთ  კამერის ეკრანზე და აირჩიეთ 
Panorama . შეხებით აირჩიეთ  და გამოიყენეთ ეკრანზე 
ნაჩვენები სახელმძღვანელო თქვენი ტელეფონის ნელა 
პანირებისთვის.

 • რედაქტირება: შეეხეთ ფოტოს მის ასარჩევად, შემდეგ 
შეხებით აირჩიეთ .

 • ამობეჭდვა: გსურთ, ამობეჭდოთ თქვენი ფოტოები? იხილეთ 
"ამობეჭდვა".

სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩაწერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების 
რედაქტირება
შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების 
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, 
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა

ფოტოები და ვიდეოები
ნახეთ, აღბეჭდეთ, გააზიარეთ!
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ფოტოები და ვიდეოები ფოტოების გადაღება
მოძებნეთ:  კამერა

შეხებით აირჩიეთ  ფოტოს გადასაღებად.

ვიდეოების ჩაწერა
მოძებნეთ: აუსვით  >  Camera, შემდეგ შეხებით  
აირჩიეთ .

შეხებით აირჩიეთ  ჩაწერის დასაწყებად. შემდეგ შეხებით 
აირჩიეთ  ჩაწერის შესაწყვეტად.

რჩევა: ვიდეოს გასაზიარებლად გადაუსვით მარცხნივ კამერას 
გალერეის გასახსნელად, შეეხეთ ვიდეოს, შემდეგ აირჩიეთ  
გასაზიარებლად.

სრულყოფილი კადრის გადაღება
მიმართეთ ობიექტისკენ, შეეხეთ და მზად არის. მაგრამ, როდესაც 
რაღაც ოდნავ განსხვავებული გსურთ, ითამაშეთ კამერის ამ 
ვარიანტებით.

ეს ვარიანტები განლაგებულია კამერის ან ვიდეოს ეკრანის ზედა 
ნაწილის გასწვრივ ზემოთ ან მარცხნივ:

ვარიანტები

 HDR ჩართეთ HDR (მაღალი დინამიური 
დიაპაზონი) უკეთესი სურათების 
გადასაღებად რთული განათების 
სიტუაციებში, მაგალითად, შენობის გარეთ.

 ბლიცი დააყენეთ პოზიციაში On, Off ან Auto.

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

ვარიანტები
 ტაიმერი დააყენეთ ტაიმერი 3-დან 10 წამამდე 

ხანგრძლივობით. 
 ფართო კუთხე გადართეთ ფართოკუთხიან კამერაზე.

ამ პარამეტრების მოსაძებნად მენიუზე შეხებით აირჩიეთ  კამერის 
ეკრანზე:

ვარიანტები
 სტანდარტული 

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

 პროფესიონალური 
რეჟიმი

ხელით მართეთ კამერის 
პარამეტრები.

 სახის ფილტრები სელფის კამერის რეჟიმში აირჩიეთ 
ათიდან ერთი ნიღაბი, რათა 
გამოიყენოთ ორივე – სტაციონარული 
გამოსახულების გადაღების და ვიდეო 
გადაღების რეჟიმში.

 ჩართული სიღრმე გააბუნდოვნეთ თქვენი ფოტო, 
შეცვალეთ ფონი ან შეურიეთ ფერს 
შავი და თეთრი ორი ჩაშენებული 
კამერის და სპეციალური 
ფოტორედაქტორის მეშვეობით.

 პანორამა გადაიღეთ ფართოკუთხიანი სურათი 
ორივე – ნორმალურ და წინა კამერის 
რეჟიმში. გამოიყენეთ ეკრანზე 
ნაჩვენები სახელმძღვანელო ნელი 
პანირებისთვის ფოტოს გადაღებისას.

 ნელი მოძრაობა გადაიღეთ შენელებული ვიდეო.

სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩაწერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების 
რედაქტირება
შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების 
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, 
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა

ფოტოები და ვიდეოები
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ფოტოები და ვიდეოები ვარიანტები

 ვიდეო გადაიღეთ ვიდეო.

 ფოტო გადაიღეთ ფოტო.

ამ პარამეტრების მოსაძებნად გადაუსვით მარჯვნივ კამერის 
ეკრანზე:

ვარიანტები
საკეტის ხმა ჩართეთ ან გამორთეთ საკეტის ხმა.

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

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

შენახვის 
მდებარეობა

ჩართეთ ფოტოების მდებარეობის ტეგით 
მოსანიშნად.

ფოტოს ზომა 
(უკანა)

დააყენეთ ფოტოს გარჩევადობა უკანა 
კამერისთვის.

შეეხეთ ნებისმიერ 
ადგილას 
გადასაღებად

გადაიღეთ ფოტოები ეკრანზე ნებისმიერ 
ადგილას შეხებით.

დამხმარე ბადე დაადეთ ბადე, რაც დაგეხმარებათ 
ობიექტების გასწორებაში ფოტოებზე.

ვიდეოს ზომა 
(უკანა)

დააყენეთ ვიდეოს გარჩევადობა.

სწრაფი 
სახელმძღვანელო

შეიტყვეთ მეტი თქვენი კამერის შესახებ.

სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩაწერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების 
რედაქტირება
შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების 
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, 
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა

ფოტოები და ვიდეოები

გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
თქვენ შეგიძლიათ სიღრმის დაშვებული რეჟიმის გამოყენება 
გაბუნდოვნების ეფექტის დასამატებლად, ფონის შესაცვლელად 
და თქვენი ფოტოს ნაწილის შავ-თეთრად გადასაკეთებლად, ამავე 
დროს მთავარი ობიექტის სრულყოფილ ფოკუსში შენარჩუნებით.

შენიშვნა: ჩართული სიღრმის რეჟიმი არ არის ხელმისაწვდომი 
წინა კამერის გამოყენებისას.

მოძებნეთ:  Camera > მენიუ  >  Depth enabled

1  შეეხეთ მენიუს  >  Depth enabled.

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

3  შეეხეთ  რათა გადაიღოთ სურათი და უძრავად დაიჭირეთ 
კამერა. 

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

ჩართული სიღრმით ფოტოების 
რედაქტირება 
შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ ფოტოები ჩართული სიღრმით.

მოძებნეთ: ჩართული სიღრმით ფოტოები აისახება  პატარა 
გამოსახულების ზევით.
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ფოტოები და ვიდეოები 1  შეეხეთ ფოტოს ჩართული სიღრმით და შეხებით აირჩიეთ 
რედაქტირება  > Depth Editor .

2  შეარჩიეთ პარამეტრი:

 • შერჩევითი შავ-თეთრი: ობიექტები, რომლებიც არ არის 
შერჩეული, შეიცვლებიან შავ-თეთრად.

 • შერჩევითი ფოკუსი: შეეხეთ ეკრანს, რათა შეარჩიოთ 
ფოკუსის წერტილი, შემდეგ წაწიეთ ზოლი, რათა ნახოთ, 
რამდენად ბუნდოვანია ფოტოს დარჩენილი ნაწილი.

 • ფონის შეცვლა: შეეხეთ ეკრანს, რათა შეარჩიოთ წინა 
პლანის ობიექტი, რომლის შენახვა გინდათ. შემდეგ 
შეარჩიეთ გამოსახულება ნებისმიერი საქაღალდიდან  
რომელიც ნაჩვენებია ეკრანის ქვევით როგორც ახალი 
ფონი. გადაიტანეთ ობიექტი საჭირო ადგილზე და ორი 
თითის მოძრაობით შეცვალეთ ზომა. 

3  შეეხეთ Save, რათა დაიმახსოვროთ ფოტოს ასლი თქვენი 
ცვლილებებით. 

შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების 
სკანირება
დაასკანირეთ შტრიხკოდები, QR კოდები ან ბიზნეს ბარათები. 
დარეკეთ ნომერზე, დაამატეთ იგი კონტაქტში, გააზიარეთ ან 
მოძებნეთ Amazon-ზე ან ინტერნეტში.

მოძებნეთ:   Camera

შტრიხკოდი და QR წამკითხველი
მოახდინეთ კამერის ფოკუსირება შტრიხკოდზე ან QR კოდზე, 
სანამ  გამოჩნდება ეკრანზე, შემდეგ შეეხეთ მას. 

 • შეხებით აირჩიეთ  პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის 
მოსაძებნად, როგორიცაა ფასი და შესყიდვის ვარიანტები 
ინტერნეტში ან Amazon-ზე (Amazon მხარდაჭერილია 
კონკრეტულ რეგიონებში).

 • შეხებით აირჩიეთ  შტრიხკოდის ნომრის ან QR-ის URL-ის 
დასაკოპირებლად სხვა აპებში. 

 • შეხებით აირჩიეთ , რათა გააზიაროთ Bluetooth-ით, 
შეტყობინებების ან სხვა აპებით.

სავიზიტო ბარათის წამკითხველი
მოახდინეთ კამერის ფოკუსირება სავიზიტო ბარათზე, სანამ  
გამოჩნდება ეკრანზე, შემდეგ შეეხეთ მას. 

 • შეხებით აირჩიეთ  ახალი კონტაქტის სახით დასამატებლად.

 • შეხებით აირჩიეთ  , რათა დარეკოთ ნომერზე.

 • შეხებით აირჩიეთ , რათა გააგზავნოთ ნომერზე შეტყობინება.

 • შეხებით აირჩიეთ , რათა გააზიაროთ Bluetooth-ით, 
შეტყობინებების ან სხვა აპებით.

შენიშვნა: შესაძლოა, თქვენმა კამერამ ყველა ენა ვერ 
ამოიცნოს.

ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, 
გაზიარება და გამოყენება
მოძებნეთ: აუსვით  >  Photos 

 • დაკვრა, გაზიარება ან წაშლა: შეხებით აირჩიეთ ესკიზი 
გასახსნელად, შემდეგ აირჩიეთ  გასაზიარებლად,  – 
წასაშლელად, ან მენიუ  სხვა ვარიანტებისთვის.

სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩაწერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების 
რედაქტირება
შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების 
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, 
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა

ფოტოები და ვიდეოები
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ფოტოები და ვიდეოები ეკრანის სურათის სანახავად აუსვით  >  Photos, შეხებით 
აირჩიეთ Screenshots.

რჩევა: ასევე იხილეთ "ეკრანზე ჩამაგრება".

რჩევა: მრავალი ფაილის ასარჩევად ხანგრძლივად შეეხეთ 
ფოტოს, შემდეგ შეეხეთ სხვებს. ან დააჯგუფეთ ფოტოები 
ალბომში და გააზიარეთ მთელი ალბომი.

 • მასშტაბირება: თქვენს გალერეაში გახსენით ფოტო, 
შემდეგ ორჯერ შეეხეთ ან ორი თითი დააშორეთ ეკრანზე 
გადიდებისთვის ან შეაერთეთ შემცირებისთვის.

რჩევა: შეატრიალეთ ტელეფონი გვერდულად ლანდშაფტური 
ხედისთვის.

 • ფონი ან კონტაქტის ფოტო: გახსენით სურათი, შემდეგ 
შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Use as > Wallpaper ან 
Contact photo.

 • რედაქტირება: გახსენით სურათი, შემდეგ შეხებით  
აირჩიეთ . 

 • სლაიდშოუ: შეეხეთ სურათს, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ  
მენიუ   > Slideshow. სლაიდშოუს შესაჩერებლად შეეხეთ 
ეკრანს.

რჩევა: სლაიდშოუს საჩვენებლად ტელევიზორში ან სხვა 
მოწყობილობაში იხილეთ "კავშირი და გადაცემა".

თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა
გააზიარეთ თქვენი რჩეული დასაკრავი სიის, თქვენი ახალი 
მაღალი ქულის ან მეგობრის საკონტაქტო ინფორმაციის ეკრანის 
ფოტო.

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

რჩევა: ეკრანის ანაბეჭდის სწრაფად გადაღებისთვის 
ხანგრძლივად შეეხეთ ეკრანის ნებისმიერ ადგილზე სამი თითით. 
იხილეთ "აღმოაჩინეთ თქვენი Moto აპი".

ფოტოები და ვიდეოები

სწრაფი დაწყება: ფოტოები და ვიდეოები
ფოტოების გადაღება
ვიდეოების ჩაწერა
სრულყოფილი კადრის გადაღება
გადაიღეთ ფოტოები ჩართული სიღრმით
ჩართული სიღრმით ფოტოების 
რედაქტირება
შტრიხკოდების და სხვა ელემენტების 
სკანირება
ფოტოებისა და ვიდეოების ნახვა, 
გაზიარება და გამოყენება
თქვენი ეკრანის აღბეჭდვა
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Play Music სწრაფი დაწყება: მუსიკა
მუსიკა ყველგან – გაუშვით სტრიმინგით, იყიდეთ, შეინახეთ, 
დაუკარით. მოუსმინეთ და შექმენით დასაკრავი სიები ნებისმიერ 
დროს.
მოძებნეთ: აუსვით ზევით  >  Play Music
თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთეკის ასატვირთად Google Play™ 
მუსიკაში კომპიუტერიდან, იხილეთ www.google.com/music.
შეხებით აირჩიეთ Listen Now, რათა იხილოთ რეკომენდაციები 
და სხვ.
რჩევა: გაუზიარეთ სიმღერები თქვენს კონტაქტებს პირდაპირ. 
შეხებით აირჩიეთ მენიუ  სიმღერის გვერდით > Share. იხილეთ 
"პირდაპირი გაზიარება".
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შეეხეთ      მუსიკის 
და პარამეტრების სანახავად.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • ხმა: დააჭირეთ ხმის ღილაკებს.

 • მუსიკის დამკვრელის დამალვა: სხვა აპის 
გამოსაყენებლად, რიდესაც თქვენი მუსიკა უკრავს, შეხებით 
აირჩიეთ მთავარი . მუსიკის დამკვრელზე დასაბრუნებლად 
ჩამოუსვით თითი სტატუსის ზოლს და შეეხეთ სიმღერის 
სათაურს.

რჩევა: ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ Next, Pause, ან 
Previous შეტყობინებების ზოლზე თითის ჩამოსმით ან 
თქვენს განბლოკვის ეკრანზე არსებული მართვის ელემენტების 
გამოყენებით.

 • მთავარი ეკრანის ვიჯეტი: მართეთ მუსიკის დაკვრა 
მთავარი ეკრანიდან Google Play Music ვიჯეტის 
გამოყენებით.

 • დასაკრავი სიები: შეხებით აირჩიეთ მენიუ  სიმღერის 
გვერდით თქვენს ბიბლიოთეკაში, მის დასაკრავ სიაში 
დასამატებლად, ან სხვა ვარიანტების საჩვენებლად. დასაკრავი 
სიის დასარედაქტირებლად, გადასარქმევად ან წასაშლელად 
ხანგრძლივად შეეხეთ მის სახელს მუსიკალურ ბიბლიოთეკაში.

 • ჩამოტვირთეთ თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთეკა 
კავშირგარეშე მოსასმენად: ჩამოსატვირთად შეხებით 
აირჩიეთ  სიმღერის, შემსრულებლის, ალბომის ან 
დასაკრავი სიის გვერდით. კავშირგარეშე მოსასმენად 
შეეხეთ , შემდეგ Downloaded only, რათა თავიდან 
აიცილოთ თქვენი მუსიკალური ბიბლიოთეკის სტრიმინგის 
გასაშვებად მონაცემთა გამოყენება.

სწრაფი დაწყება: მუსიკა

Play Music
როდესაც ცხოვრებას საუნდტრეკი სჭირდება
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Play Music  • ფრენის დროს: თვითმფრინავის რეჟიმი გაძლევთ თქვენი 
კავშირგარეშე მუსიკის მოსმენის საშუალებას და წყვეტს ყველა 
კავშირს. ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და შეხებით 
აირჩიეთ Airplane mode ჩასართავად.

 • ფაილის ტიპები: თქვენს ტელეფონში შესაძლებელია MP3, 
AAC, AAC+ და MIDI ფაილების დაკვრა.

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

Play Music
როდესაც ცხოვრებას საუნდტრეკი სჭირდება

სწრაფი დაწყება: მუსიკა
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მოძიება და ნავიგაცია სწრაფი დაწყება: მოძიება და ნავიგაცია
მოძებნეთ უახლოესი კაფე, მიიღეთ მარშრუტის მითითებები 
ან GPS-ის ხმოვანი ნაბიჯ-ნაბიჯ ნავიგაცია Google Maps™-ის 
გამოყენებით, რომელსაც იცნობთ და ენდობით.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Maps

ძიების ზოლში შეიყვანეთ, რისი მოძებნაც გსურთ, ან შეხებით 
აირჩიეთ  ხმით მოსაძებნად.

შენიშვნა: თქვენი რუკის ეკრანი შეიძლება სხვაგვარად 
გამოიყურებოდეს.
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Try gas stations, ATMs მოძებნეთ მისამართი ან 
მდებარეობა ხმოვანი 
ძიების ფუნქციის 
გამოყენებით.

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

იხილეთ თქვენი 
ახლანდელი მდებარეობა.

მიიღეთ მითითებები და 
ნავიგაციის ინსტრუქციები.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • ძიება ეკრანზე: რუკის ეკრანზე ხანგრძლივად შეეხეთ  
მთავარს  , რათა ნახოთ ინფორმაცია მიმდინარე რუკის 
საფუძველზე. იხილეთ "ძიება ეკრანზე".

 • მისამართის ძებნა: ძიების ველში შეიყვანეთ 
მისამართი ან რაიმე, რასაც ეძებთ, მაგ., „რესტორანი“. 
რუკა გადაადგილდება მისამართისა და ადგილობრივი 
შეთავაზებების საჩვენებლად. შეეხეთ მისამართის ინფორმაციას 
ქვემოთ მეტი დეტალებისთვის.

 • მითითებების მიღება: შეეხეთ , შემდეგ შეიყვანეთ 
ადგილი ან მისამართი.

 • მისამართის შენახვა: შეეხეთ მისამართის ინფორმაციას 
ეკრანის ქვემოთ, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ SAVE.

 • მასშტაბირება: გააცურეთ ორი თითი საპირისპირო 
მიმართულებით მასშტაბის გადიდებისთვის. გააცურეთ თითები 
ერთმანეთისკენ მასშტაბის შემცირებისთვის.

 • შეტრიალება და დახრა: შეატრიალეთ ორი თითი რუკაზე 
მის შესატრიალებლად, ან ჩამოსწიეთ/ასწიეთ დასახრელად.

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

 • მისამართის ამოცნობა: ხანგრძლივად შეეხეთ არეს რუკაზე 
უახლოესი მისამართის საჩვენებლად.

 • რუკასთან დაკავშირებით დახმარების მიღება: შეხებით 
აირჩიეთ  > Help.

სწრაფი დაწყება: მოძიება და ნავიგაცია

მოძიება და ნავიგაცია
სად ხართ და სად მიდიხართ
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კავშირი და გადაცემა სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
დააკავშირეთ აქსესუარები, კომპიუტერები, ქსელები და სხვ.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings

Settings

Wireless & networks

Device

“Home”
Wi-Fi

Bluetooth

More

Disconnected

Display
Adaptive brightness is ON

11:35

Wireless Sound System
Disabled

Data usage
0 B of data used

შეცვალეთ Wi-Fi-ს 
პარამეტრები.

შეცვალეთ Bluetooth-ის 
პარამეტრები.

პარამეტრს ვერ პოულობთ? 
მოძებნეთ ის.

რჩევები და რეკომენდაციები
 • სწრაფი პარამეტრები: სწრაფად მიიღეთ ყველაზე ხშირად 
გამოყენებული პარამეტრები. ჩამოწიეთ ქვევით სტატუსის ზოლი 
ორი თითით. იხილეთ "სწრაფი პარამეტრები".

 • Bluetooth™ მოწყობილობები: იმისათვის რომ 
დაუკავშირდეთ Bluetooth ყურსასმენს, კლავიატურას ან სხვა 
მოწყობილობას, შეხებით აირჩიეთ Bluetooth.

 • Wi-Fi ქსელები: დასაკავშირებლად შეხებით აირჩიეთ Wi-Fi.

 • Wi-Fi წვდომის წერტილი: იმისათვის რომ თქვენი 
ტელეფონი გახდეს წვდომის წერტილი, იხილეთ "Wi-Fi 
წვდომის წერტილი".

 • USB კაბელი: თქვენი ტელეფონის მიკრო USB პორტი 
გაძლევთ საშუალებას, მოახდინოთ მედია და სხვა ტიპის 
ფაილების გაცვლა-გამოცვლა დაკავშირებულ კომპიუტერთან. 
USB კავშირის ტიპის შესაცვლელად შეამოწმეთ "USB 
კაბელები".

 • ავტომატური კავშირები: როდესაც Bluetooth ან Wi-Fi 
ჩართულია, თქვენი ტელეფონი ავტომატურად უკავშირდება 
ხელახლა ხელმისაწვდომ მოწყობილობებს ან ქსელებს, 
რომლებსაც ადრე იყენებდა.

 • თვითმფრინავის რეჟიმი: გჭირდებათ უსადენო კავშირების 
სწრაფად დახურვა? ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და 
შეხებით აირჩიეთ Airplane mode . 

 • ამობეჭდვა: გსურთ, ამობეჭდოთ თქვენი ფოტოები, 
დოკუმენტები ან სხვა მასალები? შეამოწმეთ "ამობეჭდვა".

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

კავშირი და გადაცემა
სადენით თუ უსადენოდ
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კავშირი და გადაცემა Bluetooth უსადენოდ
Bluetooth-ის ჩართვა/გამორთვა
მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Bluetooth, შემდეგ 
შეეხეთ გადამრთველს მის ჩასართავად.

შენიშვნა: ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს, Bluetooth-ის 
სწრაფად ჩასართავად ან გამოსართავად.

რჩევა: კვების ელემენტის სამუშაო დროის გასახანგრძლივებლად 
ან კავშირების შესაწყვეტად გამორთეთ Bluetooth, როდესაც არ 
იყენებთ.

მოწყობილობების დაკავშირება
როდესაც პირველად აკავშირებთ Bluetooth მოწყობილობას, 
მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

1  დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა, რომელთანაც აწყვილებთ, 
აღმოჩენად რეჟიმშია (დამატებითი დეტალებისთვის გაეცანით 
სახელმძღვანელოს, რომელიც მოჰყვა მოწყობილობას).

2  აუსვით  >  Settings > Bluetooth.

3  დარწმუნდით, რომ გადამრთველი ჩართულია.

4  შეეხეთ ნაპოვნ მოწყობილობას მის დასაკავშირებლად (თუ 
საჭიროა, შეხებით აირჩიეთ PAIR ან შეიყვანეთ წვდომის 
გასაღები 0000).

რჩევა: შეხებით აირჩიეთ  მოწყობილობის სახელის 
შესაცვლელად.

როდესაც მოწყობილობის დაკავშირება მოხდება, Bluetooth 
სტატუსის ინდიკატორი  გაჩვენებთ ამას ეკრანის ზემოთ.

მოწყობილობის (მაგ., უსადენო ყურსასმენის) ავტომატურად 
გამოსათიშად ან ხელახლა დასაკავშირებლად ნებისმიერ 
დროს უბრალოდ ჩართეთ ან გამორთეთ მოწყობილობა.

შენიშვნა: მობილური მოწყობილობის ან აქსესუარის გამოყენებამ 
მანქანის მართვისას შეიძლება გამოიწვიოს ყურადღების გაფანტვა 
და დაუშვებელი იყოს კანონით. ყოველთვის დაემორჩილეთ 
კანონებს და მართეთ უსაფრთხოდ.

მოწყობილობების მართვა
თქვენი ტელეფონის ხელით ხელახლა დასაკავშირებლად შეხებით 
აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი სიაში.

ტელეფონის კავშირის ხელით გასათიშად დაწყვილებული 
მოწყობილობიდან შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი 
მოწყობილობების სიიდან, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ OK.

დაწყვილებული მოწყობილობის წასაშლელად შეხებით  
აირჩიეთ   მოწყობილობის სახელის გვერდით, შემდეგ შეხებით 
აირჩიეთ FORGET.

იმ სახელის შესაცვლელად, რომლითაც თქვენი ტელეფონი ჩანს 
სხვა მოწყობილობებში, შეხებით აირჩიეთ  >  Settings > 
Bluetooth, ჩართეთ Bluetooth, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ  
მენიუ  > Rename this device. შეიყვანეთ სახელი და შეხებით 
აირჩიეთ RENAME.

მიეცით საშუალება მოწყობილობებს, იპოვონ 
თქვენი ტელეფონი
რომ მისცეთ Bluetooth ხელსაწყოს მოძებნოს თქვენი 
მოწყობილობა, შეეხეთ Bluetooth ჩართვას ტელეფონში მის 
ჩასართავად.

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

კავშირი და გადაცემა
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კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

ფაილების გადაცემა
 • ფოტოები ან ვიდეოები: გახსენით ფოტო ან ვიდეო, შემდეგ 
შეხებით აირჩიეთ  >Bluetooth.

 • კონტაქტები: აუსვით  >  Contacts, შეხებით აირჩიეთ 
კონტაქტი, შემდეგ მენიუ  > Share > Bluetooth.

უსადენო ხმის სისტემა
დაუკავშირეთ ოთხამდე Bluetooth მოწყობილობა უსადენო 
სტერეო ხმის სისტემას.

უსადენო ხმის სისტემის ჩართვა/გამორთვა
მოძებნეთ:  აუსვით  >  Settings >  Wireless 
Sound System, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის 
ჩასართავად.

მოწყობილობების დაკავშირება
მოწყობილობის პირველად დაკავშირებისას მიჰყევით ამ 
ნაბიჯებს:

1  დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა, რომელთანაც აწყვილებთ, 
აღმოჩენად რეჟიმშია (დამატებითი დეტალებისთვის გაეცანით 
სახელმძღვანელოს, რომელიც მოჰყვა მოწყობილობას).

2  აუსვით  >  Settings >  Wireless Sound 
System, შემდეგ შეეხეთ გადამრთველს მის ჩასართავად.

3  თუ მოწყობილობა არ გამოჩნდება, შეხებით აირჩიეთ  > 
Refresh.

4  შეეხეთ ნაპოვნ მოწყობილობას მის დასაკავშირებლად (თუ 
საჭიროა, შეხებით აირჩიეთ PAIR ან შეიყვანეთ წვდომის 
გასაღები 0000).

რჩევა: შეხებით აირჩიეთ , რათა შეცვალოთ 
მოწყობილობის სახელი ან განსაზღვროთ მისი ტიპი.

მოწყობილობების მართვა
 • თქვენი ტელეფონის ხელით ხელახლა დასაკავშირებლად 
შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი სიაში.

 • ტელეფონის კავშირის ხელით გასათიშად დაწყვილებული 
მოწყობილობიდან შეხებით აირჩიეთ მოწყობილობის სახელი 
მოწყობილობების სიიდან, შემდეგ შეხებით აირჩიეთ OK.

 • დაწყვილებული მოწყობილობის წასაშლელად შეხებით 
აირჩიეთ  მოწყობილობის სახელის გვერდით, შემდეგ 
შეხებით აირჩიეთ FORGET.

შენიშვნა: კავშირი შეზღუდულია მხოლოდ 1 აუდიო 
მოწყობილობით, როდესაც ტელეფონი დაკავშირებულია 2,4 გჰც 
WiFi ქსელთან. 

ხმის რეგულირება 
ხმის რეგულირებისთვის აუსვით  >  Settings >  
Wireless Sound System > შეეხეთ  და გადაიტანეთ 
სლაიდერი მარცხნივ ან მარჯვნივ თითოეული დაკავშირებული 
მოწყობილობისთვის.

რჩევა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააჭიროთ ხმის რეგულირების 
გვერდით ღილაკებს ან დააჭიროთ ხმის ღილაკს და შეხებით 
აირჩიოთ , შემდეგ გადაიტანოთ სლაიდერი მარცხნივ ან 
მარჯვნივ.
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კავშირი და გადაცემა

კავშირი და გადაცემა

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

მოწყობილობების დაკალიბრება
მოახდინეთ დინამიკების სინქრონიზაცია საუკეთესო ხმისთვის.

შენიშვნა: დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მშვიდ გარემოში ხართ 
და ყველა დინამიკი ახლოს არის თქვენს ტელეფონთან.

1  შეხებით აირჩიეთ  დაკალიბრების ხელსაწყოს გასაშვებად.

2  დაელოდეთ კალიბრაციის დასრულებას.

დააყენეთ სტერეო სისტემა 
ნამდვილი სტერეო გამოცდილებისთვის სცადეთ ეს რჩევები.

1  დააყენეთ თქვენი დინამიკები, ისე რომ ისინი თქვენს წინ და 
თქვენგან თანაბარ მანძილზე იყოს მოთავსებული.

2  შეხებით აირჩიეთ  > Stereo system.

3  სურვილისამებრ, აირჩიეთ მარცხენა ან მარჯვენა არხი. 
(ნაგულისხმევად ორივე არჩეულია.)

Wi-Fi ქსელები
Wi-Fi-ს ჩართვა/გამორთვა
მოძებნეთ: აუსვით ზევით  >  Settings > Wi-Fi, შემდეგ 
შეეხეთ გადამრთველს მის ჩასართავად.

შენიშვნა: ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს Wi-Fi-ს 
სწრაფად ჩასართავად ან გამოსართავად.

ქსელებთან დაკავშირება
დაუკავშირდით ქსელებს თქვენს დიაპაზონში:

1  აუსვით  >  Settings > Wi-Fi.

რჩევა: თქვენი ტელეფონის Wi-Fi პარამეტრების საჩვენებლად 
შეხებით აირჩიეთ მენიუ  > Advanced.

2  დარწმუნდით, რომ Wi-Fi გადამრთველი ჩართულია.

3  შეხებით აირჩიეთ ნაპოვნი ქსელი დასაკავშირებლად (თუ 
საჭიროა, შეიყვანეთ Network name, Security და 
Wireless password და შეეხეთ ოფციას CONNECT).

როდესაც თქვენი ტელეფონის დაკავშირება მოხდება, Wi-Fi 
სტატუსის ინდიკატორი  სტატუსის ზოლში გამოჩნდება.

შენიშვნა: თუ Wi-Fi სტატუსის ინდიკატორში  კითხვის 
ნიშანს დაინახავთ, ჩამოუსვით თითი სტატუსის ზოლს, შეხებით 
აირჩიეთ ქსელი და შეიყვანეთ ქსელის პაროლი.

რჩევა: როდესაც Wi-Fi ჩართულია, ტელეფონი ავტომატურად 
დაუკავშირდება ხელახლა ხელმისაწვდომ ქსელებს, რომლებსაც 
ადრე იყენებდა. თუ როუტერს ინტერნეტთან კავშირი არ ჰქონდა, 
ტელეფონი მას არ დაუკავშირდება ავტომატურად.

Wi-Fi წვდომის წერტილი
შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონი Wi-Fi წვდომის წერტილად 
გადააქციოთ, რათა უზრუნველყოთ პორტატიული, მოსახერხებელი 
წვდომა ინტერნეტზე სხვა მოწყობილობებისთვის, რომლებზეც 
ჩართულია Wi-Fi. ამ ფუნქციამ შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი 
ხელმოწერის სერვისი თქვენი პროვაიდერისგან.

შენიშვნა: დაიცავით უსაფრთხოება. თქვენი ტელეფონისა და 
წვდომის წერტილის დასაცავად არაავტორიზებული წვდომისაგან. 
დაჟინებით გირჩევთ, დააყენოთ წვდომის წერტილის უსაფრთხოება 
(ყველაზე უსაფრთხოა WPA2), მათ შორის, პაროლი.

მოძებნეთ: აუსვით   >  Settings > More > 
Tethering & portable hotspot და მონიშნეთ Portable 
Wi-Fi Hotspot

შენიშვნა: ეს ნაბიჯები შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი 
ქსელის მიხედვით.
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კავშირი და გადაცემა 1  თქვენი ტელეფონი გამორთავს Wi-Fi-ს და იყენებს მობილურ 
ქსელს ინტერნეტზე წვდომისათვის. შეხებით აირჩიეთ Set up 
Wi-Fi hotspot უსაფრთხოების დასაყენებლად:

 • ქსელის სახელი: შეიყვანეთ თქვენი წვდომის 
წერტილისთვის უნიკალური სახელი.

 • უსაფრთხოება: აირჩიეთ უსაფრთხოების სასურველი ტიპი: 
None ან WPA2 PSK. WPA2 PSK-სთვის შეიყვანეთ 
უნიკალური პაროლი, რომელიც დასჭირდებათ სხვებს 
თქვენს Wi-Fi წვდომის წერტილზე წვდომისათვის.

შენიშვნა: WPA2 PSK რეკომენდებულია IEEE-ის მიერ.

 • პაროლი: შექმენით მინიმუმ რვა სიმბოლოს შემცველი 
პაროლი.

2  შეხებით აირჩიეთ SAVE, როდესაც დაყენება დასრულებულია.

როდესაც თქვენი Wi-Fi წვდომის წერტილი აქტიური იქნება, 
სხვა მოწყობილობები, რომლებზეც ჩართულია Wi-Fi, შეძლებენ 
დაკავშირებას თქვენი წვდომის წერტილის Network name 
შეყვანით, Security type არჩევით და სწორი უსადენო 
Password შეყვანით.

Wi-Fi რეჟიმები
მათთვის, ვისაც სურს მეტად გათვითცნობიერდეს ტექნიკურ 
საკითხებში, თქვენი ტელეფონის მიერ მხარდაჭერილია შემდეგი 
Wi-Fi რეჟიმები: 802.11 a, b, g, n, ac.

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

მუსიკის, სურათების, ვიდეოების, დოკუმენტებისა და სხვა 
ფაილების ჩასატვირთად თქვენი კომპიუტერიდან დააკავშირეთ 
თქვენი ტელეფონი კომპიუტერთან USB კაბელით. USB კავშირის 
ტიპის შესაცვლელად (საჭიროებისას) ჩამოუსვით თითი სტატუსის 
ზოლს და შეხებით აირჩიეთ USB.

რჩევა: დარწმუნდით, რომ ტელეფონი დაკავშირებულია მაღალი 
სიმძლავრის USB პორტთან. ჩვეულებისამებრ, ესენი პირდაპირ 
თქვენს კომპიუტერში მდებარეობს.

შენიშვნა: როდესაც USB კავშირს პირველად იყენებთ, 
კომპიუტერმა შეიძლება მიგანიშნოთ, რომ დრაივერები 
ინსტალირდება. შეასრულეთ ნაჩვენები მითითებები ინსტალაციის 
დასასრულებლად. ამას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს.

 • Microsoft® Windows®-ისთვის: თქვენს კომპიუტერში 
აირჩიეთ დაწყება, შემდეგ აირჩიეთ Windows Explorer 
პროგრამების სიიდან. Windows Explorer-ში თქვენი 
ტელეფონი გამოჩნდება, როგორც დაკავშირებული 
დისკწამყვანი (დიდი მოცულობის მეხსიერების მოწყობილობა), 
რომელშიც შეგიძლიათ ჩავლებით გადაიტანოთ ფაილები, ან ის 
გამოჩნდება, როგორც MTP ან PTP მოწყობილობა, რომელიც 
მოგცემთ Windows Media Player-ის გამოყენების საშუალებას 
გადასაცემად. დამატებითი ინფორმაციისა ან დრაივერის 
ფაილებისთვის გახსენით www.motorola.com/support.

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

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი
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კავშირი და გადაცემა თქვენი მონაცემების კავშირის 
გაზიარება
თქვენს კომპიუტერს შეუძლია ინტერნეტზე წვდომა თქვენი 
ტელეფონის მობილური ქსელის მეშვეობით – გჭირდებათ 
მხოლოდ USB კაბელი.

რჩევა: Wi-Fi კავშირის გასაზიარებლად იხილეთ "Wi-Fi 
წვდომის წერტილი".

1  დააკავშირეთ ტელეფონი კომპიუტერთან USB კაბელის 
გამოყენებით.

შენიშვნა: თუ თქვენს კომპიუტერში გაშვებულია უფრო 
ძველი ვერსიები, ვიდრე Microsoft® Windows® 7 ან 
Apple™ Macintosh™ OSX, მას შესაძლოა სპეციალური 
კონფიგურაცია დასჭირდეს.

2  თქვენს ტელეფონში შეხებით აირჩიეთ აპები  > 
 Settings, შემდეგ დარწმუნდით, რომ Wi-Fi 

გადამრთველი გამორთულია.

3  Settings-ში შეხებით აირჩიეთ More > Tethering & 
portable hotspot, შემდეგ მონიშნეთ USB tethering 
კავშირის დასაწყებად.

კავშირის შესაწყვეტად, გააუქეთ მონიშვნა USB tethering, 
შემდეგ გაწყვიტეთ ტელეფონის კომპიუტერთან კავშირი.

NFC
ახლო ველის კომუნიკაციის ტექნოლოგია გაძლევთ საშუალებას, 
მყისიერად გააზიაროთ ელემენტი ტელეფონში (მაგ., ვებ ბმული, 
კონტაქტი ან ფოტო) თქვენი ტელეფონის უკანა მხარის შეხებით 
სხვა NFC-ნებადართულ მოწყობილობის უკანა მხარეს.

შენიშვნა: NFC არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ადგილას ან 
ყველა მოდელზე.

მოძებნეთ: აუსვით  > Settings > More > NFC

გაზიარება Android Beam™-ით
გამოიყენეთ Android Beam თქვენი ტელეფონის შიგთავსის 
გასაზიარებლად სხვა ტელეფონთან ან პლანშეტთან, რომლებზეც 
ჩართულია NFC.

შენიშვნა: სხვა მოწყობილობაშიც მხარდაჭერილი უნდა იყოს 
NFC.

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

2  თქვენი ტელეფონის უკანა მხარე მეორე მოწყობილობის უკანა 
მხარეს მიადეთ.

როდესაც მოწყობილობები დაკავშირდება, ტელეფონში 
გამოჩნდება შეხება სხივით გადასაცემად.

3  შეეხეთ ეკრანს ელემენტის გასაზიარებლად.

მიღება NFC-ით
მიიღეთ ვებ ბმულები, ელ. კუპონები, ბროშურები, რუკები და სხვა 
NFC ტეგიდან. მოძებნეთ NFC ლოგო პოსტერებზე, ნიშნებზე, 
მაღაზიების ვიტრინებსა და სხვა არეებში. შეახეთ თქვენი 
ტელეფონის უკანა მხარე ლოგოს მისი ტეგის ინფორმაციის 
მისაღებად.

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი
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კავშირი და გადაცემა Bluetooth-ისა და Wi-Fi-ს დაყენება ერთი 
შეხებით
უბრალოდ შეახეთ თქვენი ტელეფონი Bluetooth მოწყობილობას, 
რომელშიც ჩართულია NFC, ან Wi-Fi წვდომის წერტილს, 
მოწყობილობასთან ავტომატურად დასაწყვილებლად ან 
დასაკავშირებლად.

მობილური გადახდა
თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ უსაფრთხო გადახდის ნებისმიერი 
აპი შესყიდვების გადასახდელად (სადაც ხელმისაწვდომია და 
მხარდაჭერილია).

მოძებნეთ NFC ლოგო, რათა დაადასტუროთ, რომ შეგიძლიათ 
მობილური გადახდის განხორციელება. მიადეთ თქვენი 
ტელეფონის უკანა მხარე გადახდის მოწყობილობას თქვენი 
შესყიდვისთვის თანხის გადასახდელად. თქვენ შეიძლება 
დაგჭირდეთ თქვენი ყიდვის ავთენტიფიკაცია თქვენი თითის 
ანაბეჭდის ან პაროლის გამოყენებით.

უსაფრთხოება
მობილური გადახდები, უსადენო კავშირები და შიგთავსის 
გაზიარება – ეს ყველაფერი უსაფრთხოებას საჭიროებს:

 • დიაპაზონი: NFC მუშაობს მხოლოდ მოკლე დიაპაზონში 
(დაახლოებით 4 სმ/1,5 დუიმი), ასე რომ, ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ დაუკავშირდეთ შეცდომით – და თუ 
ასე მოხდა, მაინც საჭირო იქნება დაეთანხმოთ კავშირს, 
ინფორმაციის გასაგზავნად და მისაღებად.

 • დაშიფვრა: თქვენი ტელეფონი იყენებს უახლეს 
უსაფრთხოების, დაშიფვრისა და ავტორიზაციის ფუნქციებს, 
რათა დაიცვას თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მობილური 
გადახდებისა და შიგთავსის გასაზიარებლად.

მონაცემთა გამოყენება
შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ თქვენი ტელეფონის მიერ 
ატვირთული და ჩამოტვირთული მონაცემების მოცულობას.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Data usage > 
Cellular data usage

ტელეფონი მონაცემთა გამოყენების დიაგრამას გაჩვენებთ. 
დიაგრამის ქვეშ აპები ნაჩვენებია მონაცემთა გამოყენების 
მიხედვით, კლებადობით. აპები, რომლებიც ბევრ მონაცემს 
იყენებს, შეიძლება კვების ელემენტის მეტ ენერგიას იყენებდეს.

Cellular data usage

Oct 29 - Nov 26

77.22 MB used
100%

50%

0%

20.75 MB

9.13 MB

Nov 26Oct 29

Google Play Store

Facebook

Carrier data accounting may differ from device 
accounting

თქვენი მიმდინარე ბილინგ 
ციკლი.

იხილეთ ამ პერიოდში 
გამოყენებული 
მონაცემების სრული 
მოცულობა და პროცენტი. 

აპები, რომლებიც 
იყენებენ ყველაზე მეტ 
მონაცემს.

ზოგიერთი აპი უჩინრად ახდენს მონაცემების გადაცემას – 
იმისათვის რომ აპის ეს მოქმედება შეწყვიტოთ, შეეხეთ მას და 
გამორთეთ Background data.

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი
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კავშირი და გადაცემა შენიშვნა: გამოყენების ინფორმაცია მოწოდებულია, რათა 
დაგეხმაროთ თქვენი ტელეფონის მართვაში. ის შეიძლება არ 
შეესაბამებოდეს თქვენი სერვისის პროვაიდერის მიერ ჩამოჭრილ 
თანხას, რადგან გაზომვა სხვადასხვანაირად ხდება.

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

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

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

 • მედიისა და ფაილების გადაცემა: დააკოპირეთ ფაილები 
თქვენს ტელეფონში და გადაეცით სხვა მოწყობილობებს. 
იხილეთ "ფაილების გადაცემა".

 • ტელეფონის წვდომის წერტილი: თუ გაქვთ Wi-Fi 
პლანშეტი, ჩართეთ ტელეფონი Wi-Fi წვდომის წერტილში, 
რათა თქვენმა პლანშეტმა წვდომა იქონიოს ინტერნეტზე 
ყველგან. იხილეთ "Wi-Fi წვდომის წერტილი".

 • Bluetooth™ აქსესუარები: თუ გაქვთ Bluetooth 
კლავიატურა ან სხვა აქსესუარები პლანშეტთან ერთად 

გამოსაყენებლად, გახსოვდეთ, რომ მათი გამოყენება 
ტელეფონთანაც შეგიძლიათ. მათ დასაკავშირებლად იხილეთ 
"Bluetooth უსადენოდ".

მეხსიერების ბარათი
შეინახეთ თქვენი სურათები, ვიდეოები, აუდიო და სხვა 
მედიაფაილები. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ამოიღოთ და სხვა 
მოწყობილობაში გადაიტანოთ თქვენი მეხსიერების microSD 
ბარათი.

რჩევა: გამოიყენეთ მე-10 კლასის microSD ბარათი 
მომხმარებლის უკეთესი გამოცდილებისთვის.

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონში მხარდაჭერილია მეხსიერების 
ბარათები მაქსიმუმ 2 ტბაიტის მოცულობით.

მეხსიერების ბარათის მიერთება ან გამოერთება
microSD ბარათის მისაერთებლად უბრალოდ ჩასვით იგი თქვენს 
ტელეფონში (იხილეთ "ბარათების ჩასმა".).

microSD ბარათის გამოსაერთებლად (ისე, რომ შეძლოთ 
მისი ამოღება ტელეფონიდან) აუსვით  >  Settings > 
Storage > Portable storage. შემდეგ შეეხეთ  microSD 
ბარათის სახელის გვერდით.

გაფრთხილება: არ ამოიღოთ მეხსიერების ბარათი, როდესაც 
ტელეფონი იყენებს მას ან მიმდინარეობს ფაილების ჩაწერა.

პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
VPN გაძლევთ წვდომას ფაილებზე უსაფრთხოდ დაცულ ქსელში 
(მაგ., ბრანდმაუერით დაცული ოფისის ქსელი). დაუკავშირდით 
ქსელის ადმინისტრატორს VPN პარამეტრების ან დამატებითი 
აპების მოსათხოვად ან სხვა მოთხოვნებით.

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი

კავშირი და გადაცემა
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კავშირი და გადაცემა VPN პარამეტრების შესაყვანად აუსვით  >  Settings > 
More > VPN. შეხებით აირჩიეთ  ახალი VPN-ის 
დასამატებლად. აირჩიეთ VPN-ის ტიპი და შეიყვანეთ ქსელის 
ადმინისტრატორისგან მიღებული პარამეტრები. ქსელი შენახულია 
VPN სიაში, ასე რომ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერ დროს, 
როდესაც დაკავშირება გჭირდებათ.

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

ქსელის პარამეტრების ვარიანტების სანახავად აუსვით  > 
 Settings > More > Cellular networks.

შენიშვნა: თქვენს ტელეფონში მხარდაჭერილია ქსელების 
უმრავლესობა. დახმარებისთვის დაუკავშირდით თქვენი სერვისის 
პროვაიდერს.

თვითმფრინავის რეჟიმი
გამოიყენეთ თვითმფრინავის რეჟიმი თქვენი ყველა უსადენო 
კავშირის გამოსართავად – გამოსადეგია ფრენის დროს. 
ჩამოუსვით ორი თითი სტატუსის ზოლს და შეხებით აირჩიეთ 
Airplane mode .

შენიშვნა: როდესაც ირჩევთ თვითმფრინავის რეჟიმს, ყველა 
უსადენო სერვისი გამოირთვება. შემდეგ შეგიძლიათ ისევ ჩართოთ 
Wi-Fi და/ან Bluetooth™, თუ ეს ნებადართულია ავიახაზის მიერ. 
სხვა უსადენო ხმოვანი და მონაცემთა სერვისები (ზარები და 
ტექსტური შეტყობინებები) თვითმფრინავის რეჟიმი გამორთული 
რჩება. შესაძლებელი იქნება საგანგებო ზარების განხორციელება 
თქვენი რეგიონის საგანგებო სამსახურის ნომერზე.

კავშირი და გადაცემა

სწრაფი დაწყება: კავშირი და გადაცემა
Bluetooth უსადენოდ
უსადენო ხმის სისტემა
Wi-Fi ქსელები
USB კაბელები
თქვენი მონაცემების კავშირის გაზიარება
NFC
მონაცემთა გამოყენება
თქვენი ღრუბელი
ტელეფონი და პლანშეტი
მეხსიერების ბარათი
პირადი ვირტუალური ქსელები (VPN)
მობილური ქსელი
თვითმფრინავის რეჟიმი
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დაცვა სწრაფი დაწყება: დაიცავით თქვენი 
ტელეფონი
დარწმუნდით, რომ თქვენი ინფორმაცია დაცულია, თქვენი 
ტელეფონის დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Security

ტელეფონის დაცვის უადვილესი გზაა Screen lock-ის 
გამოყენება. ტელეფონის განსაბლოკად შეგიძლიათ აირჩიოთ 
გადასმა (ნაკლებად უსაფრთხოა), ან შეიყვანოთ შაბლონი, 
PIN-კოდი ან პაროლი.

Screen lock
PIN

Smart Lock

Fingerprint
3 fingerprints set up

Device security

Encryption

Security

11:35

Encrypt phone
Encrypted

Set up SIM card lock

SIM card lock

Passwords

ეკრანის ჩასაკეტად 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
შაბლონი, პაროლი ან სხვა 
ვარიანტი.

მართეთ ტელეფონის 
დაშიფვრის 
პარამეტრები.

:35111111:

ეკრანის ჩაკეტვა
ტელეფონის უსაფრთხოების დასაცავად შეგიძლიათ ჩაკეტოთ 
სენსორული ეკრანი, როდესაც ტელეფონი ძილის რეჟიმშია.

მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Security > Screen 
lock, შემდეგ აირჩიეთ ჩაკეტვის ტიპი:

 • არცერთი: გამორთეთ ეკრანის ჩაკეტვა.

 • გადასმა: შეეხეთ  და ჩავლებით აწიეთ ზევით განსაბლოკად.

 • შაბლონი: განსაბლოკად დახაზეთ შაბლონი.

 • PIN-კოდი: განსაბლოკად შეიყვანეთ 4-16 ციფრი.

 • პაროლი: განსაბლოკად შეიყვანეთ 4-16 ასო, ციფრი ან 
სიმბოლო.

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

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

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

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

გაფრთხილება: ქარხნულ მონაცემებზე დაბრუნება წაშლის 
თქვენი ტელეფონის ყველა მონაცემს.

სწრაფი დაწყება: დაიცავით თქვენი 
ტელეფონი
ეკრანის ჩაკეტვა
ეკრანზე ჩამაგრება
ტელეფონის დაშიფვრა
დამარქაფება და აღდგენა
გადატვირთვა
მოგპარეს ტელეფონი?

დაცვა
დაიცავით თქვენი ტელეფონის უსაფრთხოება
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დაცვა ეკრანზე ჩამაგრება
გსურთ, ადვილად მიგიწვდებოდეთ ხელი მნიშვნელოვან 
ინფორმაციაზე, მაგალითად, თვითმფრინავში ჩაჯდომის 
საშვზე ან საყიდლების ვაუჩერზე? ჩაამაგრეთ ეკრანზე ადვილი 
წვდომისათვის.

ეკრანზე ჩამაგრების დასაყენებლად აუსვით  > 
 Settings > Security > Screen pinning, შემდეგ შეეხეთ 

გადამრთველს მის ჩასართავად.

ეკრანზე ჩასამაგრებლად გახსენით ჩასამაგრებელი აპი, 
ხანგრძლივად შეხებით აირჩიეთ ბოლო ელემენტები , შემდეგ 
შეეხეთ .

ეკრანის ჩამაგრების მოსახსნელად ხანგრძლივად შეეხეთ 
ღილაკს „უკან“ , სანამ არ დაინახავთ Screen unpinned 
შეტყობინებას.

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

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

დაშიფვრა იცავს თქვენს ტელეფონში არსებულ ანგარიშებს, 
პარამეტრებს, აპებს და ფაილებს, რათა, მოპარვის შემთხვევაში, 
ვერავინ შეძლოს მათზე წვდომა.

ამ ფუნქციის გამოყენება არ უნდა დაგჭირდეთ, მაგრამ 
ტელეფონის დასაშიფრად და PIN-კოდის ან პაროლის 
მოსათხოვად ტელეფონის ყოველი ჩართვისას აუსვით  > 

 Settings > Security > Encrypt phone.

დამარქაფება და აღდგენა
მოძებნეთ: აუსვით  >  Settings > Backup & reset, 
შემდეგ შეხებით აირჩიეთ ჩამრთველი Back up my data მის 
ჩასართავად

თქვენი Google ანგარიშის მონაცემები დამარქაფებულია 
ონლაინ. თუ გადატვირთავთ ან შეცვლით ტელეფონს, უბრალოდ 
შედით Google ანგარიშში კონტაქტების, მოვლენებისა და 
სხვა დეტალების აღსადგენად, რომლებიც სინქრონიზებულია 
ანგარიშთან.

დამარქაფებული მონაცემების აღსადგენად აპის ხელახლა 
დაინსტალირებისას აუსვით  >  Settings > Backup & 
reset > Automatic restore.

იმისათვის რომ აირჩიოთ, რა დასინქრონდეს ანგარიშთან, 
შეხებით აირჩიეთ  >  Settings > Accounts > Google, 
შეხებით აირჩიეთ თქვენი Google ანგარიში და მონიშნეთ, რისი 
დასინქრონებაც გსურთ.

შენიშვნა: ტელეფონში შენახული ტექსტური შეტყობინებები, 
ზარების ჟურნალები და ერთეულები არ აღდგება. თქვენი 
Google Play™ აპების აღსადგენად იხილეთ "თქვენი აპების 
მოწესრიგება".

სწრაფი დაწყება: დაიცავით თქვენი 
ტელეფონი
ეკრანის ჩაკეტვა
ეკრანზე ჩამაგრება
ტელეფონის დაშიფვრა
დამარქაფება და აღდგენა
გადატვირთვა
მოგპარეს ტელეფონი?

დაცვა
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დაცვა გადატვირთვა
ტელეფონის ქარხნული პარამეტრების დასაბრუნებლად და 
ტელეფონში ყველა მონაცემის წასაშლელად აუსვით  > 

 Settings > Backup & reset > Factory data reset.

გაფრთხილება: ტელეფონში არსებული ყველა ჩამოტვირთული 
აპი და მომხმარებლის მონაცემი წაიშლება. არ წაიშლება 
ღრუბელში არსებული მონაცემები.

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

დაცვა

სწრაფი დაწყება: დაიცავით თქვენი 
ტელეფონი
ეკრანის ჩაკეტვა
ეკრანზე ჩამაგრება
ტელეფონის დაშიფვრა
დამარქაფება და აღდგენა
გადატვირთვა
მოგპარეს ტელეფონი?
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გსურთ მეტი? დახმარების მიღება და სხვა
მიიღეთ პასუხები, განახლებები და ინფორმაცია:

 • იხილეთ დახმარება: აუსვით  >  Device Help და 
ზედმიწევნით გაეცანით სახელმძღვანელოებს, პრაქტიკულ 
ინსტრუქციას ან ხშირად დასმულ კითხვებს — პირდაპირ 
ტელეფონიდან.

 • ყველაფერი Moto X4-ის შესახებ: მიიღეთ პროგრამული 
უზრუნველყოფა, მომხმარებლის სახელმძღვანელოები და სხვა 
მასალები შემდეგ გვერდზე: www.motorola.com/mymotox.

 • აპლიკაციების ჩამოტვირთვა: აუსვით თითი ღილაკს  > 
 Play Store აპლიკაციების შესაძენად და ჩამოსატვირთად.

 • სიახლეები: ჩვენ აქ ვართ:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola

 Twitter www.twitter.com/moto

რჩევები და რეკომენდაციები
 • ინტერაქტივი: სწრაფი დაწყებისთვის აუსვით  > 

 Device Help ინტერაქტიული სახელმძღვანელოებისთვის.

Google™ დახმარება: თითქმის ყველა Google 
მოწყობილობაში თქვენ შეგიძლიათ შეხებით აირჩიოთ მენიუ  > 
Help. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ Google დახმარების ცენტრები 
ონლაინ, მისამართზე www.google.com/support.

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

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

სერვისი და შეკეთება
თუ გაქვთ შეკითხვები და გჭირდებათ დახმარება, ჩვენ აქ ვართ 
თქვენს დასახმარებლად.

გახსენით www.motorola.com/support, სადაც შეგიძლიათ 
აირჩიოთ მომხმარებლის დახმარების რამდენიმე ვარიანტიდან 
სასურველი.

დახმარების მიღება და სხვა

გსურთ მეტი?
უფრო ვრცელი ინფორმაცია ყოველთვის არსებობს



უკან შემდეგი

მენიუ მეტი

გსურთ მეტი? FM მიმღები
თქვენს ტელეფონს აქვს სიხშირული მოდულაციის (FM) 
სამაუწყებლო მიმღების ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს 
მიღებას მონაცემთა გამოყენების გარეშე. ამ ფუნქციაზე 
წვდომისთვის აუსვით  >  FM Radio. ტელეფონი 
ავტომატურად მოძებნის რადიო არხებს უმაღლესი ინტენსივობით. 
მიერთებული გარნიტურით გამოიყენეთ ღილაკები, რომლებიც 
საჭიროა გარნიტურის ჩასართავად, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 
მიღება; გამოიყენეთ ღილაკები >| ან |< o დააყენეთ რადიო 
მაღალი/დაბალი სიხშირის სადგურზე. 

IMEI 
IMEI-ის ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი კომბინაციის 
აკრეფით: * # 06 # (ვარსკვლავი, ნომერი, ნული, ექვსი, 
ნომერი).

გსურთ მეტი?

დახმარების მიღება და სხვა



უკან შემდეგი

მენიუ მეტი

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

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

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

MOTOROLA, სტილიზებული M ლოგო, MOTO და MOTO ოჯახის ნიშნები არის Motorola 
Trademark Holdings, LLC-ის სასაქონლო ნიშნები ან რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები. 
LENOVO არის Lenovo-ს სავაჭრო ნიშანი. Google, Android, Google Play და სხვა ნიშნები 
არის Google Inc.-ის სასაქონლო ნიშნები microSD ლოგო არის SD-3C, LLC-ის სასაქონლო 
ნიშანი. ყველა სხვა პროდუქტის ან მომსახურების სახელი შესაბამისი მფლობელების 
საკუთრებას წარმოადგენს. © 2017 Motorola Mobility LLC. ყველა უფლება დაცულია. 

პროდუქტის ID-ები: moto x4 
სახელმძღვანელოს ნომერი: SSC8C19552-A
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