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KONFIGŪRAVIMAS IR DARBO PRADŽIA 
 

Apie „iPad“ trumpai 
 

„iPad“ apžvalga 

 

Šioje instrukcijoje aprašoma operacinė sistema „iOS 10.2“, skirta: 

 
 

„iPad Pro“ (9,7 colio) „iPad Air 2“ „iPad mini 4“ 

„iPad Pro“ (12,9 colio) „iPad Air“ „iPad mini 3“ 

 „iPad“ (4-osios kartos) „iPad mini 2“ 

 

„iPad Pro“ (9,7 colio) 

 
 

 „iPad Pro“ (9,7 colio) apžvalga 

 Programų piktogramos 

 Būsenos juosta 

 HD fotoaparatas „FaceTime“ 

 „Multi-Touch“ ekranas 

 Pagrindinis mygtukas ir „Touch ID“ jutiklis 

 Blykstė „TrueTone“ 

 Garsumo mygtukai 

 Fotoaparatas „iSight“ 

 Mikrofonai 

 Mygtukas „Miegas / pažadinimas“ 
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 Ausinių lizdas 

 Garsiakalbiai 

 Išmanioji jungtis „Smart Connector“ 

 Garsiakalbiai 

 „Lightning“ lizdas 

 „Nano-SIM“ kortelės dėklas (korinio ryšio modeliuose) 

 

 

„iPad Pro“ (12,9 colio) 

 
 

  „iPad Pro“ (12,9 colio) apžvalga 

 Programų piktogramos 

 Būsenos juosta 

 HD fotoaparatas „FaceTime“ 

 „Multi-Touch“ ekranas 

 Pagrindinis mygtukas ir „Touch ID“ jutiklis 

 Garsumo mygtukai 

 Fotoaparatas „iSight“ 

 Mikrofonai 

 Mygtukas „Miegas / pažadinimas“ 

 Ausinių lizdas 

 Garsiakalbiai 

 Išmanioji jungtis „Smart Connector“ 

 Garsiakalbiai 
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 „Lightning“ lizdas 

 „Nano-SIM“ kortelės dėklas (korinio ryšio modeliuose) 

 

 

„iPad mini 4“ 

 
 

  „iPad mini 4“ apžvalga 

 Programų piktogramos 

 Būsenos juosta 

 HD fotoaparatas „FaceTime“ 

 „Multi-Touch“ ekranas 

 Pagrindinis mygtukas ir „Touch ID“ jutiklis 

 Garsumo mygtukai 

 Fotoaparatas „iSight“ 

 Mikrofonai 

 Mygtukas „Miegas / pažadinimas“ 

 Ausinių lizdas 

 Garsiakalbiai 

 „Lightning“ lizdas 

 „Nano-SIM“ kortelės dėklas (korinio ryšio modeliuose) 

 

 

Funkcijos ir programos gali skirtis – tai priklausys nuo „iPad“ modelio, jūsų regiono, kalbos ir ryšio operatoriaus. 

Kurios funkcijos galimos jūsų prietaise, rasite „iPad“ modelių palyginimo svetainėje. Kurios funkcijos palaikomos 

jūsų regione, rasite „iOS“ funkcijų palaikymo svetainėje. 
 

Pastaba. Kai kurioms programoms ir paslaugoms veikiant siunčiami arba gaunami duomenys mobiliuoju ryšiu, 

todėl naudojimasis jomis gali papildomai kainuoti. Apie savo „iPad“ paslaugų planą ir tarifus teiraukitės 

mobiliojo ryšio operatoriaus. 

  

https://www.apple.com/ipad/compare
https://www.apple.com/ios/feature-availability
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Mygtukas „Miegas / pažadinimas“ 

 

Mygtuku „Miegas / pažadinimas“ prietaisą „iPad“ galite įjungti, pažadinti, taip pat užrakinti arba išjungti. 

Užrakinus „iPad“ jo ekranas automatiškai pereina į miego režimą. Taip taupoma akumuliatoriaus energija ir 

užtikrinama, kad palietus ekraną nieko neatsitiks. Vis dėlto jūs gausite galėsite klausytis muzikos, atitinkamais 

„iPad“ šone esančiais mygtukais reguliuoti garsumą, gauti „FaceTime“ skambučius, tekstinius pranešimus, 

signalus ir perspėjimus ir kitokią informaciją. 

 

 

 

Jei ekrano neliesite maždaug minutę, „iPad“ užsirakins automatiškai. Jei norite pakeisti šį laiką, eikite į 

„Settings“ > „Display & Brightness“ > „Auto-Lock“. 

 „iPad“ įjungimas. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pamatysite „Apple“ logotipą. 

„iPad“ išjungimas. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol ekrane pasirodys slankiklis, 

tada vilkite slankiklį. 

„iPad“ pažadinimas. Paspauskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Pažadinimo ekrane galite peržiūrėti 

pranešimus ir naujausią programų veiklą, fotografuoti ir pan. Daugiau žr. skyrelyje „Užrakinimo ekranas“. 

 

Pagrindinis mygtukas 

 

Paspaudus pagrindinį mygtuką patenkama į pradinį ekraną, kuriame galima atidaryti pageidaujamą programą 

bakstelėjus jos piktogramą. Pagrindinis mygtukas naudojamas ir kai kurioms kitoms funkcijoms pasiekti. 

 

 

 

„iPad“ atrakinimas. Paspauskite pagrindinį mygtuką, tada, jei reikia, įveskite apsaugos kodą. 

Patarimas. Jei norite atrakinti „iPad“ liesdami, o ne spausdami pagrindinį mygtuką, eikite į „Settings“ > 

„General“ > „Accessibility“ > „Home Button“ ir įjunkite „Rest Finger to Open“ („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad 

mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose). 

„iPad“ užrakinti bei atrakinti galite ir naudodami atskirai parduodamą dėklą „iPad Smart Cover“ („iPad 2“ ir 

vėlesniuose modeliuose, „iPad mini“ ir vėlesniuose modeliuose). Taip pat „iPad“ užrakinti bei atrakinti galite 

naudodami atskirai parduodamą dėklą „iPad Smart Case“, („iPad 2“ ir vėlesniuose modeliuose, „iPad mini 3“, 

„iPad mini 2“, „iPad mini“). „iPad Pro“ užrakinti bei atrakinti galite naudodami atskirai parduodamą klaviatūrą 

„iPad Pro Smart Keyboard“ arba dėklą „iPad Pro Smart Cover“. 

  

Mygtukas „Miegas / pažadinimas“ 
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Apsaugos kodo sukūrimas. Kad jūsų duomenys būtų saugesni, galite nustatyti, kad norint atrakinti „iPad“ 

reikėtų įvesti apsaugos kodą. Jei konfigūruodami prietaisą apsaugos kodo nesukūrėte, eikite į „Settings“ > 

„Touch ID & Passcode“ („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose) arba į „Settings“ > 

„Passcode“ (kituose modeliuose). Žr. skyrelį „Duomenų apsaugos kodas“. 

Grįžimas į pradinį ekraną. Paspauskite pagrindinį mygtuką. 

Atidarytų programų peržiūra. Kai „iPad“ atrakintas, dukart paspauskite pagrindinį mygtuką. Pamatysite 

programų perjungimo režimą. Braukite į kairę arba į dešinę. Žr. skyrelį „Perėjimas į kitą programą“. 

Naudokitės funkcija „Siri“. Nuspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką. Žr. skyrelį „Užklausos“. 

„iPad Pro“, „iPad Air 2“ ir „iPad mini 3“ bei vėlesniuose modeliuose prietaisui atrakinti bei turiniui iš „iTunes 

Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ pirkti galite naudoti pagrindiniame mygtuke esantį jutiklį (vietoje kodo ar 

„Apple ID“ slaptažodžio). Žr. skyrelį „Touch ID“. Taip pat „Touch ID“ jutikliu galite patvirtinti pirkimą 

naudodamiesi paslauga „Apple Pay“ (šalyse, kuriose ši paslauga palaikoma). Žr. skyrelį „Apple Pay“. 

Pagrindiniu mygtuku galima įjungti bei išjungti ir kai kurias neįgaliesiems skirtas funkcijas. Žr. skyrelį „Šaukinys 

neįgaliesiems“. 

 

Garsumo valdymas 

 

„iPad“ šone esančiais garsumo mygtukais galite reguliuoti muzikos įrašų ir kitų medijos failų, taip pat signalų ir 

garso efektų garsumą. Garsumą reguliuoti galite ir naudodamiesi funkcija „Siri“. Tiesiog sakykite: „Turn up the 

volume“ (pagarsink) arba: „Turn down the volume“ (patildyk). Visus garsinius signalus ir pranešimus nutildyti 

galite valdymo centre (kai kuriuose „iPad“ modeliuose – šoniniu jungikliu). 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“. 

 

 

Garsumo mygtukai 

 

 

 

Skambučio ir pranešimų tonų garsumo užfiksavimas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“, tada išjunkite „Change 

with Buttons“. 

Pastaba. Jei norite nustatyti didžiausią leistiną ausinių garsumą, eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“. 

Jei norite, kad garsumo riba nebūtų pakeista, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > „Volume Limit“. 

Garsumo reguliavimas per valdymo centrą. Kai „iPad“ užrakintas arba kai naudojate kurią nors programą, 

braukite į viršų nuo apatinio ekrano krašto, kad atidarytumėte valdymo centrą, tada braukite į kairę ir 

sureguliuokite garsumą. 

Visiškas garso nutildymas. Nuspauskite ir palaikykite garso mažinimo mygtuką. 

Garso mygtukais galite ir fotografuoti arba filmuoti. 

Funkcija „Do Not Disturb“. Visus signalus ir pranešimus nutildyti galite naudodami funkciją „Do Not Disturb“. 

Braukite per ekraną nuo jo apačios, kad atidarytumėte valdymo centrą, tada bakstelėkite . 

Funkcija „Do Not Disturb“ ir šoniniu jungikliu nenutildomas klausomų muzikos failų, tinklalaidžių, filmų ir 

televizijos laidų garsas. 
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„Lightning“ lizdas 

 

 

 

Laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis įkiškite į „Lightning“ lizdą, jei norite įkrauti arba sinchronizuoti „iPad“. 

Daugiau informacijos apie įkrovimą rasite skyrelyje „Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“. Daugiau 

informacijos apie sinchronizavimą rasite skyrelyje „Sinchronizavimas per „iTunes“. 

Jei turite „Apple Pencil“ ir norite jį susieti su „iPad Pro“ arba įkrauti, įkiškite į „Lightning“ lizdą. Daugiau 

informacijos apie „Apple Pencil“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apple Pencil“ naudojimas su 

„iPad Pro“. 

 

„iPad Pro“ išmanioji jungtis „Smart Connector“ 

 

 

Prie „iPad Pro“ galite magnetais prijungti jo priedą, pavyzdžiui, klaviatūrą „iPad Pro Smart Keyboard“, 

naudodamiesi jungtimi „Smart Connector“. Daugiau informacijos apie „iPad Pro Smart Keyboard“ rasite 

„Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Smart Keyboard“ naudojimas su „iPad Pro“. 

 

SIM kortelė 

 

Mobiliesiems duomenims siųsti ir gauti naudojama integruota arba neintegruota „Apple SIM“ kortelė. Visuose 

„iPad“ modeliuose, veikiančiuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu, yra SIM kortelės dėklas. „iPad Pro“ (9,7 

colio) modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu dar yra ir integruota „Apple SIM“ kortelė (visur, išskyrus 

Kiniją). Jei pakeitėte ryšio operatorių arba jei SIM kortelė dar neįdėta, pravartu žinoti, kaip SIM kortelę įdėti ar 

pakeisti. 

Svarbu. SIM kortelė būtina, jei norite naudotis mobiliosiomis paslaugomis ir jungtis prie GSM bei kai kurių 

CDMA tinklų. Jūsų prietaisui galioja jūsų mobiliųjų paslaugų operatoriaus nustatytos taisyklės, įskaitant 

apribojimus keisti paslaugų teikėją ar naudotis tarptinkliniu ryšiu, net ir pasibaigus minimaliam sutarties 

terminui. Daugiau informacijos teiraukitės savo mobiliųjų paslaugų teikėjo. Ar savo prietaise „iPad“ galėsite 

naudotis mobiliuoju ryšiu, priklausys nuo mobiliojo tinklo. 

  

„Smart Connector“ 

„Lightning“ lizdas 

https://support.apple.com/en-us/HT205236
https://support.apple.com/en-us/HT205236
https://support.apple.com/HT205237
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SIM kortelės dėklo atidarymas. Sąvaržėlę arba specialų įrankį SIM kortelei išimti (parduodamas atskirai) įkiškite 

į „iPad“ dešinėje pusėje esančią SIM kortelės dėklo skylutę, tada stumdami įrankį gilyn stipriau spustelėkite. 

Dėklas turėtų iššokti. Ištraukite SIM kortelės dėklą ir įdėkite į jį naują SIM kortelę. Susiorientuoti, kaip kortelę 

įdėti, padės nupjautas kampas. Tada įkiškite SIM kortelės dėklą atgal. 

Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Mobiliojo ryšio duomenų nustatymai“. 

 

Su „iPad“ gaunami priedai 

 

Su „iPad“ yra gaunami šie priedai: 

USB maitinimo adapteris. Skirtas „iPad“ akumuliatoriui krauti laidu su „Lightning“ ir USB jungtimis. Adapterio 

dydis priklauso nuo „iPad“ modelio ir jūsų regiono. 

 

 

 

Laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis. Skirtas „iPad“ su USB maitinimo adapteriu arba kompiuteriu sujungti. 

 

 

  

Įrankis SIM 

kortelei išimti 

SIM kortelės 

dėklas „Nano-SIM“ kortelė 
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Būsenos piktogramos 

 

Piktogramos, rodomos ekrano viršuje, būsenos juostoje, suteikia vertingos informacijos apie „iPad“ veikimą. 

Būsenos piktograma Reikšmė 

 „Wi-Fi“ „iPad“ prisijungęs prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu. Kuo daugiau juostelių, tuo 
ryšys stipresnis. Žr. skyrelį „Prisijungimas prie „Wi-Fi“. 

 Mobiliojo ryšio signalas „iPad“ yra mobiliojo ryšio tinklo zonoje (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su 
mobiliuoju ryšiu). Jei signalo nėra, rodomas užrašas „No service“. 

 Lėktuvo režimas Lėktuvo režimas įjungtas – neleidžiama prisijungti prie interneto ir naudotis 
„Bluetooth®“ prietaisais. Galima naudotis tik funkcijomis, kurioms nereikia 
belaidžio ryšio. Žr. skyrelį „Kelionė su „iPad“. 

 LTE „iPad“ prisijungęs prie interneto per „4G LTE“ tinklą (modeliuose ir su 
„Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). 

 4G „iPad“ prisijungęs prie interneto per „4G“ tinklą (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir 
su mobiliuoju ryšiu). 

 3G „iPad“ prisijungęs prie interneto per „3G“ tinklą (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir 
su mobiliuoju ryšiu). 

 EDGE „iPad“ prisijungęs prie interneto per „EDGE“ tinklą (modeliuose ir su 
„Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). 

 GPRS iPad prisijungęs prie interneto per „GPRS“ tinklą (modeliuose ir su 
„Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). 

 

 
„Do Not Disturb“ Įjungta funkcija „Do Not Disturb“. Žr. skyrelį „Do Not Disturb“. 

 „Personal Hotspot“ Prietaise įjungta interneto prieigos dalijimosi su kitais „iOS“ prietaisais 
paslauga. Žr. skyrelį „Personal Hotspot“. 

 Sinchronizavimas „iPad“ sinchronizuojamas su „iTunes“. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per 
„iTunes“. 

 Aktyvus procesas Prisijungiama prie tinklo arba vyksta kuris nors kitas procesas. Kai kurios kitų 
tiekėjų programos naudoja šią piktogramą programos veikimui rodyti. 

 VPN „iPad“ prijungtas prie tinklo per virtualųjį privatųjį tinklą. Žr. skyrelį „VPN 
nustatymai“. 

 
 

Užrakinta „iPad“ užrakintas. Žr. skyrelį „Mygtukas „Miegas / pažadinimas“. 

 Žadintuvas Nustatytas žadintuvo signalas. Žr. skyrelį „Apie „Clock“ trumpai“. 

 Ekrano rodinio pasukimas 
užrakintas 

Pasukus prietaisą ekrano rodinys nepasisuks. Žr. skyrelį „Ekrano rodinio 
pasukimas“. 

 Buvimo vietos nustatymas Kuri nors programa naudoja jūsų buvimo vietą. Žr. skyrelį „Buvimo vietos 
nustatymo paslauga“. 

 „Bluetooth“ Mėlyna arba balta piktograma: „Bluetooth“ įjungtas ir „iPad“ susietas su kitu 
prietaisu, pavyzdžiui, su ausinėmis ar klaviatūra. 
Pilka piktograma: „Bluetooth“ įjungtas ir „iPad“ susietas su kitu prietaisu, bet 
šis nebepasiekiamas arba išjungtas. 
Piktogramos nėra: „Bluetooth“ ryšiu „iPad“ su kitais prietaisais nesusietas. 
Žr. skyrelį „Bluetooth“ prietaisai“. 

 
 

„Bluetooth“ akumuliatorius Rodomas „Bluetooth“ ryšiu susieto prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygis. 

 Akumuliatorius Rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis arba įkrovimo būklė. Žr. skyrelį 
„Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“. 
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Gestai 

 

„iPad“ ir jo programos valdomos keliais paprastais gestais – bakstelint ekraną, velkant, per ekraną braukiant ir 

išskečiant / suglaudžiant pirštus. 

 

 

 

Redaguojant tekstą ar pereinant iš programų į pradinį ekraną galima naudoti ir kitokių gestų. Žr. skyrelius 

„Teksto rinkimas ir redagavimas“ ir „Gestai“. 

 

„Apple ID“ 

 

Jūsų „Apple ID“ – tai paskyra, kuri suteiks jums prieigą praktiškai prie visų „Apple“ paslaugų, pavyzdžiui, galėsite 

laikyti turinį „iCloud“, atsisiųsti programų iš „App Store“, klausyti muzikos įrašų iš „Apple Music“, įsigyti muzikos 

įrašų, filmų ir televizijos laidų iš „iTunes Store“, įsigyti knygų iš „iBooks Store“. 

Jei jūs jau turite „Apple ID“, prisijunkite prie savo paskyros pirmą kartą konfigūruodami „iPad“ ir kaskart, kai 

būsite paprašyti prisijungti naudodamiesi kuria nors „Apple“ paslauga. Jei „Apple ID“ dar neturite, susikurkite jį 

bet kur, kur prašoma prisijungti prie savo paskyros, pavyzdžiui, „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“. 

Patogiausia turėti vieną „Apple ID“. 

Daugiau informacijos rasite „Apple ID“ paskyros svetainėje. 

https://appleid.apple.com/
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„iPad“ konfigūravimas 

 

 DĖMESIO! Kad išvengtumėte sužalojimų, prieš naudodamiesi „iPad“ perskaitykite svarbią saugos 

informaciją. 

Jei norite sukonfigūruoti „iPad“, užtenka turėti „Wi-Fi“ ryšį. Taip pat „iPad“ galite sukonfigūruoti prijungę jį prie 

kompiuterio ir naudodamiesi programa „iTunes“. 

Pastaba. Jei „iPad“ naudojate įmonės arba kokios nors organizacijos reikalais, skaitykite skyrelį „iPad“ įmonėje“. 

Jeigu jūsų naudojamą „iPad“ administruoja mokykla, nurodymų, kaip jį konfigūruoti, teiraukitės mokytojo arba 

sistemos administratoriaus. Mokykla gali suteikti jums apsaugos kodą (kad galėtumėte įjungti arba pažadinti 

„iPad“) ir valdomą „Apple ID“ (kad turėtumėte prieigą prie tokių funkcijų kaip „iCloud Drive“). Naudojantis 

paskyromis su valdomu „Apple ID“ kai kurios standartinės „iPad“ programos ir funkcijos nepasiekiamos. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Kas yra valdomas „Apple ID“?“ 

„iPad“ konfigūravimas. Įjunkite „iPad“ ir vadovaukitės nurodymais, kuriuos duoda programa „Setup Assistant“. 

Kad konfigūravimas praeitų sklandžiai, turėkite tokią informaciją: 

• „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį (jei taikytina); 

• savo „Apple ID“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį (jei „Apple ID“ dar neturite, konfigūravimo metu 

galite susikurti); 

• savo kredito ar debeto kortelės sąskaitos duomenis – jei konfigūravimo metu norėsite kortelę pridėti prie 

„Apple Pay“ (paslauga „Apple Pay“ veikia prietaisuose „iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose 

modeliuose); 

• savo atsarginę duomenų kopiją – jei anksčiau naudojotės kitu prietaisu (žr. skyrelius „Atsarginė „iPad“ 

duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“ ir „Atsarginė „iPad“ duomenų kopija programoje 

„iTunes“). 

 Konfigūravimo metu „iPad“ galite atkurti ir iš atsarginės duomenų kopijos, esančios „iCloud“ ar „iTunes“, 

arba perkelti informaciją iš prietaiso su operacine sistema „Android“. 

Pastaba. „iPad“ konfigūravimo metu funkcija „Find My iPad“ (padedanti sužinoti „iPad“ buvimo vietą) 

įjungiama iškart, kai prisijungiate su savo „Apple ID“. Žr. skyrelį „Find My iPad“. Šioje funkcijoje yra funkcija 

„Activation Lock“, skirta saugoti, kad savo prietaisą aktyvuoti ir juo naudotis galėtumėte tik jūs, net jei iš jo 

ištrinami visi duomenys. Jei norite savo „iPad“ kam nors parduoti arba padovanoti, turite ištrinti visus jo 

duomenis ir išjungti funkciją „Activation Lock“. 

 

Informacijos perkėlimas iš „Android“ į „iOS“ 

 

Konfigūravimo metu visą „Android“ telefono turinį galite automatiškai ir saugiai perkelti į operacinę sistemą 

„iOS“. 

Programos „Move to iOS“ atsisiuntimas. Savo prietaise su operacine sistema „Android 4.0“ ar vėlesne versija 

atsidarykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Informacijos perkėlimas iš „Android“ į „iOS“ ir atsisiųskite 

programą „Move to iOS“. 

Duomenų perkėlimas iš „Android“ į „iOS“ konfigūravimo metu. Konfigūruodami „iPad“ lange „Apps & Data“ 

pasirinkite „Move Data from Android“, tada „Android“ prietaise įjunkite „Wi-Fi“, atidarykite programą „Move 

to iOS“ ir laikykitės duodamų nurodymų. 

Pastaba. Pasinaudoti programa „Move to iOS“ galite tik pirmą kartą konfigūruodami „iPad“. Jei konfigūravimą 

jau atlikote ir norite pasinaudoti programa „Move to iOS“, teks pašalinti visus „iOS“ prietaiso duomenis ir 

https://help.apple.com/schoolmanager/#/tes78b477c81
https://support.apple.com/HT201196
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pradėti konfigūravimą iš naujo arba duomenis perkelti rankiniu būdu. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį 

„Turinio iš „Android“ prietaiso perkėlimas į „iOS“ prietaisą rankiniu būdu“. 

 

Programa „Settings“ 

 

Programą „Settings“ rasite pradiniame ekrane. Ji skirta daugeliui „iPad“ nustatymų konfigūruoti. Pavyzdžiui, jei 

norite pasirinkti signalą, kuris skambėtų gavus el. laišką, bakstelėkite „Settings“, tada bakstelėkite „Sounds“ 

(„Settings“ > „Sounds“). Be kita ko, programoje „Settings“ galite: 

• pakeisti slaptažodį; 

• pasirinkti kitą darbalaukio foną; 

• sukonfigūruoti privatumo nustatymus; 

• sužinoti, kiek prietaise „iPad“ yra laisvos saugyklos vietos; 

• įjungti apribojimus. 

Reikiamo nustatymo paieška. Atidarykite programą „Settings“, pastumkite nustatymų sąrašą, kad pasirodytų 

paieškos laukelis, ir įrašykite paieškos žodį, pavyzdžiui, alert (signalas) ar password (slaptažodis). 

 

Kitų el. pašto, kontaktų ir kalendoriaus paskyrų konfigūravimas 

 

Prietaise „iPad“ veikia „Microsoft Exchange“ ir daugelis kitų populiariausių internetinių el. pašto, kontaktų ir 

kalendoriaus paslaugų 

Informacijos, kaip sukonfigūruoti darbovietės „Microsoft Exchange“ paskyrą, rasite „Apple“ palaikymo 

svetainės straipsnyje „Exchange ActiveSync“ konfigūravimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“. 

Paskyros sukūrimas. Eikite į „Settings“, pasirinkite pageidaujamą nustatymą („Mail“, „Contacts“ ar „Calendar“), 

bakstelėkite „Accounts“, tada bakstelėkite „Add Account“. 

Kontaktus galite pridėti naudodamiesi „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyra, jei tokį formatą palaiko jūsų įmonė ar 

organizacija. Žr. skyrelį „Kontaktų paskyros pridėjimas“. 

Kalendorius galite pridėti naudodamiesi „CalDAV“ kalendorių paskyra, taip pat galite prenumeruoti „iCalendar“ 

(.ics) kalendorius ir importuoti juos iš savo pašto. Žr. skyrelį „Kelių kalendorių naudojimas“. 

 

Data ir laikas 

 

Data ir laikas paprastai nustatomi pagal jūsų buvimo vietą. Ar jie teisingi, patikrinkite užrakinimo ekrane. 

Automatinio datos ir laiko atnaujinimo įjungimas / išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“, 

tada įjunkite arba išjunkite parinktį „Set Automatically“ (nustatyti automatiškai). Jei automatinį laiko nustatymą 

įjungsite, „iPad“ informaciją apie tikslų laiką gaus iš tinklo ir atnaujins jį pagal laiko juostą, kurioje esate. Kai 

kurie tinklai informacijos apie laiką neteikia, todėl kai kuriuose regionuose „iPad“ vietinio laiko automatiškai 

nustatyti nesugebės. 

Datos ir laiko nustatymas rankiniu būdu. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir išjunkite parinktį 

„Set Automatically“. 

24 arba 12 valandų formato nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Date & Time“ ir įjunkite arba 

išjunkite parinktį „24-Hour Time“. (Kai kuriuose regionuose toks formatas gali būti nepalaikomas.) 

  

https://support.apple.com/HT205063
https://support.apple.com/HT201729
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Kalba ir regionas 

 

Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“, ir galėsite nustatyti: 

• „iPad“ kalbą; 

• pageidaujamą programų ir interneto svetainių kalbą; 

• regiono formatą; 

• kalendoriaus formatą; 

• temperatūros vienetus (Celsijaus ar Farenheito laipsnius). 

Jei norite pridėti dar vienos kalbos klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“. 

Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Tarptautinių klaviatūrų naudojimas“. 

 

Registravimasis mobiliojo ryšio tinkle 

 

Jei naudojate „iPad“ su integruota „Apple SIM“ kortele (9,7 colio „iPad Pro“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su 

mobiliuoju ryšiu) arba su neintegruota „Apple SIM“ kortele (kituose „iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su 

mobiliuoju ryšiu bei su „Touch ID“), galite pasirinkti mobiliojo ryšio tinklo operatorių ir užsiregistruoti jo tinkle 

tiesiog naudodamiesi savo „iPad“. Taip pat išvykę į užsienį savo prietaisu galite prisijungti prie vietinio 

operatoriaus tinklo, jei jūsų pagrindinis ryšio tiekėjas tai leidžia ir jei tai įmanoma šalyje, į kurią atvykote. Tokia 

paslauga įmanoma ne visuose regionuose ir ją palaiko ne visi mobiliojo ryšio operatoriai. Daugiau apie tai 

teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus. 

Registravimasis mobiliojo ryšio tinkle. Eikite į „Settings“ > „Cellular Data“, tada bakstelėkite „Set Up Cellular 

Data“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. 

Prisijungimas prie mobiliojo ryšio tinklo kitoje šalyje. Išvykę į kitą šalį galite naudotis ne tarptinklinio ryšio 

paslauga, o pasirinkti vietinį mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Eikite į „Settings“ > „Cellular Data“, bakstelėkite 

„Choose a Data Plan“ ir pasirinkite pageidaujamą planą. 

„Apple SIM“ kortelės komplektai parduodami parduotuvėse „Apple Retail“ tose šalyse, kuriose veikia šioje 

programoje dalyvaujantys mobiliojo ryšio tinklo operatoriai. Visur, išskyrus Kiniją, 9,7 colio „iPad Pro“ 

modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu SIM kortelė yra integruota, todėl pirkti atskiros SIM kortelės 

nebereikia. 

 

Prisijungimas prie interneto 

 

„iPad“ jungiasi prie interneto, kai to reikia, per „Wi-Fi“ ryšį (jei pasiekiamas) arba jūsų mobiliojo ryšio 

operatoriaus tinklą. 

Jei kuriai nors programai prireikia prisijungti prie interneto, „iPad“ imasi šių veiksmų (eilės tvarka): 

• prisijungia prie vėliausiai naudoto iš prieinamų „Wi-Fi“ tinklų; 

• parodo pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašą ir prisijungia prie to, kurį pasirenkate; 

• prisijungia prie mobiliųjų duomenų tinklo, jei toks pasiekiamas. 

Pastaba. Jei „Wi-Fi“ ryšys nepasiekiamas, programos ir paslaugos gali siųstis duomenis per jūsų mobiliojo ryšio 

operatoriaus tinklą ir tai gali papildomai kainuoti. Apie mobiliųjų duomenų plano tarifus teiraukitės savo 

mobiliojo ryšio operatoriaus. Kaip reguliuoti mobiliųjų duomenų naudojimą, žr. skyrelį „Mobiliojo ryšio 

duomenų nustatymai“. 
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Prisijungimas prie „Wi-Fi“ 

 

Jei ekrano viršuje matote simbolį , vadinasi, esate prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo. „iPad“ prie šio tinklo 

prisijungs kaskart jums grįžus į tą pačią vietą. 

„Wi-Fi“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tada įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“. („Wi-Fi“  įjungti bei 

išjungti galite ir per valdymo centrą.) 

• Tinklo pasirinkimas. Bakstelėkite reikiamo tinklo pavadinimą sąraše ir, jei prašoma, įveskite slaptažodį. 

• Prašymas prisijungti prie tinklų. Įjunkite funkciją „Ask to Join Networks“, jei norite, kad jums būtų pranešta, 

kai tik tampa pasiekiamas koks nors „Wi-Fi“ tinklas. Priešingu atveju, kai vienas tinklas tampa 

nebepasiekiamas, prie kito jums tektų prisijungti rankiniu būdu. 

• Prisijungimas prie uždaro tinklo. Bakstelėkite „Other“ ir įrašykite tinklo pavadinimą. Tokiu atveju jums reikės 

žinoti tinklo pavadinimą, saugos metodą ir slaptažodį. 

•  „Wi-Fi“ tinklo nustatymų keitimas. Bakstelėkite prie atitinkamo tinklo esantį simbolį . Galite nustatyti 

HTTP įgaliotąjį serverį, keisti statinius tinklo nustatymus, įjungti protokolą „BootP“ arba atnaujinti DHCP 

serverio nustatymus. 

 Pastaba. Kai kuriuose tinkluose gali būti pateikiama kitokia informacija. 

• Tinklo pamiršimas. Bakstelėkite šalia tinklo, prie kurio jau buvote prisijungę, pavadinimo esantį simbolį , 

tada bakstelėkite „Forget This Network“. 

Savo „Wi-Fi“ tinklo konfigūravimas. Jei turite nesukonfigūruotą bazinę stotelę „AirPort“, kuri įjungta ir kurios 

signalas jums pasiekiamas, ją sukonfigūruoti galite naudodamiesi savo „iPad“. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi“, tada 

suraskite parinktį „Set up an AirPort base station“. Pasirinkite savo bazinę stotelę. Visa kita atliks programa 

„Setup Assistant“. 

Savo „AirPort“ tinklo tvarkymas. Jei „iPad“ prijungtas prie bazinės stotelės „AirPort“, eikite į „Settings“ > 

„Wi-Fi“, bakstelėkite šalia tinklo pavadinimo esantį simbolį , tada bakstelėkite „Manage This Network“. Jei iš 

„App Store“ dar nesate atsisiuntę programos „AirPort Utility“, bakstelėkite „OK“, kad atsidarytų „App Store“ ir 

minėtą programą atsisiųstumėte (reikalingas interneto ryšys). 

 

„iPad“ prijungimas prie kompiuterio 

 

Prijungę „iPad“ prie kompiuterio galėsite per „iTunes“ sinchronizuoti kompiuterio turinį ir išsaugoti atsarginę 

„iPad“ duomenų kopiją. Per programą „iTunes“ turinį sinchronizuoti galima ir belaidžiu ryšiu. 

Kad galėtumėte naudoti „iPad“ su kompiuteriu, jums reikės kelių dalykų: 

• „Mac“ kompiuterio su USB 2.0 arba 3.0 lizdu arba kitokio kompiuterio su USB 2.0 lizdu; kompiuteryje turi 

veikti viena iš šių operacinių sistemų: 

•  „OS X“ 10.9 arba vėlesnė versija su programos „iTunes“ 12.5 arba vėlesne versija; 

•  „Windows 7“ su programos „iTunes“ 12.5 arba vėlesne versija; 

•  „iTunes“ (galima atsisiųsti iš „iTunes“ atsisiuntimo svetainės). 

  

https://www.apple.com/itunes/download
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„iPad“ prijungimas prie kompiuterio. Naudokite pridėtą laidą su „Lightning“ ir USB jungtimis. 

 

 
 

Atjungti „iPad“ nuo kompiuterio galite bet kada, išskyrus atvejus, kai vyksta duomenų sinchronizavimas. Ar šis 

procesas vyksta, matysite tiek kompiuterio programos „iTunes“ lango viršuje, tiek prietaise „iPad“. Jei „iPad“ 

atjungsite sinchronizavimo metu, dalis duomenų liks nesinchronizuota iki kito karto, kai prijungsite „iPad“ prie 

kompiuterio. 

 

Prietaisų su operacine sistema „iOS“ turinio tvarkymas 

 

Informaciją perkelti iš „iPad“ į kitus „iOS“ prietaisus ar kompiuterius ir atvirkščiai galite per „iCloud“ arba 

„iTunes“. 

• Saugykloje „iCloud“ galite saugiai laikyti savo nuotraukas bei vaizdo įrašus, dokumentus, muzikos failus, 

kalendorius, kontaktus ir kt. Visi pakeitimai belaidžiu būdu iškart bus perduodami į visus jūsų „iOS“ 

prietaisus ir kompiuterius. Žr. skyrelį „iCloud“. 

• Per programą „iTunes“ jūsų kompiuteryje ir prietaise „iPad“ sinchronizuojami muzikos įrašai, vaizdo failai, 

nuotraukos ir kt. Pakeitimai, kuriuos padarote viename prietaise, sinchronizuojant perkeliami į kitą. Per 

programą „iTunes“ taip pat galite iš kompiuterio failą nukopijuoti į „iPad“, jei norėsite jį atidaryti kuria nors 

programa šiame prietaise, arba dokumentą, kurį sukūrėte prietaise „iPad“, nukopijuoti į kompiuterį. Žr. 

skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“. 

Galite naudotis vien „iCloud“ arba vien „iTunes“, arba, jei reikia, abiem programomis iškart. Pavyzdžiui, galite 

naudotis „iCloud“, kad visuose prietaisuose visada turėtumėte naujausius kontaktų ir kalendorių įrašus, o per 

„iTunes“ galite su „iPad“ sinchronizuoti kompiuteryje turimus muzikos įrašus. 

Taip pat galite programos „iTunes“ turinį „iPad“ skilties polangyje „Summary“ tvarkyti rankiniu būdu. Norėdami 

pridėti muzikos ar vaizdo įrašų, „iTunes“ bibliotekoje pasirinkite reikiamą failą arba grojaraštį ir vilkite jį į 

„iTunes“ šoniniame meniu esančią parinktį „iPad“. To gali prireikti, jei jūsų „iTunes“ bibliotekoje yra daugiau 

elementų, nei telpa jūsų „iPad“. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ 

sinchronizavimas per „iTunes“ naudojant USB“. 

Pastaba. Jei esate įjungę „iCloud“ muzikos biblioteką, rankiniu būdu galėsite tvarkyti tik vaizdo failus. 

 

„iCloud“ 

 

Saugykloje „iCloud“ galite saugiai laikyti savo nuotraukas bei vaizdo įrašus, dokumentus, muzikos failus, 

kalendorius, kontaktus, mėgstamiausias naujienas, išsaugotus straipsnius ir kt. Viską pasieksite, net jei 

prarastumėte savo „iPad“. 

https://support.apple.com/HT201253
https://support.apple.com/HT201253
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„iCloud“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“. Susikurkite „Apple ID“, jei to dar nepadarėte, arba 

prisijunkite su jau turimu. 

Viskas, ką laikysite „iCloud“, automatiškai bus pasiekiama visuose prietaisuose, kuriuose esate prisijungę prie 

„iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. 

„iCloud“ veikia prietaisuose su operacine sistema „iOS 5“ ar vėlesne versija, taip pat „Mac“ kompiuteriuose su 

operacine sistema „OS X Lion v10.7.5“ ar vėlesne versija ir kompiuteriuose su programa „iCloud for Windows 5“ 

(reikalinga operacinė sistema „Windows 7“ ar vėlesnė versija). Be to, iš bet kurio „Mac“ ar kitokio kompiuterio 

galite pasiekti savo „iCloud“ informaciją ir įvairias funkcijas („Photos“, „Find My iPhone“, „Mail“, „Calendar“, 

„Contacts“, „iWork for iCloud“ ir kt.) prisijungę prie iCloud.com. 

Pastaba. Paslauga „iCloud“ kai kuriuose regionuose gali būti neprieinama, be to, skirtinguose regionuose 

„iCloud“ funkcijos gali skirtis. Daugiau informacijos rasite „iCloud“ svetainėje. 

Su „iCloud“ galite: 

• Pasiekti visus savo pirkinius. Visuose savo prietaisuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“, galite 

pasiekti, ką esate įsigiję per „iTunes“, arba nemokamai bet kada atsisiųsti tai, ką anksčiau įsigijote iš „iTunes 

Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. 

• Pasiekti savo muzikos failus. Jei turite „Apple Music“ abonementą, per „iPad“ pasiekiami visi įrašai, kuriuos 

pridėjote iš „Apple Music“. Jei turite „iTunes Match“ abonementą, muzikos įrašus, įskaitant tuos, kuriuos 

įsikėlėte iš kompaktinių diskų ar įsigijote ne „iTunes Store“, – viską galite laikyti saugykloje „iCloud“ ir 

klausytis jų, kada tik pageidaujate. 

• Laikyti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus. „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje galite laikyti visas savo nuotraukas 

bei vaizdo įrašus ir prisijungę tuo pačiu „Apple ID“ juos pasiekti iš bet kurio prietaiso su operacine sistema 

„iOS 8.1“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuterio su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija, 

kompiuterio su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija ir interneto svetainėje iCloud.com. 

Naudodamiesi „iCloud“ nuotraukų bendrinimo funkcija galite bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus su kuo tik 

norite. Taip pat galite leisti jiems pridėti nuotraukų, vaizdo įrašų ar rašyti komentarus. 

 Pastaba. Jei savo nuotraukas ir vaizdo įrašus laikysite „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje, negalėsite per 

„iTunes“ sinchronizuoti jų su kompiuteriu. 

• Bendrinti turinį su šeima. Tuo, ką įsigijote „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“, galite dalytis su savo 

šeimos nariais – iki šešių žmonių. Jei nuspręsite įsigyti „Apple Music“ šeimos abonementą, visi šeimos nariai 

galės naudotis „Apple Music“. Taip pat galite viena banko kortele atsiskaityti už visos šeimos pirkinius ir 

nustatyti, kad vaikų pirkinius tėvai turėtų patvirtinti savo prietaisu. Be to, su šeimynykščiais bendrinkite 

nuotraukas, šeimos kalendorių ir kt. 

https://www.apple.com/icloud
https://www.apple.com/icloud
https://www.icloud.com/
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• Laikyti ir pasiekti reikiamus dokumentus. Saugykloje „iCloud“ galite laikyti PDF failus – tada juos galėsite 

pasiekti per programą „iBooks“ savo prietaisuose „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, taip pat „Mac“ ar 

kitokiame kompiuteryje. Paslauga „iCloud Drive“ leidžia saugiai laikyti savo skaidrių pateiktis, skaičiuokles, 

paveikslėlius ir kitus dokumentus. Lengvai juos pasieksite iš savo „iPad“, „iPhone“, „iPod touch“, „Mac“ ar 

kitokio kompiuterio. Ši paslauga veikia bet kuriame prietaise su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, 

taip pat „Mac“ kompiuteryje su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija. Jei naudojatės ankstesne 

operacinės sistemos „iOS“ versija, žr. skyrelį „iCloud Drive“ konfigūravimas“. 

• Sinchronizuoti el. paštą, kontaktus, kalendorius ir kt. Visuose savo prietaisuose turėkite naujausius 

elektroninius laiškus, naujausią kontaktų, kalendorių, pastabų ir priminimų informaciją. 

 Pastaba. Jei savo kontaktus ir kalendorius laikysite saugykloje „iCloud“, negalėsite per „iTunes“ 

sinchronizuoti jų su kompiuteriu. 

• Matyti tas pačias naršyklės korteles. Naršyklėje „Safari“ galite matyti korteles, kurias esate atidarę kituose 

prietaisuose su operacine sistema „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriuose. Žr. skyrelį „Naršymas internete“. 

• Visuose savo prietaisuose skaityti naujausias žinias. Visuose prietaisuose su operacine sistema „iOS 9“ ar 

vėlesne versija prisijungę prie „iCloud“ galite pasiekti savo mėgstamiausius naujienų šaltinius ir temas, taip 

pat peržiūrėti išsaugotus straipsnius (veikia ne visuose regionuose). Žr. skyrelį „Darbo su programa „News“ 

pradžia“. 

• Išsaugoti atsarginę duomenų kopiją. Kai esate prijungę „iPad“ prie maitinimo tinklo ir prie „Wi-Fi“, 

saugykloje „iCloud“ automatiškai išsaugokite atsarginę „iPad“ duomenų kopiją. Internetu siunčiami „iCloud“ 

duomenys ir atsarginės kopijos yra užšifruojami. Žr. skyrelį „Atsarginė „iPad“ duomenų kopija naudojantis 

funkcija „iCloud Backup“. 

• Rasti savo „iPad“. Jei „iPad“ praradote, galite žemėlapyje pamatyti, kur jis yra, per atstumą jį užrakinti, 

sulaikyti arba pašalinti galimybę mokėti per „Apple Pay“, paprašyti, kad suskambėtų, parodyti jame 

pranešimą arba ištrinti visus jame esančius duomenis. Funkcija „Find My iPad“ veikia su užraktu „Activation 

Lock“, kuris reikalaus jūsų „Apple ID“ ir slaptažodžio, jei kas mėgintų šią funkciją išjungti, pašalinti visus 

„iPad“ duomenis ar iš naujo suaktyvinti jūsų prietaisą. Žr. skyrelį „Find My iPad“. 

• Rasti, kur yra jūsų draugai. Naudodamiesi funkcija „Find My Friends“ bendrinkite savo buvimo vietą su 

draugais ir šeimos nariais. 

• Saugoti savo slaptažodžius, banko kortelės informaciją ir turėti prie jų prieigą. Funkcija „iCloud Keychain“ 

leidžia visuose prietaisuose turėti naujausią informaciją apie savo slaptažodžius ir banko kortelę. 

Susikūrę „iCloud“ paskyrą nemokamai gausite elektroninio pašto paskyrą ir 5 GB talpos saugyklą elektroniniams 

laiškams, dokumentams, nuotraukoms, vaizdo įrašams ir atsarginėms duomenų kopijoms saugoti. Muzikos 

įrašai, programos, televizijos laidos ir knygos, kuriuos esate įsigiję, prie saugykloje laikomų duomenų 

nepriskaičiuojami. Jei pageidaujate, saugyklos „iCloud“ talpą galite padidinti iki 1 TB, pasirinkdami atitinkamą 

planą. Papildomos talpos planus galite įsigyti naudodamiesi savo prietaisu. 

Saugyklos „iCloud“ talpos didinimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“, tada bakstelėkite „Change 

Storage Plan“. Daugiau informacijos, kaip padidinti saugyklos „iCloud“ talpą, rasite „iCloud“ žinyne. 

Ankstesnių ar bendrinamų pirkinių peržiūra ir atsisiuntimas. Galite atsisiųsti pirkinius, kuriuos įsigijote „iTunes 

Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. 

•  „iTunes Store“ pirkiniai. Eikite į „iTunes Store“ ir bakstelėkite „Purchased“. Taip pat įsigytus muzikos ar 

vaizdo įrašus galite peržiūrėti programose „Music“ ir „Videos“. Abiejose šiose programos bakstelėkite 

„Library“. 

• „App Store“. Eikite į „App Store“ ir bakstelėkite „Purchased“. 

• „iBooks Store“. Eikite į „iBooks“ ir bakstelėkite „Purchased“. 

Automatinis muzikos, programų ir knygų naujinių atsisiuntimas. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“. 

Daugiau informacijos apie „iCloud“ rasite „iCloud“ svetainėje. Norėdami gauti palaikymo informacijos eikite į 

„iCloud“ palaikymo svetainę. 

  

http://help.apple.com/icloud
https://www.apple.com/icloud
https://www.apple.com/support/icloud
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Sinchronizavimas per „iTunes“ 

 

Sinchronizuojant per programą „iTunes“ informacija kopijuojama iš kompiuterio į „iPad“ ir atvirkščiai. 

Sinchronizuoti galite laidu prijungę „iPad“ prie kompiuterio arba belaidžiu būdu – per „Wi-Fi“. Galite nustatyti, 

kad „iTunes“ sinchronizuotų muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas ir kt. Jei norite daugiau informacijos, kaip 

sinchronizuoti „iPad“ duomenis, kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“, eikite į „Help“ > „iTunes Help“ ir 

pasirinkite „Add items to iPod, iPhone, or iPad“. Programą „iTunes“ galite parsisiųsti iš „iTunes“ interneto 

svetainės. 

Pastaba. Jei įjungtos tokios funkcijos kaip „iCloud“ muzikos bibliotekos, „iCloud“ nuotraukų bibliotekos ir 

„iCloud“ kalendoriaus bei kontaktų sinchronizavimas, šių medijos failų ir duomenų sinchronizuoti per „iTunes“ 

negalėsite. 

Sinchronizavimas naudojant USB laidą. Kartu su „iPad“ gautu USB laidu prijunkite „iPad“ prie kompiuterio, 

tada kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“ ir paspauskite mygtuką „iPad“, esantį „iTunes“ lango 

viršutiniame kairiajame kampe. Pasirinkite pageidaujamą konfigūruoti nustatymą (pavyzdžiui, „Sumamry“, 

„Apps“ ar „Music“). 

Pastaba. Jei programoje „iTunes“ nerandate savo „iPad“, pasitikrinkite, ar naudojate vėliausią „iTunes“ versiją, 

taip pat pažiūrėkite, ar tinkamai prijungtas laidas, tada pamėginkite perkrauti kompiuterį. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ 

sinchronizavimas per „iTunes“ naudojant USB laidą“. 

Sinchronizavimas belaidžiu būdu. Kartu su „iPad“ gautu USB laidu prijunkite „iPad“ prie kompiuterio, tada 

kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“ ir paspauskite mygtuką „iPad“, esantį „iTunes“ lango viršutiniame 

kairiajame kampe, spauskite „Summary“ ir pasirinkite „Sync with this iPad over Wi-Fi“. 

Kai sinchronizavimo per „Wi-Fi“ funkcija įjungta, taip pat kai tiek „iPad“, tiek kompiuteris yra įjungti bei 

prisijungę prie to paties belaidžio tinklo ir kompiuteryje atidaryta programa „iTunes“, „iPad“ sinchronizuojamas, 

jei yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ 

sinchronizavimas per „iTunes“ naudojant „Wi-Fi“. 

Programoje „iTunes“ rasite šias sinchronizavimo parinktis: 

• Polangyje „Music“ galite įjungti visos muzikos įrašų bibliotekos arba tik tam tikrų grojaraščių, atlikėjų, 

albumų ar žanrų sinchronizavimą. 

• Polangiuose „Movies“, „TV Shows“, „Podcasts“ ir „Books“ galite įjungti visos arba tik pasirinktos atitinkamos 

medijos sinchronizavimą. 

• Polangyje „Photos“ galite įjungti nuotraukų ir vaizdo įrašų iš palaikomos programos arba kompiuterio 

aplanko sinchronizavimą. 

• Polangyje „Summary“ galite nustatyti, kad programa „iTunes“ sinchronizuotų duomenis su „iPad“ 

automatiškai kaskart, kai prietaisas prijungiamas prie kompiuterio. Jei norite, kad prietaisą prijungus prie 

kompiuterio sinchronizavimas laikinai nevyktų, jį prijungdami, kol „iPad“ atsiras programos „iTunes“ lange, 

laikykite nuspaudę mygtukus „Command“ ir „Option“ („Mac“ kompiuteryje) arba „Shift“ ir „Control“ 

(kitokiame kompiuteryje).  

https://www.apple.com/itunes/download
https://www.apple.com/itunes/download
https://support.apple.com/HT201253
https://support.apple.com/HT201253
https://support.apple.com/HT203075
https://support.apple.com/HT203075
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Atsarginė „iPad“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud 

Backup“ 

 

Kai pirmą kartą prisijungiate su savo „Apple ID“, funkcija „iCloud Backup“ įjungiama automatiškai. Atsarginės 

„iPad“ duomenų kopijos saugykloje „iCloud“ išsaugomos kasdien naudojantis „Wi-Fi“ ryšiu, kai prietaisas 

prijungtas prie maitinimo šaltinio ir yra užrakintas. („iPad“ užrakinamas mygtuku „Miegas / pažadinimas“. Jei 

ekrano neliesite maždaug minutę, „iPad“ užsirakins automatiškai.) 

„iCloud“ atsarginės kopijos automatiškai užšifruojamos, kad jūsų duomenys būtų niekam nepasiekiami nei juos 

perduodant į kitus prietaisus, nei saugykloje „iCloud“. Įsigytas turinys, taip pat bendrintų „iCloud“ nuotraukų ir 

nuotraukų srauto turinys prie saugykloje „iCloud“ leidžiamų 5 GB duomenų nepriskaičiuojami. 

Muzikos įrašų, kuriuos įsigijote ne per „iTunes“, atsarginės kopijos saugykloje „iCloud“ nekuriamos, bet juos 

galite atkurti sinchronizuodami prietaisą su programa „iTunes“ savo kompiuteryje. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas 

per „iTunes“. 

Jei atsarginės jūsų prietaiso duomenų kopijos automatiškai kuriamos saugykloje „iCloud“, tuo pačiu metu jos 

negali būti automatiškai kuriamos kompiuterio programoje „iTunes“. Vis dėlto atsarginę kopiją per kompiuterio 

programą „iTunes“ galite sukurti rankiniu būdu. Žr. skyrelį „Atsarginė „iPad“ duomenų kopija programoje 

„iTunes“. 

Į „iCloud“ atsargines duomenų kopijas neįtraukiama: 

• duomenys, kurie ir taip laikomi saugykloje „iCloud“, pavyzdžiui, kontaktai, kalendoriai, pastabos, „iCloud“ 

bendrinami srautai, mano nuotraukų srautas, „iCloud“ nuotraukų biblioteka ar „iCloud Drive“ turinys; 

• duomenys, saugomi kitose debesijos saugyklose, pavyzdžiui, „Gmail“ ar „Exchange“ el. pašte; 

• „Apple Pay“ informacija ir nustatymai; 

• „Touch ID“ nustatymai; 

• turinys, kurį įsigijote ne tiesiogiai iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBook Store“, tai yra, pavyzdžiui, 

importuoti MP3, vaizdo failai, taip pat failai iš kompaktinių diskų; 

• „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ turinys (jei įsigytas turinys vis dar pasiekiamas, jį visada galite 

atsisiųsti iš naujo). 

„iCloud“ atsarginių kopijų kūrimo sustabdymas ir tęsimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Backup“ ir išjunkite 

arba įjunkite „iCloud Backup“. 

„iCloud“ atsarginės kopijos kūrimas dabar. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Backup“ ir bakstelėkite „Back Up 

Now“. 

„iCloud“ atsarginių kopijų peržiūra ir pašalinimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“ > „Manage 

Storage“. 

Svarbu. Įsigytų muzikos įrašų, filmų ar televizijos laidų atsarginė kopija nedaroma jokioje šalyje. Jei ankstesnių 

jūsų pirkinių „iTunes Store“, „App Store“ arba „iBooks Store“ nebėra, jų atkurti iš „iCloud“ atsarginės kopijos 

nebepavyks. 

Jei turėtą „iPad“ pakeitėte nauju, naudodami atsarginę duomenų kopiją visą informaciją iš senojo prietaiso 

galite perkelti į naująjį. Žr. skyrelį „iPad“ atkūrimas“. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie atsargines „iOS“ prietaisų duomenų 

kopijas“. 

  

https://support.apple.com/HT204136
https://support.apple.com/HT204136
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Atsarginė „iPad“ duomenų kopija programoje „iTunes“ 

 

Prisijungimas prie „iTunes“ ir atsarginės duomenų kopijos išsaugojimas. Kompiuteryje atidarykite programą 

„iTunes“, tada prijunkite „iPad“ (žr. skyrelį „iPad“ prijungimas prie kompiuterio“). Paspauskite mygtuką „iPad“, 

tada šoniniame meniu paspauskite „Summary“. Jei norite atsarginę kopiją sukurti rankiniu būdu, spauskite 

„Back Up Now“ (po antrašte „Backups“). Jei norite, kad programoje „iTunes“ atsarginės kopijos būtų kuriamos 

automatiškai, spauskite „This computer“ (po antrašte „Backups“). Programoje „iTunes“ atsarginės kopijos bus 

automatiškai sukuriamos kaskart jums prijungus „iPad“ prie kompiuterio. 

Į „iTunes“ atsarginių duomenų kopijas neįtraukiama: 

• turinys, kurį įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir PDF failai, kuriuos atsisiuntėte tiesiai į „iBooks“; 

• turinys, sinchronizuojamas iš „iTunes“, pavyzdžiui, importuoti MP3 failai, kompaktiniai diskai, vaizdo įrašai, 

knygos, nuotraukos (žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“); 

• nuotraukos, jau esančios debesijos saugykloje, pavyzdžiui, „iCloud“ bendrinami srautai, mano nuotraukų 

srautas ar „iCloud“ nuotraukų biblioteka; 

• „Touch ID“ nustatymai; 

• „Apple Pay“ informacija ir nustatymai; 

• „Keychain“ duomenys. 

 Jei norite išsaugoti atsarginę šios informacijos kopiją, programoje „iTunes“ pasirinkite „Encrypt local 

backup“ (po antrašte „Backups“). 

„iTunes“ atsarginių kopijų peržiūra ir pašalinimas. Kompiuteryje atidarykite programą „iTunes“, pasirinkite 

„iTunes“ > „Preferences“ ir paspauskite „Devices“. Užšifruotos atsarginės duomenų kopijos sąraše pažymėtos 

užrakto piktograma. 

Atsarginės „iPad“ duomenų kopijos užšifravimas. Norėdami, kad „iTunes“ užšifruotų jūsų kompiuteryje 

laikomas atsargines duomenų kopijas, polangyje „Summary“ pasirinkite „Encrypt iPad backup“. Užšifruotos 

atsarginės duomenų kopijos sąraše pažymėtos užrakto piktograma . Norint tokius duomenis atkurti reikės 

slaptažodžio. Jei šios parinkties neįjungsite, į atsarginių duomenų kopiją nebus įtraukiami kiti slaptažodžiai 

(pavyzdžiui, reikalingi el. pašto paskyroms), todėl jei norėsite atkurti „iPad“ duomenis iš tokios atsarginės 

kopijos, visus šiuos slaptažodžius reikės įvesti iš naujo. 

Jei turėtą „iPad“ pakeitėte nauju, naudodami atsarginę duomenų kopiją visą informaciją iš ankstesniojo 

prietaiso galite perkelti į naująjį. Žr. skyrelį „iPad“ atkūrimas“. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie atsargines „iOS“ prietaisų duomenų 

kopijas“. 

  

https://support.apple.com/HT204136
https://support.apple.com/HT204136
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„iPad“ įmonėje 

 

Kad galėtumėte prietaise „iPad“ prisijungti prie savo darbo paskyrų, jums reikia sužinoti, kokių nustatymų 

reikalauja jūsų organizacija. Jei prietaisą „iPad“ gavote iš savo organizacijos, tikėtina, kad reikiami nustatymai ir 

programos ten jau įdiegti. Jei prietaisas yra jūsų asmeninis, apie reikiamus nustatymus jus gali informuoti jūsų 

sistemos administratorius. Jis gali prijungti jūsų prietaisą prie mobiliųjų prietaisų tvarkymo serverio, kuris 

automatiškai įdiegs visus nustatymus ir programas, kurių jums reikės. 

Jūsų gali paprašyti įdiegti konfigūravimo profilį. Toks profilis sukonfigūruoja „iPad“. Jį įdiegus kai kurių 

nustatymų keisti nebeleidžiama. Pavyzdžiui, jūsų organizacija gali įjungti automatinį užrakinimą ir reikalauti, kad 

dėl savo paskyrų informacijos saugumo susikurtumėte apsaugos kodą. Savo profilius galite pamatyti nuėję į 

„Settings“ > „General“ > „Profiles“. Jei profilį pašalinsite, bus pašalinti ir visi su juo susiję nustatymai, paskyros 

bei kitokia informacija. 

Jūsų organizacija gali norėti, kad įdiegtumėte tam tikras programas, todėl jums gali būti suteikta iš anksto 

apmokėtų „App Store“ kodų. Kai atsisiunčiate programą naudodamiesi tokiu kodu, programa tampa jūsų 

nuosavybe, nors ją jums nupirko organizacija. Jūsų organizacija taip pat gali nupirkti kai kurias „App Store“ 

programų licencijas ir priskirti jas jums tik tam tikrą laiką. Tokiu būdu gauta programa bus pašalinta, jei 

organizacija perskirs ją kam nors kitam. 

Jūsų organizacija gali sukurti ir savo programų, kurių „App Store“ nėra. Jas gali reikėti atsisiųsti iš interneto 

svetainės arba galite gauti pranešimą, kad tokią programą reikia įdiegti nuotoliniu būdu. Tokios programos yra 

jūsų organizacijos nuosavybė ir jums pašalinus konfigūravimo profilį jos gali būti pašalintos arba nustoti veikti. 

Jei kyla klausimų dėl nustatymų, programų ar kitų reikalavimų dėl „iPad“ naudojimo įmonėje, kreipkitės į savo 

organizacijos sistemos administratorių. Bendro pobūdžio informacijos apie „iPad“ naudojimą verslo aplinkoje 

rasite interneto svetainėje „iPad“ ir verslas“. 

http://www.apple.com/ipad/business
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Šios instrukcijos peržiūra per „iPad“ 
 

„iPad“ naudotojo instrukciją galite skaityti per savo prietaiso programas „Safari“ arba „iBooks“. 

Naudotojo instrukcijos peržiūra per programą „Safari“. Bakstelėkite , tada bakstelėkite žymą „iPad User 

Guide“. (Jei tokios žymos nematote, eikite į „iPad“ žinyną.) 

• Naudotojo instrukcijos piktograma pradiniame ekrane. Bakstelėkite , tada pasirinkite „Add to Home 

Screen“. 

• Naudotojo instrukcijos peržiūra kita kalba. Instrukcijos pradinio puslapio apačioje bakstelėkite esamą kalbos 

nuorodą, tada pasirinkite pageidaujamą kalbą. 

Naudotojo instrukcijos peržiūra per programą „iBooks“. Atidarykite „iBooks“, tada „iBooks Store“ paieškoje 

įrašykite „iPad user“. 

Daugiau apie „iBooks“ skaitykite skyrelyje „Knygų atsisiuntimas“. 

 

Patarimai, kaip naudotis operacine sistema „iOS 10“ 
 

Programa „Tips“ padeda išnaudoti visas „iPad“ galimybes. 

Gaukite patarimų. Atidarykite programą „Tips“. Gana dažnai čia įkeliama naujų patarimų. 

Gaukite pranešimą, kai įkeliama naujų patarimų. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Tips“. 

https://help.apple.com/ipad
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KAS NAUJO OPERACINĖJE SISTEMOJE „iOS 10“ 
 

Išraiškingos žinutės. Keiskite žinučių debesėlių išvaizdą, naudokite nematomo rašalo, viso ekrano efektus, 
rašykite žinutes ranka, naudokitės funkcija „Digital Touch“, įterpkite didesnius jaustukus, čia pat pasiekite 
„iMessage“ programas (įskaitant lipdukus) ir kt. Žr. skyrelį „Apie „Messages“ trumpai“. 

 

 

 

Didesnės „Siri“ galimybės. „Siri“ veikia su daugeliu jūsų mėgstamų programų iš „App Store“. Pavyzdžiui, 
programose galite naudotis funkcija „Siri“, jei norite užsisakyti taksi ar persiųsti pinigų į bėdą patekusiam 
draugui. Žr. skyrelį „Siri“ programose“. 

Atraskite televiziją („iOS 10.2“). Naujojoje programoje „TV“ galite atrasti ir žiūrėti filmus ir televizijos laidas iš 
kitų savo mėgstamų programų – viską vienoje vietoje. Ši programa bendradarbiauja su kitomis programomis, 
todėl joje rasite sąrašą visko, ką jau žiūrėjote, kad galėtumėte toliau žiūrėti pradėtą filmą ar televizijos laidą 
arba pereiti prie tolesnės serialo serijos, net jei žiūrėti pradėjote kitame prietaise. Veikia JAV. Žr. skyrelį 
„Programos „TV“ apžvalga“. 

Funkcionalesni žemėlapiai. Pamėgtame restorane užsisakykite staliuką, užsisakykite pavėžėjimo paslaugą, jei 
reikia patekti į kitą miesto galą, ieškokite objektų savo kelyje ir kt. Žr. skyrelį „Vietos paieška“. 

Prisiminkite prasmingas akimirkas. Nauja programos „Photos“ funkcija „Memories“ paima ypatingų akimirkų, 
žmonių ir vietų nuotraukas bei vaizdo įrašus ir paverčia juos prisiminimų filmukais, kuriuos galite bendrinti su 
kitais. Žr. skyrelį „Memories“. 
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Valdykite savo namus. Per programą „Home“ galite saugiai valdyti namų įrangos, veikiančios su „Apple 
HomeKit“ (pavyzdžiui, šviesų, užraktų, termostatų, išmaniųjų elektros lizdų ir kt.) veikimą, net ir nebūdami 
namie. Galite sukurti automatines programas, kad, pavyzdžiui, saulei nusileidus įsijungtų šviesos arba jums 
grįžus namo atsirakintų durys ir įsijungtų šildymas. Žr. skyrelį „Apie „Home“ trumpai“. 

 

 

 

Greitai atraskite norimą muziką. Programa „Music“ dabar paprastesnė. Jums patiks naujas dizainas – visos 
„Apple Music“ funkcijos dabar aiškesnės ir paprastesnės. Be to, paleidę mėgstamą dainą galėsite dainuoti 
kartu, nes pridėta nauja dainų teksto funkcija. Žr. skyrelį „Apple Music“. 

 

 

 

Daugiau būdų naujienoms skaityti. Iš pagrindų atnaujintame lange „For You“ nesunkiai atrasite įdomius 
straipsnius. Prenumeruokite mėgstamus leidinius ir gaukite pranešimus apie svarbiausius dienos įvykius tiesiai 
užrakinimo ekrane. Žr. skyrelį „Darbo su programa „News“ pradžia“. 

Daugiau galimybių užrakinimo ekrane. Valdykite pranešimus, o jei esate prisijungę prie interneto, sužinokite 
naujienas, patikrinkite akcijų kainą ir orų prognozę nė neatrakinę „iPad“. Žr. skyrelius „Rodinys „Šiandien“ ir 
„Pranešimai“. 

Dvi kortelės geriau nei viena. Naršyklėje „Safari“ galite žiūrėti ir valdyti iškart dvi korteles – vieną šalia kitos. Žr. 
skyrelį „Naršymas internete“. 
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„Apple Pay“ internete. Apsipirkite internete greičiau, saugiau ir privačiau nei iki šiol. Tiesiog išsirinkite prekes ir 
sumokėkite už jas toje pačioje naršyklėje. Žr. skyrelį „Apple Pay“. 

Vertingas bendradarbiavimas. Pakvieskite kitus žmones peržiūrėti ir redaguoti pastabas jūsų „iCloud“ 
paskyroje. Visi matys vėliausius pakeitimus. Žr. skyrelį „Bendradarbiavimas programoje „Notes“. 

 

 

 

Rašymas dviem kalbomis. Pridėkite kitos kalbos klaviatūrą ir galėsite rašyti iškart dviem kalbomis – nereikės 
perjunginėti klaviatūros. Žr. skyrelį „Klaviatūrų pridėjimas arba keitimas“. 



Programų naudojimas  33 
 

PAGRINDAI 
 

Programų naudojimas 
 

Pradinis ekranas 
 

Jei norite atidaryti programą, bakstelėkite jos piktogramą. 

 

 

 

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, spauskite pagrindinį mygtuką. Jei norite pereiti į kitą pradinio ekrano langą, 
braukite per ekraną į kairę arba į dešinę. 

Pradiniame ekrane kai kurių programų piktogramoje gali būti ženklas, rodantis, kiek naujų elementų laukia, 
pavyzdžiui, naujų elektroninių laiškų skaičius. Jei kilo kokių nors problemų, pavyzdžiui, nepavyko išsiųsti laiško, 
prie piktogramos matysite ženklą . Ženklas su skaičiumi ant aplanko piktogramos rodo, kiek pranešimų yra 
visose aplanke esančiose programose kartu paėmus. 

 

 

 

Perėjimas į kitą programą 
 

Galite nesunkiai iš vienos programos pereiti į kitą. 

Atidarytų programų peržiūra. Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką, ir pamatysite, kurios programos yra 
atidarytos. Kad pamatytumėte tas, kurių iškart nesimato, braukite į kairę arba į dešinę. Jei norite pereiti į kitą 
programą, bakstelėkite jos piktogramą. 
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Programos uždarymas. Jei programa veikia netinkamai, galite ją priverstinai uždaryti. Atidarytų programų 
peržiūros lange reikiamos programos piktogramą stumkite į viršų ir paskui pamėginkite programą atidaryti iš 
naujo. 

Programų paieška. Jei turite daug programų, reikiamą surasti ir atidaryti galite naudodamiesi paieškos funkcija. 
Braukite nuo pradinio ekrano vidurio žemyn ir pamatysite paieškos laukelį. Žr. skyrelį „Paieška“. 

 

Objektų peržiūra 
 

Jei norite pamatyti sąrašo dalį, kuri į ekraną netelpa, slinkite sąrašą į viršų arba į apačią. Jei norite slinkti greitai, 
braukite į norimą pusę. Greitai judantį sąrašą sustabdysite bakstelėję ekraną. Kai kuriuose sąrašuose rasite 
abėcėlinį indeksą – bakstelėkite raidę, kad peršoktumėte į reikiamą vietą. 

 

 

Stumkite nuotrauką, žemėlapį ar tinklalapį bet kuria kryptimi, kad pamatytumėte į ekraną netilpusias jų dalis. 

Jei norite greitai patekti į puslapio viršų, bakstelėkite ekrano viršuje esančią būsenos juostą.  
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Mastelio keitimas 
 

Išskėsdami pirštus galite padidinti nuotrauką, tinklalapį ar žemėlapį, suglausdami pirštus – juos sumažinti. Jei 
žiūrite nuotrauką, galite vaizdą mažinti tol, kol pamatysite kolekciją ar albumą, kuriame nuotrauka yra. 

 

 

 

Kitas būdas nuotrauką ar tinklalapį padidinti – dukart bakstelėti. Antrąsyk du kartus bakstelėjus nuotrauka ar 
tinklalapis bus vėl sumažinti. Programoje „Maps“ dukart bakstelėję žemėlapį jį padidinsite, o sumažinti jį 
galėsite vieną kartą bakstelėję dviem pirštais. 

 

Gestai 
 

Daugiaprogramio režimo gestais galite grįžti į „iPad“ pradinį ekraną, įeiti į atidarytų programų langą arba pereiti 
į kitą programą. 

Grįžimas į pradinį ekraną. Suglauskite keturis arba penkis pirštus. 

Įėjimas į atidarytų programų langą. Keturiais arba penkiais pirštais braukite aukštyn. 

Perėjimas į kitą programą. Keturiais arba penkiais pirštais braukite į kairę arba į dešinę. 

Daugiaprogramio režimo gestų įjungimas ar išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Multitasking“. 
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Ekrano rodinio pasukimas 
 

Daugelyje programų pasukus „iPad“ pasikeičia ekrano rodinys. 

 

 

 

Ekrano rodinio pasukimo užrakinimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto, kad atsidarytų valdymo centras, ir 
bakstelėkite . 

Kai ekrano rodinio pasukimas užrakintas, būsenos juostoje rodomas simbolis . 

„iPad“ modeliuose su šoniniu jungikliu galite nustatyti, kad šoninis jungiklis užrakintų ekrano rodinio pasukimą, 
o ne nutildytų garso efektus ir pranešimus. Eikite į „Settings“ > „General“, tada skiltyje „Use Side Switch to“ 
pasirinkite „Lock Rotation“. 
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Užrakinimo ekranas 
 

 

 

Paspaudę mygtuką „Miegas / pažadinimas“ pamatysite užrakinimo ekraną ir greitai pasieksite reikalingiausias 
funkcijas ir informaciją. Naujausius pranešimus matysite neatrakinę „iPad“. Taip pat galite: 

• braukti nuo ekrano viršaus žemyn, jei norite pamatyti pranešimų centrą su visais naujausiais pranešimais. 

• braukti nuo ekrano apačios aukštyn, jei norite atidaryti valdymo centrą. 

• braukti į dešinę, jei norite pamatyti rodinį „Šiandien“ ir informaciją iš jums svarbiausių programų. 

• braukti į kairę, jei norite atidaryti programą „Camera“. 

„iPad“ atrakinimas. Paspauskite pagrindinį mygtuką, tada, jei reikia, įveskite apsaugos kodą. 
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Pranešimai 
 

Pranešimai padeda žinoti viską, kas įvyko naujausia. Jums pranešama, jei praleidote skambutį, jei pakeista 
renginio data ir kt. Pranešimus galite sutvarkyti taip, kad būtų rodoma tik tai, kas jums svarbu. 

Reagavimas, kai „iPad“ užrakintas. Braukite pranešimą į kairę. 

Reagavimas atidarant atitinkamą programą. Braukite pranešimą į dešinę. 

Reagavimas neišeinant iš atidarytos programos. Patraukite pranešimą žemyn, kai jis atsiranda ekrano viršuje. 

Pastaba. Ši funkcija veikia su žinutėmis, el. laiškais, kalendoriaus kvietimais ir kt. 

Pranešimų centro atidarymas, norinti peržiūrėti iškart visus pranešimus. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus. 

 

 

 

Pranešimo pašalinimas. Stumkite pranešimą į kairę. Jei norite pašalinti pranešimų grupę, bakstelėkite . 

Pranešimų nustatymų konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“. Bakstelėkite programą, kurios 
pranešimų nustatymus norite konfigūruoti. Pavyzdžiui, galite pasirinkite, ar norite gauti tam tikros programos 
pranešimus, taip pat įjungti arba iš jungti pranešimo garsą. 

Pasirinkimas, ar rodyti pranešimus užrakinimo ekrane. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPad Pro“, 
„iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose) arba „Settings“ > „Passcode“ (kituose modeliuose), tada 
pasirinkite, ar norite leisti prieigą, kai „iPad“ užrakintas. 

Visų pranešimų nutildymas. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“. Funkciją „Do Not Disturb“ įjungti arba 
išjungti galite ir naudodamiesi „Siri“. Sakykite: „Turn on Do Not Disturb“ (įjunk „Do Not Disturb“) arba „Turn off 
Do Not Disturb“ (išjunk „Do Not Disturb“). 

Pranešimų centro uždarymas. Braukite per ekraną į viršų arba paspauskite pagrindinį mygtuką. 
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Rodinys „Šiandien“ 
 

Vienoje vietoje rasite informaciją iš savo mėgstamiausių programų. Pasirinkite iš „Maps Nearby“, „Calendar“, 
„Notes“, „News“, „Reminders“ ir kt. 

 

 

 

Rodinio „Šiandien“ atidarymas. Pradiniame arba užrakinimo ekrane braukite nuo kairiojo ekrano krašto į 
dešinę. 

Rodinio „Šiandien“ valdiklių pridėjimas ir tvarkymas. Norėdami pasirinkti valdiklius, ekrano apačioje 

bakstelėkite „Edit“. Norėdami pridėti arba pašalinti valdiklių, bakstelėkite  arba . Jei norite keisti valdiklių 

eilės tvarką, palieskite  ir vilkite valdiklį į naują vietą. 

Pasirinkimas, ar leisti prieigą prie rodinio „Šiandien“, kai „iPad“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & 
Passcode“ („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose) arba „Settings“ > „Passcode“ 
(kituose modeliuose), tada pasirinkite, ar norite leisti prieigą, kai „iPad“ užrakintas. 
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Valdymo centras 
 

Valdymo centre galite greitai pasiekti fotoaparatą, „AirPlay“ ekrano dubliavimo funkciją, šiuo metu leidžiamo 
garso ar vaizdo įrašo valdymą ir atkūrimą, kitas naudingas funkcijas. Taip pat galite reguliuoti ekrano ryškumą, 
užfiksuoti vertikalią ekrano rodinio padėtį, įjungti bei išjungti belaidžio ryšio paslaugas, įjungti „AirDrop“. 

 

 

 

Valdymo centro atidarymas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų (net jei esate užrakinimo ekrane). 

Garso leidimo valdymas. Pastumkite valdymo centrą į kairę ir iškart pasieksite garso leidimo valdiklius. 

 

 

 

Jei prie „iPad“ prijungėte garsiakalbius, ausines ar kitą prietaisą, bakstelėkite prietaisą, per kurį norite leisti 
garso įrašą. Kaip su „iPad“ susieti įvairius prietaisus per „Bluetooth“, žr. skyrelį „Bluetooth“ prietaisai“. 

Šiuo metu garso įrašą leidžiančios programos atidarymas. Bakstelėkite dainos pavadinimą. 

Namų įrenginių valdymas. Pastumkite valdymo centrą į kairę ir pasieksite įrenginių valdiklius (jei įrenginius 
sukonfigūravote programoje „Home“). 

Valdymo centro uždarymas. Braukite žemyn, palieskite ekrano viršutinę dalį arba paspauskite pagrindinį 
mygtuką. 

Prieigos prie valdymo centro programose arba užrakinimo ekrane išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Control 
Center“. 

  

Keiskite prietaisą, per kurį 
leidžiamas garso įrašas 
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Paieška 
 

Prietaise „iPad“, internete ir programose galite ieškoti naudingos informacijos, pavyzdžiui: 

• sporto rungtynių rezultatų ir tvarkaraščių; 

• orų prognozių; 

• akcijų kainų; 

• sumos, perskaičiuotos kitais matavimo vienetais; 

• skaičiavimų; 

• netoliese esančių vietų; 

• medijos, įskaitant muziką, televizijos laidas, filmus ir internetinius vaizdo siužetus; 

• interneto svetainių; 

• programų turinio (programose, kurios palaiko paiešką). 

Programa „Siri“ dar prieš jums pradedant rinkti užklausą siūlo informacijos apie: 

• susijusius žmones; 

• rekomenduojamas programas; 

• netoliese esančias vietas; 

• naujausius įvykius. 

Paieška prietaise „iPad“. Pradiniame ekrane braukite nuo vidurio žemyn, kad atsidarytų paieškos langas. 
Palieskite jums rūpimą elementą arba paieškos laukelį. Radiniai rodomi renkant tekstą. Jei norite paslėpti 
klaviatūrą ir ekrane pamatyti daugiau radinių, bakstelėkite „Search“. Norėdami atidaryti kurį nors sąrašo 
elementą, jį bakstelėkite. 

 

Pasirinkite, ko ieškoti. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“, tada bakstelėkite tas programas ar 
turinį, kur ieškoti nenorite. 

„Siri“ ir paieškos programos pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Spotlight Search“. 

Buvimo vietos nustatymo išjungimas „Spotlight“ pasiūlymams. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location 
Services“. Bakstelėkite „System Services“, tada išjunkite parinktį „Location-Based Suggestions“. 

Paieška programose. Daugelyje programų yra paieškos laukelis, kuriame galite įrašyti, ką norėtumėte rasti 
programoje. Pavyzdžiui, programoje „Maps“ galite ieškoti konkrečios vietos.
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„Siri“ 
 

Užklausos 
 

„Siri“ („iPad Pro“, 3-iosios kartos ir vėlesniuose „iPad“ modeliuose, „iPad mini“ ir vėlesniuose modeliuose) 
leidžia balsu siųsti pranešimus, išsaugoti kalendoriaus įrašus, skambinti per „FaceTime“ ir t. t. „Siri“ supranta 
natūralią kalbą, todėl nereikia mokytis jokių specialių komandų ar įsiminti raktažodžių. Galite paprašyti „Siri“, 
ko tik norite, pavyzdžiui: „Set the timer for 3 minutes“ (nustatyk laikmatį 3 minutėms), ar paklausti: „What 
movies are showing tonight?“ (kokius šįvakar rodo filmus?). Taip pat galite atidaryti programas, įjungti ir išjunti 
įvairias funkcijas, pavyzdžiui, lėktuvo režimą, „Bluetooth“, „Do Not Disturb“ ar „VoiceOver“. Be to, „Siri“ gali jus 
informuoti apie naujausius įvykius sporto pasaulyje, padėti pasirinkti restoraną arba atlikti paiešką „iTunes 
Store“ ar „App Store“. 

Pastaba. Kad „Siri“ veiktų, „iPad“ turi būti prijungtas prie interneto. Žr. skyrelį „Prisijungimas prie interneto“. Už 
mobiliuosius duomenis gali būti taikomi mokesčiai. 

„Siri“ suaktyvinimas. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, tada jį atleiskite ir sakykite „Siri“, ko norite. 
Arba, jei nenorite, kad „Siri“ lauktų mėgindama nustatyti, ar jūs jau baigėte kalbėti, kalbėdami galite laikyti 
nuspaudę pagrindinį mygtuką, o pabaigę jį atleisti. 

Jei naudojatės ausinėmis, vietoje pagrindinio mygtuko galite naudoti vidurinį arba skambinimo mygtuką. 

Reagavimas į frazę „Hey Siri“. Funkciją „Siri“ galite naudoti net ir nepaspaudę pagrindinio mygtuko. Tiesiog 
pasakykite „Hey Siri“ (ei, „Siri“) ir tada sakykite, ko norite. Prietaisuose „iPad Pro“ funkcija „Siri“ visada 
pasiruošusi jūsų klausyti – net kai „iPad“ nėra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Kituose modeliuose tai veikia, 
kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio. 

Jei norite įjungti arba išjungti reagavimą į frazę „Hey Siri“, eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“ > „Allow “Hey 
Siri“. 

 

 

„Siri“ patarimų gavimas. Galite paklausti „Siri“: „What can you do?“ (ką tu moki?) arba bakstelėti simbolį . 

„Siri“ atsakyme ekrane paprastai matysite informaciją arba paveikslėlius, kuriuos bakstelėję galėsite gauti 
daugiau informacijos arba atlikti kokį nors veiksmą. 

„Siri“ balso pakeitimas į vyrišką arba moterišką. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“ > „Siri Voice“ (kai 
kuriuose regionuose gali neveikti). 

„Siri“ atsakymas 

Dažnu atveju, norėdami gauti 

daugiau informacijos arba ką 

nors daryti, galite bakstelėti 

ekrane 

Palieskite, jei norite kalbėti su „Siri“. 
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„Siri“ garsumo nustatymas. Bendraudami su „Siri“ garsumą galite reguliuoti garsumo mygtukais. Jei norite 
nustatyti atsakymo balsu parinktis, eikite į „Settings“ > „General“ > „Siri“ > „Voice Feedback“. 

Prieigos prie „Siri“ išjungimas, kai „iPad“ užrakintas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPad“ 
modeliuose su „Touch ID“) arba „Settings“ > „Passcode“ (kituose modeliuose). Taip pat „Siri“ galite išjungti 
įjungdami apribojimus. Žr. skyrelį „Apribojimų nustatymas“. 

 

Papasakokite „Siri“ apie save 
 

Jei papasakosite „Siri“ apie save, pavyzdžiui, pasakysite savo namų bei darbo adresą ir šeiminę padėtį, „Siri“ 
galės teikti suasmenintas paslaugas, pavyzdžiui, galėsite paprašyti: „Remind me to call my wife when I get 
home.“ (Kai grįšiu namo, primink paskambinti žmonai.) 

Praneškite „Siri“, kas esate. Užpildykite savo kontaktų kortelę programoje „Contacts“, tada eikite į „Settings“ > 
„General“ > „Siri“ > „My Info“ ir bakstelėkite savo kontaktų kortelę. 

Norėdami informuoti „Siri“ apie savo šeiminę padėtį, sakykite maždaug taip: „Emily Parker is my wife.“ (Emili 
Parker yra mano žmona.) Arba: „Ailish Kimber is my mom.“ (Eiliš Kimber yra mano mama.) 

Pastaba. Jeigu jūsų prašymui įvykdyti reikia žinoti jūsų buvimo vietą, „Siri“ naudojasi buvimo vietos nustatymo 
paslauga. Daugiau skaitykite skyrelyje „Buvimo vietos nustatymo paslauga“. 

 

„Siri“ programose 
 

„Siri“ veikia daugelyje „iPad“ programų, įskaitant „FaceTime“, „Messages“, „Maps“, „Clock“, „Calendar“ ir kt. 
Pavyzdžiui, galite sakyti: 

• „FaceTime Mom.“ („FaceTime“ mama.) 

•  „Do I have any new texts from Rick?“ (Ar gavau naujų žinučių nuo Riko?) 

•  „Set an alarm for 8 a.m.“ (Nustatyk signalą 8 valandai ryto.) 

Kad „Siri“ galėtų įvykdyti tokius asmeninius prašymus kaip „FaceTime Mom“, pirmiau turite papasakoti „Siri“ 
apie save ir artimuosius. Žr. skyrelį „Papasakokite „Siri“ apie save“. 

Daugiau pavyzdžių, kaip galite naudoti „Siri“, rasite visoje šioje instrukcijoje. 

„Siri“ naudojimas kitų tiekėjų programose. Kai kurios programos iš „App Store“ taip pat palaiko funkciją „Siri“. 
Tarp jų – programos, kuriose galite užsisakyti pavežėjimo paslaugą, išsiųsti pranešimą, ieškoti nuotraukų, 
išsiųsti mokėjimą, skambinti ir sekti savo treniruočių pasiekimus. Programų, kuriose veikia funkcija „Siri“, 
ieškokite „App Store“. 

 

Užklausos taisymas 
 

Jei „Siri“ ką nors suprato neteisingai, savo užklausą galite bakstelėti ir pataisyti. 

 

 

 
Arba dar kartą bakstelėkite simbolį  ir paaiškinkite savo prašymą žodžiu. 

Norite atšaukti paskutinę komandą? Sakykite „cancel“ (atšaukti), palieskite „Siri“ piktogramą arba paspauskite 
pagrindinį mygtuką. 

Norite pataisyti užklausą prieš ją išsiųsdami? Sakykite: „Change it.“ (Pakeisk.)
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Teksto įvedimas 
 

Teksto rinkimas ir redagavimas 
 

Bakstelėkite teksto lauką, kad atsidarytų ekraninė klaviatūra, tada bakstelėkite reikiamas raides. 

Taip pat ant ekraninės klaviatūros galite padėti pirštus ir pradėti rinkti tekstą kaip įprasta. Klavišų vieta 
nematomai pakoreguojama pagal jūsų padėtų pirštų padėtį. Kai teksto neberenkate, klavišų vieta grįžta į 
pradinę padėtį po dviejų sekundžių („iPad Pro“, „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose). 

 

 

 

Norėdami įrašyti didžiąją raidę, bakstelėkite „Shift“ arba palieskite „Shift“ ir braukite iki reikiamos raidės. Jei 
norite įjungti didžiųjų raidžių režimą, dukart bakstelėkite „Shift“. Skaičiams, skyrybos ženklams ar simboliams 

rašyti bakstelėkite skaičių klavišą  arba simbolių klavišą . Norint sakinio gale padėti tašką ir tarpą 
užtenka dukart bakstelėti tarpo klavišą. Jei matote raudonai pabrauktą žodį, bakstelėkite jį ir pamatysite 
siūlomus taisymo variantus. Jei tarp jų reikiamo žodžio nerandate, jį įrašykite. 

Raidžių su kirčio ženklu ar kitų alternatyvių simbolių rašymas. Palieskite ir palaikykite klavišą, tada braukite iki 
pageidaujamos parinkties. 

 

 

 

Ekraninės klaviatūros paslėpimas. Bakstelėkite klaviatūros klavišą . 

Teksto rinkimo nustatymai ir klaviatūrų pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“. 

Tekstą galite rašyti ir klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. Daugiau skaitykite skyrelyje „Belaidė klaviatūra 
„Apple Wireless Keyboard“. Jei norite tekstą diktuoti, skaitykite skyrelį „Diktavimas“. 
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Teksto žymėjimas. Bakstelėkite įterpimo tašką, kad pamatytumėte žymėjimo parinktis. Arba dukart palieskite 
žodį, ir jis bus pažymėtas. Vilkite pažymėto teksto pradžios ir pabaigos žymeklius, jei norite pažymėti daugiau ar 
mažiau teksto. Dokumentuose, kuriuos galima tik skaityti, pavyzdžiui, tinklalapiuose, norėdami pažymėti žodį, 
palieskite jį ir palaikykite. 

 

 

Pažymėtą tekstą galite iškirpti, kopijuoti arba vietoje jo įklijuoti kitą tekstą. Naudodamiesi universaliąja 
iškarpine galite ką nors iškirpti arba nukopijuoti viename „Apple“ prietaise, o įklijuoti kitame. 

Kai kuriose programose gali būti daugiau teksto redagavimo parinkčių: pakeisti į pusjuodį šriftą, kursyvą, tekstą 
pabraukti (palieskite „B/I/U“), gauti žodžio apibrėžimą arba „iPad“ siūlomą alternatyvų variantą. Kad 
pamatytumėte visas parinktis, gali reikėti bakstelėti . Jei pasirinksite „Look Up“, pamatysite siūlomą 
informaciją iš interneto ir įvairių programų. Jei norite išjungti „Look Up“ pasiūlymus, eikite į „Settings“ > 
„General“ > „Spotlight Search“. 

Įterpimo taško padėjimas. Palieskite ir palaikykite tekstą, kol pasirodys didinamasis stiklas, tada braukite iki tos 
vietos, kur norite padėti įterpimo tašką. 

 

Klaviatūros pavertimas manipuliatoriumi. Dviem pirštais palieskite ir palaikykite klaviatūrą, kol ji taps šviesiai 
pilka. Braukite per klaviatūrą, kad padėtumėte įterpimo tašką. Atitraukite pirštus, tada vėl dviem pirštais 
palieskite ir palaikykite, jei norite pamatyti pažymėto teksto pradžios ir pabaigos žymeklius. Pirštais pasirinkite 
tekstą. Bakstelėję dviem pirštais vieną kartą pasirinksite žodį, du kartus – sakinį, o tris – pastraipą. 

  

Pažymėto teksto pradžios 
ir pabaigos žymekliai 
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Nuorodų juosta. Kopijuokite ir įklijuokite pasirinktą tekstą, pakeiskite teksto stilių į pusjuodį šriftą, kursyvą ar 
pabrauktą tekstą naudodamiesi klaviatūros viršuje esančia nuorodų juosta. 

Pastaba. Skirtingose programose nuorodų juosta skiriasi. Čia minimos funkcijos gali būti palaikomos ne visose 
programose. 

 

Paskutinio veiksmo atšaukimas. Pasirinkite atitinkamą parinktį nuorodų juostoje arba pakratykite „iPad“ ir 
tada bakstelėkite „Undo“. 

Teksto lygiavimas. Pasirinkite tekstą, tada bakstelėkite rodyklę į kairę arba į dešinę (veikia ne visur). 

 

Nuspėjamas tekstas 
 

Jums renkant tekstą klaviatūra bando nuspėti tolesnį žodį, siūlo jaustukus, kurie galėtų pakeisti parašytą žodį, ir 
pateikia siūlymus, remdamasi jūsų paskutine veikla ir informacija iš įvairių programų (veikia ne visomis 
kalbomis). Pavyzdžiui, kai programoje „Messages“ rašote: 

• „My number is“ (mano numeris yra), tarp parinkčių atsiranda jūsų telefono numeris; 

• „I’m available at“ (aš būsiu laisvas), tarp parinkčių atsiranda laisvas laikas iš jūsų kalendoriaus; 

• “I’m at,” (aš esu) tarp parinkčių atsiranda jūsų buvimo vieta. 

Bakstelėkite žodį, jei norite jį pasirinkti. Jei norite priimti pažymėtą spėjimą, įrašykite tarpą arba skyrybos 
ženklą. Bakstelėjus pasiūlytą žodį po jo atsiranda tarpas. Jei įrašote kablelį, tašką ar kitą skyrybos ženklą, tarpas 
pašalinamas. Pasiūlymą atmesite bakstelėję savo surinktą žodį (jis rodomas kaip viena iš nuspėjamo teksto 
parinkčių su kabutėmis). 

 

 

 

Nuspėjamo teksto išjungimas. Palieskite ir palaikykite  arba , tada braukite iki „Predictive“. 

 

Diktavimas 
 

Jei norite, tekstą galite ne rinkti, o diktuoti. Tokiu atveju turi būti įjungta parinktis „Enable Dictation“ (eikite į 
„Settings“ > „General“ > „Keyboard“) ir „iPad“ prijungtas prie interneto. 

Pastaba. Diktavimas gali veikti ne visomis kalbomis ir ne visuose regionuose, be to, gali skirtis diktavimo 
funkcijos. Gali būti taikomi mobiliojo ryšio duomenų perdavimo mokesčiai. Žr. skyrelį „Mobiliojo ryšio duomenų 
nustatymai“. 

Teksto diktavimas. „iPad“ klaviatūroje bakstelėkite klavišą , tada kalbėkite. Baigę bakstelėkite „Done“. 

  

Atšaukti   Įklijuoti 

Pusjuodis šriftas, kursyvas, 

pabrauktas tekstas 

Nuspėjamas tekstas 
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Teksto pridėjimas. Vėl bakstelėkite klavišą  ir diktuokite toliau. Norėdami tekstą įterpti, pirmiau bakstelėkite 
norimą teksto vietą, kad padėtumėte įterpimo žymeklį. Diktuodami taip pat galite pakeisti pažymėtą tekstą. 

Skyrybos ženklai ir teksto formatavimas. Ištarkite skyrybos ženklą arba formatavimo komandą. Pavyzdžiui, 
sakinys „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ (Brangioji Marija kablelis čekis pašto 
dėžutėje šauktukas) bus parašytas: „Dear Mary, the check is in the mail!“ (Brangioji Marija, čekis pašto 
dėžutėje!) Skyrybos ženklų ir formatavimo komandų pavyzdžiai: 

• quote … end quote (kabutės... kabutės užsidaro); 

• new paragraph (nauja pastraipa); 

• new line (nauja eilutė); 

• cap (didžioji raidė) – jei norite kitą žodį pradėti didžiąja raide; 

• caps on … caps off (didžiosios raidės įjungtos... didžiosios raidės išjungtos) – jei norite visus žodžius pradėti 
didžiosiomis raidėmis; 

• all caps (didžiosios raidės) – jei didžiosiomis raidėmis norite rašyti visą tolesnį žodį; 

• all caps on … all caps off (didžiųjų raidžių režimas įjungtas... didžiųjų raidžių režimas išjungtas) – jei norite 
didžiosiomis raidėmis rašyti daug žodžių; 

• no caps on … no caps off (mažųjų raidžių režimas įjungtas... mažųjų raidžių režimas išjungtas) – jei norite, 
kad žodžiuose nebūtų didžiųjų raidžių; 

• no space on … no space off (režimas be tarpų įjungtas... režimas be tarpų išjungtas) – jei norite žodžius rašyti 
be tarpų; 

• smiley (besišypsantis veidukas) – jei norite įterpti :-) 

• frowny (liūdnas veidukas) – jei norite įterpti :-( 

• winky (mirktelėjimas) – jei norite įterpti ;-) 

 

Trumpinių išsaugojimas 
 

Trumpinys leidžia įrašyti žodį arba frazę surinkus vos kelis simbolius. Pavyzdžiui, surinkus „omw“ bus įrašyta 
„On my way!“ (esu pakeliui). Šis trumpinys jau įrašytas į atmintį, bet savo trumpinių galite sukurti ir jūs. 

 

 

 

Trumpinio sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“, tada bakstelėkite „Text Replacement“. 

Norite, kad tam tikras žodis ar frazė nebūtų taisomi? Sukurkite trumpinį, bet laukelį „Shortcut“ palikite tuščią. 

Asmeninio žodyno kituose prietaisuose atnaujinimas per „iCloud“. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ ir įjunkite 
parinktį „iCloud Drive“.  

Bakstelėkite, jei norite diktuoti tekstą 
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Klaviatūrų pridėjimas arba keitimas 
 

Galite įjungti arba išjungti teksto rinkimo funkcijas, pavyzdžiui, rašybos tikrinimą, taip pat pridėti klaviatūrų, kad 
galėtumėte rašyti įvairiomis kalbomis, ir keisti ekraninės klaviatūros arba klaviatūros „Apple Wireless 
Keyboard“ išdėstymą. 

Pridėję kitų kalbų klaviatūrų galėsite rašyti iškart dviem kalbomis – nereikės perjunginėti klaviatūros. Jūsų 
klaviatūra automatiškai veikia dviem kalbomis, kuriomis rašote daugiausia. (Veikia ne su visomis kalbomis.) 

Patarimas. Prietaise „iPad Pro“ (12,9 colio) pridėjus kinų, korėjiečių, japonų ar hebrajų klaviatūras, mygtuku 
„Caps Lock“ patogu įjungti arba išjungti lotyniškus rašmenis. 

Teksto rinkimo funkcijų konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“. 

Kitos kalbos klaviatūros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“ > „Add New 
Keyboard“. 

Klaviatūros perjungimas. Palieskite ir palaikykite simbolį , tada braukite iki reikiamos klaviatūros. 

Taip pat klaviatūrą perjungti galite bakstelėję simbolį . Jei norite pasiekti kitas įjungtas klaviatūras, 
bakstelėkite šį simbolį dar kartą – tol, kol įsijungs reikiama klaviatūra. 

Informacijos apie tarptautines klaviatūras rasite skyrelyje „Tarptautinių klaviatūrų naudojimas“. 

Klaviatūros išdėstymo keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“, pasirinkite 
klaviatūrą, tada pasirinkite klavišų išdėstymą. 

Daugiau informacijos apie klaviatūrą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Pagalba naudotis 
„iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ klaviatūra“. 

 

Klaviatūros išdėstymas 
 

Prietaise „iPad“ tekstą galite rinkti skaidyta klaviatūra ekrano apačioje arba klaviatūra per vidurį ekrano. 

 

 

 

Klaviatūros pritaikymas. Palieskite ir palaikykite simbolį , tada: 

• jei norite naudotis skaidyta klaviatūra, braukite pirštu iki parinkties „Split“, tada pirštą atitraukite. Arba 
perskirkite klaviatūrą išskėsdami pirštus nuo klaviatūros vidurio. 

• jei norite perkelti klaviatūrą į ekrano vidurį, braukite pirštu iki parinkties „Undock“, tada pirštą 
atitraukite. 

• jei norite grįžti prie visos klaviatūros, braukite pirštu iki parinkties „Dock and Merge“, tada pirštą 
atitraukite. 

• jei norite grąžinti klaviatūrą į ekrano apačią, braukite pirštu iki parinkties „Dock“, tada pirštą atitraukite. 

Skaidytos klaviatūros įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Split Keyboard“. 

Pastaba. Skaidytos klaviatūros parinktis modelyje „iPad Pro“ (12,9 colio) nepalaikoma. 

  

https://support.apple.com/HT202178
https://support.apple.com/HT202178
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Išmanioji klaviatūra „iPad Pro Smart Keyboard“ 
 

Klaviatūra „iPad Pro Smart Keyboard“ padės laikyti „iPad Pro“ patogiausioje padėtyje renkant tekstą, žiūrint 
filmus, piešiant ir t. t. Prijunkite klaviatūrą prie šone esančios jungties „Smart Connector“. 

 

Greitas perėjimas į kitą programą. Nuspauskite ir laikykite klavišą „Command“, tada spauskite klavišą „Tab“, 
kol pasieksite pageidaujamą programą. 

Klaviatūros sparčiųjų klavišų peržiūra. Jei norite pamatyti programoje palaikomus sparčiuosius klavišus, 
nuspauskite ir palaikykite klavišą „Command“. 

Paieškos atidarymas. Vienu metu paspauskite „Command“ ir tarpo klavišus. 

Patarimas. Pridėjus kinų, korėjiečių, japonų ar hebrajų klaviatūras, mygtuku „Caps Lock“ patogu įjungti arba 
išjungti lotyniškus rašmenis. 

Daugiau informacijos apie klaviatūrą „iPad Pro Smart Keyboard“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje 
„Išmaniosios klaviatūros naudojimas su „iPad Pro“. 

 

Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“ 
 

Tekstą prietaise „iPad“ galite rinkti ir belaide klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“ (parduodama atskirai). 
Klaviatūra prijungiama „Bluetooth“ ryšiu, todėl visų pirma turite susieti ją su „iPad“. 

Pastaba. „Apple Wireless Keyboard“ gali nepalaikyti kurių nors funkcijų, esančių jūsų prietaiso klaviatūroje. 
Pavyzdžiui, per „Apple Wireless Keyboard“ neįmanoma įjungti diktavimo. 

Prietaisų „Apple Wireless Keyboard“ ir „iPad“ susiejimas. Įjunkite klaviatūrą, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir 
įjunkite „Bluetooth“ ryšį, tada klaviatūrai pasirodžius prietaisų sąraše bakstelėkite jos pavadinimą. 

Kai klaviatūra susiejama su „iPad“, vėliau ji įsijungia kaskart, kai tik pasiekiamas jos signalas (iki 10 metrų 
atstumu). Prijungus belaidę klaviatūrą ekraninė klaviatūra neberodoma. 

Klaviatūros sparčiųjų klavišų peržiūra. Jei norite pamatyti programoje palaikomus sparčiuosius klavišus, 
nuspauskite ir palaikykite klavišą „Command“. 

Greitas perėjimas į kitą programą. Nuspauskite ir laikykite klavišą „Command“, tada spauskite klavišą „Tab“, 
kol pasieksite pageidaujamą programą. 

Paieškos atidarymas. Vienu metu paspauskite „Command“ ir tarpo klavišus. 

Patarimas. Pridėjus kinų, korėjiečių, japonų ar hebrajų klaviatūras, mygtuku „Caps Lock“ patogu įjungti arba 
išjungti lotyniškus rašmenis. 

Elementų energijos tausojimas. Kai belaidės klaviatūros nenaudojate, ją ir „Bluetooth“ ryšį išjunkite. 
„Bluetooth“ ryšį  galite išjungti per valdymo centrą. Kad išjungtumėte klaviatūrą, nuspauskite ir palaikykite 
mygtuką „Įjungti / išjungti“, kol išsijungs žalia šviesa.

https://support.apple.com/HT205237
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Daugiaprogramis režimas 
 

Apie daugiaprogramį režimą trumpai 
 

Vienu metu galite dirbti su dviem ar daugiau programų. Galimos funkcijos –„Slide Over“, „Split View“ ir „Picture 
in Picture“. 

Funkcijas „Slide Over“ ir „Split View“ palaiko daugelis programų, pavyzdžiui, „Safari“, „Notes“, „Photos“, 
„Calendar“ ir kt. Funkciją „Picture in Picture“ palaiko programos „FaceTime“, „Videos“ ir kt. 

 

„Slide Over“ 

 

Funkcija „Slide Over“ leidžia atidaryti antrą programą neišėjus iš pirmosios. Antroji programa (šoninė programa) 
atsidaro lange, išlendančiame iš dešinės pusės („iPad Pro“, „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose, „iPad mini 2“ ir 
vėlesniuose modeliuose). 

 

 

 

Šoninės programos atidarymas. Būdami vienoje programoje, nuo ekrano dešiniojo krašto braukite į kairę. 

Šoninės programos keitimas. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus. 

Šoninės programos uždarymas. Basktelėkite programą, esančią kairėje, arba nuo programų skirtuko braukite į 
dešinę. 

Funkcijos „Slide Over“ išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Multitasking“ ir išjunkite parinktį „Allow 
Multiple Apps“. 

 

„Split View“ 
 

Vienu metu atidarykite ir naudokite dvi programas („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 4“). 

Dviejų programų atidarymas. Būdami vienoje programoje nuo ekrano dešiniojo krašto braukite į kairę, tada 
bakstelėkite programų skirtuko viduryje. 

  

Programų skirtukas 

Braukite žemyn, jei norite pakeisti programą 
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Ekrano padalijimas lygiai per pusę. Programų skirtuką vilkite iki ekrano vidurio. 

Dviejų langų režimo išjungimas. Programų skirtuką vilkite į kairę arba į dešinę – žiūrint kurią programą norite 
uždaryti. 

Funkcijos „Split View“ išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Multitasking“ ir išjunkite parinktį „Allow 
Multiple Apps“. 

 

„Picture in Picture“ 
 

Naudodami programą „FaceTime“ arba žiūrėdami filmą atidarykite kitas programas ir jomis naudokitės („iPad 
Pro“, „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose, „iPad mini 2“ ir vėlesniuose modeliuose). 

 

Funkcijos „Picture in Picture“ naudojimas. Žiūrėdami vaizdo įrašą arba naudodami programą „FaceTime“ 
paspauskite pagrindinį mygtuką arba simbolį . Vaizdo įrašo langas sumažės ir nusileis į ekrano kampą. Tada 
matysite pradinį ekraną ir galėsite atidaryti kurią nors kitą programą. 

Keisti vaizdo įrašo lango dydį. Mažąjį vaizdo įrašo langą galite padidinti ant jo išskėsdami pirštus. Jei norite jį 
vėl sumažinti, pirštus ant jo suglauskite. 

Vaizdo įrašo lango vietos keitimas. Mažąjį vaizdo įrašo langą galite nuvilkti į bet kurį kitą ekrano kampą. 
Patraukite jį iš ekrano kairės ar dešinės, jei norite pamatyti, ką jis užstoja. 

Programos „FaceTime“ ar vaizdo įrašo sugrąžinimas veikti viso ekrano režimu. Mažajame vaizdo įrašo lange 
bakstelėkite simbolį . 

Funkcijos „Picture in Picture“ išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Multitasking“ ir išjunkite parinktį 
„Persistent Video Overlay“.

Bakstelėkite, kad abi 
programos veiktų vienu metu 
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Garsai ir jų nutildymas 
 

Galite pakeisti, kokiais garsais „iPad“ praneša apie „FaceTime“ skambutį, žinutę, elektroninį laišką, „Twitter“, 
„Facebook“ pranešimą, priminimą ar kitą įvykį, arba tuos garsus išjungti. 

Patarimas. Jei negirdite arba nematote skambučių ar pranešimų, nors turėtumėte juos gauti, braukite nuo 
ekrano apatinio krašto į viršų, kad atidarytumėte valdymo centrą, ir patikrinkite, ar neįjungta funkcija „Do Not 
Disturb“. 

Garsų parinkčių konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“. Čia galite nustatyti pranešimų ir skambinimo 
tonus bei jų garsumus. 

Kaip laikinai nutildyti įeinančius „FaceTime“ skambučius, pranešimus ir garso efektus, skaitykite skyrelyje „Do 
Not Disturb“. 

 

„Do Not Disturb“ 
 

Funkcija „Do Not Disturb“ – lengvas būdas nutildyti „iPad“, kai išeinate pietauti arba gulatės miegoti. Įjungus šią 
funkciją apie „FaceTime“ skambučius ir įvairius pranešimus nebus pranešama garsu ir neįsijungs ekranas. 

Funkcijos „Do Not Disturb“ įjungimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atidarytumėte valdymo 
centrą, tada bakstelėkite . Kai funkcija „Do Not Disturb“ įjungta, būsenos juostoje rodomas simbolis . 

Net ir įjungę funkciją „Do Not Disturb“ gausite skambučius ir žinutes iš nelaimės atveju svarbių kontaktų, 
esančių jūsų „Medical ID“, taip pat skambės ir žadintuvas. „iPad“ skambės ir vibruos dar ir tuo atveju, jei žinutę 
atsiųs arba skambins kontaktas, kuriam esate įjungę funkciją „Emergency Bypass“. 

Funkcijos „Do Not Disturb“ įjungimo tvarkaraštis. Eikite į „Settings“ > „Do Not Disturb“. 

Galite nustatyti, kuriomis valandomis norite nutildyti garsus, taip pat leisti „FaceTime“ skambučius, jei 
skambina kas nors iš jūsų mėgstamiausių kontaktų, arba leisti „FaceTime“ skambučius, jei skambinama ne vieną 
kartą, kad būtumėte pasiekiamas nelaimės atveju. Taip pat galite nustatyti, ar norite, kad funkcija „Do Not 
Disturb“ nutildytų „iPad“ garsus tik kai jis užrakintas ar net ir tada, kai jis atrakintas. 

 

Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas 
 

„iPad“ turi integruotą įkraunamą ličio jonų akumuliatorių. Daugiau informacijos apie akumuliatorių, įskaitant 

patarimus, kaip prailginti jo veikimo laiką, rasite „Apple“ svetainėje apie ličio jonų akumuliatorius. 

ĮSPĖJIMAS. Svarbi saugos informacija apie akumuliatorių ir „iPad“ įkrovimą pateikiama skyrelyje „Svarbi saugos 
informacija“. 

Akumuliatoriaus įkrovimas. Geriausias būdas įkrauti „iPad“ akumuliatorių – pridėtu laidu ir USB maitinimo 
adapteriu prijungti „iPad“ prie maitinimo tinklo. 

 

 

https://www.apple.com/batteries
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Pastaba. Prijungus „iPad“ prie maitinimo tinklo prietaisas gali pradėti daryti atsarginę duomenų kopiją 
saugykloje „iCloud“ arba įjungti belaidį sinchronizavimą per „iTunes“. Žr. skyrelius „Atsarginė „iPad“ duomenų 
kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“ ir „Sinchronizavimas per „iTunes“. 

„iPad“ iš lėto įkraunamas ir tada, kai būna įjungtas į USB 2.0 lizdą kompiuteryje. Jei jūsų „Mac“ ar kitoks 
kompiuteris neteikia pakankamai energijos ir „iPad“ nekraunamas, „iPad“ būsenos juostoje rodomas užrašas 
„Not Charging“. 

Svarbu. Jei „iPad“ prijungiamas prie išjungto arba miego ar budėjimo režimu veikiančio kompiuterio, prie USB 
šakotuvo arba prie USB lizdo klaviatūroje, „iPad“ akumuliatorius gali būti ne įkraunamas, o iškraunamas. 

Akumuliatoriaus įkrovos lygis procentais. Eikite į „Settings“ > „Battery“ ir bakstelėkite „Battery Percentage“. 

Atskirų programų sunaudojama akumuliatoriaus įkrovos dalis. Eikite į „Settings“ > „Battery“. 

Viršutiniame dešiniame būsenos juostos kampe esanti akumuliatoriaus piktograma rodo akumuliatoriaus 
įkrovos lygį arba įkrovimo būseną. 

 

 

 

Svarbu. Jei „iPad“ akumuliatoriuje liko labai mažai energijos, prietaise gali būti rodoma beveik išsekusio 
akumuliatoriaus piktograma, rodanti, kad norint toliau naudoti „iPad“ jį pirmiausia būtina įkrauti iki 20 minučių. 
Jei „iPad“ akumuliatoriaus energija beveik visiškai išseko, gali būti, kad ekranas nieko nerodys ir tik po dviejų 
minučių krovimo jame atsiras išsekusio akumuliatoriaus piktograma. 

Įkraunamų akumuliatorių įkrovimo ciklų skaičius yra ribotas, todėl laikui bėgant gali prireikti akumuliatorių 
pakeisti. Tai padaryti gali tik „Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos rasite svetainėje 
apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą. 

 

„Apple Pay“ 
 

Prietaisuose, kuriuose palaikoma „Apple Pay“, galite naudotis šia paslauga atsiskaitydami už prekes ar 
paslaugas šią paslaugą palaikančiose programose ir interneto svetainėse (veikia ne visuose regionuose). Tarp 
mokėjimo būdų ieškokite „Apple Pay“. 

 

 

 

https://www.apple.com/batteries/service-and-recycling
https://www.apple.com/batteries/service-and-recycling
https://help.apple.com/ipad/10/#/iPadddc492b3
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„Apple Pay“ įjungimas. Eikite „Settings“ > „iCloud“ ir prisijunkite su savo „Apple ID“. Tada eikite į „Settings“ > 
„Wallet & Apple Pay“ ir bakstelėkite „Add Credit or Debit Card“. Pirmą kartą į „Apple Pay“ įtraukiant kortelę gali 
būti pasiūlyta naudoti kortelę, kurią naudojate programoje „iTunes“. Tolesniame ekrane bakstelėkite „Next“ ir 
laikykite „iPad“ taip, kad kortelė būtų rodoma rėmuose. 

Kortelės išdavėjas nustatys, ar jūsų kortelę galima naudoti paslaugai „Apple Pay“. Kortelę išdavęs bankas gali 
paprašyti daugiau informacijos jūsų tapatybei patvirtinti. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Paslaugą 
„Apple Pay“ palaikantys bankai“. 

Galima pridėti iki aštuonių kredito ir debeto kortelių, įskaitant konkrečių parduotuvių korteles. 

Pastaba. Jei nuėję į „Settings“ > „iCloud“ atsijungsite nuo „iCloud“, visos prie „Apple Pay“ pridėtos kredito ir 
debeto kortelės bus pašalintos. Jas galėsite pridėti iš naujo, kai vėl prisijungsite prie „iCloud“. 

„Apple Pay“ nustatymai. Eikite į „Settings“ > „Wallet & Apple Pay“. Čia galite: 

• nustatyti, kuri kortelė bus pagrindinė; 

• nurodyti siuntų pristatymo adresą ir kontaktinę informaciją, reikalingą perkant. 

Mokėjimas programose ar interneto svetainėse. Norėdami atsiskaityti bakstelėkite mygtuką „Apple Pay“ arba 
„Buy with Apple Pay“, tada peržiūrėkite mokėjimo informaciją. Jei reikia, pakoreguokite pristatymo ir mokėjimo 
informaciją arba pasirinkite kitą kortelę. Tada patvirtinkite mokėjimą naudodami „Touch ID“ arba apsaugos 
kodą. 

Galite gauti pranešimą su pardavėjo pavadinimu ir patvirtinta suma. Mokesčiams ir siuntos pristatymo 
išlaidoms apskaičiuoti pardavėjui gali būti perduotas jūsų pašto kodas. Kai patvirtinate mokėjimą „Touch ID“ 
arba apsaugos kodu, pardavėjui gali būti perduota ir jūsų mokėjimo informacija (pavyzdžiui, sąskaitos ar siuntos 
pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris). 

Kortelės informacijos peržiūra ir tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Wallet & Apple Pay“ ir bakstelėkite norimą 
kortelę. Čia galite atlikti įvairius veiksmus. 

• Bakstelėję „Transactions“ – peržiūrėti šiame „iPad“ atliktas operacijas. Norėdami šią informaciją paslėpti, 
išjunkite „Transaction History“. Jei norite peržiūrėti visą „Apple Pay“ veiklą, žiūrėkite jūsų kortelės išdavėjo 
pateikiamą sąskaitos išrašą. 

• Peržiūrėti paskutinius keturis kortelės numerio skaitmenis ir „Device Account Number“ – prietaiso sąskaitos 
numerį, siunčiamą pardavėjui. 

• Pakeisti siuntų pristatymo adresą. 

• Pašalinti kortelę iš „Apple Pay“. 

Jei „iPad“ pametėte arba jį pavogė. Jei buvote įjungę funkciją „Find My iPad“, naudodamiesi šia funkcija galite 
nustatyti savo „iPad“ buvimo vietą ir prietaisą apsaugoti, kartu sustabdydami ar pašalindami galimybę naudotis 
kortelėmis per „Apple Pay“. Norėdami tai padaryti, per savo „Mac“ ar kitokį kompiuterį prisijunkite prie 
svetainės iCloud.com su savo „Apple ID“, spauskite „Settings“ ir skiltyje „My Devices“ pasirinkite prietaisą su 
paslauga „Apple Pay“. Taip pat galite paskambinti savo kortelių išdavėjams. 

  

https://support.apple.com/HT204916
https://support.apple.com/HT204916
https://www.icloud.com/
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Iniciatyvusis asistentas 
 

Iniciatyvusis asistentas, stebėdamas, kaip naudojatės „iPad“, duoda pasiūlymų, ką tikriausiai netrukus norėsite 
daryti. Iniciatyvusis asistentas gali būti naudingas daugeliu atvejų. 

• Klausant muzikos. Jums prijungus ausines iniciatyvusis asistentas supras, kad tikriausiai norėsite toliau 
klausyti albumo, kurio klausyti nebaigėte. Muzikos įrašus paleisti galėsite užrakinimo ekrane arba galėsite iš 
apatinio kairiojo kampo vilkti programos „Music“ piktogramą, ir atrakinus „iPad“ iškart atsidarys programa 
„Music“. 

 

 

 

• Kuriant elektroninius laiškus ir kalendoriaus įrašus. Kai elektroninio laiško adresato laukelyje pradedate 
rašyti adresatus arba kalendoriaus įraše pradedate rašyti žmonių vardus, iniciatyvusis asistentas siūlo 
žmones, kuriuos įtraukėte į ankstesnius elektroninius laiškus ar kalendoriaus įrašus. 

• Išvykstant į susitikimo vietą ar renginį. Jei kalendoriaus įraše nurodyta susitikimo ar renginio vieta, 
iniciatyvusis asistentas, įvertinęs eismo sąlygas, praneša, kada reikėtų išeiti iš ten, kur esate. 

Kontaktų pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“ ir išjunkite „Contacts Found in Apps“. 

Kalendoriaus pasiūlymų išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“ ir išjunkite „Events Found in Apps“. 
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„Find My Friends“ 
 

Programa „Find My Friends“ – geras būdas bendrinti savo buvimo vietą su žmonėmis, kurie jums svarbūs. Kur 
yra draugai ir šeimos nariai, kurie bendrina su jumis savo buvimo vietą, rodoma žemėlapyje. Programoje galite 
paprašyti, kad draugams ar šeimos nariams išvykus iš kurios nors vietos ar kur nors atvykus jums būtų atsiųstas 
pranešimas. 

Pastaba. Daugiau apie programą „Find My Friends“ rasite šios programos žinyne. 

Savo buvimo vietos bendrinimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Share My Location“. 

Savo buvimo vietos bendrinimas su draugu. Atidarykite programą „Find My Friends“, tada bakstelėkite „Add“. 
Pasirinkite kontakto vardą arba įrašykite vardą laukelyje „To“. Nustatykite, kiek laiko norite bendrinti savo 
buvimo vietą. 

Savo buvimo vietos bendrinimas per „AirDrop“. Bakstelėkite „Add“, tada iš „AirDrop“ pasirinkite draugą. 
Nustatykite, kiek laiko norite bendrinti savo buvimo vietą. 

Pranešimo nustatymas. Pasirinkite draugą, tada bakstelėkite „Notify Me“. Nustatykite, ar norite, kad jums būtų 
pranešta, kai draugas iš nurodytos vietos išvyksta ar kai į ją atvyksta. Pasirinkite esamą draugo vietą arba 
bakstelėkite „Other“, kad galėtumėte nurodyti kitą. 

 

Kelionė su „iPad“ 
 

Kai kurios oro transporto bendrovės gali leisti neišjungti „iPad“, jei įjungiate jame lėktuvo režimą. Tokiu atveju 
„Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ būna išjungti, taigi negalėsite nei skambinti ar priimti skambučius per „FaceTime“, nei 
naudotis jokiomis kitomis paslaugomis, kurioms reikia belaidžio ryšio. Bet galėsite klausytis muzikos įrašų, žaisti 
žaidimus, žiūrėti vaizdo įrašus ar naudoti kitas programas, kurioms interneto ryšio nereikia. Jei oro transporto 
bendrovė leidžia, galite įjungti „Wi-Fi“ ar „Bluetooth“ ryšį net kai prietaisas veikia lėktuvo režimu. 

Lėktuvo režimo įjungimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada 
bakstelėkite simbolį . Lėktuvo režimą („Airplane Mode“) galite įjungti ir nustatymuose („Settings“). Kai 
lėktuvo režimas įjungtas, ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodomas simbolis . 

Per valdymo centrą taip pat galite įjungti arba išjungti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“. Žr. skyrelį „Valdymo centras“. 

Išvykę į kitą šalį galbūt galėsite tiesiog per savo „iPad“ pasirinkti vietinį mobiliojo ryšio paslaugų teikėją 
(paslauga galima „iPad“ modeliuose su mobiliuoju ryšiu ir „Touch ID“). Daugiau informacijos rasite skyrelyje 
„Registravimasis mobiliojo ryšio tinkle“. 



„iPad“ individualizavimas  57 
 

„iPAD“ INDIVIDUALIZAVIMAS 
 

Programų tvarkymas 
 

Programų tvarkymas. Pradiniame ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kol pradės judėti, 
tada vilkite į norimą vietą. Jei norite perkelti programą į kitą pradinį ekraną, vilkite ją link ekrano krašto. Taip 
pat galite nuvilkti programą į „Dock“ juostą ekrano apačioje (prieš tai gali reikėti pašalinti kitos programos 
piktogramą). Paspauskite pagrindinį mygtuką nustatytam išdėstymui išsaugoti. 

 

 

 

Naujo pradinio ekrano sukūrimas. Tvarkydami programas vilkite programos piktogramą link paskutinio 
pradinio ekrano dešinio krašto. Taškai virš „Dock“ juostos rodo, kuriame pradiniame ekrane jūs esate. 

Pradinio ekrano atkūrimas. Jei norite, kad pradinis ekranas ir programų išdėstymas būtų sugrąžinti į pirminę 
padėtį, eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir bakstelėkite „Reset Home Screen Layout“. Iš pradinio ekrano 
pašalinami jūsų sukurti aplankai ir atkuriamas numatytasis darbalaukio fonas, o programos, kurias atsisiuntėte, 
išdėstomos po programų, kurios prietaise „iPad“ buvo nuo pat pradžių. 
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Programų pašalinimas 
 

Programų pašalinimas iš pradinio ekrano. Pradiniame ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, 

kol pradės judėti, tada viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite . Baigę veiksmus paspauskite pagrindinį 
mygtuką. 

Galite pašalinti ne tik kitų tiekėjų programas, bet ir kai kurias iš įtaisytųjų „Apple“ programų, kurios prietaise 
„iPad“ buvo nuo pat pradžių: 

• „Calendar“; 

• „FaceTime“; 

• „Find My Friends“; 

• „Home“; 

• „iBooks“; 

• „iCloud Drive“; 

• „iTunes Store“; 

• „Mail“; 

• „Maps“; 

• „Music“ (tokiu atveju „Music“ pašalinama ir iš „CarPlay“); 

• „News“; 

• „Notes“; 

• „Podcasts“; 

• „Reminders“; 

• „Tips“; 

• „TV“; 

• „Videos“. 

Pastaba. Iš pradinio ekrano pašalindami įtaisytąją programą pašalinate ir su ja susijusius naudotojo duomenis 
bei konfigūravimo failus. Įtaisytųjų programų pašalinimas iš pradinio ekrano gali turėti įtakos kitam sistemos 
funkcionalumui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Įtaisytųjų programų 
pašalinimas iš pradinio ekrano „iOS“ prietaise su operacine sistema „iOS 10“. 

Pašalintos programos atkūrimas. Eikite į „App Store“, suraskite joje reikiamą programą ir bakstelėkite . 

 

Programų aplankų kūrimas 
 

Aplanko sukūrimas. Tvarkydami programas užvilkite vieną programą ant kitos. Jei aplanką norite pervadinti, 
bakstelėkite jo pavadinimą. Programų pridėti arba jas pašalinti galite vilkdami programų piktogramas. Baigę 
paspauskite pagrindinį mygtuką. 

  

https://support.apple.com/HT204221
https://support.apple.com/HT204221
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Kiekviename aplanke programas galite išdėstyti keliuose puslapiuose. 

Aplanko ištrynimas. Vilkdami piktogramas pašalinkite iš aplanko visas programas. Aplankas bus ištrintas 
automatiškai. 

 

Darbalaukio fono keitimas 
 

Darbalaukio fono nustatymuose galite pageidaujamą paveikslėlį arba nuotrauką nustatyti kaip užrakinimo arba 
pradinio ekrano foną. Galite pasirinkti judantį arba nejudantį vaizdą. 

Darbalaukio fono keitimas. Eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ > „Choose a New Wallpaper“. 

Patarimas. Jei į darbalaukio foną norite įdėti savo paveikslėlį, galite išskėsdami pirštus jį padidinti, tada 
braukdami pirštu jį pastumti. Jei norite paveikslėlį vėl sumažinti, virš jo suglauskite pirštus. 

 

 

Rinkdamiesi naują paveikslėlį kaip darbalaukio foną galite pasinaudoti funkcija „Perspective Zoom“, jei norite, 
kad darbalaukio fonas judėtų, kai keičiate ekrano posvyrio kampą. Jei norite įjungti funkciją „Perspective Zoom“ 
darbalaukio fonui, kuris jau nustatytas, eikite į „Settings“ > „Wallpaper“ ir bakstelėkite pradinio arba 
užrakinimo ekrano paveikslėlį. 

Pastaba. Funkcija „Perspective Zoom“ neveikia, jei įjungta neįgaliesiems skirta judėjimo ekrane sumažinimo 
funkcija. Žr. skyrelį „Judėjimo ekrane sumažinimas“. 
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Ekrano ryškumo ir spalvų balanso reguliavimas 
 

Jei norite tausoti akumuliatoriaus energiją, sumažinkite ekrano ryškumą arba naudokitės automatinio ryškumo 
funkcija „Auto-Brightness“. Kad akims naktį būtų lengviau žiūrėti į ekraną, įjunkite funkciją „Night Shift“ – 
ekrano spalvos naktį bus šiltesnės. Jei norite, kad „iPad“ automatiškai pritaikytų ekrano spalvas ir intensyvumą 
prie aplinkos apšvietimo, įjunkite funkciją „True Tone“. 

 

 

Ekrano ryškumo reguliavimas. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ ir vilkite slankiklį. Jei įjungta funkcija 
„Auto-Brightness“, „iPad“ pritaiko ekrano ryškumą prie esamų apšvietimo sąlygų naudodamas įtaisytą aplinkos 
šviesos jutiklį. Ekrano ryškumą galite reguliuoti ir per valdymo centrą. 

Funkcijos „Night Shift“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night Shift“. 

Jei dienos metu esate tamsioje patalpoje, funkciją „Night Shift“ galite įjungti rankiniu būdu. Arba galite 
nustatyti, kad ji tam tikru laiku įsijungtų automatiškai. Jei nustatysite, kad funkcija veiktų nuo saulėlydžio iki 
saulėtekio, „iPad“ nakties laiką nustatys pagal jūsų laikrodį ir buvimo vietą. 

Pastaba. Parinkties, leidžiančios įjungti funkciją „Night Shift“ nuo saulėlydžio iki saulėtekio, nematysite, jei 
nustatymų skiltyje „Settings“ > „Privacy“ esate išjungę buvimo vietos nustatymo paslaugą arba jei skiltyje 
„Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“ esate išjungę „Setting Time Zone“ (laiko juostos 
nustatymą). 

Jei norite reguliuoti funkcijos „Night Shift“ spalvų balansą, eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Night 
Shift“ ir vilkite slankiklį link šiltesnių arba šaltesnių spektro spalvų. 

Funkciją „Night Shift“ galite įjungti ir per valdymo centrą. Basktelėkite . 

Funkcijos „True Tone“ įjungimas (9,7 colio „iPad Pro“). Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ ir įjunkite 
„True Tone“. 

 

Rodinio mastelio keitimas 
 

Prietaise „iPad Pro“ (12,9 colio) galite padidinti ekrano rodinį. Eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“. 
Bakstelėkite „View“ (skiltyje „Display Zoom“), pasirinkite „Zoomed“ ir tada bakstelėkite „Set“. Daugiau apie 
mastelio keitimo funkcijas žr. skyrelį „Mastelio keitimas“. 

 

Programų plėtiniai 
 

Kai kurios programos leidžia prietaise „iPad“ padidinti kitų programų funkcionalumą. Programos plėtinys gali 
būti galimybė bendrinti, atlikti tam tikrą veiksmą, pridėti valdiklį rodinyje „Šiandien“, tiekti failus ar naudoti 
adaptuotą klaviatūrą. Pavyzdžiui, jei į „iPad“ atsisiunčiate programą „Pinterest“, bakstelėjus simbolį  
„Pinterest“ rodoma kaip viena iš bendrinimo meniu parinkčių.  

„iPad Pro“ (9,7 colio) 
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Programų plėtiniai gali padėti programoje „Photos“ redaguoti nuotrauką ar vaizdo failą. Pavyzdžiui, galite 
atsisiųsti nuotraukų redagavimo programą, kuri leis jūsų nuotraukoms pritaikyti kokius nors filtrus. 

Programų plėtinių diegimas. Atsisiųskite programą iš „App Store“, atidarykite ją ir tada vykdykite nurodymus, 
kuriuos matote ekrane. 

Bendrinimo arba veiksmų parinkčių įjungimas ir išjungimas. Bakstelėkite  , tada bakstelėkite „More“ (jei 
reikia, stumkite parinktis į kairę). Išjunkite kitų tiekėjų bendrinimo ir veiksmų parinktis (pagal pradinį nustatymą 
jos būna įjungtos). 

Bendrinimo arba veiksmų parinkčių tvarkymas. Bakstelėkite  , tada bakstelėkite „More“ (jei reikia, stumkite 
parinktis į kairę). Norėdami pakeisti parinkčių rodymo tvarką, palieskite ir vilkite simbolį . 

Daugiau apie rodinio „Šiandien“ valdiklius skaitykite skyrelyje „Rodinys „Šiandien“. Daugiau apie bendrinimo 
parinktis skaitykite skyrelyje „Bendrinimas programose“. 

 

Jūsų „iPad“ pavadinimas 
 

Jūsų „iPad“ pavadinimas naudojamas programose „iTunes“ ir „iCloud“. 

„iPad“ pavadinimo keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Name“. 

 

Apribojimų nustatymas 
 

Kai kurioms programoms ir įsigytam turiniui galima nustatyti apribojimus. Pavyzdžiui, tėvai gali nustatyti, kad 
grojaraščiuose nebūtų rodomi netinkami muzikos įrašai, arba uždrausti keisti tam tikrus nustatymus. Taip pat 
galite neleisti naudotis tam tikromis programomis, įdiegti naujas programas, daryti pakeitimus paskyrose arba 
smarkiai didinti garsumą. 

Apribojimų įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“, tada bakstelėkite „Enable Restrictions“. 
Jūsų bus paprašyta įrašyti apribojimų prieigos kodą, kurio reikės norint pakeisti jūsų nustatymus. Šis kodas gali 
būti kitoks nei „iPad“ atrakinimo kodas. 

Svarbu. Jei apribojimų prieigos kodą pamiršite, teks atkurti „iPad“ programinę įrangą. Daugiau skaitykite 
skyrelyje „iPad“ atkūrimas“. 

Bendrinimo parinktys 

Veiksmų parinktys 
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Tarptautinės klaviatūros 
 

Tarptautinių klaviatūrų naudojimas 
 

Naudojantis tarptautinėmis klaviatūromis tekstą galima rašyti įvairiomis kalbomis, įskaitant Azijos kalbas ir tas, 
kuriomis rašoma iš dešinės į kairę. Jei norite rasti palaikomų klaviatūrų sąrašą, eikite į „iPad“ svetainę, 
pasirinkite savo „iPad“ modelį, bakstelėkite „Tech Specs“ ir slinkdami raskite skiltį „Languages“. 

Klaviatūrų tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Keyboards“. 

• Klaviatūros pridėjimas. Bakstelėkite „Add New Keyboard“ ir pasirinkite klaviatūrą iš sąrašo. Jei norite 
pridėti daugiau klaviatūrų, veiksmus pakartokite. 

• Klaviatūros pašalinimas. Bakstelėkite „Edit“, bakstelėkite simbolį , esantį šalia klaviatūros, kurią norite 
pašalinti, tada bakstelėkite „Delete“, paskui bakstelėkite „Done“. 

• Klaviatūrų sąrašo redagavimas. Bakstelėkite „Edit“, tada vilkite šalia klaviatūros esantį simbolį  ir 
nuvilkite ją į naują sąrašo vietą, paskui bakstelėkite „Done“. 

Jei pridėjote kitų kalbų klaviatūrų, tekstą galite rinkti iškart dviem kalbomis klaviatūros neperjunginėdami. Dvi 
dažniausiai naudojamos klaviatūros prireikus persijungs automatiškai. (Veikia ne visomis kalbomis.) 

Klaviatūros perjungimas. Palieskite ir palaikykite simbolį , tada braukite pirštu iki pageidaujamos klaviatūros 
pavadinimo. 

Perjungti klaviatūrą galite ir tiesiog bakstelėdami simbolį . Jei norite įjungti kitą pridėtą klaviatūrą, 
bakstelėkite dar kartą. 

Raidžių su diakritiniais ženklais ar kitų simbolių rašymas. Palieskite ir palaikykite susijusią raidę, skaičių ar 
simbolį, tada braukite pirštu iki pageidaujamo varianto. Pateikiame pavyzdžių. 

• Tajų kalbos klaviatūroje. Jei norite rašyti vietinius skaičius, palieskite ir palaikykite atitinkamus arabiškus 
skaičius. 

• Kinų, japonų arba arabų kalbos klaviatūroje. Siūlomi simboliai rodomi klaviatūros viršuje. Bakstelėkite 
siūlomą simbolį, jei norite jį įrašyti, arba braukite į kairę, kad pamatytumėte kitus pasiūlymus. 

Didesnio siūlomų simbolių sąrašo naudojimas. Bakstelėkite dešinėje esančią rodyklę į viršų ir pamatysite visą 
pasiūlymų sąrašą. Norėdami grįžti į mažąjį sąrašą bakstelėkite rodyklę į apačią. 

Naudodamiesi tam tikromis kinų ar japonų kalbos klaviatūromis galite sukurti spartųjį žodžio ar žodžių junginio 
šaukinį. Toks šaukinys įtraukiamas į jūsų asmeninį žodyną. Kai palaikoma klaviatūra surinksite tokį šaukinį, bus 
įrašytas atitinkamas žodis ar žodžių junginys. 

Sparčiųjų šaukinių kūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboard“ > „Text Replacement“. Šaukinius 
galima kurti naudojantis šiomis klaviatūromis: 

• kinų (supaprastintais rašmenimis): Pinyin 

• kinų (tradiciniais rašmenimis): Pinyin ir Zhuyin 

• japonų: Romaji ir Kana 

Asmeninio žodyno išvalymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ > „Reset Keyboard Dictionary“. Visi jūsų 
išsaugoti žodžiai bei spartieji šaukiniai bus pašalinti ir klaviatūros žodynas grįš į pradinę padėtį. 

 

Specialūs įvesties metodai 
 

Kai kurių kalbų klaviatūromis tekstą rinkti galima keliais būdais. Keli pavyzdžiai – kinų Cangjie ir Wubihua, 
japonų Kana ir jaustukai. Taip pat pirštu arba specialiu rašikliu kinų rašmenis galite rašyti tiesiog ekrane. 

Kinų rašmenų rašymas naudojantis Cangjie klavišais. Rašant rodomi siūlomi simboliai. Norėdami pasirinkti 
simbolį bakstelėkite jį arba toliau rašykite iki penkių elementų, kad gautumėte kitų pasiūlymų. 

https://www.apple.com/ipad
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Kinų rašmenų rašymas Wubihua simboliais (brūkšniais). Klaviatūra rašykite kinų rašmenis naudodami iki 
penkių brūkšnių ir nesupainiodami jų eilės tvarkos: horizontalus, vertikalus, pasviręs į kairę, pasviręs į dešinę ir 

kabliukas. Pavyzdžiui, kinų rašmuo 圈 (ratas) turi prasidėti nuo vertikalaus brūkšnio 丨. 

• Rašant rodomi kinų rašmenų pasiūlymai (dažniausiai naudojami simboliai rodomi pirmiausia). 
Bakstelėkite reikiamą simbolį. 

• Jei nesate tikri, koks brūkšnys turėtų eiti, įrašykite žvaigždutę (*). Jei norite daugiau simbolių variantų, 
įrašykite tolesnį brūkšnį arba reikiamo simbolio ieškokite simbolių sąraše. 

• Bakstelėkite atitikmens klavišą (匹配), jei norite pamatyti tik tuos simbolius, kurie tiksliai atitinka tai, ką 
įrašėte. 

Kinų rašmenų rašymas. Kinų rašmenis galite pirštu rašyti tiesiog ekrane, jei įjungta įvestis rašant 
supaprastintais arba tradiciniais kinų rašmenimis. Jums piešiant simbolio brūkšnius „iPad“ juos atpažįsta ir rodo 
atitinkamų simbolių sąrašą (tiksliausias atitikmuo rodomas sąrašo viršuje). Pasirinkę vieną simbolį, sąraše 
matysite kitus simbolius, kurie, tikėtina, galėtų eiti po jo. 

 

 

 

Galite rašyti ir sudėtinius simbolius, pavyzdžiui, 鱲 (tai dalis Honkongo tarptautinio oro uosto pavadinimo). Tam 
reikia du ar daugiau simbolio komponentų parašyti vieną po kito. Bakstelėkite simbolį, kuris pakeis jūsų įrašytus 
simbolius. Lotyniški rašmenys taip pat atpažįstami. 

Japonų Kana rašmenų rašymas. Norėdami pasirinkti skiemenis naudokite „Kana“ klaviatūrą. Jei norite daugiau 
skiemenų variantų, bakstelėkite rodyklės klavišą ir atsidariusiame lange pasirinkite kitą skiemenį ar žodį. 

Japonų kalbos rašymas naudojant Romaji. Norėdami rašyti skiemenis naudokite klaviatūrą „Romaji“. Kiti 
variantai rodomi virš klaviatūros. Bakstelėkite reikiamą. Jei norite pamatyti daugiau skiemenų variantų, 
stumkite sąrašą į kairę arba bakstelėkite rodyklės klavišą. 

Jaustukų rašymas. Pasirinkite vieną iš šių būdų: 

• japonų Kana klaviatūroje bakstelėkite , tada bakstelėkite . 

• japonų Romaji klaviatūroje bakstelėkite , tada bakstelėkite . 

• kinų Pinyin (supaprastintų arba tradicinių rašmenų) arba Zhuyin (tradicinių rašmenų) klaviatūroje 
bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite . 

Rodomi atitikmenys 
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PROGRAMOS 
 

„Messages“ 
 

Apie „Messages“ trumpai 
 

Per programą „Messages“ galite siųsti ir gauti žinutes, nuotraukas, vaizdo įrašus ir kt. naudodamiesi „iMessage“ 
ar SMS bei MMS paslaugomis. Naudodamiesi paslauga „iMessage“ galite keisti žinučių debesėlių išvaizdą, 
naudoti nematomo rašalo, viso ekrano efektus, rašyti žinutes ranka, naudotis funkcija „Digital Touch“, 
„iMessage“ programomis, įterpti lipdukus ir t. t. 

 

 

 

Pokalbio pradėjimas. Bakstelėkite  ir įrašykite gavėjo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą arba 

bakstelėkite  ir pasirinkite kontaktą. Bakstelėkite teksto lauką ir įrašykite savo žinutę. Norėdami išsiųsti 

bakstelėkite . 

Arba, norėdami pradėti pokalbį būdami programose „Mail“, „Calendar“ ar „Safari“, palieskite ir palaikykite 
telefono numerį, tada bakstelėkite „Send Message“. 

Patarimas. Norėdami pamatyti, kada žinutė išsiųsta arba gauta, pastumkite debesėlį į kairę. 

Pastaba. Jei žinutės išsiųsti nepavyksta, rodomas įspėjimas . Bakstelėkite pokalbyje rodomą įspėjimą, jei 
norite dar kartą pamėginti išsiųsti žinutę. 

Žinučių siuntimas grupei žmonių. Bakstelėkite  ir įrašykite visus norimus gavėjus. 

Jei norite ką nors keisti grupės pokalbyje, bakstelėkite . Galite pokalbiui suteikti pavadinimą, į pokalbį įtraukti 
naują žmogų arba iš pokalbio pasišalinti. 

Jaustukų naudojimas. Rašydami žinutę bakstelėkite  arba  ir atidarysite jaustukų klaviatūrą. Jei norite 
tekstą automatiškai pakeisti jaustuku, bakstelėkite pažymėtus žodžius. 

Klaviatūros paslėpimas. Bakstelėkite simbolį , esantį apačioje, dešiniajame kampe. 

Pokalbio tęsimas. Bakstelėkite pageidaujamą pokalbį sąraše „Messages“. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Send a message to Emily saying how about tomorrow.“ (Nusiųsk pranešimą Emilei su tekstu „Kaip dėl 
rytojaus?“) 

Peržiūrėkite ir tvarkykite 
pokalbio informaciją 

Pradėkite naują pokalbį 

„iMessage“ programos 

„Digital Touch“ 



„Messages“  65 
 

• „Reply that’s great news.“ (Atsakyk: smagu girdėti.) 

• „Read my messages.“ (Perskaityk man pranešimus.) 

• „Read my last message from Bob.“ (Perskaityk paskutinį Bobo pranešimą.) 

Atsakymas naudojant funkciją „Tapback“. Norėdami greitai išsiųsti atsakymą, leidžiantį gavėjui žinoti, ką jūs 
manote, dukart bakstelėkite gautą žinutę ir pasirinkite atsakymą. 

 

 

 

Pokalbio informacijos peržiūra ir tvarkymas. Bakstelėję  galite: 

• bakstelėti kontaktą, jei norite peržiūrėti jo kortelę; 

• atlikti greituosius veiksmus, pavyzdžiui, paskambinti per „FaceTime“; 

• išsiųsti savo buvimo vietą arba bendrinti savo buvimo vietą tam tikrą laiko tarpą; 

• išsiųsti patvirtinimą, kad žinutė perskaityta; 

• peržiūrėti paveikslėlius ir priedus. 

Paieška pokalbiuose. Sąraše „Messages“ braukite žemyn, kad pasirodytų paieškos laukas, tada įrašykite 
paieškos užklausą. Paiešką pokalbiuose galite atlikti ir iš pradinio ekrano. Žr. skyrelį „Paieška“. 

Pokalbio ištrynimas. Sąraše „Messages“ stumtelėkite pokalbį į kairę ir bakstelėkite „Delete“. 

Pastaba. Ištrinto pokalbio atkurti neįmanoma. 

 

Paslaugos „iMessage“, SMS ir MMS konfigūravimas 
 

Per programą „Messages“ galite keistis žinutėmis su kitais prietaisais, priimančiais SMS ir MMS žinutes, 
naudodamiesi savo mobiliuoju ryšiu, o su kitais „iOS“ prietaisais ir „Mac“ kompiuteriais – naudodamiesi 
paslauga „iMessage“. 

„iMessage“ yra „Apple“ paslauga, leidžianti siųsti žinutes per „Wi-Fi“ ar mobilųjį ryšį kitiems „iOS“ prietaisams 
(su operacine sistema „iOS 5“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriams (su operacine sistema „OS X 10.8“ ar 
vėlesne versija). Šios žinutės nebus įskaičiuotos į pagal paslaugų planą siunčiamų žinučių skaičių. Į pranešimus, 
siunčiamus per „iMessage“, galite įterpti nuotraukų, filmuotos medžiagos ir kitokios informacijos. Jūs matysite, 
kada kitas žmogus renka tekstą, taip pat galėsite siųsti patvirtinimus, kad žinutes perskaitėte. Saugumo dėlei 
pranešimai, kuriuos siunčiate per „iMessage“, prieš išsiunčiant užšifruojami. 

„iMessage“ žinutės rodomos mėlynuose debesėliuose, o SMS ir MMS žinutės – žaliuose. Daugiau informacijos 
apie SMS, MMS ir „iMessage“ paslaugas rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Programos „Message“ 
naudojimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“. 

Prisijungimas prie „iMessage“. Eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „iMessage“. 

Jei tuo pačiu „Apple ID“ prie „iMessage“ esate prisijungę visuose savo „Apple“ prietaisuose, visos žinutės, kurias 
siunčiate iš prietaiso „iPad“ ir gaunate į jį, gali būti rodomos ir kituose prietaisuose. Žinutę galite išsiųsti iš to 
prietaiso, kuris tuo metu yra po ranka. Galite netgi pokalbį pradėti viename prietaise, o tęsti kitame 
naudodamiesi funkcija „Handoff“. 

Prisijungimas prie „iMessage“ tuo pačiu „Apple ID“ kituose „Apple“ prietaisuose. 

• „iOS“ prietaisuose: eikite į „Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „iMessage“. 

https://support.apple.com/HT201287
https://support.apple.com/HT201287
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• „Mac“ kompiuteryje: atidarykite „Messages“. Jei prisijungiate pirmą kartą, įveskite savo „Apple ID“ ir 
slaptažodį, tada spauskite „Sign In“. Jei jau esate prisiregistravę, o dabar norite prisiregistruoti kitu 
„Apple ID“, pasirinkite „Messages“ > „Preferences“, spauskite „Accounts“ ir paskyrų sąraše pasirinkite 
„iMessage“. 

Naudodamiesi veiksmo tęsimo funkcija per „iPad“ galite matyti ir SMS bei MMS žinutes, kurias siunčiate ir 
gaunate per „iPhone“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Veiksmo tęsimo 
funkcijų naudojimas prietaisams „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ kompiuteriui sujungti“. 

 

Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų siuntimas 
 

Naudodamiesi „iMessage“ arba MMS paslaugomis galite siųsti žinutes su nuotraukomis ir vaizdo bei garso 
įrašais. Priedų dydžio ribą nustato jūsų mobiliojo ryšio tiekėjas. Jei reikia, „iPad“ gali suspausti pridėtas 
nuotraukas ir vaizdo įrašus. 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo siuntimas. Bakstelėję  galite: 

• greitai padaryti nuotrauką programoje „Messages“: nukreipkite prietaisą taip, kad jo lange matytumėte 
reikiamą vaizdą, ir bakstelėkite ; 

• pasirinkti neseniai padarytą nuotrauką ar vaizdo įrašą: braukite į kairę, kad galėtumėte peržiūrėti neseniai 
padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus; 

• padaryti nuotrauką ar vaizdo įrašą naudodami programą „Camera“: bakstelėkite „Camera“; 

• pasirinkti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš savo nuotraukų bibliotekos: bakstelėkite „Photo Library“. 

Tada bakstelėkite , jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti. 

 

 

 

Rašymas arba piešimas nuotraukoje. Bakstelėkite nuotrauką žinutės debesėlyje, tada bakstelėkite „Markup“. 
Padarykite nuotraukoje įrašą ar ką nors nupieškite naudodamiesi „Markup“ įrankiais. 

 

 

 

Įdomių nuotraukų ir vaizdo įrašų paieška internete ir bendrinimas. Žr. skyrelį „iMessage“ programos“. 

Teksto ypatybės 

Linijos storis 

Spalvos 

Tekstas 

Didinamasis stiklas 

Piešimas 

https://support.apple.com/HT204681
https://support.apple.com/HT204681
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Garsinės žinutės siuntimas. Norėdami įrašyti garsinę žinutę, palieskite ir palaikykite . Baigę atitraukite 
pirštą, ir įrašas bus sustabdytas. Bakstelėkite , jei prieš išsiųsdami norite žinutę perklausyti. Tada bakstelėkite 

, jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti. 

Pastaba. Kad būtų tausojama atmintinės vieta, „iPad“ garsines žinutes automatiškai ištrina praėjus dviem 
minutėms nuo jų perklausymo. Jei žinutę norite išsaugoti, bakstelėkite „Keep“. Jei norite, kad jos visada būtų 
paliekamos neištrintos, eikite į „Settings“ > „Messages“ > „Expire“ (skiltyje „Audio Messages“) ir bakstelėkite 
„Never“. 

Žinutės ar priedo persiuntimas. Palieskite ir palaikykite žinutę arba priedą, bakstelėkite „More“, tada, jei 
pageidaujate, pasirinkite kitų elementų ir bakstelėkite . 

Priedo bendrinimas, išsaugojimas arba spausdinimas. Bakstelėkite priedą, tada bakstelėkite . 

Priedo kopijavimas. Palieskite ir palaikykite priedą, tada bakstelėkite „Copy“. 

Elementų bendrinimas iš kitos programos. Programoje bakstelėkite „Share“ arba , tada bakstelėkite 
„Message“. 

Žinutės ar jo priedo ištrynimas. Palieskite ir palaikykite žinutę arba priedą, bakstelėkite „More“, tada, jei 
pageidaujate, pasirinkite kitų elementų ir bakstelėkite . 

 

„Digital Touch“ 
 

Siųsdami žinutes per „iMessage“ galite naudoti funkciją „Digital Touch“ piešiniams, bakstelėjimams, bučiniams, 
plakančioms širdelėms ir kt. siųsti. „Digital Touch“ efektą galite pridėti ir prie nuotraukos ar vaido įrašo. 

Piešimas. Bakstelėkite , tada pieškite vienu pirštu. Galite pakeisti spalvą ir piešti toliau. Norėdami išsiųsti 

bakstelėkite . 

 

 

 

Emocijų išreiškimas. Bakstelėkite , tada piešimo lauke naudokite atitinkamą gestą, kad išsiųstumėte 
pageidaujamą „Digital Touch“ efektą. Jūsų emocija išsiunčiama iškart baigus gestą. 

• Bakstelėjimas. Basktelėkite vienu pirštu, norėdami sukurti pasirinktos spalvos sprogimą. Galite pasirinkti 
kitą spalvą ir bakstelėti vėl. 

• Ugnies kamuolys. Palieskite ir palaikykite vienu pirštu. 

• Bučinys. Bakstelėkite dviem pirštais. 

• Plakanti širdelė. Palieskite ir palaikykite dviem pirštais. 

• Sudužusi širdelė. Palieskite ir palaikykite dviem pirštais, kol pamatysite plakančią širdelę, tada braukite 
žemyn ir širdelė suduš. 

Piešinio išsiuntimas 

Spalvos 
pasirinkimas 

Piešimo 
laukas 
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„Digital Touch“ efekto pridėjimas prie nuotraukos ar vaizdo įrašo. Bakstelėkite , tada bakstelėkite . 

Bakstelėkite , jei norite padaryti nuotrauką, arba , jei norite padaryti vaizdo įrašą. Pridėkite prie 
nuotraukos ar vaizdo įrašo „Digital Touch“ efektą, pavyzdžiui, piešinį ar bučinį ir norėdami išsiųsti 

bakstelėkite . 

 

 

 

Žinučių rašymas ranka 
 

Rašydami žinutes per „iMessage“ galite išsiųsti žinutę, rašytą ranka. Gavėjas žinutę matys animuotą, tarsi 
tekstas būtų rašomas rašalu ant popieriaus. 

Ranka rašytos žinutės sukūrimas ir išsiuntimas. Bakstelėkite teksto laukelį, kad atsidarytų ekraninė klaviatūra, 

ir bakstelėkite . Rašykite žinutę pirštu. Baigę bakstelėkite „Done“, tada bakstelėkite , jei norite išsiųsti, 

arba , jei norite veiksmą atšaukti. 

 

 

 

Išsaugotos žinutės siuntimas. Jums sukūrus ir išsiuntus ranka rašytą žinutę ji išsaugoma ateičiai. Jei norite 
išsiųsti išsaugotą žinutę, bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą tekstą. 

Išsaugotos žinutės pašalinimas. Palieskite ir palaikykite ranka rašytą žinutę, kol ims judėti, tada viršutiniame 

kairiajame kampe bakstelėkite . Baigę paspauskite pagrindinį mygtuką. 

  

Slinkite į dešinę, jei norite 
rašyti ilgesnę žinutę 

Grįžimas į klaviatūrą 

Išsaugotos žinutės pasirinkimas 
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„iMessage“ programos 
 

Naudodami „iMessage“ programas, galite papuošti pokalbius lipdukais, suplanuoti pietus ar ėjimą į kiną, išsiųsti 
piniginius mokėjimus, bendrinti dainą ir t. t. – visam tam atlikti nereikės išeiti iš programos „Messages“. 
Padidinkite savo galimybes atsisiųsdami daugiau „iMessage“ programų iš „App Store“. 

 

 

 

„iMessage“ programų atsisiuntimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Store“. 

„iMessage“ programų naudojimas. Bakstelėkite , tada braukite į kairę arba į dešinę, kad rastumėte reikiamą 
programą. Bakstelėkite programą, kad pridėtumėte ją prie pokalbio. Jei norite, pridėkite komentarą, tada 

bakstelėkite , jei norite išsiųsti, arba , jei norite veiksmą atšaukti. 

Papuošimas lipdukais. Bakstelėkite , tada braukite į kairę arba į dešinę, kad rastumėte lipdukų programą. 
Palieskite ir palaikykite pageidaujamą lipduką, tada vilkite jį į bet kurią pokalbio vietą. Prieš atitraukdami pirštą 
dar galite: 

• pasukti lipduką norimu kampu: kitu pirštu braukite ratu aplink pirštą, kuriuo velkate lipduką; 

• keisti lipduko dydį: kitu pirštu braukite link piršto, kuriuo velkate lipduką, arba nuo jo. 

Lipduką galite priklijuoti žinutės debesėlio viršuje, užklijuoti ant kito lipduko arba papuošti juo nuotrauką. 

Teksto, uždengto lipduku, peržiūra. Dukart bakstelėkite lipduką. 

Lipduko informacijos peržiūra. Palieskite ir palaikykite lipduką, tada bakstelėkite „Sticker Details“. Čia galite: 

• matyti lipduko siuntėją; 

• matyti, kuri „iMessage“ programa buvo panaudota lipdukui išsiųsti; 

• pašalinti lipduką – braukite į kairę, tada bakstelėkite „Delete“. 

„iMessage“ programų tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Manage“. Čia 
galite: 

• automatiškai pridėti „iMessage“ programas į programų lentyną; 

• įjungti arba išjungti „iMessage“ programas. 

„iMessage“ programų pašalinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite , paskui palieskite ir palaikykite 

programą, kol ims judėti, ir viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite . Baigę paspauskite pagrindinį 
mygtuką. 

  

„iMessage“ programos 

Peržiūrėkite „iMessage“ 
programas 
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Animuotos žinutės 
 

Siųsdami žinutes per „iMessage“ galite suteikti animacijos efektą vienos žinutės debesėliui arba visam žinučių 
ekranui. Taip pat galite išsiųsti asmenišką žinutę, parašytą nematomu rašalu. 

Debesėlio efektas. Parašę žinutę palieskite ir palaikykite . Bakstelėkite parinktis, kad peržiūrėtumėte 

siūlomus debesėlio efektus. Bakstelėkite , jei norite išsiųsti. 

 

 

 

Patarimas. Norite išsiųsti asmenišką žinutę? Naudokite nematomą rašalą. Tada žinutė bus rodoma sulieta ir 
gavėjas galės ją pamatyti tik perbraukęs pirštu. 

Viso ekrano efektas. Parašę žinutę palieskite ir palaikykite . Tada bakstelėkite „Screen“. Braukite į kairę arba 

į dešinę, norėdami peržiūrėti įvairius ekrano efektus. Bakstelėkite , jei norite išsiųsti. 

 

 

 

 

„iMessage“ automatiškai pritaiko tam tikrus ekrano efektus kai kuriems žinučių tekstams: 

• balionai – įrašius „Happy birthday“ (su gimtadieniu); 

• konfeti – įrašius „Congratulations“ (sveikinu); 

• fejerverkai – įrašius „Happy New Year“ (su Naujaisiais metais). 

  

Peržiūrėti kitus 
debesėlio efektus 

Atšaukti 

Siųsti 

Atšaukti 

Braukite į kairę arba į dešinę, 
norėdami peržiūrėti kitus 
ekrano efektus 
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Pranešimų apie žinutes ir privatumo tvarkymas 
 

Pranešimų apie žinutes tvarkymas. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Messages“. Žr. skyrelį „Pranešimai“. 

Perspėjimo apie gautą žinutę garso nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Sounds“ > „Text Tone“. Žr. skyrelį „Garsai 
ir jų nutildymas“. 

Kitokių perspėjimo tonų nustatymas žinutėms, gaunamoms iš jums svarbių žmonių. Eikite į „Contacts“, 
pasirinkite kontaktą, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Text Tone“. Jei norite leisti, kad pranešimas apie šio 
kontakto siunčiamas žinutes skambėtų net ir veikiant funkcijai „Do Not Disturb“, įjunkite „Emergency Bypass“. 

Perspėjimų apie konkretaus pokalbio žinutes nutildymas. Atidarę pokalbį bakstelėkite  ir įjunkite „Do Not 
Disturb“. 

Nepageidaujamų žinučių ir „FaceTime“ skambučių užblokavimas. Atidarę pokalbį bakstelėkite , tada 
bakstelėkite telefono numerį arba vardą, kad atsidarytų kontakto kortelė, ir slinkdami žemyn raskite parinktį 
„Block this Caller“. Jei norite peržiūrėti ir redaguoti užblokuotų telefono numerių ir kontaktų sąrašą, eikite į 
„Settings“ > „Messages“ > „Blocked“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje 
„Telefono numerių ir kontaktų blokavimas arba žinučių filtravimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod 
touch“. 

„iMessage“ žinučių iš nepažįstamų siuntėjų filtravimas. Eikite į Settings“ > „Messages“ ir įjunkite „Filter 
Unknown Senders“. Tada „iMessage“ pranešimai apie žinutes iš siuntėjų, kurių nėra jūsų kontaktų sąraše, bus 
išjungti, o tokios žinutės bus perkeltos į žinučių sąrašo kortelę „Unknown Senders“ (nežinomi siuntėjai). 

Jei nežinomo siuntėjo atsiųstoje žinutėje būtų kokių nors nuorodų, jų atidaryti negalėsite, kol siuntėjo 
neįtrauksite į savo kontaktų sąrašą arba neišsiųsite siuntėjui atsakymo. Jei žinutė priskirtina prie brukalo (angl. 
spam), bakstelėkite „Report Junk“ (po žinute). Žinutė bus ištrinta ir „Apple“ gaus apie tai pranešimą. 

https://support.apple.com/HT201229
https://support.apple.com/HT201229
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„Safari“ 
 

Apie „Safari“ trumpai 
 

Naudodamiesi programa „Safari“ per „iPad“ galite naršyti internete. Tinklalapius, kuriuos norėsite peržiūrėti 
vėliau, galite įtraukti į skaitinių sąrašą („Reading List“). Savo patogumui svetainių piktogramas galite pridėti į 
pradžios ekraną. Visuose savo prietaisuose prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ galite skaityti 
tinklalapius, kuriuos buvote atidarę kituose prietaisuose, taip pat visuose prietaisuose matyti tą patį adresyną, 
naršymo istoriją ir skaitinių sąrašą. 

 

 

 

 

Paieška internete 
 

Paieška internete. Puslapio viršuje esančiame paieškos laukelyje įrašykite interneto adresą arba paieškos 
užklausą ir bakstelėkite paieškos pasiūlymą arba, jei norite ieškoti tiksliai to, ką įrašėte, – klaviatūros mygtuką 
„Go“. Jei nenorite matyti paieškos pasiūlymų, eikite į „Settings“ > „Safari“, tada skiltyje „Search“ išjunkite 
parinktį „Search Engine Suggestions“. 

Greita anksčiau aplankytos svetainės paieška. Įrašykite svetainės pavadinimą ir tada paieškos užklausą. 
Pavyzdžiui, rašykite „wiki einšteinas“, jei norite „Vikipedijoje“ rasti informacijos apie Einšteiną. Jei norite šią 
funkciją įjungti arba išjungti, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Quick Website Search“. 

Mėgstamiausių adresų rodymas įrašius adresą, paieškos užklausą arba atidarius naują kortelę. Eikite į 
„Settings“ > „Safari“ > „Favorites“ ir pasirinkite aplanką su mėgstamiausiais adresais. 

Paieška tinklalapyje. Jei atidarytame tinklalapyje norite rasti tam tikrą žodį ar frazę, bakstelėkite , tada 
bakstelėkite „Find on Page“. Į paieškos laukelį įrašykite ieškomą žodį ar frazę. Norėdami pamatyti kitą radinių 
egzempliorių, bakstelėkite . 

Ieškyklės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Search Engine“. 

  

Peržiūrėti atidarytas 
korteles 

Atidaryti naują kortelę 

Bendrinti, spausdinti 
ir t. t. 

Peržiūrėti savo 
adresyną, skaitinių 
sąrašą ir bendrinamas 
nuorodas 

Įrašykite svetainės adresą, 
paieškos užklausą arba 
greitai pasiekite 
mėgstamiausius adresus 
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Naršymas internete 
Interneto adreso peržiūra. Jei prieš eidami į nurodytą tinklalapį norite peržiūrėti nuorodos interneto adresą, 
nuorodą palieskite ir palaikykite. 

 

 

 

Nuorodos atidarymas naujoje kortelėje. Palieskite ir palaikykite nuorodą, tada bakstelėkite parinktį „Open in 
New Tab“. Jei kaskart atidarę naują kortelę norite į ją pereiti, eikite į „Settings“ > „Safari“ ir išjunkite parinktį 
„Open New Tabs in Background“. 

Dviejų puslapių atidarymas greta vienas kito. Pasukite „iPad“ į gulsčią padėtį, tada atlikite kurį nors iš šių 
veiksmų: 

• atidarykite nuorodą perskirtame rodinyje: palieskite ir palaikykite nuorodą, tada bakstelėkite „Open in Split 
View“; 

• atidarykite tuščią puslapį perskirtame rodinyje: palieskite ir palaikykite , tada bakstelėkite „Open Split 
View“; 

• atidarykite nuorodą kitoje perskirto rodinio pusėje: bakstelėkite nuorodą dviem pirštais; 

• perkelkite kortelę į kitą perskirto rodinio pusę: vilkite kortelę į kairę arba į dešinę nuo kortelių juostos. 

• sujunkite arba uždarykite visas korteles: dar kartą palieskite ir palaikykite . 

Atidarytų kortelių peržiūra. Bakstelėkite  arba suglauskite tris pirštus ir pamatysite visas atidarytas korteles. 
Jei esate atidarę kelias korteles, vienos svetainės kortelės sudedamos į krūvą. 

• Jei norite uždaryti kortelę, bakstelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį simbolį  arba stumkite 
kortelę į kairę. 

• Jei norite grįžti prie vienos kortelės rodinio, bakstelėkite kortelę, tada bakstelėkite „Done“ arba išskėskite tris 
pirštus. 

Kortelių, atidarytų kituose prietaisuose, peržiūra. Jei visuose savo prietaisuose esate prisijungę prie „iCloud“ 
tuo pačiu „Apple ID“ ir prietaise „iPad“ nuėję į „Settings“ > „iCloud“ įjungėte „Safari“, galite peržiūrėti kituose 
prietaisuose atidarytas korteles. Bakstelėkite , tada slinkite iki sąrašo puslapio apačioje. Jei norite uždaryti 
kortelę, stumtelėkite ją į kairę ir bakstelėkite „Close“. 

Neseniai uždarytų kortelių peržiūra. Palieskite ir palaikykite . 

Grįžimas į viršų. Norėdami greitai grįžti į ilgo puslapio viršų bakstelėkite viršutinį ekrano kraštą. 

Didesnės puslapio dalies peržiūra. Pasukite „iPad“ į gulsčią padėtį. 

Puslapio atnaujinimas. Bakstelėkite simbolį , esantį paieškos laukelyje šalia adreso, ir puslapis bus 
atnaujintas. 

Kortelės istorijos peržiūra. Palieskite ir palaikykite  arba . 

Kompiuteriui skirtos svetainės versijos peržiūra. Jei norite matyti ne mobiliąją, o kompiuteriui skirtą svetainės 
versiją, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Request Desktop Site“. 

Palietę ir palaikę nuorodą 
pamatysite nuorodos 
adresą ir šias parinktis 
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Kortelių juostos rodymas arba paslėpimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite arba išjunkite „Show Tab 
Bar“. 

Iškylančiųjų langų blokavimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite arba išjunkite „Block Pop-ups“. 

 

Įtraukimas į adresyną ir mėgstamiausių adresų sąrašą 
 

 

 

Atidaryto puslapio įtraukimas į adresyną. Bakstelėkite  (arba palieskite ir palaikykite ), tada bakstelėkite 
„Add Bookmark“. 

Adresyno įrašų peržiūra ir tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite kortelę „Bookmarks“. Norėdami 
sukurti adresyno įrašų aplanką, bakstelėkite „Edit“. 

Interneto adreso įtraukimas į mėgstamiausių adresų aplanką. Atidarykite puslapį, bakstelėkite , tada 
bakstelėkite „Add to Favorites“. 

Greita mėgstamiausių adresų ir dažnai lankomų svetainių peržiūra. Mėgstamiausius adresus matysite 
bakstelėję paieškos laukelį. Slinkite sąrašą žemyn ir pamatysite dažniausiai lankomas svetaines. (Jei tokio sąrašo 
matyti nenorite, eikite į „Settings“ > „Safari“ ir išjunkite parinktį „Frequently Visited Sites“.) 

Mėgstamiausių adresų sąrašo tvarkymas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite kortelę „Bookmarks“, bakstelėkite 
„Favorites“. Bakstelėję „Edit“ galėsite mėgstamiausių adresų aplanko elementus pašalinti, pervadinti arba 
pakeisti jų rodymo tvarką. 

Pasirinkite, kurie mėgstamiausi adresai bus rodomi palietus paieškos laukelį. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > 
„Favorites“. 

Adresyno iš „Mac“ kompiuterio perkėlimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ ir įjunkite „Safari“. Tad „Mac“ 
kompiuterio adresynas bus rodomas „iPad“ mėgstamiausių adresų aplanke. 

Atidaryto puslapio piktogramos išsaugojimas pradiniame ekrane. Jei norite vėliau įeiti į puslapį tiesiai iš 
pradinio ekrano, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Home Screen“. Piktograma rodoma tik tame 
prietaise, kuriame ją sukūrėte. 
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Skaitinių sąrašas 
 

Įdomius straipsnius galite įtraukti į savo skaitinių sąrašą, kad galėtumėte juos peržiūrėti vėliau. Puslapius iš 
skaitinių sąrašo galite skaityti net ir neprisijungę prie interneto. 

 

 

Atidaryto puslapio įtraukimas į skaitinių sąrašą. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Reading List“. 

Susieto puslapio įtraukimas jo neatidarius. Palieskite ir palaikykite nuorodą, tada bakstelėkite „Add to Reading 
List“. 

Skaitinių sąrašo peržiūra. Bakstelėkite  , tada bakstelėkite . 

Elemento pašalinimas iš skaitinių sąrašo. Skaitinių sąrašo elementą stumkite į kairę. 

Duomenų atsisiuntimas tik per „Wi-Fi“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliaisiais duomenimis). Jei 
nenorite, kad skaitinių sąrašo elementai būtų atsisiunčiami naudojant mobiliuosius duomenis, eikite į 
„Settings“ > „Safari“ ir išjunkite parinktį „Use Cellular Data“ (skiltyje „Reading List“). 
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Bendrinamos nuorodos ir prenumeratos 
 

Galite peržiūrėti nuorodas, kuriomis kas nors pasidalijo socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui, „Twitter“), arba savo 
prenumeruojamus sklaidos kanalus. 

 

 

 

Bendrinamų nuorodų ir prenumeratų peržiūra. Bakstelėkite , tada bakstelėkite . 

Sklaidos kanalo prenumeravimas. Įeikite į svetainę, kurioje siūloma sklaidos kanalo prenumerata, bakstelėkite 
, tada bakstelėkite „Add to Shared Links“. 

Prenumeratos pašalinimas. Bakstelėkite , bakstelėkite , paskui po jūsų bendrinamų nuorodų sąrašu 
bakstelėkite „Subscriptions“, tada bakstelėkite simbolį , esantį šalia sklaidos kanalo, kurį norite pašalinti. 

Nuorodų bendrinimas. Bakstelėkite . 

 

 

 

  

Bakstelėkite, jei norite bendrinti 
su netoliese esančiu žmogumi 
per „AirDrop“ 

Bakstelėkite, jei norite bendrinti 
su netoliese esančiu žmogumi 
per „AirDrop“ 

Kitos bendrinimo parinktys 
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Formų pildymas 
 

Ar jungiatės prie kokios nors svetainės, ar registruojatės gauti kokią nors paslaugą, ar ką nors perkate, interneto 
puslapyje galite pildyti formą ekranine klaviatūra arba leisti programai „Safari“ užpildyti ją už jus naudojantis 
funkcija „AutoFill“. 

 

 

 

Funkcijos „AutoFill“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“. 

Nusibodo kaskart iš naujo prisijunginėti? Kai jūsų paklausiama, ar norite, kad programa įsimintų svetainės 
slaptažodį, bakstelėkite „Yes“. Kitą kartą apsilankius jūsų naudotojo vardas ir slaptažodis jau bus įrašyti. 

Kitos tapatybės pasirinkimas. Jei naudojatės įvairiomis tapatybėmis ir formoje įrašyta ne ta, kurios norite, 
bakstelėkite virš klaviatūros esančią parinktį „Passwords“ ir pasirinkite pageidaujamą tapatybę. 

Formos pildymas. Bakstelėkite bet kokį laukelį, ir atsidarys ekraninė klaviatūra. Bakstelėkite virš klaviatūros 

esantį simbolį  arba , kai norite pereiti į kitą laukelį. 

Automatinis pildymas. Pildydami kontaktų formą svetainėje, kuri palaiko funkciją „AutoFill“, bakstelėkite virš 
ekraninės klaviatūros esančią parinktį „AutoFill Contact“. Norėdami redaguoti ir išsaugoti informaciją kitam 
kartui, bakstelėkite „Customize“. O jei norite įrašyti kieno nors kito duomenis, bakstelėkite „Other Contact“. 

Banko kortelės pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „AutoFill“ > „Saved Credit Cards“ > „Add Credit Card“. 
Jei nenorite informacijos rinkti ranka, bakstelėkite „Use Camera“, tada laikykite „iPad“ virš kortelės, kad jos 
atvaizdas tilptų į rėmus. Banko kortelę pridėti galite pridėti ir priimdami programos „Safari“ pasiūlymą išsaugoti 
informaciją, kai ką nors perkate internetu. Žr. skyrelį „iCloud Keychain“. 

Banko kortelės informacijos naudojimas. Pildydami banko kortelės informaciją bakstelėkite virš ekraninės 
klaviatūros esančią parinktį „AutoFill Credit Card“. Įrašykite kortelės saugos kodą, nes jis nėra išsaugomas. 
Norėdami, kad jūsų banko kortelės informacija būtų saugesnė, naudokite „iPad“ apsaugos kodą. 

Formos pateikimas. Bakstelėkite „Go“, „Search“ arba nuorodą svetainėje. 

  

Kad nereikėtų rašyti kontaktinės 
informacijos, bakstelėkite 
„AutoFill“ 
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Patogesnis skaitymas naudojantis funkcija „Reader“ 
 

Naudodami programos „Safari“ funkcija „Reader“ galėsite peržiūrėti puslapį be reklaminių, navigacinių ar kitų 
dėmesį blaškančių elementų. 

 

 

 
Sutelkite dėmesį į turinį. Kairėje adreso laukelio pusėje bakstelėkite . Jei tokios piktogramos nematote, 
funkcija „Reader“ svetainėje, kurioje esate, nepalaikoma. 

Bendrinkite tik tai, ką reikia. Jei norite bendrinti tik straipsnio tekstą ir nuorodą į jį, puslapį peržiūrėdami per 
„Reader“ bakstelėkite  . 

Grįžimas į visą puslapį. Adreso laukelyje dar kartą bakstelėkite . 

 

Privatumas ir saugumas 
 

„Safari“ nustatymus galite sutvarkyti taip, kad apie jūsų veiksmus internete niekas nesužinotų ir 
apsisaugotumėte nuo kenksmingų interneto svetainių. 

Norite likti nepastebėti? Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite parinktį „Do Not Track“. Programa „Safari“ 
prašys interneto svetainių, kuriose lankysitės, nefiksuoti jūsų veiksmų, bet būkite atsargūs, nes svetainė gali šio 
prašymo nepaisyti. 

Slapukų valdymas. Jei norite neleisti išsaugoti slapukų, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Block Cookies“. Jei norite 
pašalinti slapukus, jau esančius jūsų prietaise, eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website Data“. 

„Safari“ saugių slaptažodžių pasiūlymai ir jų išsaugojimas. Kur nors kurdami paskyrą bakstelėkite slaptažodžio 
laukelį, tada bakstelėkite „Suggest Password“, paskui bakstelėkite „Use Suggested Password“. 

 

 

 

Išsaugotų slaptažodžių peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Passwords“, tada įrašykite savo „iPad“ 
apsaugos kodą arba pasinaudokite „Touch ID“. 

Naršymo istorijos ir duomenų ištrynimas iš „iPad“. Eikite į „Settings“ > „Safari“ > „Clear History and Website 
Data“. 

Lankymasis svetainėse nefiksuojant istorijos. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Private“. Svetainės, kurios 
lankysitės, nebus pridedamos į jūsų „iPad“ naršymo istoriją ir nebus rodomos kortelių sąrašuose kituose jūsų 
prietaisuose. Norėdami paslėpti svetaines ir išeiti iš privataus naršymo režimo vėl bakstelėkite , tada – 
„Private“. Paslėptos svetainės bus atidarytos kitą kartą, kai vėl naudositės privataus naršymo režimu. 

Saugokitės įtartinų interneto svetainių. Eikite į „Settings“ > „Safari“ ir įjunkite „Fraudulent Website Warning“. 

Bakstelėkite, jei norite puslapį peržiūrėti 
naudodamiesi funkcija „Reader“ 
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„Mail“ 
 

Elektroninių laiškų rašymas 
 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“. 

 

 

 

 

Laiško kūrimas. Bakstelėkite . Palieskite ir palaikykite, jei norite peržiūrėti išsaugotus savo laiškų juodraščius. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „New email to Jonah Schmidt.“ (Naujas laiškas Džonai Šmitui.) 

• „Email Simon and say I got the forms, thanks.“ (Parašyk laišką Saimonui ir pasakyk: „Blankus gavau, ačiū.“) 

Laiško priedų pridėjimas. Dukart bakstelėkite laiško lauke, tada bakstelėkite „Add Attachment“ ir pasirinkite 
failus iš „iCloud Drive“. 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo įterpimas. Dukart bakstelėkite laiško lauke, tada bakstelėkite „Insert Photo or 
Video“. Taip pat žr. skyrelį „Teksto rinkimas ir redagavimas“. 

Teksto citavimas atsakant į laišką. Palieskite įterpimo tašką, tada pasirinkite tekstą, kurį norite cituoti. 
Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Reply“. Jei norite išjungti cituojamo teksto įtrauką, eikite į „Settings“ > 
„Mail“ > „Increase Quote Level“. 

Laiško siuntimas iš kitos paskyros. Bakstelėkite laukelį „From“ ir pasirinkite paskyrą. 

Gavėjo perkėlimas iš „Cc“ į „Bcc“. Įrašę gavėjus galite vilkti juos iš vieno laukelio į kitą arba sukeisti vietomis. 

Adresatų iš kitokių domenų žymėjimas. Jei laišką adresuojate gavėjui, kurio adresas nėra su jūsų organizacijos 
domenu, programa „Mail“ gali jus perspėti tokio gavėjo vardą pažymėdama raudonai. Eikite į „Settings“ > 
„Mail“ > „Mark Addresses“ ir nustatykite, kurių domenų žymėti nenorite. Galite įrašyti ne vieną domeną, juos 
atskirdami kableliais, pavyzdžiui, „apple.com, example.org“. 

Kitų el. pašto paskyrų pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Accounts“ ir bakstelėkite „Add Account“. 

El. laiškų prierašo keitimas. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Signature“. Jei turite ne vieną el. pašto paskyrą, 
kiekvienai galite nustatyti vis kitą prierašą. 

Automatinis kopijos siuntimas sau. Įjunkite „Settings“ > „Mail“ > „Always Bcc Myself“. 

  

Keisti pašto 
dėžutę ar paskyrą  

Pašalinti, perkelti ar pažymėti 
iškart kelis laiškus 

Kurti laišką  
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Greita laiškų peržiūra 
 

 

 

 

Ilgesnės laiško ištraukos peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Preview“. Galite nustatyti, kad būtų rodoma iki 
penkių eilučių. 

Ar laiškas man? Eikite į „Settings“ > „Mail“ ir įjunkite „Show To/Cc Label“. Jei laiško etiketėje rašoma „Cc“, o ne 
„To“, vadinasi, gavote laiško kopiją. Taip pat galite naudoti „To/Cc“ pašto dėžutę, kurioje surenkami visi laiškai, 
adresuoti jums. Jei norite ją rodyti arba slėpti, bakstelėkite „Mailboxes“, tada bakstelėkite „Edit“. 

 

Laiško užbaigimas vėliau 
 

Jei rašydami vieną laišką norite peržiūrėti kitą. Braukite žemyn nuo jūsų rašomo laiško pavadinimo juostos. Kai 
norite vėl grįžti į rašomą laišką, bakstelėkite jo pavadinimą ekrano apačioje. Jei esate nebaigę kelių laiškų, 
bakstelėkite ekrano apačioje ir pamatysite juos visus. 

 

 

 

Juodraščio išsaugojimas. Jei norite laišką užbaigti vėliau, bakstelėkite „Cancel“, tada bakstelėkite „Save Draft“. 
Jei norite vėl į jį grįžti, palieskite ir palaikykite . 

Jei naudojatės operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija, nebaigtus laiškus galite tęsti „Mac“ 
kompiuteriu. Skaitykite skyrelį „Veiksmo tęsimas“. 

  

Norėdami pakeisti vardų rodymo 
būdą eikite į „Settings“ > 
„Contacts“ > „Short Name“ 
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Svarbių laiškų peržiūra 
 

Gaukite pranešimus apie atėjusį atsakymą į laišką ar giją. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Notify Me“. 
Rašydami laišką laukelyje „Subject“ taip pat galite bakstelėti . Jei norite pakeisti pranešimų nustatymus, 
eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“ > „Thread Notifications“. 

Svarbių laiškų surinkimas į vieną vietą. Sau svarbius asmenis įtraukite į „VIP“ sąrašą ir visi jų laiškai bus rodomi 
„VIP“ pašto dėžutėje. Bakstelėkite laiške siuntėjo vardą, tada bakstelėkite „Add to VIP“. Jei norite pakeisti 
pranešimų apie laiškus nustatymus, eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“ > „VIP“. 

Pranešimai apie svarbius laiškus. Kai gaunate laišką į mėgstamiausias pašto dėžutes arba nuo „VIP“ sąraše 
esančių asmenų, apie tai informuoja pranešimų centras. Eikite į „Settings“ > „Notifications“ > „Mail“. 

 Paklauskite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Any new mail from Natalia today?“ (Ar yra šiandien naujų laiškų 
nuo Natalijos?) 

Laiško žymėjimas vėliavėle, kad lengviau rastumėte jį vėliau. Atidarę laišką bakstelėkite . Jei norite pakeisti 
pažymėtų laiškų indikatoriaus išvaizdą, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Flag Style“. Jei norite peržiūrėti vėliavėle 
pažymėtų laiškų išmaniąją pašto dėžutę, pašto dėžučių sąraše bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Flagged“. 

Laiško paieška. Slinkite į laiškų sąrašo viršų arba jį bakstelėkite, kad pamatytumėte paieškos laukelį. Paieška 
atliekama adreso laukeliuose, laiškų temose ir pagrindiniame tekste. Jei norite ieškoti iškart keliose paskyrose, 
paiešką atlikite iš kurios nors išmaniosios pašto dėžutės, pavyzdžiui, „All Sent“ (visi išsiųstieji). 

Paieška pagal laiką. Slinkite į laiškų sąrašo viršų arba jį bakstelėkite, kad pamatytumėte paieškos laukelį, tada 
ką nors įrašykite, pavyzdžiui, „February meeting“ (vasaris susitikimas) ir rasite visus vasario mėnesio laiškus su 
žodžiu „meeting“. 

Paieška pagal laiško būseną. Jei norite rasti visus vėliavėle pažymėtus neskaitytus laiškus, atsiųstus asmenų iš 
„VIP“ sąrašo, įrašykite „flag unread vip“ (vėliavėlė neskaityti vip). Galite ieškoti ir pagal kitokius laiško požymius, 
pavyzdžiui, „attachment“ (priedas). 

Brukalo šalinimas. Atidarę laišką bakstelėkite , tada bakstelėkite „Move to Junk“ ir laiškas bus perkeltas į 
brukalo aplanką „Junk“. Jei laišką į šį aplanką perkėlėte netyčia, iškart pakratykite „iPad“ ir veiksmas bus 
atšauktas. 

Mėgstamiausių pašto dėžučių pažymėjimas. Mėgstamiausios pašto dėžutės rodomos pašto dėžučių sąrašo 
viršuje, todėl jas lengva pasiekti. Jei norite pažymėti, kad tam tikra pašto dėžutė būtų įtraukta į mėgstamiausių 
sąrašą, pašto dėžučių sąraše bakstelėkite „Edit“. Bakstelėkite „Add Mailbox“, tada pasirinkite pageidaujamą 
pašto dėžutę. 

Juodraščių iš visų paskyrų peržiūra. Pašto dėžučių sąraše bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Add Mailbox“ 
ir įjunkite pašto dėžutę „All Drafts“. 

 

Laiškų pašalinimas 
 

Laiško peržiūra ir pašalinimas. Bakstelėkite laišką, kad jį atidarytumėte. Jei norite jį ištrinti, bakstelėkite . 
Norėdami įjungti arba išjungti ištrynimo patvirtinimą eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Ask Before Deleting“. 

Laiško pašalinimas jį stumiant. Laiškų sąraše pastumkite laišką į kairę, kad pasirodytų veiksmų meniu, ir 
basktelėkite „Trash“. Arba galite pašalinti laišką vienu gestu – stumdami jį į kairę iki galo. 

Iškart kelių laiškų pašalinimas. Laiškų sąraše bakstelėkite „Edit“, pasirinkite pageidaujamus laiškus ir 
bakstelėkite „Trash“. Jei apsigalvojote, iškart pakratykite „iPad“ ir veiksmas bus atšauktas. 

Pašalinto laiško atkūrimas. Eikite į atitinkamos paskyros pašto dėžutę „Trash“ (šiukšlės), atidarykite laišką, tada 
bakstelėkite  ir laišką perkelkite. O jei laišką ištrynėte ką tik, pakratykite „iPad“ ir veiksmas bus atšauktas. Jei 
norite matyti pašalintus laiškus iš visų paskyrų, pridėkite pašto dėžutę „Trash“ – pašto dėžučių sąraše 
bakstelėkite „Edit“ ir pasirinkite ją iš sąrašo. 

Laiškų archyvavimas vietoje šalinimo. Laiškus galite ne trinti, o archyvuoti, kad prireikus lengvai juos rastumėte 
pašto dėžutėje „Archive“. Jei norite įjungti šią parinktį, eikite į „Settings“ > „Mail“ > „Accounts“ > [paskyros 
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pavadinimas] > „Advanced“ ir pasirinkite „Archive Mailbox“. Jei norėsite laišką ne archyvuoti, o pašalinti, 
palieskite ir palaikykite , tada bakstelėkite „Delete“. 

Šiukšlių tvarkymas. Galite nustatyti, kiek laiko laiškai bus laikomi pašalintų laiškų dėžutėje „Trash“. Eikite į 
„Settings“ > „Mail“ > „Accounts“ > [paskyros pavadinimas] > „Advanced“ > „Remove“. Kai kurios elektroninio 
pašto tarnybos gali nepaisyti jūsų pasirinkto nustatymo. Pavyzdžiui, „iCloud“ paskyroje elektroniniai laiškai 
laikomi ne ilgiau kaip 30 dienų, net jei pasirenkate „Never“ (nešalinti niekada). 

 

Priedai 
 

Greita priedo peržiūra. Palieskite ir palaikykite priedą, tada bakstelėkite „Quick Look“. 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo išsaugojimas programoje „Photos“. Palieskite ir palaikykite nuotrauką arba vaizdo 
įrašą, kol pasirodys meniu, tada bakstelėkite „Save Image“. 

Pastabų prieduose rašymas. Prie paveikslėlio ar PDF failo galite pridėti pastabą. Palieskite ir palaikykite priedą, 
tada bakstelėkite „Markup“ (jei tai priedas, kurį siunčiate jūs) arba „Markup and Reply“, (jei tai priedas, kurį 
gavote). Jei turite „iPad Pro“, pastabas galite rašyti naudodamiesi „Apple Pencil“. 

 

 

 

Priedo atidarymas kitoje programoje. Palieskite ir palaikykite priedą, kol pasirodys meniu, tada bakstelėkite 
programą, kurioje priedą norite atidaryti. Kai kurie priedai automatiškai turi juostą su mygtukais, kuriais galite 
atidaryti kitas programas. 

Laiškų su priedais peržiūra. Bakstelėkite , kad įjungtumėte filtravimą, tada bakstelėkite „Filtered by“ ir 
įjunkite „Only Mail with Attachments“. Laiškus su priedais iš visų paskyrų taip pat rasite pašto dėžutėje 
„Attachments“. Jei norite šią dėžutę pridėti, pašto dėžučių sąraše bakstelėkite „Edit“. 

Failo pridėjimas prie laiško. Žr. skyrelį „Elektroninių laiškų rašymas“. 

Didelių priedų siuntimas. Naudodamiesi paslauga „Mail Drop“ galite siųsti failus, didesnius, nei leidžiama jūsų 
elektroninio pašto paskyroje. Paruošę laišką su dideliu priedu bakstelėkite „Send“, tada vykdykite ekrane 
duodamus nurodymus, kaip pasinaudoti „Mail Drop“. 

  

Piešimas 

Didinamasis 
stiklas  

Tekstas 
Prierašas 

Spalvos 

Linijos storis 

Šrifto dydis 
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Darbas su keliais laiškais iškart 
 

Kelių laiškų perkėlimas arba pažymėjimas. Laiškų sąraše bakstelėkite „Edit“. Pasirinkite kelis laiškus, tada 
pasirinkite veiksmą. Jei apsigalvojote, iškart pakratykite „iPad“ ir veiksmas bus atšauktas. 

Veiksmai su laišku jį pastumiant. Laiškų sąraše pastumkite laišką į kairę, kad pasirodytų veiksmų meniu. Jei 
norite pasirinkite pirmąjį veiksmą, stumkite laišką į kairę iki galo. Jei norite pamatyti kitą veiksmą, pastumkite 
laišką į dešinę. Veiksmus, kuriuos norite matyti, galite pasirinkti nuėję į „Settings“ > „Mail“ > „Swipe Options“. 

Laiškų rūšiavimas į pašto dėžutes. Pašto dėžučių sąraše bakstelėkite „Edit“ ir galėsite sukurti naują dėžutę, taip 
pat pervadinti ar pašalinti esamą. (Kai kurių įtaisytųjų dėžučių keisti neleidžiama.) Yra kelios išmaniosios pašto 
dėžutės (pavyzdžiui, „Unread“ – neskaityti laiškai), kuriose rodomi laiškai iš visų jūsų paskyrų. Bakstelėkite tas, 
kurias norite naudoti. 

Viso dialogo peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Mail“ ir įjunkite „Organize by Thread“. Stumkite gijoje esantį 
konkretų laišką į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte galimus veiksmus. Norėdami keisti gijų rodymo 
nustatymus, eikite į „Settings“ > „Mail“. Norėdami keisti laiškų stūmimo nustatymus, eikite į „Settings“ > 
„Mail“ > „Swipe Options“. 

Laiškų filtravimas. Bakstelėkite , kad paslėptumėte laiškus, kurie netinka pagal įjungtą filtrą. Norėdami filtrą 
išjungti, bakstelėkite dar kartą. Jei norite filtrą konfigūruoti, bakstelėkite , kad filtrą įjungtumėte, tada 
bakstelėkite „Filtered by“. Filtravimo kriterijai gali būti būsena „Read“ (perskaityti) arba „Flagged“ (pažymėti 
vėliavėle), taip pat laiškai, adresuoti jums, laiškai, kuriuos atsiuntė asmenys iš „VIP“ sąrašo, ir t. t. 

 

Adresų peržiūra ir išsaugojimas 
 

Laiško gavėjų peržiūra. Atidarę laišką laukelyje „To“ bakstelėkite „More“. 

Asmens įtraukimas į kontaktus arba pridėjimas prie „VIP“ sąrašo. Bakstelėkite asmens vardą arba el. pašto 
adresą, tada bakstelėkite „Add to VIP“. Taip pat adresą galite pridėti prie naujo arba jau esamo kontakto. 

 

Laiškų spausdinimas 
 

Laiško spausdinimas. Bakstelėkite  , tada bakstelėkite „Print“. 

Laiško priedo ar paveikslėlio spausdinimas. Bakstelėkite priedą ar paveikslėlį, kad jį atidarytumėte, tada 
bakstelėkite  ir pasirinkite „Print“. 

Žr. skyrelį „AirPrint“. 
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„Music“ 
 

Apie „Music“ trumpai 
 

Per programą „Music“ galite klausytis muzikos įrašų – tiek iš savo „iPad“, tiek srautiniu būdu transliuojamų 
internetu, taip pat galite įsijungti radijo stotį „Beats 1“, kuri veikia kasdien visą parą iš studijų Los Andžele, 
Niujorke ir Londone. O įsigiję „Apple Music“ abonementą galėsite klausytis milijonų įrašų, kuriuos 
rekomenduoja muzikos ekspertai. 

Pastaba. Kad galėtumėte transliuoti turinį iš „Apple Music“ ir „Radio“, jums reikės „Wi-Fi“ arba mobiliųjų 
duomenų ryšio. Kai kuriais atvejais reikės ir „Apple ID“. Kai kurios paslaugos ir funkcijos tam tikruose 
regionuose gali neveikti, be to, funkcijos skirtinguose regionuose gali skirtis. Naudojant mobiliuosius duomenis 
gali būti taikomi papildomi mokesčiai. 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“. 

 

Prieiga prie muzikos 
 

Muzikos per „iPad“ galite klausytis keliais būdais. 

• Įsigykite „Apple Music“ abonementą. Turėdami abonementą ir „Wi-Fi“ arba mobiliųjų duomenų ryšį galite 
kiek tik norite klausytis muzikos įrašų iš „Apple Music“ katalogo ir atsisiųsti dainas, albumus bei grojaraščius. 
Žr. skyrelį „Apple Music“. 

• Klausykite radijo „Beats 1“. Nemokamą radijo stotį „Beats 1“ galite klausyti gyvai, tam nereikia jokio 
abonemento. 

• Įsigykite muzikos įrašų iš „iTunes Store“. Eikite į „iTunes Store“. Žr. skyrelį „Apie „iTunes Store“ trumpai“. 

• Naudokitės „iCloud“ muzikos biblioteka. „iCloud“ muzikos bibliotekoje yra visi jūsų importuoti, įsigyti ir iš 
„Apple Music“ pridėti bei atsisiųsti muzikos įrašai, taip pat dainos, kurias sinchronizavote per „iTunes“ savo 
kompiuteryje. „iCloud“ muzikos biblioteka prieinama turintiems „Apple Music“ ir „iTunes Match“ 
abonementą. Šią muziką rasite skiltyje „Library“. Žr. skyrelį „Library“. 

• Būkite bendrinimo su šeima grupėje. Įsigykite „Apple Music“ šeimos abonementą ir muzikos įrašų iš „Apple 
Music“ galės klausytis visi šeimos grupės nariai. Žr. skyrelį „Bendrinimas su šeima“. 

• Muzikos įrašų sinchronizavimas per kompiuterio programą „iTunes“. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per 
„iTunes“. 

 

„Apple Music“ 
 

„Apple Music“ yra mokama muzikos paslauga. Turėdami „Apple Music“ abonementą galite klausytis ir atsisiųsti 
kokių tik norite muzikos įrašų, gauti grojaraščių ir albumų rekomendacijų, pagrįstų jūsų mėgstama muzika. Taip 
pat galite klausytis daugybės radijo stočių be jokios reklamos, tūkstančių įvairių žanrų ar veiklos grojaraščių, 
sukurtų „Apple“ muzikos redaktorių ir ekspertų, su aistra atsidavusių muzikai. 

Neturintys abonemento per „Apple Music“ gali klausytis savo muzikos, saugomos prietaise „iPad“, leisti ir 
atsisiųsti anksčiau „iTunes“ įsigytas dainas, taip pat nemokamai gyvai klausytis radijo stoties „Beats 1“ laidų. 

„Apple Music“ abonemento įsigijimas. „Apple Music“ abonementą įsigyti galite pirmą kartą atidarę programą 
„Music“ arba vėliau, nuėję į „Settings“ > „Music“ > „Join Apple Music“. 

Galima įsigyti asmeninę, šeimos arba studento abonementą. 

• Asmeninis abonementas. Gausite prieigą prie viso „Apple Music“ katalogo, ekspertų rekomendacijų ir 
teminių radijo stočių. 
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• Šeimos abonementas. Neribotą prieigą prie „Apple Music“ savo prietaisuose gaus iki šešių žmonių. 

• Studento abonementas. Prieiga prie viso „Apple Music“ katalogo, asmeninių rekomendacijų ir geriausių 
naujų muzikos įrašų ir kt. už studentams skirtą kainą. 

 Jei esate patvirtintos mokymo įstaigos studentas, galite įsigyti „Apple Music“ abonementą su nuolaida 
laikotarpiui iki 48 mėnesių (4 metų). Šis laikotarpis gali būti su pertrūkiais. Studento abonementas 
parduodamas ne visuose regionuose. 

Pastaba. Jei „Apple Music“ abonemento atsisakysite, muzikos įrašų iš „Apple Music“ klausytis nebegalėsite – 
nei transliuojamų srautiniu būdu, nei tų, kuriuos atsisiuntėte. 

„Apple Music“ rodymas arba slėpimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite arba išjunkite parinktį „Show 
Apple Music“. 

Mobiliųjų duomenų naudojimas. Prietaise „iPad“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliaisiais duomenimis) 
eikite į „Settings“ > „Music“ > „Cellular Data“. Čia galite pasirinkti, ar norite siųstis arba srautiniu būdu klausytis 
muzikos įrašų naudodami mobiliuosius duomenis. Jei norite, kad srautiniu būdu visada būtų transliuojami tik 
aukščiausios kokybės įrašai, įjunkite parinktį „High Quality Streaming“. 

Pastaba. Aukštos kokybės srautinis transliavimas sunaudos daugiau mobiliųjų duomenų, be to, gali ilgiau 
užtrukti dainos paleidimas. 

 

Individualizuotos rekomendacijos 
 

Jei nurodysite, kokią muziką mėgstate, „Apple Music“ galės pasiūlyti dainų, kurios jums turėtų patikti. 

Mėgstamų žanrų ir atlikėjų pasirinkimas. Jums pirmąkart bakstelėjus „For You“ būsite paprašyti programai 
„Music“ nurodyti, ką mėgstate. Bakstelėkite žanrus, kurie jums patinka. (Tuos, kuriuos mėgstate, dukart 
bakstelėkite, o tuos, kurie jums nerūpi, palieskite ir palaikykite.) Tada bakstelėkite „Next“ ir tą patį padarykite 
su rodomais atlikėjų vardais. 

Norėdami pridėti konkretų atlikėją, kurio nėra duotame sąraše, bakstelėkite „Add Artist“ ir įrašykite atlikėjo 
vardą. „Apple Music“ atsižvelgs į jūsų pasirinkimą, kai siūlys klausytis vienokių ar kitokių dainų. 

Mėgstamų žanrų ir atlikėjų pasirinkimo keitimas. Bakstelėkite „For You“, tada bakstelėkite , paskui 
bakstelėkite „Choose Artists For You“. 
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„Library“ 
 

Kortelėje „Library“ rasite visus iš „Apple Music“ pridėtus arba atsisiųstus muzikos įrašus; muzikos įrašus ir 
muzikinius klipus, sinchronizuotus su „iPad“; muziką, įsigytą iš „iTunes“; muziką, prie kurios turite prieigą per 
„iTunes Match“. 

 

 
 

Naršymas po turimus muzikos įrašus ir jų paleidimas. Bakstelėkite meniu „Library“, pasirinkite kategoriją, 

palieskite ir palaikykite albumo paveikslėlį, tada bakstelėkite . Norėdami pamatyti ekraną „Now Playing“, 
bakstelėkite grotuvą. 

Turimų muzikos įrašų rūšiavimas. Bakstelėkite meniu „Library“, pasirinkite „Playlists“ (grojaraščiai), „Albums“ 
(albumai) arba „Songs“ (dainos) ir bakstelėkite „Sort“. 

Kitų rūšiavimo kategorijų pridėjimas. Bakstelėkite meniu „Library“, tada bakstelėkite „Edit“ ir pasirinkite kitas 
kategorijas. 

Tik tų muzikos įrašų, kurie saugomi prietaise „iPad“, rodymas. Bakstelėkite meniu „Library“, tada bakstelėkite 
„Downloaded Music“. 

Muzikos įrašų, bendrinamų iš netoliese esančio kompiuterio, leidimas. Jei iš jūsų tinklo kompiuterio 
bendrinami muzikos įrašai per „iTunes Home Sharing“, eikite į „Settings“ > „Music“, tada skiltyje „Home 
Sharing“ bakstelėkite „Sing In“. Grįžkite į programą „Music“, bakstelėkite kortelę „Library“, bakstelėkite meniu 
„Library“, bakstelėkite „Home Sharing“ ir pasirinkite bendrinamą biblioteką. 

Muzikos įrašų pašalinimas iš „iPad“. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir išjunkite parinktį „iCloud Music Library“. 
Muzikos įrašai pašalinami iš „iPad“, bet lieka saugykloje „iCloud“. Taip pat lieka muzikos įrašai, kuriuos įsigijote 
arba sinchronizavote, ir tie įrašai, kuriuos „iTunes Match“ rodo kaip atsisiųstus. 

 

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas 
 

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas į savo biblioteką. Atlikite kurį nors iš toliau nurodytų veiksmų. 

• Palieskite ir palaikykite dainą, albumą, grojaraštį ar vaizdo įrašą, tada bakstelėkite „Add to Library“. 

• Peržiūrėdami albumo ar grojaraščio turinį bakstelėkite „Add“, jei norite pridėti jį visą arba bakstelėkite , 
jei norite pridėti atskirus garso takelius. 

• Ekrane „Now Playing“ bakstelėkite . 

Pasirinkite, pagal ką rūšiuoti 

Bakstelėkite, jei norite 

paleisti albumą 

Grotuvas 
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Muzikos įrašai, kuriuos pridėsite prie savo bibliotekos prietaise „iPad“, bus pridėti ir kituose prietaisuose, 
kuriuose esate prisiregistravę prie „iTunes Store“ ir „App Store“ tuo pačiu „Apple ID“ ir esate įjungę parinktį 
„iCloud Music Library“. 

Pastaba. Kad muzikos įrašus iš „Apple Music“ galėtumėte įtraukti į savo biblioteką, turi būti įjungta parinktis 
„iCloud Music Library“ (eikite į „Settings“ > „Music“). Muzikos įrašai, įtraukti į jūsų biblioteką iš „Apple Music“, 
leidžiami tik tada, kai veikia „Wi-Fi“ arba mobiliųjų duomenų ryšys. Norėdami leisti muziką tada, kai neturite 
prieigos prie interneto, turite ją atsisiųsti į „iPad“. Žr. skyrelį „Muzikos įrašų atsisiuntimas“. 

Muzikos įrašų pridėjimas prie grojaraščio. Palieskite ir palaikykite albumą, grojaraštį, muzikos įrašą ar muzikinį 
klipą, tada bakstelėkite „Add to a Playlist“ ir pasirinkite pageidaujamą grojaraštį. 

Pirmą kartą bakstelėję „Add to Playlist“ galite pasirinkti, ar norite, kad pridedant dainas prie grojaraščio jos 
būtų automatiškai įtraukiamos ir į jūsų biblioteką. Jei pasirinksite šį nustatymą, tos dainos bus randamos ir jūsų 
kortelėje „Library“. Norėdami šį nustatymą įjungti arba išjungti eikite į „Settings“ > „Music“ > „Add Playlist 
Songs“. 

Muzikos įrašų pašalinimas iš bibliotekos. Palieskite ir palaikykite dainą, albumą, grojaraštį ar muzikinį klipą, 
tada bakstelėkite „Delete from Library“. 

 

Muzikos įrašų atsisiuntimas 
 

Norėdami klausytis muzikos įrašų, kai „iPad“ neprijungtas prie interneto, pirmiau turite tuos įrašus atsisiųsti. 

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ atsisiuntimas. Įtraukę į biblioteką garso įrašą, albumą ar grojaraštį 
bakstelėkite . Žr. skyrelį „Muzikos įrašų iš „Apple Music“ įtraukimas“. 

Pastaba. Kad muzikos įrašus iš „Apple Music“ galėtumėte įtraukti į savo biblioteką, turi būti įjungta „iCloud“ 
muzikos biblioteka (eikite į „Settings“ > „Music“ > „iCloud Music Library“). 

Automatinis muzikos įrašų iš „Apple Music“ atsisiuntimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „Automatic 
Downloads“. Kiekviena į biblioteką įtraukta daina bus automatiškai atsisiunčiama į „iPad“. 

„iTunes Match“ muzikos įrašų atsisiuntimas. Muzikos įrašai, kuriuos turite per „iTunes Match“, automatiškai 
rodomi „iCloud“ muzikos bibliotekoje. Norėdami juos atsisiųsti, bakstelėkite „Library“, pasirinkite kategoriją, 
pasirinkite albumą, grojaraštį ar dainą, tada bakstelėkite . 

Atsisiuntimo eigos peržiūra. Eikite į meniu „Library“ ir bakstelėkite „Downloaded Music“ > „Downloading“. 

Muzikos įrašų saugyklos vietos ribojimas. Jei prietaiso „iPad“ atmintinėje liko nedaug vietos, galite 
automatiškai pašalinti muzikos įrašus, kurių ilgesnį laiką neklausėte. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Optimize 
Storage“. 

Muzikos įrašų, išsaugotų prietaise „iPad“, pašalinimas. Palieskite ir palaikykite dainą, albumą, grojaraštį ar 
muzikinį klipą. Bakstelėkite „Remove“, tada bakstelėkite „Remove Downloads“. Elementas bus pašalintas iš 
„iPad“, bet liks „iCloud“ muzikos bibliotekoje. 

Norėdami iš „iPad“ pašalinti visas tam tikrų atlikėjų dainas eikite į „Settings“ > „Music“ > „Downloaded Music“, 
bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite simbolį , esantį prie „All Songs“ (visos dainos) arba prie atlikėjų, kurių 
muziką norite pašalinti. 

 

Muzikos įrašų paieška 
 

Muzikos įrašų iš „Apple Music“ paieška. Bakstelėkite „Search“, tada bakstelėkite neseniai ieškotą ar kitą 
siūlomą dažną paieškos užklausą. Norėdami ieškoti konkrečios muzikos, bakstelėkite paieškos laukelį, tada 
bakstelėkite „Apple Music“ ir įrašykite dainos, albumo, grojaraščio, rinkinio ar žanro pavadinimą arba atlikėjo 
vardą. Norėdami paleisti radinį, jį bakstelėkite. 

Paieška savo bibliotekoje. Bakstelėkite „Search“, tada bakstelėkite paieškos laukelį, paskui bakstelėkite „Your 
Library“ ir įrašykite dainą, albumą, grojaraštį ar atlikėją. Norėdami paleisti radinį, jį bakstelėkite.  
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Muzikos klausymas 
 

Atkūrimo valdymas. Bakstelėkite dainą, jei norite ją paleisti ir įjungti grotuvą. Bakstelėkite grotuvą, jei norite 
atidaryti langą „Now Playing“. Šiame lange galite atlikti tokius veiksmus: 

• bakstelėkite , jei norite pereiti prie kitos dainos; 

• bakstelėkite , jei norite grįžti į dainos pradžią; 

• dukart bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnę dainą, albumą ar grojaraštį. 

 

 

 

Peršokimas į bet kurią dainos vietą. Vilkite atkūrimo žymeklį. 

Greitas albumo radimas. Lange „Now Playing“ bakstelėkite garso takelį, atlikėją arba albumo pavadinimą. 

Lango „Now Playing“ slėpimas. Bakstelėkite lango „Now Playing“ viršuje esantį simbolį . 

Muzikos įrašų bendrinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Share Song“. 

Maišymas. Jei norite dainas paleisti atsitiktine tvarka, bakstelėkite .Norėdami išjungti maišymą, 
bakstelėkite šį simbolį dar kartą. Jei „iPad“ pasuktas į gulsčią padėtį, pirmiausia braukite aukštyn, tada 
bakstelėkite . 

Peržiūrėdami grojaraščio ar albumo turinį bakstelėkite „Shuffle All“. 

Kartojimas. Jei norite, kad albumas ar grojaraštis kartotųsi, bakstelėkite . Jei norite, kad kartotųsi viena 

daina, simbolį  bakstelėkite dukart. Jei „iPad“ pasuktas į gulsčią padėtį, pirmiausia braukite aukštyn, tada 

bakstelėkite . 

Dainos į traukimas į savo biblioteką. Bakstelėkite . 

Dainos žodžių rodymas. Bakstelėkite prie „Lyrics“ esantį žodį „Show“. Norėdami, kad žodžiai nebebūtų rodomi, 
bakstelėkite „Hide“. Jei „iPad“ pasuktas į gulsčią padėtį, pirmiausia braukite aukštyn, kad pamatytumėte 
parinktį „Lyrics“, tada bakstelėkite „Show“. 

Daugiau parinkčių. Bakstelėkite . 

Pažiūrėkite, kas bus grojama paskui. Braukite į viršų. Bakstelėkite dainą, jei norite paleisti ją ir tolesnes dainas. 
Jei sąrašo eilės tvarką norite keisti, vilkite . 

Atkūrimo valdymas iš užrakinimo ekrano arba atidarius kitą programą. Braukite nuo apatinio ekrano krašto, 
kad atidarytumėte valdymo centrą, tada braukite į kairę. Žr. skyrelį „Valdymo centras“. 

Bakstelėkite, jei norite paslėpti 
langą „Now Playing“ 

Bakstelėkite, jei norite matyti 
dainos žodžius 

Slinkite į viršų, jei norite pamatyti, 
kokia daina skambės paskui 



„Music“  89 
 

Muzikos transliavimas į kitą prietaisą per „Bluetooth“ arba „AirPlay“. Lange „Now Playing“ bakstelėkite  ir 
pasirinkite prietaisą. Žr. skyrelius „Bluetooth“ prietaisai“ ir „Ekrano dubliavimas per „AirPlay“. 

 

„For You“ 
 

 

 

Čia rasite pagal jūsų skonį taikliai parinktus grojaraščius ir albumus. 

Pagal jūsų skonį parinktų muzikos įrašų leidimas. Bakstelėkite „For You“, palieskite ir palaikykite albumą ar 
grojaraštį, tada bakstelėkite . Bakstelėkite albumo ar grojaraščio paveikslėlį, jei norite peržiūrėti jo turinį. 

Nurodykite programai „Apple Music“, ką mėgstate. Palieskite ir palaikykite albumą ar grojaraštį, tada 
bakstelėkite „Love“ arba „Dislike“. Ekrane „Now Playing“ arba peržiūrėdami albumo ar grojaraščio turinį 
bakstelėkite , tada bakstelėkite „Love“ arba „Dislike“. Programa „Apple Music“, žinodama , ką mėgstate ir ko 
ne, į tai atsižvelgs pateikdama rekomendacijas. 

Grojaraščio elementų eilės tvarkos keitimas. Paleiskite grojaraštį, bakstelėkite grotuvą, kad atsidarytų langas 
„Now Playing“, braukite į viršų, kad pamatytumėte sąrašą „Up Next“, tada norėdami keisti dainų eilės tvarką 
vilkite jas už simbolio . 

Greitas dažniausiai grojamų albumo takelių atpažinimas. Kai kuriuose albumuose populiariausi takeliai 
pažymėti simboliu . 

Kitos darbo su muzikos įrašais galimybės. Palieskite ir palaikykite albumą ar grojaraštį, jei norite jį paleisti, 
pridėti prie savo bibliotekos, pažymėti kaip mėgstamą arba nemėgstamą ir t. t. Palieskite ir palaikykite albumą, 
jei norite pagal jo turinį sukurti radijo stotį. 

 

Grojaraščiai 
 

Muzikos įrašų suskirstymas į grojaraščius. Bakstelėkite „Library“, bakstelėkite meniu „Library“, tada 
bakstelėkite „Playlists“, paskui bakstelėkite „New“. Įrašykite grojaraščio pavadinimą ir aprašymą, tada 
bakstelėkite „Add Music“ ir pasirinkite muzikos įrašus, kuriuos norite įtraukti. 

Taip pat galite bakstelėti simbolį , esantį garso takelių sąraše, arba ekrane „Now Playing“ bakstelėti „Add to 
a Playlist“ ir pasirinkti „New Playlist“ (naujas grojaraštis). 

Grojaraščio paveikslėlio keitimas. Bakstelėkite , tada padarykite nuotrauką arba pasirinkite paveikslėlį iš 
savo nuotraukų bibliotekos. 

Braukite į kairę, kad 
pamatytumėte pasiūlymus 

Bakstelėkite, jei norite 
paleisti grojaraštį 

Braukite į viršų, jei norite 
pamatyti daugiau jums 
parinktos muzikos 
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Grojaraščio bendrinimas. Palieskite ir palaikykite grojaraštį, tada bakstelėkite „Share Playlist“. 

Prietaise „iPad“ sukurto grojaraščio redagavimas. Pasirinkite grojaraštį ir bakstelėkite „Edit“. 

• Kitų dainų pridėjimas. Bakstelėkite grojaraštį, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Add Music“ ir 
pasirinkite muzikos įrašus iš savo bibliotekos. 

• Dainos pašalinimas. Bakstelėkite grojaraštį, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite 
„Delete“. Pašalindami dainą iš grojaraščio nepašalinate jos iš „iPad“. 

• Dainų eilės tvarkos keitimas. Vilkite simbolį . 

Jei turite „Apple Music“ arba „iTunes Match“ abonementą, nauji ir redaguoti grojaraščiai pridedami prie 
„iCloud“ muzikos bibliotekos ir rodomi visuose jūsų prietaisuose. Jei nesate šių paslaugų abonentas, grojaraščiai 
bus nukopijuoti į jūsų muzikos biblioteką, kai sinchronizuosite savo „iPad“ su kompiuteriu. 

Grojaraščio ištrynimas. Palieskite ir palaikykite grojaraštį, tada bakstelėkite „Delete from Library“. 

 

„Browse“ 
 

Gaukite ekspertų rekomendacijas, kokia geriausia muzika šiandien. 

 

 

 

Naršymas po naujus muzikos įrašus. Bakstelėkite kortelę „Browse“, tada bakstelėkite viršutiniame kairiajame 
kampe esantį meniu „Browse“, jame bakstelėkite „New Music“. 

Naršymas po muzikos redaktorių sukurtus grojaraščius. Bakstelėkite meniu „Browse“, tada bakstelėkite 
„Curated Playlists“ ir pasirinkite grojaraštį, veiklą, nuotaiką, ekspertą ar žanrą. 

Muzikinių klipų peržiūra. Bakstelėkite „Videos“, tada bakstelėkite klipą, kurį norite paleisti. 

Populiariausios muzikos peržiūra. Bakstelėkite meniu „Browse“, tada bakstelėkite „Top Charts“ ir pasirinkite 
dainą, albumą ar muzikinį klipą. 

Naršymas po savo mėgstamus žanrus. Bakstelėkite meniu „Browse“, bakstelėkite „Genres“, pasirinkite 
pageidaujamą žanrą ir bakstelėkite siūlomą albumą, dainą, atlikėją, grojaraštį ar muzikinį klipą. Klausysitės 
muzikos, kurią specialiai atrinko muzikos ekspertai. 

  

Bakstelėkite, jei norite 
paleisti naują populiarų 

muzikos takelį 
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„Radio“ 
 

Funkcija „Radio“ leidžia klausytis visą parą veikiančios radijo stoties „Beats 1“, per kurią leidžiamos pasaulinio 
lygio radijo laidos, naujausia muzika ir išskirtiniai interviu su populiariais atlikėjais. Taip pat galite klausytis 
siūlomų kitų radijo stočių, kurias ekspertai sukūrė praktiškai kiekvienam muzikos žanrui atskirai. Pagal 
pasirinktą dainą ar atlikėją galite sukurti ir savo paties radijo stočių. 

 

 

 

Klausykitės tiesioginės radijo transliacijos. Bakstelėkite šiuo metu transliuojamą „Beats 1“ laidą. 

Pastaba. Kadangi „Beats 1“ yra gyvai veikianti radijo stotis, joje skambančių muzikos įrašų negalima nei 
sulaikyti, nei prasukti atgal ar į priekį. 

Klausykitės senesnių laidų ir sužinokite, kada bus transliuojamos jūsų mėgstamos laidos. Bakstelėkite „Beats 
1 Shows“, tada bakstelėkite laidą arba didžėjų. 

Klausykitės savo mėgstamo muzikos žanro. Bakstelėkite „Radio Stations“, tada bakstelėkite vienos iš siūlomų 
stočių žanrą. Jei pageidaujamos stoties neseniai klausėtės, bakstelėkite ją ekrane „Radio“. 

Sukurkite savo stotį. Palieskite ir palaikykite atlikėją ar dainą, tada bakstelėkite „Create Station“. 

Tobulinkite savo sukurtas stotis. Paleidę stotį, sukurtą pagal atlikėją ar dainą, bakstelėkite atlikėją, kad 

atsidarytų ekranas „Now Playing“, tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Play More Like This“ (jei norite, kad būtų 
leidžiama daugiau panašių muzikos įrašų) arba „Play Less Like This“ (jei norite, kad būtų leidžiama mažiau 
panašių muzikos įrašų). 

 

„iTunes Match“ 
 

Jei turite „iTunes Match“ abonementą, visa jūsų muzika gali būti laikoma saugykloje „iCloud“ – net tos dainos, 
kurias importavote iš kompaktinių diskų. Tada visą muziką pasieksite iš bet kurio savo prietaiso ir galėsite 
klausytis visos bibliotekos kad ir kur būtumėte. Daugiau apie „iTunes Match“ skaitykite „Apple“ palaikymo 
svetainės straipsnyje „iTunes Match“ abonementas“. 

„iTunes Match“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir prisijunkite, jei dar nesate to padarę. 
Tada eikite į „Settings“ > „Music“ ir įjunkite „iCloud Music Library“. 

  

Bakstelėkite, jei norite 
klausytis stoties „Beats 1“ 

Bakstelėkite, jei norite 
paleisti kitą radijo stotį 

https://support.apple.com/HT204146
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„Siri“ 
 

Muzikos atkūrimui valdyti galite pasinaudoti programa „Siri“. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, kad 
įjungtumėte „Siri“. Žr. skyrelį „Užklausos“. 

„Siri“ naudojimas. „Siri“ supranta daug įvairių komandų, kuriomis galite atlikti nemažai veiksmų. 

• Paleisti konkretų albumą, atlikėją, dainą, grojaraštį ar radijo stotį. Sakykite „play“ (paleisk) ir tada įvardykite 
pageidaujamą atlikėją, albumą, dainą, grojaraštį ar radijo stotį. Jei „Siri“ neranda, ko prašėte, paprašykite 
aiškiau. Pavyzdžiui, sakykite „play the radio station ‘Pure Pop’“ (paleisk radijo stotį „Vien popmuzika“), o ne 
„play ‘Pure Pop’“ (paleisk „Vien popmuzika“). 

• Paleisti muzikos įrašus atsitiktine tvarka. Sakykite „play (atlikėjas arba albumas) shuffled“ (paleisk (atlikėją 
arba albumą) atsitiktine tvarka). 

• Paleisti panašių muzikos įrašų. Dainai grojant sakykite „play more songs like this one“ (paleisk panašių 
dainų) arba „create a radio station based on this song“ (pagal šitą dainą sukurk radijo stotį). 

• Naršyti po „Apple Music“. Galite paleisti bet kurį „Apple Music“ muzikos įrašą pagal pavadinimą („play 
‘Smooth Sailin’ by Leon Bridges“ – paleisk Leono Bridegeso „Smooth Sailin“) arba pagal lentelę („play the 
top song from March 1991“ – paleisk 1991-ųjų kovo topą). 

• Pasirinkti muziką pagal nuotaiką. Sakykite, pavyzdžiui, „play something happy“ (paleisk ką nors smagaus) ar 
„play some upbeat music“ (paleisk linksmos muzikos). 

• Pateikti individualių užsakymų. Sakykite, pavyzdžiui, „be my DJ“ (būk mano didžėjus), „play something that I 
would like“ (paleisk ką nors, kas man patiktų), „play recommended music“ (paleisk rekomenduojamos 
muzikos), „play a Mutemath album that I’d love“ (paleisk „Mutemath“ albumą, kuris man patiktų) ar „play 
my daily playlist“ (paleisk mano dienos grojaraštį). 

• Sužinoti daugiau informacijos. Paklauskite, pavyzdžiui, „when was this album released“ (kada išleistas šis 
albumas), „what is Santigold’s most popular album“ (koks yra populiariausias Santigold albumas) ar „who 
sings ‘Used To’“ (kas dainuoja „Used To“). 

• Pridėti muzikos įrašą iš „Apple Music“ prie savo kolekcijos (reikalingas „Apple Music“ abonementas). 
Sakykite, pavyzdžiui, „add ‘This is Acting’ by Sia to My Library“ (pridėk Sios dainą „This is Acting“ prie mano 
bibliotekos) arba dainai grojant sakykite „add this to my collection“ (pridėk prie mano kolekcijos). 

• Pataisyti „Siri“. Jei „Siri“ nepaleidžia tai, ko tikėjotės, sakykite, pavyzdžiui, „no, the album“ (ne, albumą) ar 
„no, the version by David Bowie“ (ne, Davido Bowie versiją). 

„Siri“ gali padėti surasti muzikos įrašų ir „iTunes Store“. Žr. skyrelio „Naršymas ir paieška“ pastraipą 
„Paprašykite „Siri“. 

 

„Sound Check“, vienodintuvas ir garsumo ribos nustatymas 
„Sound Check“ įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Sound Check“. Funkcija „Sound Check“ 
suvienodina leidžiamų garso įrašų garsumo lygį. 

Vienodintuvo nustatymų pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „EQ“. Vienodintuvo nustatymai labiausiai 
taikomi tik muzikai, leidžiamai per programą „Music“, vis dėlto jie turi įtakos visai garso išvesčiai. 

Garsumo ribos nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Music“ > „Volume Limit“. 

Pastaba. Norėdami, kad garsumo ribos nebūtų galima keisti, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ > 
„Volume Limit“ ir bakstelėkite „Don’t Allow Changes“.
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„FaceTime“ 
 

Apie „FaceTime“ trumpai 
 

Programa „FaceTime“ skirta vaizdo ir balso skambučiams į kitus „iOS“ prietaisus arba į kompiuterius, 
palaikančius šią programą. Fotoaparatas „FaceTime“ leidžia kalbėtis matant pašnekovą. O įjungę galinį 
fotoaparatą „iSight“ (ne visuose modeliuose) galėsite parodyti, ką matote aplinkui. 

Pastaba. „FaceTime“ veikia ne visuose regionuose. 

 

 

 

Turėdami „Wi-Fi“ ryšį ir „Apple ID“ galite skambinti ir gauti skambučius per „FaceTime“ (pirmiausia turite 
prisijungti su savo „Apple ID“ arba sukurti naują paskyrą). „iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu 
„FaceTime“ skambučiai galimi ir naudojant mobiliųjų duomenų ryšį, tik jam gali būti taikomi papildomi 
mokesčiai. Žr. skyrelį „Mobiliojo ryšio duomenų nustatymai“. 

„FaceTime“ konfigūravimas. Įsitikinkite, kad „FaceTime“ įjungtas – eikite į „Settings“ > „FaceTime“. Galite 
nurodyti telefono numerį, „Apple ID“ ar el. pašto adresą, kuriuos norite naudoti programoje „FaceTime“, taip 
pat nustatyti savo skambinimo ID. 

 

Skambinimas ir atsiliepimas 
 

Skambinimas per „FaceTime“. Įsitikinkite, kad „FaceTime“ įjungtas – eikite į „Settings“ > „FaceTime“. 
Bakstelėkite „FaceTime“, tada į tam skirtą laukelį ekrano viršuje, kairėje, įrašykite žmogaus, kuriam norite 
paskambinti, vardą ar numerį. Bakstelėkite , jei norite skambinti su vaizdu, arba , jei norite skambinti be 
vaizdo. Arba bakstelėkite , kad atsidarytų programa „Contacts“ ir galėtumėte skambinti iš jos. 

Kaip palikti pranešimą. Jei niekas neatsiliepia, bakstelėkite „Leave a Message“. Taip pat skambutį galite tiesiog 
nutraukti arba pamėginti perskambinti iš naujo. 

Perskambinimas iš naujo. Bakstelėkite „FaceTime“ ir kairėje esančiame skydelyje pamatysite savo skambučių 
istoriją. Jei norite matyti tik balso skambučius, bakstelėkite „Audio“, jei tik vaizdo – „Video“. Tada bakstelėkite 
žmogaus, kuriam norite perskambinti, vardą ar numerį. Bakstelėkite , jei norite, kad žmogaus vardas ar 
numeris atsidarytų programoje „Contacts“. 

Savo atvaizdą vilkite į bet 
kurį kampą 

Perjungti kitą fotoaparatą 

Nutildyti (jūs girdėsite ir 
matysite, o pašnekovas 
matys, bet negirdės) 
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Skambučio pašalinimas iš skambučių istorijos. Bakstelėkite „FaceTime“, kad ekrane pamatytumėte savo 
skambučių istoriją. Vardą ar numerį, kurį norite iš jos pašalinti, pastumkite į kairę, tada bakstelėkite „Delete“. 

Negalite atsiliepti? Kai jums kas nors skambina per „FaceTime“, galite atsiliepti, atmesti skambutį arba 
pasirinkti kitą parinktį. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Make a FaceTime call.“ (Paskambink per „FaceTime“.) 

 

 

 

Platesnis vaizdas. Pasukite „iPad“, jei norite naudotis programa „FaceTime“ gulsčiu režimu. Jei nenorite, kad 
rodinio padėtis keistųsi, užfiksuokite vertikalią „iPad“ ekrano rodinio padėtį. Žr. skyrelį „Ekrano rodinio 
pasukimas“. 

 

Skambučių tvarkymas 
 

Daugiaprogramio režimo funkcija „Picture in Picture“ („iPad Pro“, „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose, „iPad 
mini 2“ ir vėlesniuose modeliuose). Naudodamiesi „FaceTime“, paspauskite pagrindinį mygtuką arba 
bakstelėkite . Ekrano rodinys sumažinamas ir lieka matomas ekrano kampe, todėl iš pradinio ekrano galite 
paleisti bet kurią kitą programą. Jei norite vėl matyti „FaceTime“ vaizdą visame ekrane, mažajame langelyje 
bakstelėkite . Daugiau skaitykite skyrelyje „Picture in Picture“. 

Veiksmai su skambučiais. „FaceTime“ skambučiai negali būti peradresuojami. Jei jums kalbant per „FaceTime“ 
paskambina dar kas nors, galite arba užbaigti esamą „FaceTime“ skambutį ir atsiliepti į naująjį, arba atmesti 
naująjį skambutį, arba atsakyti į jį tekstiniu pranešimu. Skambučių laukimo funkcija palaikoma tik su „FaceTime“ 
balso skambučiais. 

Balso skambučių laukimo funkcija. Jei per vieną „FaceTime“ balso skambutį jums skambina kas nors dar, galite 
arba atmesti antrąjį, arba užbaigti pirmąjį ir atsiliepti į naująjį, arba pirmąjį skambutį sulaikyti ir į antrąjį 
atsiliepti. 

Nepageidaujamų skambučių blokavimas. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ > „Blocked“ > „Add New“. Iš žmonių, 
įtrauktų į šį sąrašą, nei „FaceTime“ skambučių, nei tekstinių pranešimų negausite. Daugiau informacijos apie 
skambučių blokavimą skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Telefono numerių ir kontaktų 
blokavimas arba žinučių filtravimas prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“. 

Nusistatykite priminimą 
perskambinti vėliau 

Išsiųskite skambintojui 
žinutę 

https://support.apple.com/HT201229
https://support.apple.com/HT201229
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„Calendar“ 
 

Apie „Calendar“ trumpai 
 

 

 

 Pasinaudokite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Set up a meeting with Barry at 9.“ (Įrašyk susitikimą su Bariu 9 valandą.) 

•  „Do I have a meeting at 10?“ (Ar turiu susitikimą 10 valandą?) 

•  „Where is my 3:30 meeting?“ (Kur vyks susitikimas pusę keturių?) 

Naujo kalendoriaus įrašo pridėjimas. Dienos rodinyje palieskite ir palaikykite pageidaujamą laiką, kol atsidarys 
naujo įrašo langas, tada surašykite įrašo detales. Jei nurodysite adresą, kur turite būti, jums bus priminta laiku 
išvykti iš esamos vietos, atsižvelgiant į eismo sąlygas. 

Kalendoriaus įrašų paieška. Bakstelėkite , tada į paieškos laukelį įrašykite užklausą. Paieška atliekama jūsų 
peržiūrimų kalendorių įrašuose: pavadinimuose, pakviestųjų asmenų varduose, nurodytose susitikimo vietose ir 
pastabose. 

 Paklauskite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „What’s on my calendar for Friday?“ (Kas kalendoriuje numatyta 
penktadienį?) 

Rodinio keitimas. Bakstelėkite pageidaujamą rodinį: „Day“ (diena), „Week“ (savaitė), „Month“ (mėnuo) arba 
„Year“ (metai). Bakstelėkite , jei aktualius įrašus norite pamatyti kaip sąrašą. Savaitės arba dienos rodinyje 
rodinio mastelį keisti galite išskėsdami arba suglausdami pirštus . 

Kalendoriaus spalvos keitimas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite šalia pageidaujamo kalendoriaus 
esantį simbolį  ir iš sąrašo pasirinkite spalvą. Kai kurioms kalendorių paskyroms, pavyzdžiui, „Google“, spalvą 
nustato serveris. 

Kalendoriaus įrašo koregavimas. Palieskite ir palaikykite kalendoriaus įrašą, tada vilkite jį į pageidaujamą laiką 
arba vilkite jo pradžios ir pabaigos žymeklius. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 
9 a.m.“ (Perskirk susitikimą su Bariu kitam pirmadieniui, 9 valandai.) 

Pagrindinio kalendoriaus nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Default Calendar“. Kai įtrauksite 
kalendoriaus įrašą naudodamiesi „Siri“ ar kitomis programomis, jis bus įtrauktas į pagrindinį kalendorių. 

Rodinio keitimas Kalendoriaus įrašų paieška 

Kvietimų peržiūra 
Kalendoriaus ar paskyros 
pasirinkimas 



„Calendar“  96 
 

Kalendoriaus nustatymų keitimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ ir nustatykite, kuria diena kalendoriuje turi 
prasidėti savaitė, ar norite matyti savaičių numerius, ar pageidaujate naudoti hebrajiškas datas, ar norite 
nepaisyti automatiškai parinktos laiko juostos ir kt. 

 

Kvietimai 
 

„iCloud“, „Microsoft Exchange“ ir kai kurie „CalDAV“ serveriai leidžia siųsti ir gauti kvietimus į susitikimus. (Kai 
kurie kalendorių serveriai palaiko ne visas funkcijas.) 

Kvietimų siuntimas. „Exchange“ ir kai kuriuose kituose serveriuose galite pakviesti kitus žmones, net jei 
atitinkamą kalendoriaus įrašą padarėte ne jūs. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui 
bakstelėkite „Invitees“. Įrašykite vardus arba bakstelėkite simbolį , jei norite pasirinkti žmones iš programos 
„Contacts“. Jei nenorite būti informuoti, kai pakviestas žmogus kvietimą atmeta, nuėję į „Settings“ > „Calendar“ 
išjunkite „Show Invitee Declines“. 

Atsakymas į kvietimą. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, kuriame gavote kvietimą, arba bakstelėkite „Inbox“, 
tada bakstelėkite kvietimą. Jei įrašysite komentarą (tokią galimybę suteikia ne visi kalendoriai), jį matys tik 
kvietimo siuntėjas – kiti gavėjai nematys. Jei norite peržiūrėti atmestus kvietimus, bakstelėkite „Calendars“, 
tada įjunkite parinktį „Show Declined Events“. 

Jei norite, kad kalendoriaus įrašas netrukdytų kitiems planams. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, tada 
bakstelėkite „Availability“ ir pasirinkite „free“. Jei tai įrašas, kurį sukūrėte jūs, bakstelėkite „Show As“ ir 
pasirinkite „free“. Įrašas liks jūsų kalendoriuje, bet jei kas nors siųs kvietimą susitikti tuo metu, jiems bus 
rodoma, kad nesate užsiėmę. 

Greitas elektroninio laiško išsiuntimas kviečiamiems asmenims. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, tada 
bakstelėkite „Invitees“, paskui bakstelėkite . 

Kitokio susitikimo laiko siūlymas. Gavę kvietimą į susitikimą galite pasiūlyti kitą laiką. Bakstelėkite atitinkamą 
kalendoriaus įrašą, tada bakstelėkite „Propose New Time“. Žiūrint, kokios jūsų kalendoriaus serverio galimybės, 
organizatorius gaus arba pasiūlymą pakeisti laiką, arba el. laišką su jūsų pasiūlymu. 

 

Kelių kalendorių naudojimas 
 

 

 

„iCloud“, „Google“, „Exchange“ arba „Yahoo!“ kalendoriaus įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > 
„Accounts“, bakstelėkite paskyrą ir įjunkite „Calendar“. 

Kalendoriaus prenumerata. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Accounts“ > „Add Account“ > „Other“, tada 
bakstelėkite „Add Subscribed Calendar“. Norėdami prenumeruoti kalendorių įrašykite .ics failo universalųjį 
adresą (URL). Taip pat „iCalendar“ (.ics) kalendorių galite prenumeruoti bakstelėję jo nuorodą. 

„CalDAV“ paskyros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Accounts“ > „Add Account“ > „Other“, tada 
bakstelėkite „Add CalDAV Account“. 

Pasirinkite kalendorius, 
kuriuos norite matyti 



„Calendar“  97 
 

„macOS Server“ paskyros pridėjimas. Eikite į „Settings“ > „Calendar“ > „Accounts“ > „Add Account“ > „Other“, 
tada bakstelėkite „Add macOS Server Account“. 

Gimtadienių kalendorius. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Birthdays“ ir kalendoriuje bus rodomi 
gimtadienių įrašai iš programos „Contacts“. Jei esate prisijungę prie „Facebook“ paskyros, galite pridėti ir 
„Facebook“ draugų gimtadienius. 

Šventinių dienų kalendorius. Bakstelėkite „Calendars“ tada bakstelėkite „Holidays“ ir kalendoriuje bus 
rodomos valstybinės šventės. 

Informavimo apie kalendoriaus įrašus būdas. Eikite „Settings“ > „Notifications“ > „Calendar“. Galite pakeisti 
informavimo apie kvietimus, programose rastus kalendoriaus įrašus, artėjančių įvykių įrašus ir kt. būdą. 

Kalendoriaus įrašų, atsiųstų programos „Mail“ el. laiškuose, peržiūra. Bakstelėkite „Calendars“, tada 
bakstelėkite „Events Found in Apps“. 

Įrašo perkėlimas į kitą kalendorių. Bakstelėkite kalendoriaus įrašą, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite 
„Calendars“ ir pasirinkite kalendorių, į kurį norite įrašą perkelti. 

 

„iCloud“ kalendorių bendrinimas 
 

Jei naudojatės paslauga „Family sharing“, kalendorius, bendrinamas su visais jūsų šeimos nariais, sukuriamas 
automatiškai. Žr. skyrelį „Bendrinimas su šeima“. Be to, bet kurį „iCloud“ kalendorių galite bendrinti su kitais 
„iCloud“ naudotojais. Kai kalendorių bendrinate, kiti gali jį matyti ir, jei suteikiate leidimą, pridėti ar redaguoti 
jo įrašus. Galite bendrinti ir kitiems matomą nekeičiamąją kalendoriaus versiją. 

„iCloud“ kalendoriaus sukūrimas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Edit“ ir skiltyje „iCloud“ 
pasirinkite „Add Calendar“. 

„iCloud“ kalendoriaus bendrinimas. Bakstelėkite „Calendars“, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite 
„iCloud“ kalendorių, kurį norite bendrinti. Bakstelėkite „Add Person“ ir įrašykite žmogaus, su kuriuo norite 
bendrinti, vardą arba bakstelėkite simbolį , jei norite atidaryti programą „Contacts“. Tie, su kuriais kalendorių 
bendrinate, gaus elektroninį laišką su kvietimu. 

Asmens prieigos prie bendrinamo kalendoriaus tvarkymas. Bakstelėkite „Calendars“, bakstelėkite „Edit“, tada 
bakstelėkite atitinkamą bendrinamą kalendorių, paskui – asmenį, su kuriuo jis bendrinamas. Galite išjungti 
suteiktą galimybę redaguoti kalendorių, taip pat galite pakartotinai nusiųsti kvietimą arba atšaukti kalendoriaus 
bendrinimą. 

Pranešimų iš bendrinamų kalendorių išjungimas. Jei bendrinamame kalendoriuje kas nors atlieka pakeitimą, 
jums apie tai pranešama. Norėdami išjungti tokius pranešimus eikite į „Settings“ > „Notifications“ > 
„Calendar“ > „Shared Calendar Changes“. 

Nekeičiamosios kalendoriaus versijos bendrinimas. Bakstelėkite „Calendars“, bakstelėkite „Edit“, tada 
pasirinkite „iCloud“ kalendorių, kurį norite bendrinti. Įjunkite „Public Calendar“, tada bakstelėkite „Share Link“ 
ir nukopijuokite arba iškart išsiųskite kalendoriaus universalųjį adresą (URL). Gavęs šį adresą kalendorių 
prenumeruoti gali bet kas, jei turi atitinkamą programą, pavyzdžiui, operacinei sistemai „macOS“ skirtą 
programą „Calendar“. 
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„Photos“ 
 

Apie „Photos“ trumpai 
 

Programoje „Photos“ galite peržiūrėti, tvarkyti, bendrinti ir redaguoti nuotraukas bei vaizdo įrašus iš įvairių 
šaltinių: 

• padarytus „iPad“ fotoaparatu; 

• laikomus saugykloje „iCloud“ (žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų biblioteka“); 

• bendrinamus kitų (žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“); 

• sinchronizuotus iš kompiuterio (žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“); 

• atsisiųstus iš elektroninių laiškų, žinučių, interneto svetainių, taip pat ekrano kopijas; 

• importuotus iš fotoaparato. 

Programa „Photos“ taip pat gali greitai sukurti filmukus iš jūsų bibliotekoje esančių nuotraukų ir vaizdo įrašų (žr. 
skyrelį „Memories“). 

Funkcija „Memories“ veikia prietaise „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose. 

 

 

 

Programoje „Photos“ yra tokios kortelės: „Photos“ (nuotraukos), „Memories“ (prisiminimai), „Shared“ 
(bendrinama) ir „Albums“ (albumai). Norėdami pereiti į kitą kortelę, spauskite atitinkamą simbolį programos 
„Photos“ lango apačioje. 

• Kortelėje „Photos“ rasite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus, sudėtus į rinkinius „Years“ (metai), 
„Collections“ (kolekcijos) ir „Moments“ (akimirkos). Jei norite greitai peržiūrėti tam tikros kolekcijos arba 
tam tikrų metų nuotraukas, palieskite ir truputį palaikykite miniatiūrą, tada slinkite. 

• Kortelėje „Memories“ rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, susijusius su tam tikromis datomis, vietomis, 
žmonėmis ir pan. Žr. skyrelį „Memories“. 

• Kortelėje „Shared“ rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos bendrinote jūs arba su jumis bendrino kas nors 
kitas. Žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“. 

• Kortelėje „Albums“ galite sukurti ir peržiūrėti savo albumus. Žr. skyrelį „Nuotraukų ir vaizdo įrašų 
tvarkymas“. 

  

Bakstelėkite, jei norite 
pamatyti išsamią informaciją 

Bakstelėkite, jei norite 
peržiūrėti viso ekrano režimu 
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Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra 
 

Naršymas po savo nuotraukas ir vaizdo įrašus. Basktelėkite „Photos“, tada bakstelėkite nuotrauką. Atidarę 
vieną nuotrauką galite braukdami per miniatiūras pasirinkti kitą. Bakstelėkite miniatiūrą, jei nuotrauką norite 
atidaryti. Pastumkite nuotrauką žemyn, jei norite grįžti į rinkinį „Moments“ ar kortelę „Albums“. 

Pastaba. Pagal pradinį nustatymą, kai programoje „Photos“ nuotraukas žiūrite pagal metus ar kolekcijas, 
rodomas tik tam tikras nuotraukų kiekis. Jei norite pamatyti visas savo nuotraukas, eikite į „Settings“ > „Photos 
& Camera“ ir išjunkite „Summarize Photos“. 

 

 

 

„Live Photos“ nuotraukos paleidimas. Jei prietaisu „iPad Pro“ (9,7 colio) padarėte nuotrauką naudodamiesi 
funkcija „Live Photos“ arba jei tokią nuotrauką gavote per „iMessage“, „iCloud Photo Sharing“ ar „AirDrop“, 
galite ją paleisti savo prietaise „iPad“ (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija). Norėdami paleisti 
nuotrauką, palieskite ją ir palaikykite. 

Jei kas nors tokią nuotrauką bendrina elektroniniu paštu, ją gausite kaip įprastinę 12 MP nuotrauką. („Live 
Photos“ nuotraukoje, kurią galima padaryti kai kuriais „iPhone“ ir „iPad“ modeliais, papildomai užfiksuojamos 
akimirkos prieš fotografavimą ir po jo.) 

„Live Photos“ nuotraukos pavertimas įprastine. Atidarykite „Live Photos“ nuotrauką, bakstelėkite , tada 
basktelėkite  ir pasirinkite „Duplicate as Still Photo“. 

Informacijos apie nuotrauką ar vaizdo įrašą peržiūra. Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, tada bakstelėkite 
„Details“ arba braukite į viršų, kad būtų parodyta: 

• Susiję prisiminimai. Žr. skyrelį „Memories“. 

• Programos „Photos“ atpažinti žmonės. Žr.skyrelį „People“. 

• Jei įmanoma, vieta, kur nuotrauka ar vaizdo įrašas padaryti ir nuoroda į nuotraukas ir vaizdo įrašus, 
padarytus netoliese. Žr. skyrelį „Places“. 

Nuotraukų paieška. Kortelėje „Photos“, „Memories“ arba „Albums“ bakstelėkite  ir ieškokite nuotraukų 
pagal datą (mėnesį ir metus), vietą (miestą ir šalį), kategoriją (pavyzdžiui, „beach“ (paplūdimys) ar „sunset“ 
(saulėlydis)), žmogų (pavyzdžiui, Addie ar Jules). 

 

Bakstelėkite, jei norite 
pamatyti redagavimo įrankius 

Braukite, jei norite peržiūrėti 
kitas nuotraukas 

Bakstelėkite nuotraukos, kurią 
norite atidaryti, miniatiūrą 
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Peržiūrėdami nuotrauką ar vaizdo įrašą, bakstelėkite, kad pasirodytų arba būtų paslėpti valdikliai. Jei norite 
pereiti į priekį ar atgal, braukite atitinkamai į kairę arba į dešinę. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Show me photos from July.“ (Parodyk nuotraukas iš liepos mėnesio.) 

•  „Show me photos of California.“ (Parodyk nuotraukas iš Kalifornijos.) 

•  „Show me photos of the beach.“ (Parodyk nuotraukas iš paplūdimio.) 

• „Show me photos of Alex.“ (Parodyk nuotraukas su Aleksu.) 

Mastelio keitimas. Nuotrauką dukart bakstelėkite arba išskėskite ar suglauskite pirštus. Padidintą nuotrauką 
galite stumdyti, kad pamatytumėte kitas jos dalis. 

Vaizdo įrašo paleidimas. Bakstelėkite . Jei norite įjungti arba išjungti viso ekrano režimą, dukart bakstelėkite 
ekraną. 

Nuotraukų kaip skaidrių pateikties žiūrėjimas. Atidarę nuotrauką bakstelėkite  , tada bakstelėkite 
„Slideshow“. Norėdami sustabdyti skaidrių pateiktį, bakstelėkite ekraną, tada bakstelėkite . Bakstelėkite 
„Options“, jei norite pasirinkti skaidrių pateikties temą, muziką ir kt. 

Jei skaidrių pateiktį ar vaizdo įrašą norite transliuoti per televizorių, skaitykite skyrelį „Ekrano dubliavimas per 
„AirPlay“. 

 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų tvarkymas 
 

Kortelėje „Albums“ rasite savo sukurtus albumus ir tuos, kurie sukurti specialiai jums pagal tai, kaip naudojatės 
programa „Photos“. Pavyzdžiui, nuotraukos, padarytos fotoaparatu „FaceTime“, automatiškai dedamos į 
albumą „Selfies“ (asmenukės). 

Jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, visas savo „iCloud“ nuotraukas rasite albume „All Photos“ (žr. 
skyrelį „iCloud“ nuotraukų biblioteka“). Jei „iCloud“ nuotraukų biblioteka nesinaudojate, vietoje minėto albumo 
matysite albumą „Camera Roll“ – jame rasite nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus prietaisu „iPad“, taip pat 
gautus iš kitų šaltinių. 

Jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, albumai yra laikomi saugykloje „iCloud“. Jie nuolat atnaujinami ir 
pasiekiami prietaisais, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“, – „iOS“ prietaisais su 8.1 ar 
vėlesne operacinės sistemos versija, „Mac“ kompiuteriu su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija 
ir svetainėje iCloud.com. 

Naujo albumo sukūrimas. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite , įrašykite pavadinimą, tada bakstelėkite 
„Save“. Pasirinkite nuotraukas bei vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į albumą, ir bakstelėkite „Done“. 

Elementų įtraukimas į jau sukurtą albumą. Miniatiūrų rodinyje bakstelėkite „Select“, pasirinkite 
pageidaujamus elementus, bakstelėkite „Add To“ ir pasirinkite albumą. 

https://www.icloud.com/
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Albumų tvarkymas. Atidarę albumų sąrašą bakstelėkite „Edit“. 

• Albumo pervadinimas. Bakstelėkite albumo pavadinimą, tada įrašykite naują pavadinimą. 

• Albumų eilės tvarkos keitimas. Palieskite albumo miniatiūrą, kad ši padidėtų, ir nuvilkite albumą į kitą vietą. 

• Albumo pašalinimas. Bakstelėkite . 

 Pastaba. Albumų, kuriuos jums sukuria programa „Photos“ (pavyzdžiui, „People“, „Places“, „Selfies“) 
pašalinti neįmanoma. 

Jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, visus savo albumus galite tvarkyti bet kuriame prietaise su 
operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei prietaise įjungta „iCloud“ nuotraukų biblioteka. 

Mėgstamiausių nuotraukų ir vaizdo įrašų pažymėjimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą bakstelėkite  ir 
elementas bus automatiškai pridėtas prie albumo „Favorites“. Nuotrauka ar vaizdo įrašas vienu metu gali būti ir 
kitame, ir „Favorites“ albume. 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų paslėpimas. Nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite turėti, bet nenorite jų rodyti, 
pasirinkite miniatiūrų rodinyje bakstelėję „Select“. Tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Hide“. Pažymėtos 
nuotraukos ir vaizdo įrašai perkeliami į albumą „Hidden“. 

Pastaba. Nuotraukos ir vaizdo įrašai nebebus matomi rinkiniuose „Moments“, „Collections“, „Years“ ir 
„Memories“, bet vis tiek liks kortelėje „Albums“. 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pašalinimas iš „Photos“. Bakstelėkite „Photos“, tada bakstelėkite nuotrauką ar 
vaizdo įrašą, paskui bakstelėkite  ir pasirinkite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Pašalintos nuotraukos ir 
vaizdo įrašai laikomi „iPad“ albume „Recently Deleted“, o etiketėje prie jų rodoma, po kiek dienų jie bus 
negrįžtamai pašalinti iš „iPad“. Jei nuotrauką ar vaizdo įrašą norite pašalinti negrįžtamai, bakstelėkite 
pageidaujamą elementą, pasirinkite „Delete“ ir bakstelėkite „Delete Photo“ arba „Delete Video“. Jei naudojatės 
„iCloud“ nuotraukų biblioteka, nuotraukos negrįžtamai pašalinamos iš visų jūsų prietaisų, kuriuose naudojatės 
„iCloud“ nuotraukų biblioteka prisijungę tuo pačiu „Apple ID“. 

Pašalintos nuotraukos ar vaizdo įrašo atkūrimas. Albume „Recently Deleted“ bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo 
įrašą, tada bakstelėkite „Recover“, paskui bakstelėkite „Recover Photo“ arba „Recover Video“. Elementas bus 
perkeltas į albumą „Camera Roll“ arba, jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, – į albumą „All Photos“. 

Norėdami atkurti iškart ne vieną nuotrauką ar vaizdo įrašą, bakstelėkite albumą „Recently Deleted“, 
bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite atkurti, ir bakstelėkite 
„Recover“. 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pašalinimas iš albumo. Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, paskui 
bakstelėkite . Tada galite pasirinkti, ar norite tik pašalinti iš albumo ar apskritai pašalinti iš „iCloud“ nuotraukų 
bibliotekos visuose jūsų prietaisuose. 

 

„Memories“ 

 

Programa „Photos“ iš jūsų bibliotekos nuotraukų ir vaizdo įrašų sukuria rinkinius, vadinamus prisiminimais 
(angl. memories). Kortelėje „Memories“ rasite ir prisiminimų filmus su muzika. Galite juos pasilikti ir bendrinti 
su kitais. (Jei prisiminimų kolekcijos sukurtos iš albumų, kuriuose nėra pakankamai nuotraukų ir vaizdo įrašų, 
programa prisiminimų filmo nesukurs.) Prisiminimų filmą galite sukurti ir iš jūsų sukurtų albumų. Prisiminimų 
rinkiniai gali būti sukurti pagal: 

• vietovę, pavyzdžiui, mėgstamą atostogų vietą arba vietą netoli jūsų namų; 

• ypatingus įvykius, pavyzdžiui, gimtadienius, atostogas; 

• aplinką, pavyzdžiui, paplūdimys, miškas; 

• šeimos ar draugų nuotraukas. 
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Prisiminimų filmo paleidimas. Bakstelėkite „Memories“, tada bakstelėkite pageidaujamą prisiminimą, paskui 
bakstelėkite . Norėdami sulaikyti filmą, bakstelėkite leidžiamą filmą , tada bakstelėkite . 

Prisiminimų filmo persukimas į priekį arba atgal. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, kad būtų parodyti 
valdikliai, tada braukite į kairę arba į dešinę atitinkamoje juostoje. 

Prisiminimo iš albumo peržiūra. Bakstelėkite sukurtą albumą, tada bakstelėkite . Norėdami pridėti jį prie 
„Memories“, braukite į viršų ir bakstelėkite „Add to Memories“. 

Prisiminimo išsaugojimas mėgstamiausių prisiminimų albume. Palieskite ir palaikykite prisiminimą, tada 
bakstelėkite „Favorite Memories“. 

Atostogų prisiminimų sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite „Show Holiday Events“. 

 

 

 

Nuotaikos pakeitimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite nuotaiką arba braukite 
nuotaikas į kairę arba į dešinę, jei norite pasirinkti kitą. (Kiekviena nuotaika turi kitokį pavadinimą, garso takelį ir 
redagavimo stilių.) 

Bakstelėkite, jei norite pamatyti 
prisiminimą ir jo turinį 

Pasirinkite nuotraukas, kurias 
norite pašalinti iš prisiminimo 

Bakstelėkite, jei norite paleisti 
prisiminimų filmą 
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Trukmės keitimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite trukmę arba braukite, kad 
galėtumėte pasirinkti trumpą (angl. short), vidutinę (angl. medium) ar ilgą (angl. long). Kai kuriuose filmuose 
tam tikrų trukmės variantų gali nebūti. 

 

 

 

Prisiminimo redagavimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite . Čia galėsite atlikti 
įvairius veiksmus. 

• Redaguoti pavadinimą. Bakstelėkite „Title“, tada bakstelėkite pavadinimą ir jo prierašą ir juos redaguokite. 
Paskui pasirinkite pavadinimo stilių. 

• Pasirinkti kitokią muziką. Bakstelėkite „Music“, tada pasirinkite garso takelį arba garso įrašą iš savo muzikos 
bibliotekos (galima naudoti tik tuos įrašus, kurie saugomi jūsų prietaise „iPad“). 

• Pasirinkti norimą trukmę. Bakstelėkite „Duration“. 

• Pasirinkti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Bakstelėkite „Photos & Videos“, tada bakstelėkite , paskui 
bakstelėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite įtraukti į filmą. Atžymėkite nuotraukas ir vaizdo 
įrašus, kuriuos norite pašalinti iš prisiminimų filmo. 

• Apkarpyti prisiminimų filme naudojamą vaizdo įrašą. Bakstelėkite „Photos & Videos“, tada bakstelėkite 
vaizdo įrašą laiko juostoje ir jį apkarpykite. Žr. skyrelį „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“. 

 

 

  

Bakstelėkite, jei norite 
pakeisti nuotaiką 

Bakstelėkite, jei norite 
redaguoti prisiminimų filmą 

Bakstelėkite, jei norite 
pakeisti trukmę 
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„People“ 
 

Programa „Photos“ jūsų nuotraukų bibliotekoje ieško žmonių veidų ir dažniausiai randamus veidus prideda prie 
albumo „People“. Galite nurodyti žmonių, kuriuos randa programa „Photos“, vardus, pridėti žmones, kurie 
randami rečiau, pažymėti mėgstamiausius žmones ir peržiūrėti prisiminimus, kuriuose būtų tam tikri asmenys. 
Kuo daugiau nuotraukų turite, tuo ilgiau užtrunka pirmoji paieška. 

Pastaba. Žmonės, identifikuoti albume „People“ su kitais prietaisais nesinchronizuojami. Funkcija „People“ 
veikia prietaisuose „iPad Air“ ar vėlesniuose modeliuose. 

Kitų žmonių pridėjimas. Bakstelėkite „Albums“, tada bakstelėkite „People“, paskui bakstelėkite „Add People“ ir 
pasirinkite pageidaujamus žmones, tada bakstelėkite „Add“. 

Žmonių susiejimas. Jei albume „People“ vienas žmogus rodomas kaip du atskiri asmenys ar dar daugiau, 
bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite visus to žmogaus rodymo atvejus, paskui bakstelėkite „Merge“. 

Klaidingai atpažintų žmonių pašalinimas. Bakstelėkite asmenį „Photos“ albume, tada bakstelėkite „Show All“, 
kad pamatytumėte visas nuotraukas, kuriose jis yra. Bakstelėkite „Select“, bakstelėkite „Show Faces“, 
bakstelėkite klaidingai atpažintą veidą, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Not This Person“. 

Nuotraukų su tam tikru asmeniu peržiūra. Bakstelėkite „Albums“, tada bakstelėkite „People“, paskui 
bakstelėkite asmenį. 

Vardo priskyrimas asmeniui. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „People“, tada bakstelėkite asmenį, paskui 
bakstelėkite „Add Name“ ir įrašykite vardą arba bakstelėkite vardą sąraše, jei toks yra (vardai sąraše paimami iš 
programos „Contacts“). 

Mėgstamiausių žmonių pažymėjimas. Albume „People“ bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite vieną ar kelis 
žmones, paskui bakstelėkite „Favorite“. Taip pat asmenį galite vilkti į plotą „Favorites“. 

Norėdami asmenis pašalinti iš mėgstamiausių bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite žmones, kuriuos norite 
pašalinti, paskui bakstelėkite „Unfavorite“. 

Žmonių slėpimas ir rodymas. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „People“, bakstelėkite „Select“, tada 
bakstelėkite žmogų, kurį norite paslėpti, paskui bakstelėkite „Hide“. Jei tam tikrų žmonių norite nebeslėpti, 
bakstelėkite „Show Hidden People“, bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite reikiamus žmones, paskui 
bakstelėkite „Unhide“. Nuotraukos, kuriose yra paslėptas žmogus, nerodomos rinkiniuose „Moments“, 
„Collections“, „Years“ ir „Memories“, bet yra matomos albumuose. 

Paslėptų žmonių rodymas. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „People“, braukite į viršų, tada bakstelėkite 
„Show Hidden People“. Norėdami peržiūrėti visas nuotraukas su paslėptais žmonėmis, bakstelėkite „Albums“, 
tada bakstelėkite „Hidden“. 
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„Places“ 
 

Albume „Places“ sukuriami nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkiniai pagal vietas, kuriose tos nuotraukos ar vaizdo 
įrašai padaryti. Albumo rinkiniai rodomi žemėlapyje. Į šį albumą patenka tik tokios nuotraukos ir vaizdo įrašai, 
kuriuose išsaugota buvimo vietos informacija (GPS duomenys). 

Peržiūra pagal vietą. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „Places“, tada bakstelėkite rinkinį. Norėdami matyti 
daugiau konkrečių vietų, žemėlapį galite padidinti. 

Vietų sąrašo peržiūra. Atidarę žemėlapį bakstelėkite „Grid“. 

Vietos peržiūra programoje „Maps“. Ekrane „Details“ bakstelėkite vietos pavadinimą ar adresą. 

Pagal vietą sukurto prisiminimų filmo peržiūra. Bakstelėkite „Albums“, bakstelėkite „Places“, tada bakstelėkite 

vietą, kurioje yra ne viena nuotrauka, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite . 

 

„iCloud“ nuotraukų biblioteka 
 

„iCloud“ nuotraukų bibliotekoje automatiškai išsaugomas jūsų padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų aukščiausios 
raiškos variantas originaliu formatu. „iCloud“ nuotraukų bibliotekoje esančias nuotraukas ir vaizdo įrašus galite 
pasiekti iš bet kokio prietaiso, kuriame esate prisijungę tuo pačiu „Apple ID“. 

Nuotraukas ir vaizdo įrašus „iOS“ prietaisuose ir „Mac“ kompiuteriuose galite atidaryti programa „Photos“. Jūsų 
padaryti pakeitimai bus išsaugoti visuose prietaisuose. Žr. skyrelį „Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų 
apkarpymas“. 

Kad galėtumėte naudotis „iCloud“ nuotraukų biblioteka, jums reikės prietaiso su operacine sistema „iOS 8.1“ ar 
vėlesne versija, „Mac“ kompiuterio su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija arba kitokio 
kompiuterio su programa „iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija. 

Pastaba. Jei įjungiate „iCloud“ nuotraukų biblioteką, nebegalėsite naudotis programos „iTunes“ nuotraukoms ir 
vaizdo įrašams su „iPad“ sinchronizuoti. 

„iCloud“ nuotraukų bibliotekos įjungimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“ arba „Settings“ > „Photos & 
Camera“. 

Saugyklos optimizavimas arba aukščiausios raiškos nuotraukų ir vaizdo įrašų palikimas prietaise „iPad“. Jei 
esate užsisakę didesnį kaip 5 GB saugyklos „iCloud“ planą, „iPad“ saugyklos optimizavimas yra įjungtas 
automatiškai. Ši funkcija aukščiausios raiškos nuotraukas ir vaizdo įrašus laiko saugykloje „iCloud“, o prietaise 
„iPad“ palieka tik žemos raiškos failų versijas. Jei norite savo prietaise pasilikti aukščiausios kokybės originalus, 
eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“ ir bakstelėkite „Download and Keep Originals“. Bet kuriuo atveju jūsų 
originalai bus laikomi saugykloje „iCloud“. 

Aukščiausios raiškos nuotraukos ar vaizdo įrašo atsisiuntimas. Jei originalių versijų prietaise „iPad“ nelaikote, 
tiesiog išskėsdami pirštus elementą padidinkite iki 100 % arba bakstelėkite . 

Pastaba. Kad nuotraukos ir vaizdo siužetai būtų įkeliami į „iCloud“ nuotraukų biblioteką, „iPad“ turi būti 
prijungtas prie interneto. „iPad“ modeliuose su mobiliuoju ryšiu naudojantis mobiliaisiais duomenimis vienu 
kartu leidžiama įkelti iki 100 MB. 

Jei jūsų įkeliamų nuotraukų ir vaizdo siužetų dydis viršija jūsų saugyklos planą, saugyklos „iCloud“ planą galite 
pakeisti. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Storage“ > „Change Storage Plan“ ir pasirinkite iš siūlomų variantų. 
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Mano nuotraukų srautas 
 

Funkcija „Mano nuotraukų srautas“ automatiškai įkelia jūsų naujausias nuotraukas į saugyklą „iCloud“, todėl 
galite jas atsisiųsti į prietaisus, kuriuose nesinaudojate „iCloud“ nuotraukų biblioteka. („Mano nuotraukų 
srautas“ nekelia nei nuotraukų, darytų su funkcija „Live Photos“, nei vaizdo įrašų.) 

Nuotraukos, įkeliamos per funkciją „Mano nuotraukų srautas“, neskaičiuojamos kaip užimančios saugyklos 
„iCloud“ vietą. Saugykloje „iCloud“ jos laikomos 30 dienų (iki 1000 nuotraukų). Atsisiųskite nuotraukas į savo 
kompiuterį ar „iOS“ prietaisą, jei norite išsaugoti jas visam laikui. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo 
svetainės straipsnyje „DUK apie mano nuotraukų srautą“. 

Funkcijos „Mano nuotraukų srautas“ įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“ arba 
„Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite arba išjunkite „My Photo Stream“. 

Funkcija „Mano nuotraukų srautas“ nenaudojant „iCloud“ nuotraukų bibliotekos. Nuotraukos, padarytos 
prietaisu „iPad“, kai išeinate iš programos „Camera“ ir esate prisijungę prie „Wi-Fi“, yra įkeliamos į albumą „My 
Photo Stream“. Bet kurios naujos nuotraukos, įskaitant ekrano kopijas ir nuotraukas, atsisiųstas iš elektroninių 
laiškų, taip pat rodomos albume „My Photo Stream“. „iPad“ albume „My Photo Stream“ rasite ir nuotraukos, 
pridėtas prie nuotraukų srauto kituose jūsų prietaisuose. 

Albumo „My Photo Stream“ turinio tvarkymas. Albume „My Photo Stream“ bakstelėkite „Select“. 

• Geriausių kadrų išsaugojimas prietaise „iPad“. Pasirinkite nuotraukas, tada bakstelėkite „Add To“. 

• Bendrinimas, spausdinimas arba kopijavimas. Pasirinkite nuotraukas, tada bakstelėkite . 

• Nuotraukų pašalinimas. Pasirinkite nuotraukas, tada bakstelėkite . 

Pastaba. Nors ištrintos nuotraukos pašalinamos iš albumo „My Photo Stream“ visuose jūsų prietaisuose, 
originalios jų versijos lieka tame prietaise, kuriuo buvo padarytos. Nuotraukos, kurias išsaugojote kitame 
prietaiso arba kompiuterio albume, taip pat nepašalinamos. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „DUK 
apie mano nuotraukų srautą“. 

 

„iCloud“ nuotraukų bendrinimas 
 

Funkcija „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ leidžia pakviesti kitus, kurie taip pat naudojasi šia funkcija, peržiūrėti 
jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus. Jei jie naudojasi funkcija „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ prietaisuose su 
operacine sistema „iOS 6“ ar vėlesne versija arba „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.8“ ar 
vėlesne versija, jie gali peržiūrėti jūsų albumus ir, jei panorėtų, komentuoti. Jei jie naudoja operacinę sistemą 
„iOS 7“ ar vėlesnę versiją arba „OS X 10.9“ ar vėlesnę versiją, jie gali pridėti savo nuotraukų ir vaizdo įrašų. Be 
to, savo albumą galite publikuoti interneto svetainėje, kad jį matytų, kas tik nori. Funkcija „iCloud“ nuotraukų 
bendrinimas“ veikia tiek su funkcijomis „iCloud“ nuotraukų biblioteka“ bei „Mano nuotraukų srautas“, tiek be 
jų. 

Pastaba. Kad veiktų funkcija „iCloud nuotraukų bendrinimas“, „iPad“ turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“. Ši funkcija 
veikia ir per „Wi-Fi“, ir per mobiliuosius tinklus. Gali būti taikomi mobiliųjų duomenų mokesčiai. Daugiau 
skaitykite skyrelyje „Mobiliojo ryšio duomenų nustatymai“. 

 

https://support.apple.com/HT201317
https://support.apple.com/HT201317
https://support.apple.com/HT201317
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Funkcijos „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Photos“. Arba eikite į 
„Settings“ > „Photos & Camera“ ir įjunkite „iCloud Photo Sharing“. 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas. Atidarę nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkę kelias nuotraukas ar 
vaizdo įrašus bakstelėkite , tada bakstelėkite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarą, tada bendrinkite 
elementus įkeldami į jau sukurtą bendrinamą albumą arba pasirinkite naują. Kitus žmones pakviesti peržiūrėti 
jūsų bendrinamą albumą galite naudodami jų elektroninio pašto adresą arba mobiliojo telefono numerį, kuriuo 
jie gauna žinutes. 

Įgalinkite viešą interneto svetainę. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui bakstelėkite 
„People“ ir įjunkite „Public Website“. Jei norite pranešti apie svetainę kitiems, bakstelėkite „Share Link“. 

Elementų pridėjimas į bendrinamą albumą. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui 
bakstelėkite simbolį , pasirinkite pageidaujamus elementus ir bakstelėkite „Done“. Galite pridėti komentarą 
ir tada bakstelėti „Post“. 

Elementų pašalinimas iš bendrinamo albumo. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite albumą, paskui 
bakstelėkite „Select“, pasirinkite nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti, ir bakstelėkite simbolį . 
Kad galėtumėte atlikti šį veiksmą, turite būti arba albumo, arba nuotraukos savininkas. 

Komentarų pašalinimas iš bendrinamo albumo. Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo siužetą su komentaru, kurį 
norite pašalinti. Bakstelėkite ekrano apačioje esančią komentarų plotą, tada palieskite ir palaikykite komentarą, 
paskui bakstelėkite „Delete“. Kad galėtumėte atlikti šį veiksmą, turite būti arba albumo, arba komentaro 
savininkas. 

Bendrinamo albumo pervadinimas. Bakstelėkite „Shared“, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite senąjį 
pavadinimą ir įrašykite naująjį. 

Prenumeratorių pridėjimas ir pašalinimas, pranešimų įjungimas ir išjungimas. Pasirinkite bendrinamą albumą, 
tada bakstelėkite „People“. 

Bendrinamo albumo prenumeravimas. Gavę kvietimą bakstelėkite bendrinamų elementų kortelę  , tada 
bakstelėkite „Accept“. Kvietimą galite priimti ir el. laiške. 

Elementų pridėjimas į jūsų prenumeruojamą bendrinamą albumą. Bakstelėkite „Shared“, tada bakstelėkite 
albumą, paskui bakstelėkite . Pasirinkite elementus, tada bakstelėkite „Done“. Galite įrašyti komentarą ir 
tada bakstelėti „Post“. 

Šeimos albumo peržiūra. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose programoje 
„Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“. Visi šeimos nariai gali kelti į jį 
nuotraukas, vaizdo įrašus ir komentarus, taip pat visi yra informuojami, kai į albumą kas nors įkeliama. Daugiau 
apie paslaugos „Family Sharing“ įjungimą žr. skyrelį „Bendrinimas su šeima“. 

  

Sukurkite naujų bendrinamų 
albumų arba papildykite 
esamus 
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Kiti būdai bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus 
 

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite bendrinti per programas „Mail“, „Messages“ ar jūsų įdiegtas kitas programas. 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo bendrinimas arba kopijavimas. Atidarykite nuotrauką arba vaizdo įrašą, tada 
bakstelėkite . Jei simbolio  nematote, bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų valdikliai. 

Meniu „Sharing“ bakstelėkite „More“, kad galėtumėte įjungti programas, per kurias norite bendrinti turinį. 

„Live Photos“ nuotrauką galite bendrinti per programas „iMessage“, „iCloud Photo Sharing“, „AirDrop“ ir kt. 
Bendrinama „Live Photos“ nuotrauka paleidžiama programoje „Photos“ bet kuriame „iOS“ prietaise su 
operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteryje su operacine sistema „OS X 10.11“ ar vėlesne 
versija arba interneto svetinėje iCloud.com. Prietaisuose ar programose, kuriose funkcija „Live Photos“ 
nepalaikoma, tokia nuotrauka rodoma kaip įprastinė. 

Elektroninių laiškų priedų dydžio ribą nustato jūsų paslaugų teikėjas. Jei reikia, „iPad“ gali suspausti pridedamą 
nuotrauką arba vaizdo įrašą. 

Taip pat nuotrauką ar vaizdo siužetą galite nukopijuoti ir paskui įklijuoti į elektroninį laišką ar žinutę (MMS arba 
„iMessage“). 

Prisiminimų filmo bendrinimas. Bakstelėkite leidžiamą prisiminimų filmą, tada bakstelėkite  ir pasirinkite 
bendrinimo variantą. Žr. skyrelį „Memories“. 

Iškart kelių nuotraukų ar vaizdo įrašų bendrinimas arba kopijavimas. Atidarę nuotraukų rinkinį „Moments“ 
bakstelėkite „Select“. Pasirinkę elementus, kuriuos norite bendrinti, bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo 
variantą. 

Gautos nuotraukos ar vaizdo įrašo išsaugojimas arba bendrinimas. 

• Elektroniniame laiške: bakstelėję atsisiųskite elementą, jei to dar nepadarėte, tada jį palieskite ir palaikykite, 
kad pamatytumėte bendrinimo ir kitas parinktis. 

• Žinutėje: bakstelėkite elementą pokalbyje, tada bakstelėkite . 

Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos gaunate per žinutes arba išsaugote iš interneto svetainių, rodomi kortelėje 
„Photos“. Šiuos elementus taip pat rasite albume „Camera Roll“ arba, jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų 
biblioteka, albume „All Photos“. 

 

Nuotraukų redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas 
 

Įprastines ir „Live Photos“ nuotraukas galite redaguoti tiesiog savo prietaise „iPad“. Jei nuotraukos laikomos 
saugykloje „iCloud“, jos bus atnaujinamos visuose jūsų įrenginiuose, kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ ir 
bus išsaugotos abi versijos: originali bei redaguotoji. Jei nuotrauką pašalinate, ji pašalinama iš visų jūsų 
prietaisų ir iš „iCloud“. Programos „Photos“ plėtiniai gali suteikti įvairių redagavimo galimybių. Daugiau 
skaitykite skyrelyje „Programų plėtiniai“. 

Įprastinės arba „Live Photos“ nuotraukos redagavimas. Atidarykite nuotrauką viso ekrano režimu, tada 

bakstelėkite , paskui pasirinkite įrankį. 

• Automatinio pagerinimo įrankis  patobulina nuotraukos išlaikymą, kontrastą, spalvų sotį ir kitus 
elementus. 

• Pasirinkę raudonų akių šalinimo įrankį  bakstelėkite kiekvieną akį, kurią norite pataisyti. 

• Bakstelėkite įrankį  ir programa „Photos“ pasiūlys optimalią apkirpimo formą, bet jūs galėsite ją koreguoti 
vilkdami tinklelio įrankio kampus. Jei norite nuotrauką pasukti arba ištiesinti, judinkite ratuką. Norėdami 
atšaukti lyginimo pakeitimus, bakstelėkite „Reset“. Jei norite nuotrauką pasukti 90 laipsnių, bakstelėkite . 
Norėdami pasirinkti standartinį apkirpimo formos kraštinių santykį, pavyzdžiui, 2:3 ar „Square“ (kvadratas), 
bakstelėkite . 
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• Nuotraukų filtrais  galėsite pritaikyti įvairius spalvų efektus, pavyzdžiui, „Mono“ arba „Chrome“. 

• Bakstelėkite įrankį , jei norite keisti apšvietimo („Light“), spalvų („Color“) ir nespalvoto vaizdo („B&W“) 

parinktis. Bakstelėkite rodyklę žemyn, tada bakstelėkite simbolį  prie elemento, kurį norite reguliuoti: 
„Light“, „Color“ ar „B&W“. Judinkite slankiklį, kol pasieksite norimą efektą. 

Redaguotos nuotraukos palyginimas su originalu. Palieskite ir palaikykite nuotrauką – pamatysite jos originalą. 
Atitraukite pirštą, ir matysite redaguotą variantą. 

Nepatiko rezultatas? Bakstelėkite „Cancel“, tada bakstelėkite „Discard Changes“. Kad pakeitimai būtų 
išsaugoti, bakstelėkite „Done“. 

Grįžimas prie originalo. Paredagavę nuotrauką ir išsaugoję pakeitimus, galite grįžti prie originalo. Bakstelėkite 
nuotrauką, tada bakstelėkite „Edit“ ir pasirinkite „Revert“. 

Rašymas arba piešimas nuotraukoje. Atidarykite nuotrauką viso ekrano režimu, bakstelėkite , tada 

bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Markup“. Padarykite nuotraukoje įrašą ar ką nors nupieškite 
naudodamiesi „Markup“ įrankiais. 

Vaizdo įrašo apkarpymas. Bakstelėkite , kad pasirodytų valdikliai, vilkite bet kurį kadrų juostos galą ir 
bakstelėkite „Done“. Bakstelėkite „Save as New Clip“, kad apkarpytasis vaizdo įrašas būtų išsaugotas albume 
„Videos“ (originalus vaizdo įrašas lieka nepakeistas). 

 

 

 

Sulėtintos vaizdo įrašo dalies nustatymas. Bakstelėkite , tada po kadrų juosta esančiais vertikaliais 
brūkšniais nustatykite, kurią įrašo dalį norite matyti sulėtintą (apie sulėtinto judesio filmavimo funkciją „Slo-
mo“ žr. skyrelį „Filmavimas“). 

  

Sukite ratuką, jei norite 
pasukti ar ištiesinti 

Nuotraukos pasukimas 

Pasirinkite nuotraukos 
formato standartą 
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Nuotraukų spausdinimas naudojantis paslauga „AirPrint“ 
 

Nuotraukos spausdinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Print“. 

Norėdami spausdinti kelias nuotraukas, atidarę nuotraukų albumą bakstelėkite „Select“, tada pasirinkite 
pageidaujamas nuotraukas, bakstelėkite  ir pasirinkite „Print“. Žr. skyrelį „AirPrint“. 

 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų importavimas 
 

Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite importuoti tiesiogiai iš skaitmeninio fotoaparato, SD atminties kortelės ar kito 
„iOS“ prietaiso, turinčio fotoaparatą. Naudokite fotoaparato USB adapterį su „Lightning“ jungtimi arba 
fotoaparato SD kortelių skaitytuvą su „Lightning“ jungtimi (abu parduodami atskirai). 

 

1. Įkiškite fotoaparato adapterį arba kortelių skaitytuvą į „Lightning“ lizdą arba „30-pin“ lizdą prietaise 
„iPad“. 

2. Atlikite kurį nors iš toliau išvardytų veiksmų. 

• Prijunkite fotoaparatą. USB laidu, kurį gavote su fotoaparatu, prijunkite fotoaparatą prie adapterio. 
Įjunkite fotoaparatą, tada įsitikinkite, kad jis veikia duomenų perdavimo režimu. Daugiau 
informacijos rasite fotoaparato instrukcijoje. 

• Į SD atminties kortelių skaitytuvą įkiškite kortelę. Kortelės negrūskite. Ją įkišti įmanoma tik viena 
puse. 

• Prijunkite „iOS“ prietaisą. USB laidu, kurį gavote su „iOS“ prietaisu, prijunkite prietaisą prie 
fotoaparato adapterio. Įjunkite ir atrakinkite „iOS“ prietaisą. 

3. Atrakinkite „iPad“. 

4. Atsidarys programa „Photos“ ir joje matysite nuotraukas bei vaizdo įrašus, kuriuos galima importuoti. 

5. Pasirinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos norite importuoti. 

• Importuoti visus elementus: bakstelėkite „Import All“. 

• Importuoti tik kai kuriuos elementus: bakstelėkite elementus, kuriuos norite importuoti (kiekvienas 
pažymimas varnele), tada bakstelėkite „Import“, paskui bakstelėkite „Import Selected“. 

6. Importavę nuotraukas ir vaizdo įrašus galite juos arba palikti fotoaparate, atminties kortelėje ar prietaise 
su operacine sistema „iOS“, arba iš ten pašalinti. 

7. Atjunkite fotoaparato adapterį arba kortelių skaitytuvą. 

Visas importuotas nuotraukas rasite albume „Last Import“ – jos bus pažymėtos kaip naujas įvykis. 

Jei nuotraukas norite perkelti į kompiuterį, prijunkite „iPad“ prie kompiuterio ir importuokite nuotraukas 
naudodamiesi nuotraukų programa, pavyzdžiui, „Photos“ arba „Adobe Elements“. 



„Camera“  111 
 

„Camera“ 
 

Apie „Camera“ trumpai 
 

Prietaisu „iPad“ galite daryti įprastines nuotraukas ir vaizdo įrašus tiek galiniu fotoaparatu „iSight“, tiek 
priekiniu fotoaparatu „FaceTime“. 

Prietaisu „iPad Pro“ (9,7 colio) galite daryti nuotraukas ir naudodamiesi funkcija „Live Photos“. Naudojantis šią 
funkcija užfiksuojamas ne tik momentinis vaizdas, bet ir kas vyksta prieš tai ir po to, įskaitant garsą. Modeliuose 
„iPad Pro“ (9,7 colio) su fotoaparatu „iSight“ galite naudoti blykstę „True Tone“, o su fotoaparatu „FaceTime“ – 
režimą „Retina Flash“. 

 

 

 

 

Fotografavimas 
 

Fotografavimo režimo pasirinkimas. Programoje „Camera“ galima fotografuoti keliais režimais – daryti 
įprastines, kvadratines arba panoramines nuotraukas. Norėdami pasirinkti režimą, stumkite aukštyn ar žemyn 
fotoaparato režimo etiketes arba pageidaujamą bakstelėkite: „Photo“ (įprastinė nuotrauka), „Square“ 
(kvadratinė nuotrauka) arba „Pano“ (panoraminė nuotrauka). 

Fotografavimas. Fotografuoti galima keliais būdais. 

• Atidarykite programą „Camera“, pasirinkite režimą „Photo“ arba „Square“ ir bakstelėkite fotoaparato 
užrakto mygtuką arba bet kurį garsumo mygtuką. 

• Užrakinimo ekrane braukite į kairę, kad atsirastų fotoaparato langas, tada fotografuokite. 

 Norėdami grįžti į užrakinimo ekraną paspauskite pagrindinį mygtuką. 

Pastaba. Jei norite reguliuoti fotoaparato užrakto mygtuko garsumą, keiskite nustatymą „Ringer and Alerts“ 
nuėję į „Settings“ > „Sounds“. Taip pat garsą galite nutildyti naudodami garsumo mažinimo mygtuką arba 
skambėjimo / nutildymo jungiklį (jei toks jūsų prietaise yra). (Kai kuriose šalyse fotoaparato užrakto nutildyti 
neleidžiama.) 
  

Įjunkite arba išjunkite 
„Live Photos“* 

Perjunkite kitą fotoaparatą 

Fotografavimas 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų 
parinktys 

* „iPad Pro“ (9,7 colio) 
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 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Open Camera.“ (Atidaryk „Camera“.) 

•  „Take a photo.“ (Fotografuok.) 

Tiesus kadras. Norėdami matyti tinklelį, kuris gali padėti nufotografuoti tiesų vaizdą, eikite į „Settings“ > 
„Photos & Camera“ ir įjunkite „Grid“. 

Vaizdo artinimas ir tolinimas (fotoaparate „iSight“). Norėdami vaizdą priartinti, išskėskite ant ekrano pirštus, 
norėdami patolinti – pirštus suglauskite. 

Fotografavimas naudojantis funkcija „Live Photos“ (9,7 colio „iPad Pro“ modeliuose). Įjungę funkciją „Live 
Photos“ bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką. Bus užfiksuota, kas vyksta prieš jums padarant nuotrauką ir 
po to, taip pat įrašomas garsas. Ekrane rodoma, kokia „Live Photos“ išlaikymo trukmė. „Live Photos“ 
nuotraukas galite redaguoti ir pridėti joms filtrus programoje „Photos“. 

Funkcija „Live Photos“ veikia fotografuojant ir fotoaparatu „iSight“, ir „FaceTime“. Norėdami šią funkciją įjungti 

arba išjungti, bakstelėkite  (geltona spalva reiškia, kad funkcija įjungta). 

Serijinis fotografavimas („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 4“). Palieskite ir palaikykite fotoaparato užrakto 
mygtuką, jei norite fotografuoti kadrų seriją (veikia režimuose „Square“ ir „Photo“). Užrakto garsas bus kitoks ir 
skaitiklis rodys, kiek kadrų jau padarėte. Norėdami sustabdyti fotografavimą atitraukite pirštą. Jei norite 
peržiūrėti rekomenduojamus kadrus ir išsirinkti nuotraukas, kurias verta pasilikti, bakstelėkite nuotraukų serijos 
miniatiūrą, tada bakstelėkite „Select“. Pilki taškai po miniatiūromis rodo, kurios nuotraukos rekomenduojamos. 
Jei norite kurį nors kadrą iš jų serijos nukopijuoti į programą „Photos“ kaip atskirą nuotrauką, bakstelėkite 
ratuką nuotraukos apatiniame dešiniajame kampe. Jei norite ištrinti nuotraukų seriją, bakstelėkite ją, tada 
bakstelėkite . 

Asmenukė su „Retina Flash“ (9,7 colio „iPad Pro“ modeliuose). Kaip asmenukių blykstę galite naudoti ekraną 
„Retina HD“. Įjunkite blykstę, perjunkite fotoaparatą „FaceTime“ ir bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką 
(fotoaparatui suveikus ekranas mirkteli). 

Panoraminė nuotrauka (fotoaparatu „iSight“). Pasirinkite režimą „Pano“, bakstelėkite fotoaparato užrakto 
mygtuką, tada lėtai sukite fotoaparatą rodyklės kryptimi. Jei norite baigti, dar kartą bakstelėkite mygtuką. Jei 
fotoaparatą norite sukti į priešingą pusę, pirmiau bakstelėkite rodyklę. Jei norite daryti vertikalią panoraminę 
nuotrauką, pasukite „iPad“ į gulsčią padėtį. Vertikalaus sukimo kryptį taip pat galima keisti į priešingą. 

 

 

 

Fotografavimas su laikmačiu. Jei norite būti kadre, pasinaudokite laikmačiu. Pirmiausia kur nors įtaisykite 

„iPad“, tada nustatykite, kokį vaizdą fotografuosite. Bakstelėkite , pasirinkite „3s“ (3 sekundės) arba „10s“ 
(10 sekundžių) ir bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką. 
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Fotoaparato nustatymų išsaugojimas. Fotoaparato režimo nustatymą galite išsaugoti, kad kitą kartą atidarius 
programą „Camera“ jo nereikėtų įjungti iš naujo. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir bakstelėkite 
„Preserve Settings“. Norėdami išsaugoti paskutinį naudotą fotoaparato režimą (pavyzdžiui, „Video“ ar 
„Square“) įjunkite „Camera Mode“. Prietaisuose „iPad Pro“ (9,7 colio modeliuose) galima išsaugoti ir funkcijos 
„Live Photo“ nustatymus. 

Ekrano kopija. Jei norite užfiksuoti, kas rodoma ekrane, vienu metu paspauskite ir atleiskite pagrindinį mygtuką 
ir mygtuką „Miegas / pažadinimas“. Išsaugotą ekrano kopiją rasite programoje „Photos“, kortelėje „Photos“. Ją 
taip pat pamatysite albume „Screenshots“ arba, jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, albume „All 
Photos“. 

 

Fotografavimo funkcijų reguliavimas 
 

Automatinis išlaikymas ir veidų aptikimas. Kadro vietoje, pagal kurią fotografuojant nustatomas išlaikymas, 
gali trumpai pasirodyti stačiakampis. Kai fotografuojate žmones, veido aptikimo funkcija subalansuoja išlaikymą 
daugeliui veidų. Kiekvienas rastas veidas pažymimas stačiakampiu. 

Fokusavimo ir išlaikymo užfiksavimas. Paprastai išlaikymas būna automatinis, bet jį reguliuoti galite ir rankiniu 
būdu. Prieš fotografuodami bakstelėkite ekrane reikiamą objektą ar vietą. Jei norite užfiksuoti išlaikymą ir 
fokusavimą, ekraną palieskite ir palaikykite, kol stačiakampis sumirksės. Ekrane rodoma, kad išlaikymas ir 
fokusavimas užfiksuoti. Fotografuokite tiek kartų, kiek norite. Bakstelėjus ekraną dar kartą, užfiksuotas 
išlaikymas ir fokusavimas atšaukiamas ir vėl įjungiamas automatinis režimas bei veidų aptikimo funkcija. 

Pastaba. Bakstelėjus ekraną nustatomas fokusavimas ir išlaikymas, o veidų aptikimo funkcija laikinai 
išjungiama. 

Išlaikymo reguliavimas. Bakstelėkite, kad prie išlaikymo stačiakampio pasirodytų simbolis , tada reguliuokite 
išlaikymą braukdami aukštyn arba žemyn. 

Blykstės įjungimas ir išjungimas (9,7 colio „iPad Pro“ modeliuose). Bakstelėkite . 

Patobulinkite. Prietaise „iPad“ nuotraukas galite redaguoti, o vaizdo įrašus – apkarpyti. Žr. skyrelį „Nuotraukų 
redagavimas ir vaizdo įrašų apkarpymas“. 

 

Filmavimas 
 

Programoje „Camera“ galite daryti vaizdo įrašus, įskaitant sulėtinto judesio filmavimą ir fotografavimą 
intervalais. 

Filmavimas. Pasirinkite režimą „Video“, tada bakstelėkite įrašymo mygtuką arba paspauskite bet kurį garsumo 
mygtuką – taip filmavimą pradėsite ir baigsite. Galite pasirinkti, kokios raiškos vaizdo įrašą norite daryti: 720p ar 
1080p. Filmuojama 30 kadrų per sekundę. Modeliuose „iPad Pro“ (9,7 colio) galima daryti vaizdo įrašus 1080p 
raiška, filmuojant 60 kadrų per sekundę ir 4K įrašus, filmuojant 30 kadrų per sekundę. Norėdami pakeisti vaizdo 
įrašinėjimo nustatymus eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ > „Record Video“. 

Sulėtinto judesio filmavimas („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 4“). Jei norite filmuoti sulėtintą judesį, 
pasirinkite „Slo-Mo“. Tada bus filmuojama 120 kadrų per sekundę. Vėliau redaguodami įrašą galėsite nustatyti, 
kurią jo dalį rodyti sulėtintai. Modelyje „iPad Pro“ (9,7 colio) galite pasirinkti filmavimo greitį: 120 ar 240 kadrų 
per sekundę. Norėdami pakeisti sulėtinto judesio filmavimo nustatymus eikite į „Settings“ > „Photos & 
Camera“ > „Record Slo-mo“. 

Sulėtintos vaizdo įrašo dalies nustatymas. Bakstelėkite miniatiūrą, tada bakstelėkite  ir po kadrų juosta 
esančiais vertikaliais brūkšniais nustatykite, kurią įrašo dalį norite matyti sulėtintą. 

Vaizdo artinimas ir tolinimas filmuojant (fotoaparate „iSight“). Norėdami vaizdą priartinti, išskėskite ant 
ekrano pirštus, norėdami patolinti – pirštus suglauskite. 

Fotografavimas intervalais. Pasirinkite režimą „Time-Lapse“, stabiliai įtaisykite „iPad“ vienoje vietoje ir 
bakstelėkite įrašymo mygtuką. Taip galite užfiksuoti saulėlydį, išsiskleidžiantį gėlės žiedą ar kitus lėtai 
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vykstančius įvykius. Norėdami sustabdyti fotografavimą, dar kartą bakstelėkite įrašymo mygtuką. Iš intervalais 
padarytų kadrų pagaminamas trumpas vaizdo įrašas. 

Prietaisuose su operacine sistema „iOS 9“ ir vėlesne versija fotografuojant intervalais veikia stabilizavimo 
funkcija, sumažinanti fotoaparato judėjimo efektą. 

 

„HDR“ 
 

Funkcija „HDR“ (platus dinaminis diapazonas) padeda fotografuoti, kai vaizdas yra labai kontrastingas. „iPad“ 
iškart padaro kelias nuotraukas su skirtingu išlaikymu ir jas sujungia į vieną. Rezultatas – nuotrauka su išlaikytu 
detalumu tose vietose, kur tonai šviesūs ir vidutiniai. 

Funkcijos „HDR“ naudojimas („iPad“ 3-iosios kartos ir vėlesnių modelių fotoaparate „iSight“). Bakstelėkite 
„HDR“. Kad nuotrauka pavyktų, pasistenkite nejudinti prietaiso ir žiūrėkite, kad nejudėtų objektas. 

Modeliuose „iPad Pro“ (9,7 colio) galite pasirinkti, kad funkcija „HDR“ veiktų automatiškai („HDR Auto“). Tada 
„iPad“ naudos šią funkciją, kai reikės. 

Tik „HDR“ nuotraukos varianto išsaugojimas. Eikite į „Settings“ > „Photos & Camera“ ir išjunkite „Keep Normal 
Photo“. „HDR“ nuotraukų variantai albumuose rodomi su ženkleliu „HDR“ nuotraukos kampe. 

Pastaba. Pagal pradinį nustatymą programoje „Photos“ rodomi abu nuotraukų variantai: įprastinis ir „HDR“. 

 

Peržiūra, bendrinimas ir spausdinimas 
 

Prietaisu „iPad“ padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi programoje „Photos“. Jei naudojatės „iCloud“ 
nuotraukų biblioteka, jūsų naujos nuotraukos ir vaizdo įrašai automatiškai įkeliami į visus jūsų prietaisus su 
operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei juose irgi veikia „iCloud“ nuotraukų biblioteka. Jei „iCloud“ 
nuotraukų biblioteka išjungta, iki 1000 naujausių nuotraukų iš prietaisų, kuriuose veikia „iCloud“, rasite albume 
„My Photo Stream“. 

Pastaba. Jei įjungta buvimo vietos nustatymo paslauga, kartu su nuotraukomis ir vaizdo įrašais išsaugoma 
informacija apie vietą. Ši informacija gali būti naudojama kai kuriose programose ir nuotraukų bendrinimo 
svetainėse. Žr. skyrelį „Buvimo vietos nustatymo paslauga“. 

Nuotraukų peržiūra. Programoje „Camera“ bakstelėkite miniatiūrą, esančią po fotoaparato užrakto mygtuku, ir 
braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitas neseniai darytas nuotraukas. Jei norite pamatyti visas 
nuotraukas, bakstelėkite „All Photos“ ir jos bus atidarytos programoje „Photos“. 

Bakstelėkite ekraną, jei norite, kad pasirodytų arba būtų paslėpti valdikliai. 

Bendrinimo ir spausdinimo parinktys. Atidarę nuotrauką bakstelėkite . Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“. 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas. Naudokitės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, jei norite įkelti nuotraukas ir 
vaizdo įrašus iš „iPad“ į saugyklą „iCloud“. Tada šį turinį galėsite pasiekti kitu prietaisu su operacine sistema 
„iOS 8.1“ ar vėlesne versija, jei jame esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. Taip pat nuotraukas ir 
vaizdo įrašus galite įkelti bei atsisiųsti per programą „Photos“ interneto svetainėje iCloud.com. 

„Mac“ kompiuterio nuotraukų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas su „iPad“. Pasinaudokite programos „iTunes“ 
nustatymų polangiu „Photos“. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“. 
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„Contacts“ 
 

Apie „Contacts“ trumpai 
 

Programoje „Contacts“ galite peržiūrėti ir redaguoti savo kontaktų sąrašą iš asmeninių, verslo ir kitokių paskyrų. 
Taip pat galite sukurti kontakto kortelę su informacija apie save. 

 

 

 

Naujo kontakto sukūrimas. Bakstelėkite . 

„iPad“ automatiškai siūlo sukurti kontaktus iš, pavyzdžiui, programoje „Mail“ gautų el. laiškų ar kvietimų 
programoje „Calendar“. Norėdami šią funkciją įjungti arba išjungti eikite į „Settings“ > „Contacts“ > „Contacts 
Found in Apps“. 

Galite nustatyti, kad tam tikrų kontaktų žinučių ir skambučių garsas bei vibracija veiktų net jei įjungta funkcija 
„Do Not Disturb“. Bakstelėkite pageidaujamą kontaktą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Ringtone“ 
(skambučio tonas) arba „Text Tone“ (žinutės tonas) ir įjunkite „Emergency Bypass“. 

 Pasinaudokite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „What’s my brother’s work address?“ (Koks mano brolio darbo adresas?) 

• „Sarah Castelblanco is my sister.“ (Sara Kastelblanko yra mano sesuo.) 

• „Send a message to my sister.“ (Nusiųsk pranešimą mano seseriai.) 

Kontakto paieška. Bakstelėkite kontaktų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įrašykite paieškos užklausą. 
Kontaktų galite ieškoti ir per funkciją „Paieška“ (žr. skyrelį „Paieška“). 

Greitas susisiekimas su kontaktu. Bakstelėkite vieną iš mygtukų po kontakto vardu ir pradėkite žinutę, garso ar 
vaizdo skambutį ar el. laišką. Norėdami pakeisti numatytąjį susisiekimo metodą (pavyzdžiui, skambinant) 
palieskite ir palaikykite skambučio mygtuką, tada bakstelėkite telefono numerį. 

Jei atliekate vaizdo ar garso skambučius, rašote žinutes ar el. laiškus naudodamiesi kitų tiekėjų programa, gali 
būti įmanoma tą programą nustatyti kaip numatytąją. 

Kontaktų rūšiavimo ir rodymo būdo pakeitimas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“. 

Kontakto bendrinimas. Bakstelėkite pageidaujamą kontaktą, tada bakstelėkite „Share Contact“. Žr. skyrelį 
„Bendrinimas programose“. Žmogus, su kuriuo bendrinate kontaktą, matys visą kontakto kortelės informaciją. 

Nuotraukos priskyrimas kontaktui. Bakstelėkite kontaktą, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „add 
photo“. Galite žmogų nufotografuoti arba panaudoti programoje „Photos“ jau turimą nuotrauką. 

Siųsti žinutę 

Vaizdo skambutis 

Atidaryti programoje 
„Maps“ 
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Etiketės keitimas. Jei norite pakeisti laukelio etiketę, pavyzdžiui, vietoje „Home“ (namai) turi būti „Work“ 
(darbas), bakstelėkite „Edit“. Tada bakstelėkite atitinkamą etiketę ir pasirinkite kitą iš sąrašo arba bakstelėkite 
„Custom Field“ ir sukurkite naują. 

Draugų socialinių tinklų profilių pridėjimas. Atidarę kontakto kortelę bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite 
„add social profile“. Galite pridėti „Twitter“, „Facebook“, „Flickr“, „LinkedIn“, „Myspace“ ir „Sina Weibo“ 
paskyrų vardus arba sukurti kitokį įrašą. 

Kontakto pašalinimas. Atidarykite kontakto kortelę ir bakstelėkite „Edit“. Slinkite žemyn ir pasirinkite „Delete 
Contact“. 

 

Savo kontaktinės informacijos įvedimas 
 

Savo duomenų kortelės „My Info“ pildymas. Eikite į „Settings“ > „Contacts“, bakstelėkite „My Info“ ir 
pasirinkite kontakto kortelę su savo vardu ir informacija apie jus. Jei kortelės su informacija apie save dar 
neturite, atidarykite programą „Contacts“ ir bakstelėkite . 

Kortelės „My info“ redagavimas. Bakstelėkite kontaktų sąrašo viršuje esančią kortelę „My Card“, tada 
bakstelėkite „Edit“. 

 

Kontaktų paskyros pridėjimas 
 

Kontaktus galite pridėti ne tik po vieną, bet ir kitais būdais. 

• Naudokite „iCloud“ kontaktus. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ ir įjunkite „Contacts“. 

• Importuokite „Facebook“ draugus. Eikite į „Settings“ > „Facebook“ ir sąraše „Allow These Apps to Use Your 
Accounts“ įjunkite „Contacts“. Programoje „Contacts“ atsiras grupė „Facebook“. 

• Pridėkite „Google“ kontaktus. Eikite į „Settings“ > „Contacts“, bakstelėkite savo „Google“ paskyrą ir įjunkite 
„Contacts“. 

• Pridėkite kontaktus iš „Microsoft Exchange“ sąrašo „Global Address List“. Eikite į „Settings“ > „Contacts“ ir 
bakstelėkite savo „Exchange“ paskyrą. 

• Pasinaudokite „LDAP“ arba „CardDAV“ paskyros darbo arba mokyklos katalogais. Eikite į „Settings“ > 
„Contacts“ > „Accounts“ > „Add Account“ ir bakstelėkite „Other“. Tada bakstelėkite „Add LDAP account“ 
arba „Add CardDAV account“ ir įrašykite paskyros duomenis. 

• Sinchronizuokite kontaktus iš kompiuterio. Kompiuterio programoje „iTunes“, prietaiso informacijos 
polangyje, įjunkite kontaktų sinchronizavimą. Daugiau informacijos rasite programos „iTunes“ žinyne. 

• Importuokite kontaktus iš „vCard“. Bakstelėkite su elektroniniu laišku ar žinute atsiųstą .vcf failą. 

Paieška kataloge. Bakstelėkite „Groups“, tada bakstelėkite „GAL“, „CardDAV“ arba „LDAP“ katalogą, kuriame 
norite ieškoti, ir įrašykite paieškos užklausą. Jei informaciją apie asmenį norite išsaugoti savo kontaktuose, 
bakstelėkite „Add Contact“. 

Grupės rodymas arba paslėpimas. Bakstelėkite „Groups“ ir pasirinkite grupes, kurias norite matyti. Šis 
mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei naudojatės ne vienu kontaktų šaltiniu. 

Kontaktų atnaujinimas naudojantis „Twitter“, „Facebook“ arba „Sina Weibo“. Eikite į „Settings“ > „Twitter“, 
„Settings“ > „Facebook“ arba „Settings“ > „Sina Weibo“ ir bakstelėkite „Update All Contacts“. Taip programoje 
„Contacts“ atnaujinsite kontaktų nuotraukas ir socialinių tinklų paskyrų vardus. 
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Kontaktų, kurie dubliuojasi, slėpimas 
 

Kai naudojatės kontaktais iš skirtingų šaltinių, gali būti, kad keli įrašai bus apie tą patį asmenį. Kad sąraše „All 
Contacts“ įrašai nesikartotų, kontaktai iš skirtingų šaltinių, kurių vardai tie patys, susiejami ir sujungiami į vieną. 
Atidarius tokį kontaktą rodomas užrašas „Unified Info“. 

Kontaktų susiejimas. Jei du įrašai apie tą patį žmogų automatiškai nesusiejami, galite tai padaryti rankiniu 
būdu. Bakstelėkite vieną iš įrašų, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Link Contacts“, pasirinkite 
antrąjį kontakto įrašą ir bakstelėkite „Link“. 

Jei sujungiate kontaktus, kurių vardai ar pavardės skiriasi, vardai ir pavardės atskirose kontakto kortelėse 
nesikeičia, bet sujungtoje kortelėje bus rodomas tik vienas jų variantas. Norėdami pasirinkti, kurį vardą ir 
pavardę rodyti sujungtoje kortelėje, bakstelėkite vieną iš susietų kortelių, bakstelėkite joje kontakto vardą ir 
tada bakstelėkite „Use This Name For Unified Card“. 

Pastaba. Susieti kontaktai nėra suliejami. Jei tokio kontakto informaciją pakeičiate ar pridedate, pakeitimai 
nukopijuojami į visus kontakto šaltinius, iš kurių informacija buvo paimta. 
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„Clock“ 
 

Apie „Clock“ trumpai 
 

Programoje „Clock“ galite sužinoti, koks laikas šiuo metu yra įvairiose pasaulio dalyse, taip pat galite nusistatyti 
laikmatį ar signalą, naudotis chronometru ar susidaryti kasdienį priminimų eiti miegoti ir žadintuvų tvarkaraštį. 

 

 

 

 Paklauskite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „What time is it?“ (Kiek dabar valandų?) 

•  „What time is it in London?“ (Kiek dabar valandų Londone?) 

  

Pridėti laikrodį 

Pašalinti laikrodžius ar keisti jų eilės tvarką 

Žiūrėti laikrodžius, nustatyti žadintuvą, 
suplanuoti reikalą ar nusistatyti laikmatį 
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Miegojimo laikas 
 

Nustatykite, kiek valandų norite miegoti kas naktį, ir programa „Clock“ galės priminti eiti miegoti bei ryte 
pažadinti. 

 

 

 

Priminimo eiti miegoti ir žadintuvo nustatymas. Bakstelėkite „Bedtime“, tada vadovaukitės ekrane 
pateikiamais nurodymais, kaip nustatyti priminimą ir žadintuvą. Nustatę miegojimo laiką vėliau galėsite jį keisti 
tiesiog stumdydami simbolius  ir . 

Žadintuvo skambėjimo dienų, melodijos ir garsumo nustatymas. Bakstelėkite „Bedtime“, tada bakstelėkite 
„Options“. 

Žadintuvo veikimo sustabdymas. Bakstelėkite „Bedtime“, tada vilkite ekraną žemyn, kad pasirodytų jungiklis 
„Bedtime“. 

 

Signalai ir laikmačiai 
 

Signalo sukūrimas. Bakstelėkite „Alarm“, tada bakstelėkite . Nustatykite laiką ir kitas parinktis, tada signalą 
pavadinkite (pavyzdžiui, „Palaistyti gėles“). 

Chronometro arba laikmačio naudojimas. Laikui fiksuoti naudokitės chronometru. Galite fiksuoti ir laiko 
etapus arba nustatyti laikmatį, kad jus informuotų, kada laikas baigsis. 

Patarimas. Braukite chronometrą, norėdami perjungti iš skaitmeninio į analoginį laikrodžio formatą. 

Norite užmigti paleidę muziką ar tinklalaidę? Bakstelėkite „Timer“, tada bakstelėkite „When Timer Ends“ ir 
pasirinkite apačioje esančią parinktį „Stop Playing“. 

Greitoji laikrodžio funkcijų prieiga. Braukite nuo apatinio ekrano krašto, kad atsidarytų valdymo centras, tada 
bakstelėkite . Funkciją „Timer“ per valdymo centrą pasieksite net ir tada, kai „iPad“ užrakintas. Tada galėsite 
pereiti prie kitų laikrodžio funkcijų. 

 Pasinaudokite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Set the timer for 3 minutes.“ (Nustatyk laikmatį 3 minutėms.) 

•  „Wake me up tomorrow at 7 a.m.“ (Pažadink mane rytoj 7 valandą.) 

•  „What alarms do I have set?“ (Kokius esu nustatęs signalus?) 

Išjungti žadintuvą 

Reguliuoti ėjimo miegoti 
ir kėlimosi laiką 
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„Maps“ 
 

Vietos paieška 
 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip naudotis navigacija ir vairuojant išlaikyti dėmesį, kad išvengtumėte 
pavojingų situacijų, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“. 

 

 

 

Žemėlapį galite stumti į bet kurią pusę. Jei norite žemėlapį pasukti, darykite tai dviem pirštais. Jei norite, kad 
viršuje vėl būtų Šiaurė, bakstelėkite kompaso simbolį . 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

•  „Find coffee near me.“ (Surask artimiausią kavinę.) 

•  „Show me the Golden Gate Bridge.“ (Parodyk Aukso Vartų tiltą.) 

Artinimas arba tolinimas. Jei norite priartinti, dukart bakstelėkite vienu pirštu, jei norite patolinti, vieną kartą 
bakstelėkite dviem pirštais. Taip pat galite išskėsti arba suglausti du pirštus. Artinant ar tolinant ir kol 
neatitraukiate nuo ekrano pirštų, viršuje, kairėje, rodomas mastelis. Jei norite pakeisti atstumo matavimo 
vienetus (mylios ar kilometrai), eikite į „Settings“ > „Maps“. 

Artimiausių lankytinų objektų, paslaugų vietų ar kt. paieška. Bakstelėkite paieškos laukelį, tada pasirinkite 
kategoriją (pavyzdžiui, „Food“ – maistas arba „Shopping“ – parduotuvės), paskui dominantį radinį. (Ką galima 
rasti, skaitykite svetainėje apie „iOS“ pasiekiamas funkcijas.) 

Vietos paieška. Bakstelėkite paieškos laukelį. Vietos galite ieškoti keliais būdais: 

• sankryža („Kalvarijų ir Turgaus“); 

• vietovė („Žirmūnai“); 

• objektas („Gedimino pilis“); 

• pašto kodas; 

• įstaiga („kino teatras“, „restoranai San Fransiskas Kalifornija“, „Apple Inc Niujorkas“). 

Programa „Maps“ taip pat pasiūlys vietų, kur neseniai buvote, kurių neseniai ieškojote arba į kurias gavote 
nuorodas. 

Rodinio pasirinkimas 

Rodyti dabartinę 
buvimo vietą 

Informacija apie orus 
dabartinėje buvimo vietoje 

http://www.apple.com/ios/feature-availability/#maps-nearby
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Paieškos srities keitimas. Priartinkite arba patolinkite žemėlapį arba jį pastumkite ten, kur reikia, tada 
bakstelėkite „Search Here“. 

Daugiau informacijos apie vietą. Bakstelėkite vietą, tada braukite į viršų, kad pamatytumėte visą turimą 
informaciją arba bakstelėkite , jei norite uždaryti informacijos langą. 

Stalelio ar ko nors kito užsisakymas. Kai kuriose programose su „Maps“ plėtiniais galima restorane rezervuoti 
stalelį ar užsisakyti pavėžėjimo į tam tikrą vietą paslaugą. Norėdami rasti programų, kurios veikia su „Maps“, 
eikite į „Apple Store“. 

Vietas įtraukimas į mėgstamiausias. Informacijos apie vietą lange slinkite į apačią ir bakstelėkite „Add to 
Favorites“. 

Rodinio pasirinkimas. Bakstelėkite , tada pasirinkite pageidaujamą rodinį: „Map“ (žemėlapis), „Transit“ 
(viešasis transportas) ar „Satellite“ (palydovinis vaizdas). 

Jei informacija apie viešąjį transportą nepasiekiama, bakstelėkite „View Routing Apps“, kad kelionę viešuoju ar 
kitokiu transportu galėtumėte planuoti naudodamiesi kita programa. (Neveikia modeliuose „iPad 2“, „iPad 3“ ir 
pirminiame „iPad mini“.) 

Vietos pažymėjimas. Palieskite ir palaikykite vietą žemėlapyje, kol pasirodys smeigtukas. 

 

Vietos bendrinimas 
 

Bakstelėkite smeigtuką, kad atsidarytų informacinis langas, tada bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo 
variantą, pavyzdžiui, „Mail“ ar „AirDrop“. Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“. 

 

Daugiau informacijos 
 

Daugiau informacijos apie vietą. Bakstelėkite vietą, kad pamatytumėte jos informacinį langą. Taip galite rasti 
„Yelp“ apžvalgas, telefono numerį, interneto svetainės adresą ir kt. 

Informacija apie eismo sąlygas. Rodinyje „Map“ arba „Satellite“ bakstelėkite  ir įjunkite „Traffic“. Oranžine 
spalva pažymėtos vietos, kuriose eismas vyksta lėtai, o raudonai – kuriose eismas sustoja. Norėdami peržiūrėti 
pranešimą apie avariją, bakstelėkite avarijos žymeklį. 

Padėkite tobulinti „Maps“. Jei norite pranešti apie netikslią etiketę, nepažymėtą vietą ar kitą problemą, 
bakstelėkite , tada bakstelėkite „Report an Issue“. 

 

Gaukite nuorodas 
 

Pastaba. Kad gautumėte nuorodas, „iPad“ turi būti prijungtas prie interneto. O jei norite gauti nuorodas, 
susijusias su jūsų buvimo vieta, turi būti įjungta buvimo vietos nustatymo paslauga. (Taip pat žr. skyrelį „Buvimo 
vietos nustatymo paslauga“.) 

 Pasinaudokite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Give me directions home.“ (Duok nuorodas, kaip važiuoti namo.) 

• „Transit directions to my dad’s work.“ (Viešojo transporto nuorodos į mano tėčio darbą.) 

• „What’s my ETA?“ (Kada būsiu vietoje?) 

• „Find a gas station.“ (Rask dujų degalinę.) 

Maršruto į konkrečią vietą paieška. Bakstelėkite vietą, kad atsidarytų informacija apie ją, tada bakstelėkite 
„Directions“. Gausite nuorodas, kaip ten patekti iš jūsų dabartinės vietos. Jei norite gauti nuorodas iš kitur, 
bakstelėkite „My Location“ ir įrašykite kitą vietą. 
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Alternatyvaus maršruto pasirinkimas. Jei parodomi keli galimi maršrutai, bakstelėkite pageidaujamą. 

Rodinio keitimas, norint pamatyti maršrutą automobiliu, pėsčiomis ar viešuoju transportu. Bakstelėkite 
„Drive“ (automobiliu), „Walk“ (pėsčiomis) arba „Transit“ (viešuoju transportu). 

Kai kuriuose miestuose programa „Maps“ teikia informaciją apie viešąjį transportą ir padeda susiplanuoti visą 
kelionę – nuo ėjimo į autobusų stotelę ar traukinių stotį iki išlipimo reikiamoje vietoje. 

 

 

 

Jei informacija apie viešąjį transportą jūsų vietovėje neteikiama, bakstelėkite „View Routing Apps“, kad 
naudodamiesi kita programa galėtumėte planuoti kelionę kitokiu transportu. 

Viešojo transporto stotelės įtraukimas į mėgstamiausias. Atidarę žemėlapį „Transit“ bakstelėkite viešojo 
transporto stotelę ar stotį. Slinkite į vietos kortelės apačią ir bakstelėkite „Add to Favorites“. Taip pat galite 
viešojo transporto liniją įtraukti į valdiklį „Maps Transit“ rodinyje „Šiandien“, kad galėtumėte greitai patikrinti, 
ar linija veikia sklandžiai. 

Kelionės viešuoju transportu datos ir laiko pasirinkimas. Raskite maršrutą viešuoju transportu, bakstelėkite 
„Leaving Soon“ ir pasirinkite išvykimo arba atvykimo laiką ar dieną. Bakstelėję „Transit Options“ galite 
pasirinkti, kokiomis transporto priemonėmis norite vykti. 

Maršruto bendrinimas. Raskite maršrutą, bakstelėkite „Share“ ir pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, 
„Mail“ ar „AirDrop“. Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“. 

Navigacija. Raskite maršrutą, tada bakstelėkite „Go“. 

• Girdimos nuorodos („iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). Programa „Maps“ seka, kur jūs 
esate, ir diktuoja, kaip pasiekti jūsų kelionės tikslą. Jei „iPad“ automatiškai užsirakina, „Maps“ lieka ekrane ir 
toliau balsu diktuoja, ką daryti. 

 Net jei atidarote kitą programą, „Maps“ toliau balsu diktuoja nuorodas. Norėdami grįžti į programą „Maps“ 
bakstelėkite juostą ekrano viršuje. Jei norite, kad kalbant programai „Maps“ būtų automatiškai sulaikomi 
kiti tuo metu leidžiami garso įrašai (pavyzdžiui, iš tinklalaidės arba garsinės knygos), eikite į „Settings“ > 
„Maps“ ir įjunkite „Pause Spoken Audio“. 

• Matomos nuorodos („iPad“ modeliuose vien su „Wi-Fi“ ryšiu). Kiekvieną nuorodą braukite į kairę. 

• Viso maršruto apžvalga. Bakstelėkite maršruto kortelę, tada bakstelėkite „Overview“. Norėdami grįžti į 
navigacijos režimą bakstelėkite „Resume“. 

• Nuorodų sąrašo peržiūra. Bakstelėkite maršruto kortelę, tada bakstelėkite „Details“. 

• Greitesnio maršruto pasirinkimas („iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). Jei gaunate 
pasiūlymą pasirinkti greitesnį maršrutą, norėdami jį pasirinkti bakstelėkite „Go“. Arba pasinaudokite „Siri“. 

Bakstelėkite, jei norite pamatyti nuorodų sąrašą 

Mokamų kelių ir automagistralių nustatymai 
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Sakykite maždaug taip: „Take the faster route“ (pasirink greitesnį maršrutą) arba: „Don’t change my route“ 
(nekeisk maršruto). 

 Jei kelias uždarytas, „Maps“ gali automatiškai suplanuoti kitą maršrutą. Taip pat programa gali jums pranešti 
apie eismo spūstis, kelio remontą, avariją ar kitokius dalykus jūsų maršrute. 

Navigacijos sustabdymas. Bakstelėkite „End“. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Stop navigating.“ (Sustabdyk navigaciją.) 

Nuorodų gavimas „Mac“ kompiuterio programoje „Maps“. „Mac“ kompiuteryje (su operacine sistema „OS X 
10.9“ ar vėlesne versija) atidarykite programą „Maps“, gaukite kelionės nuorodas, tada pasirinkite „File“ > 
„Share“ > „Send to [jūsų prietaisas]“. Tiek „Mac“ kompiuteris, tiek „iPad“ turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo 
pačiu „Apple ID“. 

Taip pat galite nuorodas, kurias gavote viename prietaise, žiūrėti kitame. Žr. skyrelį „Handoff“. 

 

Naudokitės pavėžėjimo paslauga 
 

Radę kelionės tikslą galite pateikti užsakymą pavėžėjimo paslaugas teikiančiai įmonei (veikia ne visuose 
regionuose). 

Užsisakyti pavėžėjimo paslaugą. Raskite kelionės tikslą, bakstelėkite „Get Directions“, tada bakstelėkite „Get a 
Ride“. Jei dar nesate įdiegę jokios pavėžėjimo paslaugų programos, bakstelėkite „Find Ride Hailing Apps“ ir 
atsisiųskite reikiamą programą iš „App Store“. 

Su „Maps“ veikiančios pavėžėjimo paslaugų programos atsisiuntimas. Reikiamos programos ieškokite nuėję į 
„App Store“. 

 

Smeigtukų arba maršrutų pašalinimas 
 

Smeigtuko pašalinimas. Bakstelėkite smeigtuką, tada bakstelėkite „Edit Location“, paskui bakstelėkite 
„Remove Marker“. 

Maršruto pašalinimas. Ankstesni maršrutai rodomi po paieškos laukeliu. Norėdami pašalinti maršrutą 
pastumkite jį į kairę, tada bakstelėkite „Remove“. 
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„3D“ ir „Flyover“ 
 

Funkcijos „3D“ ir „Flyover“ leidžia matyti trimačius vaizdus ir net apžiūrėti daugelį didžiųjų pasaulio miestų iš 
paukščio skrydžio. 

 

 

 

Trimačio žemėlapio įjungimas. Dviem pirštais braukite į viršų. (Jei trimatis vaizdas neįsijungia, žemėlapį 
priartinkite.) Geriausia naudoti palydovinį žemėlapio vaizdą. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Satellite“. 

Posvyrio kampo reguliavimas. Dviem pirštais braukite į viršų arba į apačią. 

Trimatė ekskursija su funkcija „Flyover“. Kai kuriuos miestus ir vietoves galima apžiūrėti iš paukščio skrydžio. 
Prie tokių miestų pavadinimų rodomas simbolis . (Jei nė vieno simbolio  nematote, žemėlapį patolinkite.) 
Norėdami pradėti ekskursiją bakstelėkite miesto pavadinimą, kad atsidarytų jo informacinė juosta, tada 
bakstelėkite „Tour“. 

Iš paukščio skrydžio apžiūrėti galima ir kai kurias vietoves. Bakstelėkite „Flyover Tour“ jų informacinėse 
juostose. 

Jei ekskursiją norite nutraukti, bakstelėkite „End Flyover Tour“. Norėdami grįžti į standartinį žemėlapio rodinį 
bakstelėkite , tada bakstelėkite „Map“. 
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„Home“ 
 

Apie „Home“ trumpai 
 

Programoje „Home“ galite saugiai valdyti ir automatizuoti įrenginius, kurie palaiko „Homekit“, pavyzdžiui, 
šviesas, spynas, termostatus, nuleidžiamas užuolaidas, išmaniuosius lizdus, kameras ir kt. „iPad“ programoje 
„Home“ galite kontroliuoti visus namų prietaisus, kurie pažymėti užrašu „Works with Apple HomeKit“. 

 

 

 

Sukonfigūravę savo namą ir kambarius galite valdyti kiekvieną įrenginį atskirai arba, naudodamiesi scenarijumi, 
– kelis įrenginius iškart. Pavyzdžiui, galite sukurti scenarijų „Einame miegoti“, kurį įjungus namuose būtų 
išjungiamos visos šviesos, iki 30 % prigesinamos šviesos kambaryje „pagrindinis miegamasis“, užrakinamos 
pagrindinės durys ir prisukamas termostatas. 

Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba „iPad“, kurį paliekate namie, galite sudaryti 
scenarijų tvarkaraštį ir jie automatiškai pasileis nustatytu metu arba jums aktyvavus tam tikrą įrenginį 
(pavyzdžiui, atrakinus pagrindines duris). Taip ir jūs, ir kiti, kuriems leisite, galite saugiai kontroliuoti, kas vyksta 
namuose, kai esate išvažiavę. 

 

Įrenginių pridėjimas ir valdymas 
 

Pirmą kartą atidarius programą „Home“ pagalbinė konfigūravimo programa padės sukurti namą, kuriame 
galėsite pridėti įrenginius ir suskirstyti kambarius. Jei namą jau esate sukūrę kitoje „Homekit“ palaikančioje 
programoje, šį veiksmą praleiskite. 

Įrenginio pridėjimas prie namo. Norėdami pridėti prie namo įrenginį, jį įjunkite, bakstelėkite , tada 
bakstelėkite „Add Accessory“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Jums reikės nuskaityti arba įvesti 
aštuonių skaitmenų „Homekit“ konfigūravimo kodą, pateikiamą ant paties įrenginio (arba jo dėžės ar 
dokumentų). Įrenginį galite priskirti prie tam tikro kambario, taip pat suteikti jam pavadinimą. Suteiktu 
pavadinimu įrenginį matysite programoje „Home“, be to, taip vadindami galėsite jį valdyti per programą „Siri“. 

Įrenginio valdymas. Bakstelėkite įrenginio mygtuką, norėdami jį greitai įjungti arba išjungti, arba palieskite ir 
palaikykite mygtuką, kad pasirodytų valdikliai. Kokie valdikliai rodomi, priklauso nuo įrenginio. Pavyzdžiui, galite 
keisti kai kurių lempučių spalvas. Taip pat įrenginius galite valdyti per valdymo centrą. 

Įrenginio priskyrimas prie tam tikro kambario. Bakstelėkite „Rooms“, tada bakstelėkite  ir pasirinkite 
kambarį, prie kurio įrenginys šiuo metu priskirtas. (Jei įrenginio dar nepriskyrėte, ieškokite jo kambaryje 
„Default Room“.) Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada bakstelėkite „Details“. 
Bakstelėkite „Location“ ir priskirkite įrenginį prie norimo kambario. 

Bakstelėkite arba palieskite 
ir palaikykite įrenginį, kurį 
norite reguliuoti 

Pridėkite įrenginį 
arba scenarijų 

Namų nustatymų keitimas 
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Įrenginio pervadinimas ar koregavimas. Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada 
bakstelėkite „Details“. 

Kambario koregavimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Room Settings“ ir pasirinkite pageidaujamą 
kambarį. Galite keisti kambario pavadinimą, ekrano foną, taip pat galite pašalinti kambarį. 

Įrenginio įtraukimas į mėgstamiausius. Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada 
bakstelėkite „Details“. Įjunkite „Included in Favorites“. Mėgstamiausius įrenginius galite pasiekti kortelėje 
„Home“ arba valdymo centre. 

Įrenginio piktogramos keitimas. Palieskite ir palaikykite įrenginio mygtuką, kol pasirodys valdikliai, tada 
bakstelėkite „Details“. Bakstelėkite piktogramą, esančią prie įrenginio pavadinimo, ir pasirinkite naują 
piktogramą. Ne visas piktogramas leidžiama keisti. Tačiau, pavyzdžiui, tikrai galite pakeisti apšvietimo įrenginio 
piktogramą. 

Mėgstamiausių įrenginių eilės tvarkos keitimas. Bakstelėkite „Edit“, tada vilkite mygtukus, kad jie būtų rodomi 
tokia tvarka, kokia pageidaujate. 

Kitų namų pridėjimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add Home“. Pridėję kitą namą bakstelėkite  
norėdami pasirinkti, kurio namo įrenginius pageidaujate peržiūrėti ar valdyti. 

 

Scenarijų kūrimas ir naudojimas 
 

Sukūrę scenarijus galite valdyti iškart kelis įrenginius. Pavyzdžiui, galite sukurti scenarijų „Skaitymas“, kurį 
įjungus namuose būtų pritaikomas apšvietimas, nuleidžiamos užuolaidos ir atitinkamai sureguliuojamas 
termostatas. Programoje „Home“ keletas tipiškų scenarijų jau yra paruošta, bet kad jie veiktų, turėsite juos 
pakoreguoti. 

Scenarijaus sukūrimas. Bakstelėkite , įrašykite scenarijaus pavadinimą (pavyzdžiui, „Vakarėlis“ arba „Žiūrime 
televizorių“), tada bakstelėkite „Add Accessories“. Pasirinkite įrenginius, kuriuos norite įtraukti į šį scenarijų, ir 
bakstelėkite „Done“. Tada nustatykite, kaip kiekvienam įrenginiui veikti, kai įjungiamas šis scenarijus. 
Pavyzdžiui, galite nustatyti scenarijų, kuris įjungia šviesą miegamajame ir išjungia šviesas virtuvėje, kai einate 
miegoti. 

Scenarijaus paleidimas. Bakstelėkite scenarijų ir jį paleisite. Jei nerandate scenarijaus, kurį norite paleisti, 
ieškokite jo kitame kambaryje. 

Scenarijaus koregavimas. Palieskite ir palaikykite scenarijų, tada bakstelėkite „Details“. 

Scenarijaus įtraukimas į mėgstamiausius. Palieskite ir palaikykite scenarijų, tada bakstelėkite „Details“, paskui 
bakstelėkite „Show in Favorites“. Mėgstamiausi scenarijai rodomi kortelėje „Home“. Į mėgstamiausius verta 
įtraukti tokius scenarijus, kurie nebūna įjungiami automatiškai. 

 

Namų valdymas naudojantis programa „Siri“ 
 

Įrenginius ir scenarijus galima valdyti naudojantis programa „Siri“. Štai kaip galite kreiptis į „Siri“ (daug priklauso 
nuo įrenginių, kaip juos pavadinote ir kokius scenarijus sukūrėte): 

• „Turn off the lights.“ (Išjunk šviesą.) Arba: „Turn on the lights.“ (Įjunk šviesą.) 

• „Dim the lights.“ (Prislopink šviesą.) Arba: „Set brightness to 55%.“ (Nustatyk 55 % šviesumą.) 

• „Is the hallway light on?“ (Ar koridoriuje dega šviesa?) 

• „Set the temperature to 68 degrees.“ (Nustatyk 20 laipsnių temperatūrą.) 

• „Did I lock the front door?“ (Ar užrakinau pagrindines duris?) 

Jei sukonfigūravote kambarius, scenarijus ar kitus namus, galite sakyti maždaug taip: 

• „I’m home.“ (Aš namie.) Arba: „I’m leaving.“ (Aš išeinu.) 

• „Turn down the kitchen lights.“ (Išjunk šviesą virtuvėje.) 
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• „Turn on the fan in the office.“ (Įjunk ventiliatorių darbo kambaryje.) 

• „Set my reading scene.“ (Įjunk skaitymo scenarijų.) 

• „Turn off the lights in the Chicago house.“ (Išjunk šviesas Čikagos name.) 

 

Automatiniai režimai ir nuotolinė prieiga 
 

Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba sukonfigūravote „iPad“ (su operacine sistema „iOS 
10“), kurį paliekate namie, galite naudoti automatinius režimus ir nuotolinę prieigą. Automatiniai režimai 
paleidžia tam tikrus scenarijus, reaguodami į paros metą, jūsų buvimo vietą, aktyvuotą jutiklį ar įrenginio atliktą 
veiksmą. „Apple TV“ ar „iPad“ veikia tarsi serveris, per kurį nuotoliniu būdu netgi galima gauti prieigą prie 
įrenginių. 3-iosios kartos „Apple TV“ taip pat suteikia nuotolinę prieigą, tačiau jame programoje „Home“ 
negalima kurti ar koreguoti automatinių režimų. 

Automatiniai režimai ir nuotolinė prieiga prietaise „iPad“. Eikite į „Settings“ > „Home“ ir įjunkite „Use this iPad 
as a Home Hub“. Kai „iPad“ bus namie, jis paleis programoje „Home“ nustatytus automatinius režimus net ir 
tada, kai namuose nebus jūsų „iPhone“ ar „iPod touch“. 

Jei turite „Apple TV“, prijungtą prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip ir „iPad“, šie prietaisai bus automatiškai 
susieti ir automatiniai režimai bus paleidžiami iš „Apple TV“. 

Automatinio režimo sukūrimas. Bakstelėkite kortelę „Automation“, tada bakstelėkite „Create New 
Automation“ ir pasirinkite vieną iš toliau apibūdintų automatinio režimo jungiklių. 

Atvykus į tam tikrą vietą ar iš jos išvykus. Bakstelėkite „My Location Changes“, tada nustatykite zoną ir 
pasirinkite, ar norite, kad jungiklis suveiktų, kai į tą vietą atvykstate ar kai iš jos išvykstate. Taip pat galite 
nustatyti, kad šis automatinis režimas įsijungtų tik tais atvejais, jei jau nusileidusi saulė (tai gali būti naudinga, 
norint įjungti apšvietimą tik tada, kai jų reikia). 

Tam tikru paros laiku. Bakstelėkite „A Time of Day Occurs“ ir pasirinkite, kada norite paleisti šį automatinį 
režimą. Jei pasirinksite „Sunset“ (saulėlydis) arba „Sunrise“ (saulėtekis), veikimo laikas nuolat keisis. 

Įvykus pokyčiui įrenginyje. Bakstelėkite „An Accessory is Controlled“, pasirinkite įrenginį, tada bakstelėkite 
„Next“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Šis variantas gali būti naudingas, pavyzdžiui, jei norite paleisti 
tam tikrą režimą, kai atrakinate pagrindines duris. 

Kai jutiklis ką nors užfiksuoja. Bakstelėkite „A Sensor Detects Something“, pasirinkite įrenginį, tada 
bakstelėkite „Next“ ir vykdykite ekrane duodamus nurodymus. Šis variantas gali būti naudingas, pavyzdžiui, 
norint, kad laiptai būtų apšviesti, kai netoliese užfiksuojamas judėjimas. 

Automatinio režimo išjungimas. Kortelėje „Automation“ bakstelėkite automatinį režimą, kurį norite išjungti, ir 
išjunkite „Enable This Automation“. 

 

Valdymo suteikimas kitiems 
 

Valdyti savo namų įrenginius galite pakviesti ir kitus. Žmonės, kuriuos kviečiate, privalo turėti „iCloud“ paskyrą. 
Jei turite „Apple TV“ (4-osios kartos ar vėlesnę versiją) arba sukonfigūravote „iPad“ ir naudojate jį tarsi serverį, 
papildomi valdikliai leidžia nustatyti, kokius veiksmus gali atlikti svečiai. 

Valdymo suteikimas kitiems. Bakstelėkite kortelę „Home“, tada bakstelėkite . Bakstelėkite „Invite“ ir 
pasirinkite asmenis iš kontaktų sąrašo arba įrašykite jų el. pašto adresus. 
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„TV“ 
 

Programos „TV“ apžvalga 
 

Programoje „TV“ rasite ir galėsite žiūrėti filmus ir televizijos laidas iš visų savo programų. Programa veikia su ją 
palaikančiomis programomis. Vienoje vietoje rasite viską, ką mėgstate žiūrėti, ir galėsite tęsti filmo ar televizijos 
laidos peržiūrą ar pereiti prie kitos serijos net jei žiūrėti pradėjote kitame prietaise. Programoje „TV“ rasite ir 
filmus bei televizijos laidas, kurias įsigijote iš „iTunes Store“. Programa „TV“ veikia tik JAV. 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“. 

Vaizdo failo peržiūra. Bakstelėkite kortelę „Library“, tada viršuje, kairėje, bakstelėkite „Library“, kad atsidarytų 
sąrašas vaizdo failų, kuriuos esate įsigiję, išsinuomoję ar atsisiuntę į „iPad“. 

Peržiūros kokybės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „TV“ > „iTunes Videos“, bakstelėkite „Playback Quality for 
Wi-Fi“ (ne tik „Wi-Fi“, bet ir mobiliesiems duomenims, jei esate įjungę parinktį „Use Cellular Data“) ir pasirinkite 
„Best Available“ (geriausia įmanoma) arba „Good“ (gera). 

Pastaba. Aukštos kokybės failų peržiūrai reikalingas greitesnis interneto ryšys ir sunaudojama daugiau 
duomenų. 

Filmų arba televizijos laidų iš „iTunes“ srautinis transliavimas arba atsisiuntimas. Bakstelėkite vaizdo failą, 
tada bakstelėkite  ir jis bus pradėtas transliuoti srautiniu būdu, jei prietaise „iPad“ turite interneto ryšį. 
Įsigytus „iTunes“ filmus ir televizijos laidas galite ir atsisiųsti į „iPad“, jei norite juos žiūrėti tada, kai neturėsite 
„Wi-Fi“ ar mobiliųjų duomenų ryšio. Bakstelėkite vaizdo failą, tada failo informacijos lange bakstelėkite . 

Automatinis vaizdo failų peržiūros sustabdymas. Jei žiūrėdami vaizdo failą dažnai užmiegate, atidarykite 
programą „Clock“ ir bakstelėkite „Timer“, tada slinkite, kad nustatymėte, po kiek valandų ir minučių vaizdo failą 
norite sustabdyti. Apačioje bakstelėkite signalo melodijos pavadinimą (numatytoji melodija yra „Radar“), 
slinkite į sąrašo apačią, pasirinkite „Stop Playing“, bakstelėkite „Set“, tada bakstelėkite „Start“. 

Kitokių vaizdo failų peržiūra. 

• Muzikiniai klipai: atidarykite programą „Music“. 

• Vaizdo tinklalaidės: atidarykite programą „Podcasts“ 

• „iTunes U“ vaizdo medžiaga: iš „App Store“ nemokamai atsisiųskite programą „iTunes U“. 

• Savo „iPad“ fotoaparatu padaryti vaizdo įrašai: atidarykite programą „Photos“. 

 

„Watch Now“ 
 

Gretai atraskite filmus ir televizijos laidas, kurias norite žiūrėti. Jei norite žiūrėti filmą ar televizijos laidą, kurių 
nebaigėte, juos rasite skiltyje „Up Next“. Čia taip pat bus automatiškai pasiūlyta tolesnė žiūrimo serialo serija. 
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Peržiūros tęsimas arba naujai įsigyto vaizdo failo peržiūra. Bakstelėkite „Watch Now“. Skiltyje „Up Next“ 
bakstelėkite vaizdo failą, kurio peržiūrą norite tęsti; Jei baigėte žiūrėti vieną serialo seriją, bakstelėkite kitą; arba 
bakstelėkite naujai įsigytą vaizdo failą, kurio žiūrėti dar nepradėjote. 

Naujų vaizdo failų paieška. Bakstelėkite „Watch Now“ ir slinkdami peržiūrėkite sąrašą visų filmų ir televizijos 
laidų, kurie iškart prieinami ir kuriuos galima tuoj pat paleisti. Norėdami susiaurinti paieškos sritį, bakstelėkite 
kategoriją, pavyzdžiui, „TV Shows“ (televizijos laidos) arba „Kids“ (vaikams). 

Vaizdo failo pašaliniams iš skilties „Up Next“. Palieskite ir palaikykite vaizdo failą. 

Žiūrėkite „Westworld“ per „HBO NOW“ įsigiję abonementą. „HBO NOW®“ pasiekiama tik per atitinkamus partnerius JAV ir kai kurios JAV 
priklausomose teritorijose. Taikomi kai kurie apribojimai. ® ir © 2016 „Home Box Office, Inc.“ Visos teisės saugomos. „HBO®“, „HBO 
NOW®“ ir susijusių kanalų bei paslaugų ženklai yra „Home Box Office, Inc.“ nuosavybė. Žiūrėkite „Power“ per „STARZ“ įsigiję abonementą 
arba patvirtinimą. „Power“ © 2016 „Starz Entertainment, LLC“. Visos teisės saugomos. Žiūrėkite „Homeland“ per „Showtime®“. 
„Homeland“ © „Twentieth Century Fox Film Corporation“. Visos teisės saugomos. „SHOWTIME“ ir susiję ženklai yra registruoti CBS įmonės 
„Showtime Networks Inc.“ prekės ženklai. „SHOWTIME“ žiūrėti galima tik Jungtinėse Valstijose ir joms priklausomose teritorijose. 
Reikalingas didelės spartos plačiajuostis interneto ryšys. 

 

„Library“ 
 

Kortelėje „Library“ rasite tuos vaizdo failus, kuriuos išsinuomojote arba įsigijote iš „iTunes Store“, ir tuos, 
kuriuos sinchronizavote per „iTunes“. 

 

 

 

Naršymas po vaizdo failus ir jų paleidimas. Viršuje, kairėje, bakstelėkite „Library“, tada bakstelėkite kategoriją 
(pavyzdžiui, „TV Shows“ – televizijos laidos arba „Movies“ – filmai), paskui bakstelėkite vaizdo failą, kurį norite 
paleisti. 

 

Toliau žiūrėkite 
pradėtą vaizdo failą 
arba įjunkite kitą seriją 
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„Store“ 
 

Neišeidami iš programos „TV“ galite įsigyti ar išsinuomoti filmų ar nusipirkti televizijos laidų iš „iTunes Store“, 
taip pat atsisiųsti programų, skirtų savo mėgstamų kanalų filmams ir televizijos laidoms žiūrėti. 

Filmo įsigijimas arba nuoma. Programoje „TV“ bakstelėkite „Store“, bakstelėkite filmą, kad atsidarytų jo 
informacijos langas, tada bakstelėkite „Buy“ (pirkti) arba „Rent“ (nuomotis) – jei pastaroji parinktis yra. 

Filmo informacijos lange taip pat galite pamatyti filmo pristatomąjį filmuką, susijusius filmus, reitingus ir 
apžvalgas, taip pat informaciją apie aktorius, kitus filmo kūrėjus ir t. t. 

Specialios programos atsisiuntimas. Kortelėje „Store“ bakstelėkite pageidaujamą programą ir ji bus įdiegta. 
Taip pat galite bakstelėti filmą ar televizijos laidą lango „Store“ viršuje ir, jei neturėsite atitinkamos programos 
jiems peržiūrėti, galėsite ją įdiegti. 

Kabelinės ar satelitinės televizijos abonemento patvirtinimas vienu prisijungimu. Jei turite kabelinės arba 
satelitinės televizijos abonementą, eikite į „Settings“ > „TV Provider“, pasirinkite savo paslaugų teikėją ir 
prisijunkite. (Jei savo televizijos paslaugų teikėjo nematote, prisijunkite prie paslaugos programoje, kurią norite 
naudoti.) Atsisiuntę specialią programą, palaikančią vieno prisijungimo funkciją „Single Sign-on“, iškart turėsite 
prieigą prie programos filmų ir televizijos laidų. 

 

Vaizdo failų paieška 
 

Filmų ir televizijos laidų galite ieškote savo vaizdo failų bibliotekoje, „iTunes Store“ ir vaizdo paslaugų teikėjų 
serveriuose. Atraskite populiarių filmų. 

 

  

 

Vaizdo failo paieška. Bakstelėkite „Search“, tada bakstelėkite paieškos laukelį ir įrašykite vaizdo failo 
pavadinimą. Bakstelėkite radinį ir pamatysite daugiau informacijos. 

Paslaugų teikėjo pasirinkimas. Kai kuriuos filmus ir televizijos laidas galima gauti ne iš vieno paslaugų teikėjo. 
Failo informacijos lange bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą paslaugų teikėją. 

  

Vaizdo failo paieška 

Peržiūrėkite populiarių 
filmų sąrašą 
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Peržiūros valdymas 
 

Pastaba. Čia pateikiama informaciją apie filmų ir televizijos laidų iš „iTunes“ peržiūrą. Vaizdo peržiūra kitų 
tiekėjų programose gali būti valdoma kitaip. 

 

 

 

Filmą „Mad Max: Fury Road“ galima atsisiųsti iš „iTunes“. 

Vaizdo mastelio pasirinkimas – visame ekrane arba sutalpintas į ekraną. Bakstelėkite  arba  . Arba 
dukart bakstelėkite rodomą vaizdą. Jei mastelio valdiklių nematote, vadinasi, rodomas vaizdas visiškai atitinka 
ekrano dydį. 

Paleidimas iš naujo. Jei vaizdo failas suskirstytas į skyrius, vilkite atkūrimo žymeklį laiko juostoje į kairę iki pat 
pradžios. Jei skyrių nėra, bakstelėkite . 

Peršokimas į tolesnį arba ankstesnį skyrių. Bakstelėkite  arba . Tą patį galite padaryti ir suderinamų 
ausinių viduriniu mygtuku (arba jo atitikmeniu): paspaudę dukart peršoksite į priekį, paspaudę triskart – atgal. 

Prasukimas atgal arba pirmyn. Palieskite ir palaikykite  arba  . Arba atkūrimo žymeklį vilkite į kairę ar į 
dešinę. Jei norite sumažinti prasukimo greitį, pirštu braukite per ekraną žemyn. 

Kitos garso takelio kalbos pasirinkimas. Jei vaizdo faile siūlomos kitos kalbos, bakstelėkite  ir iš sąrašo 
pasirinkite kalbą. 

Įprastinių arba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų rodymas. Bakstelėkite . Subtitrai galimi ne 
visuose vaizdo failuose. 

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų tinkinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„Subtitles & Captioning“. 

Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. 

Vaizdo failo peržiūra per televizorių. Braukite nuo ekrano apačios į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada 
bakstelėkite „AirPlay“. Apie „AirPlay“ ir kitus prijungimo būdus skaitykite skyrelyje „Ekrano dubliavimas per 
„AirPlay“. 

Daugiaprogramis režimas „Picture in Picture“ („iPad Pro“, „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose, „iPad mini 2“ ir 
vėlesniuose modeliuose). Žiūrėdami vaizdo failą paspauskite pagrindinį mygtuką arba bakstelėkite . Vaizdas 
sumažinamas ir rodomas ekrano kampe. Tada iš pradinio ekrano galite paleisti bet kurią kitą programą. 
Norėdami vėl žiūrėti vaizdo failą visame ekrane, mažajame lange bakstelėkite  . Daugiau skaitykite skyrelyje 
„Picture in Picture“. 

„Mad Max: Fury Road“ © 2015 „Warner Bros. Feature Productions Pty Limited.“ Visos teisės saugomos. 

  

Vilkite, jei norite prasukti 
į priekį arba atgal 

Bakstelėkite, jei norite 
iškviesti arba paslėpti 
valdiklius 

Pasirinkite garso takelio 
kalbą, įprastinius arba 
kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems 
skirtus subtitrus 

Funkcija „Picture in 

Picture“ 

Vilkite, jei norite 
reguliuoti garsumą 

https://itunes.apple.com/us/movie/mad-max-fury-road/id990549112
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Vaizdo failų įkėlimas ir konvertavimas 
 

Vaizdo failų įkėlimas iš kompiuterio. Prijunkite „iPad“, tada sinchronizuokite kompiuterio programoje „iTunes“ 
esančius vaido failus. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“. 

Vaizdo failo konvertavimas į tinkamą prietaisui „iPad“. Jei sinchronizuojant vaizdo failą iš „iTunes“ rodomas 
pranešimas, kad jo paleisti per „iPad“ neįmanoma, pamėginkite failą konvertuoti. Pasirinkite vaizdo failą 
kompiuterio programoje „iTunes“, tada pasirinkite „File“ > „Create New Version“ > „Create iPad or Apple TV 
Version“. Tada konvertuotą vaizdo failą vėl pamėginkite sinchronizuoti su „iPad“. 
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„Videos“ 
 

Vaizdo failų peržiūra 
 

Programoje „Videos“ galite žiūrėti filmus ir televizijos laidas, taip pat įsigyti filmus ir televizijos laidas iš „iTunes 
Store“ ir leisti juos bet kuriame savo prietaise, kuriame esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. 

JAV programą „Videos“ pakeitė programa „TV“. 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos, rasite skyrelyje „Svarbi saugos informacija“. 

Vaizdo failo arba televizijos laidos peržiūra. Bakstelėkite sąraše esantį vaizdo failą. 

Žiūrėti srautinę transliaciją ar atsisiųsti? Jei ant vaizdo failo miniatiūros matote simbolį , failą galite žiūrėti 
neatsisiuntę jo į „iPad“, jei tik turite interneto ryšį. Jei vis dėlto failą norite atsisiųsti, kad paskui galėtumėte jį 
žiūrėti, kai nebūsite prisijungę nei prie „Wi-Fi“, nei prie mobiliųjų duomenų tinklo, failo aprašyme bakstelėkite 
simbolį . 

Norėdami matyti tik tuos vaizdo failus, kurie atsisiųsti į „iPad“, eikite į „Settings“ > „Videos“ ir išjunkite „Show 
iTunes Purchases“. 

Automatinis vaizdo failų peržiūros sustabdymas. Jei žiūrėdami vaizdo failą dažnai užmiegate, atidarykite 
programą „Clock“ ir bakstelėkite „Timer“, tada slinkite, kad nustatymėte, po kiek valandų ir minučių vaizdo failą 
norite sustabdyti. Paskui bakstelėkite „When Timer Ends“ ir pasirinkite „Stop Playing“, bakstelėkite „Set“, tada 
bakstelėkite „Start“. 

Kitokių vaizdo failų peržiūra. 

• Muzikiniai klipai: atidarykite programą „Music“. 

• Vaizdo tinklalaidės: atidarykite programą „Podcasts“ 

• „iTunes U“ vaizdo medžiaga: iš „App Store“ nemokamai atsisiųskite programą „iTunes U“. 

• Savo „iPod touch“ fotoaparatu padaryti vaizdo įrašai: atidarykite programą „Photos“. 

  

Bakstelėkite, jei norite 
paleisti 

Pasirinkite kategoriją 
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Vaizdo failų pridėjimas prie savo bibliotekos 
 

Įsigykite arba išsinuomokite vaizdo failų iš „iTunes Store“. Programoje „Videos“ bakstelėkite „Store“ arba 
prietaise „iPad“ atidarykite programą „iTunes Store“, tada bakstelėkite „Movies“ arba „TV Shows“. „iTunes 
Store“ veikia ne visuose regionuose. Žr. skyrelį „Apie „iTunes Store“ trumpai“. 

Vaizdo failų įkėlimas iš kompiuterio. Prijunkite „iPad“, tada sinchronizuokite kompiuterio programoje „iTunes“ 
esančius vaido failus. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“. 

Vaizdo failų transliacija iš kompiuterio. Norėdami sukonfigūruoti vaizdo failų transliavimą iš kompiuterio į 
„iPad“ kompiuterio programoje „iTunes“ įjunkite „Home Sharing“. Tada prietaise „iPad“ eikite į „Settings“ > 
„Videos“ ir įrašykite su funkcija „Home Sharing“ kompiuteryje naudojamą „Apple ID“ ir slaptažodį. Tada 
atidarykite „iPad“ programą „Videos“ ir bakstelėkite „Shared“. 

Vaizdo failo konvertavimas į tinkamą prietaisui „iPad“. Jei sinchronizuojant vaizdo failą iš „iTunes“ rodomas 
pranešimas, kad jo paleisti per „iPad“ neįmanoma, pamėginkite failą konvertuoti. Pasirinkite vaizdo failą 
kompiuterio programoje „iTunes“, tada pasirinkite „File“ > „Create New Version“ > „Create iPad or Apple TV 
Version“. Tada konvertuotą vaizdo failą vėl pamėginkite sinchronizuoti su „iPad“. 

Vaizdo failo pašalinimas. Savo kolekcijos viršuje, dešinėje, bakstelėkite „Edit“, tada failo miniatiūroje 
bakstelėkite . Jei mygtuko „Edit“ nematote, ant failų miniatiūrų turėtumėte matyti simbolį  – šie vaizdo 
failai į „iPad“ nebuvo atsisiųsti, taigi ir pašalinti jų negalite. Jei norite ištrinti tik vieną seriją, o kitas palikti, 
bakstelėkite visą rinkinį, tada sąraše „Episodes“ pageidaujamą seriją stumkite į kairę. 

Pašalinus vaizdo failą (išskyrus išsinuomotus filmus) iš „iPad“ jis liks kompiuterio „iTunes“ bibliotekoje arba tarp 
jūsų įsigytų vaizdo failų saugykloje „iCloud“. Vėliau failą vėl galėsite sinchronizuoti arba atsisiųsti į „iPad“. Jei 
pašalinto failo sinchronizuoti su „iPad“ nebenorėsite, programoje „iTunes“ nustatykite, kad jis nebūtų 
sinchronizuojamas. Žr. skyrelį „Sinchronizavimas per „iTunes“. 

 

Peržiūros valdymas 
 

 

 

Filmą „Mad Max: Fury Road“ galima atsisiųsti iš „iTunes“. 

Vaizdo mastelio pasirinkimas – visame ekrane arba sutalpintas į ekraną. Bakstelėkite  arba  . Arba 
dukart bakstelėkite rodomą vaizdą. Jei mastelio valdiklių nematote, vadinasi, rodomas vaizdas visiškai atitinka 
ekrano dydį. 

Paleidimas iš naujo. Jei vaizdo failas suskirstytas į skyrius, vilkite atkūrimo žymeklį laiko juostoje į kairę iki pat 
pradžios. Jei skyrių nėra, bakstelėkite . 

Peršokimas į tolesnį arba ankstesnį skyrių. Bakstelėkite  arba . Tą patį galite padaryti ir suderinamų 
ausinių viduriniu mygtuku (arba jo atitikmeniu): paspaudę dukart peršoksite į priekį, paspaudę triskart – atgal. 

Vilkite, jei norite prasukti 
į priekį arba atgal 

Bakstelėkite, jei norite 
iškviesti arba paslėpti 
valdiklius 

Pasirinkite garso takelio 

kalbą, įprastinius arba 
kurtiesiems ir 
neprigirdintiesiems 
skirtus subtitrus 

Funkcija „Picture in 
Picture“ 

Vilkite, jei norite 
reguliuoti garsumą 

https://itunes.apple.com/us/movie/mad-max-fury-road/id990549112
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Prasukimas atgal arba pirmyn. Palieskite ir palaikykite  arba  . Arba atkūrimo žymeklį vilkite į kairę ar į 
dešinę. Jei norite sumažinti prasukimo greitį, pirštu braukite per ekraną žemyn. 

Kitos garso takelio kalbos pasirinkimas. Jei vaizdo faile siūlomos kitos kalbos, bakstelėkite  ir iš sąrašo 
pasirinkite kalbą. 

Įprastinių arba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų rodymas. Bakstelėkite . Subtitrai galimi ne 
visuose vaizdo failuose. 

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų tinkinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„Subtitles & Captioning“. 

Subtitrų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. 

Peržiūros kokybės pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „TV“ > „iTunes Videos“, bakstelėkite „Playback Quality for 
Wi-Fi“ (ne tik „Wi-Fi“, bet ir mobiliesiems duomenims, jei esate įjungę parinktį „Use Cellular Data“) ir pasirinkite 
„Best Available“ (geriausia įmanoma) arba „Good“ (gera). 

Pastaba. Aukštos kokybės failų peržiūrai reikalingas greitesnis interneto ryšys ir sunaudojama daugiau 
duomenų. 

Pasirinkimas, nuo kur pradėti peržiūrą. Eikite į „Settings“ > „Videos“, bakstelėkite „Start Playing“ ir pasirinkite 
„From Beginning“ (nuo pradžios) arba „Where Left Off“ (kur sustojau). 

Vaizdo failo peržiūra per televizorių. Braukite nuo ekrano apačios į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, tada 
bakstelėkite „AirPlay“. Apie „AirPlay“ ir kitus prijungimo būdus skaitykite skyrelyje „Ekrano dubliavimas per 
„AirPlay“. 

Daugiaprogramis režimas „Picture in Picture“ („iPad Pro“, „iPad Air“ ir vėlesniuose modeliuose, „iPad mini 2“ ir 
vėlesniuose modeliuose). Žiūrėdami vaizdo failą paspauskite pagrindinį mygtuką arba bakstelėkite . Vaizdas 
sumažinamas ir rodomas ekrano kampe. Tada iš pradinio ekrano galite paleisti bet kurią kitą programą. 
Norėdami vėl žiūrėti vaizdo failą visame ekrane, mažajame lange bakstelėkite  . Daugiau skaitykite skyrelyje 
„Picture in Picture“. 

© 2015 „Warner Bros. Feature Productions Pty Limited.“ Visos teisės saugomos.
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„Notes“ 
 

Pastabų kūrimas 
 

Programoje „Notes“ galite užsirašyti, kas jums svarbu, taip pat įterpti priedų, pavyzdžiui, nuotraukų, svetainių 
nuorodų ar žemėlapių, ką nors nusipiešti ir viską gražiai surūšiuoti. Pastabas galite užrakinti, kad niekas kitas jų 
negalėtų peržiūrėti, taip pat galite pridėti kitus žmones, kad draugai pastabas galėtų peržiūrėti ir redaguoti, ir 
t. t. 

 

 

 

Programos „Notes“ įjungimas „iCloud“ paskyroje. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ ir įjunkite „Notes“. Savo 
„iCloud“ pastabas matysite visuose prietaisuose su operacine sistema „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose 
esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. 

Pastaba. Jei naudojotės ankstesne programos „Notes“ versija, jums gali reikėti naujovinti „iCloud“ pastabas, 
kad jose būtų galima naudotis visomis naujomis funkcijomis: piešimu, darbų sąrašais, pastraipų stiliais, 
slaptažodžio apsauga ir kt. Žr. „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Pastabų naujovinimas“. 

„On My iPad“ paskyros įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir įjunkite „On My iPad“. Šios paskyros pastabos 
bus rodomos tik jūsų prietaise „iPad“. 

Patarimas. Norėdami sukurti ir peržiūrėti pastabas tiesiai iš rodinio „Šiandien“ bakstelėkite „Edit“ rodinio 
„Šiandien“ apačioje ir pridėkite „Notes“ valdiklį. 

Naujos pastabos kūrimas. Bakstelėkite . Pirmoji pastabos eilutė bus jos pavadinimas. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Create a new note.“ (Sukurk naują pastabą.) 

Nuotraukos ar vaizdo įrašo pridėjimas prie pastabos. Bakstelėkite . Nufotografuokite ar nufilmuokite, ką 
norite, arba bakstelėkite „Photo Library“ ir išsirinkite iš jau turimų nuotraukų ir vaizdo įrašų. 

Jei norite, kad nuotrauka ar vaizdo įrašas, kurį padarote programoje „Notes“, automatiškai būtų įtraukti į 
programą „Photos“, eikite į „Settings“ > „Notes“ ir įjunkite parinktį „Save Media to Photos“. 

Pastabos visame ekrane rodymas. Bakstelėkite  arba pasukite „iPad“ į vertikalią padėtį. 

Patarimas. Jei turite „iPad Pro“ (12,9 colio), pasukite jį į gulsčią padėtį, tada bakstelėkite  ir iškart pamatysite 
savo paskyras, pastabų sąrašą ir pasirinktą pastabą. 

Numatytosios paskyros pasirinkimas pastaboms, kurios pradėtos per programą „Siri“ arba rodinį „Šiandien“. 
Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Default Account“. 

  

Pastabos peržiūra 
visame ekrane 

Pakvieskite kitus peržiūrėti 
arba redaguoti pastabą 

Bakstelėjus pastabą atsiras 
klaviatūra ir galėsite rašyti 

Visų priedų peržiūra 

https://support.apple.com/HT204987
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Pastabų formatavimas ir redagavimas 
 

Galite sukurti darbų sąrašus, keisti pastraipų stilius ir įterpti priedus. 

 

 

 

Darbų sąrašo kūrimas. Bakstelėkite kurią nors pastabos eilutę, tada bakstelėkite . Jei sąrašo formatą norite 
pašalinti, bakstelėkite  dar kartą. 

Teksto stiliaus keitimas. Bakstelėkite kurią nors pastabos eilutę, tada bakstelėkite  ir pasirinkite stilių. 

Numatytojo pirmos pastraipos formatavimo stiliaus nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir bakstelėkite 
„New Notes Start With“. Pasirinkite „Title“ (pavadinimas), „Heading“ (antraštė) arba „Body“ (pagrindinis 
tekstas). 

Priedo įterpimas. Jei kokioje nors kitoje programoje radote, ką norite įterpti į kurią nors pastabą (pavyzdžiui, 
vietą programoje „Maps“ ar tinklalapį programoje „Safari“), bakstelėkite „Share“ arba  ir pasirinkite „Add to 
Notes“. Galite sukurti naują pastabą arba įterpti priedą į jau esamą. 

Rašymas arba piešimas paveikslėlyje ar PDF faile. Bakstelėkite paveikslėlį pastaboje, tada bakstelėkite  ir 
pasirinkite „Markup“. PDF failą taip pat bakstelėkite pastaboje, tada bakstelėkite . 

Priedų peržiūros dydžio keitimas. Palieskite ir palaikykite pastaboje įterptą paveikslėlį, piešinį ar PDF failą, tada 
pasirinkite peržiūros dydį. 

 

Pastabų šalinimas 
 

Pastabos pašalinimas. Pastaboje bakstelėkite  arba pastabų sąraše stumkite pastabą į kairę. 

Pašalinote netyčia? Jei apsigalvojote, atidarykite aplanką „Recently Deleted“. Bakstelėkite pastabą, kurią norite 
atkurti, tada bakstelėkite jos lange ir pasirinkite „Recover“. 

  

Kurti darbų sąrašą Piešti 

Formatuoti pastabą 
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Piešimas 
 

Kartais kokią idėją ar planą norisi tiesiog nupiešti. Taip ir padarykite naudodamiesi įvairiais įrankiais: pieštuku, 
spalvikliu arba tušinuku. Jei suklydote, pasinaudokite trintuku. Jei turite „iPad Pro“, galite piešti naudodamiesi 
pieštuku „Apple Pencil“. 

 

 

Piešimas pastaboje. Bakstelėkite , pieškite pirštu, paskui bakstelėkite „Done“. Piešinys atsiras pastaboje. Jei 
piešinį norite redaguoti, bakstelėkite jį. 

Daugiau spalvų. Spalvų paletėje braukite į kairę arba į dešinę. 

Tiesių linijų piešimas. Bakstelėkite liniuotės įrankį ir paveikslėlyje atsiras liniuotė. Pieškite liniją palei liniuotės 
kraštinę. Jei norite, kad liniuotė dingtų, bakstelėkite liniuotės įrankį dar kartą. 

Liniuotės judinimas nekeičiant jos posvyrio kampo. Vilkite liniuotę vienu pirštu. 

Liniuotės posvyrio kampo reguliavimas. Palieskite ir palaikykite liniuotę dviem pirštais, tada juos sukite. 

Dalies piešinio paslėpimas. Padėkite liniuotę prie srities, kurią norite uždengti, krašto ir kurkite piešinį. Linijas 
pradėkite toliau nuo liniuotės ir brėžkite link jos. 

Įrankių juostos paslėpimas. Pastumkite įrankių juostą žemyn, jei norite ją paslėpti ir matyti tik naudojamą 
įrankį. Bakstelėkite tą įrankį, jei vėl norite iškviesti visą įrankių juostą. 

Mastelio keitimas. Išskėskite pirštus, kad padidinę piešinį galėtumėte nupiešti smulkesnes dalis, paskui piešinį 
vėl pamažinkite suglausdami pirštus. 

Patarimas. Jei padidinę piešinį norite jį pastumti, darykite tai dviem pirštais. 

Visų pastabos piešinių peržiūra. Dviem pirštais stumkite pastabą į kairę arba į dešinę. 

Kito piešinio įterpimas. Bakstelėkite . O jei pastaboje jau yra ne vienas piešinys, paskutinįjį dviem pirštais 
pastumkite į kairę. 

Visko ištrynimas. Palieskite ir palaikykite trintuko įrankį, tada bakstelėkite „Erase All“. 

 

Pastabų tvarkymas 
 

Pastabos paieška. Slinkite į pastabų sąrašo viršų, kad pasirodytų paieškos laukelis. Jei pastabos užrakintos, 
radiniuose bus rodomi tik jų pavadinimai. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Show notes from today.“ (Parodyk šios dienos pastabas.) 

Bakstelėkite, jei paveikslėlį 
norite pasukti 

Bakstelėkite pageidaujamą spalvą. Kitas 
spalvas rasite braukdami į kairę arba į dešinę 

Bakstelėkite 
pageidaujamą įrankį 
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Pastabų rūšiavimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ ir pasirinkite, pagal ką norite surūšiuoti pastabas: redagavimo 
datą, sukūrimo datą ar pavadinimą. 

Konkretaus priedo paieška. Bakstelėkite apatiniame kairiajame pastabų sąrašo kampe esantį simbolį  ir 
galėsite peržiūrėti piešinių, nuotraukų, nuorodų, dokumentų ir kitokių savo pastabų priedų miniatiūras. 
(Užrakintų pastabų priedų nematysite.) Jei norite atidaryti pageidaujamą priedą turinčią pastabą, palieskite ir 
palaikykite priedo miniatiūrą, tada bakstelėkite „Show in Note“. 

Pastabų aplanko sukūrimas. Pastabų sąraše bakstelėkite , kad pamatytumėte aplankus. Bakstelėkite „New 
Folder“ (aplankų sąrašo apačioje), tada įrašykite aplanko pavadinimą. 

Aplanko pašalinimas. Pastabų sąraše bakstelėkite , kad pamatytumėte aplankus. Pastumkite aplanką į kairę ir 
bakstelėkite „Delete“. 

Pastabos spausdinimas. Bakstelėkite pastabos viršuje esantį simbolį . Daugiau informacijos apie spausdinimą 
rasite skyrelyje „AirPrint“. 

Pastabų perkėlimas iš vieno aplanko ar paskyros į kitą. Pastabų sąraše pastumkite pastabą į kairę, bakstelėkite 
„Move“ ir pasirinkite aplanką arba paskyrą. 

Jei norite iš vieno aplanko į kitą perkelti visas pastabas, bakstelėkite „Edit“ pastabų sąrašo viršutiniame 
dešiniajame kampe, tada bakstelėkite „Move All“. 

 

Bendradarbiavimas programoje „Notes“ 
 

Pakvieskite kitus žmones peržiūrėti ir redaguoti pastabas jūsų „iCloud“ paskyroje. Visi matys naujausius 
pakeitimus. 

Pastaba. Užrakintos pastabos bendrinti negalima. 

Draugų pakvietimas. Pastaboje bakstelėkite  ir pasirinkite, kaip norite išsiųsti kvietimą. 
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Žmonių pridėjimas, pašalinimas arba pastabos bendrinimo atšaukimas. Bendrinamoje pastaboje 
bakstelėkite . 

 

Pastabos keliose paskyrose 
 

Pastabų iš kitų paskyrų (pavyzdžiui, „Google“, „Yahoo!“ ar „AOL“) peržiūra ir redagavimas. Eikite į 
„Settings“ > „Notes“ > „Accounts“ ir pridėkite paskyrą. Šias pastabas matysite programoje „Notes“ visuose savo 
„iOS“ prietaisuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kuriuose irgi esate prisijungę prie tos paskyros. 

Tokių paskyrų pastabose neįmanoma naudotis daugeliu programos „Notes“ funkcijų. 

 

Pastabų užrakinimas 
 

„iCloud“ arba „On My iPad“ paskyrų pastabas galite užrakinti ir atrakinti vienu slaptažodžiu. „iPad Pro“, „iPad 
Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose pastabas galite užrakinti ir naudodami „Touch ID“ (jei ši funkcija 
įjungta). 

Užrakintas „iCloud“ paskyros pastabas galite peržiūrėti „iOS“ prietaisuose su operacine sistema „iOS 9.3“ ar 
vėlesne versija ir „Mac“ kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.11.4“ ar vėlesne versija. 

Galite užrakinti pastabas, kuriose yra paveikslėlių, piešinių, žemėlapių ir internetinių priedų, bet pastabų, 
kuriose yra kitokių priedų, pavyzdžiui, PDF ar „iWork“ dokumentų, užrakinti neįmanoma. Taip pat negalima 
užrakinti pastabų, kurias bendrinate su kitais. 

Slaptažodžio sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“. 

Pastabų užrakinimo su „Touch ID“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“ ir įjunkite „Use 
Touch ID“ („iPad Pro“, „iPad Air 2“ bei „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose). 

Pastabos užrakinimas. Pastaboje bakstelėkite , tada bakstelėkite „Lock Note“. 

 

 

 

Kai pastaba užrakinta, pastabų sąraše vis tiek matomas jos pavadinimas. 

Užrakintos pastabos peržiūra. Bakstelėkite užrakintą pastabą, tada bakstelėkite „View Note“ ir vykdykite 
nurodymus, kuriuos matote ekrane. 

Atrakinus vieną pastabą bus atrakintos visos, kol baigsis seanso laikas, bakstelėsite ekrano viršuje esančią 
užrakinimo piktogramą, bakstelėsite parinktį „Lock Now“ pastabų sąrašo apačioje arba užrakinsite „iPad“. 

Pastabos užrakto pašalinimas. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Remove Lock“. 

Bakstelėkite, jei norite 
užrakinti pastabą 
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Slaptažodžio keitimas. Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“ ir bakstelėkite „Change Password“. 

Pamiršote slaptažodį? Eikite į „Settings“ > „Notes“ > „Password“ ir bakstelėkite „Reset Password“. Jei pamiršite 
slaptažodį ir nesate įjungę „Touch ID“, užrakintų pastabų atidaryti negalėsite. Bet galėsite nustatyti naują 
slaptažodį toms pastaboms, kurias norėsite užrakinti vėliau. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo 
svetainės straipsnyje „Pastabų apsaugojimas slaptažodžiu“. 

 

Pastabų iš kitų programų importavimas į „Notes“ 
 

Pastabų iš kitų programų importavimas (veikia tik su naujovintomis pastabomis). Eksportuokite pastabas iš 
palaikomos programos. Paskui, pavyzdžiui, jei turite „Evernote“ failą, programoje „Mail“ laiško priede palieskite 
ir palaikykite eksportuotą failą (su plėtiniu .enex) ir pasirinkite „Add to Notes“. Importuotas pastabas rasite 
aplanke „Imported Notes“. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Pastabų ir failų importavimas į programą 
„Notes“. 

https://support.apple.com/HT205794
https://support.apple.com/HT205793
https://support.apple.com/HT205793
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„Reminders“ 
 

Apie „Reminders“ trumpai 
 

Programa „Reminders“ padės nepamiršti jokių svarbių reikalų. 

 

 
Priminimo pridėjimas. Bakstelėkite sąrašą, tada bakstelėkite tuščią eilutę. 

Sąrašo bendrinimas per „iCloud“. Bakstelėkite sąrašą, tada bakstelėkite „Edit“. Bakstelėkite „Sharing“, paskui 
bakstelėkite „Add Person“. Asmenys, su kuriais bendrinate, turi taip pat būti „iCloud“ naudotojai. Visi, kurie 
priims jūsų kvietimą, galės pridėti, pašalinti ir pažymėti elementus varnele. Sąrašą galima bendrinti ir su šeimos 
nariais. Žr. skyrelį „Bendrinimas su šeima“. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Remember to take an umbrella.“ (Primink pasiimti skėtį.) 

•  „Add artichokes to my groceries list.“ (Į produktų sąrašą pridėk artišokus.) 

•  „Read my work to-do list.“ (Perskaityk man darbų sąrašą.) 

•  „Remind me to call my mom at 5.“ (Primink 5 valandą paskambinti mamai.) 

Sąrašo pašalinimas. Atidarę sąrašą bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Delete List“. Kartu bus pašalinti ir visi 
sąraše esantys priminimai. 

Numatytojo sąrašo naujiems priminimams nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Reminders“. 

Priminimo pašalinimas. Pastumkite priminimą į kairę, tada bakstelėkite „Delete“. 

Priminimų sąrašų eilės tvarkos keitimas. Bakstelėkite „Edit“, tada palieskite  ir perkelkite elementą. 

Kuriame sąraše mano priminimas? Į paieškos laukelį įrašius užklausą paieška bus atliekama visuose priminimų 
pavadinimuose. 

Naujausi priminimai kituose prietaisuose. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ ir įjunkite „Reminders“. Kai kurios kitos 
paskyros, pavyzdžiui, „Exchange“, taip pat palaiko programą „Reminders“. Pakeisti senesnių priminimų 
sinchronizavimo nustatymus galite nuėję į „Settings“ > „Reminders“. 

Jei „Mac“ kompiuteryje naudojatės operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija, galite kompiuteryje 
pradėtą redaguoti priminimą toliau redaguoti prietaise „iPad“ ir atvirkščiai. Žr. skyrelį „Handoff“. 

  

Pridėti sąrašą 

Suplanuoti elementai 

Pažymėkite, jei darbas 
jau atliktas 
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Suplanuoti priminimai 
 

Suplanuoti priminimai perspės, kai ateis laikas atlikti tam tikrus darbus. 

 

 

 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow.“ (Primink 
man išgerti vaistus rytoj 6 valandą ryto.) 

Priminimo laiko nustatymas. Pastumkite priminimą į kairę, bakstelėkite „More“, tada įjunkite „Remind me on a 
day“. Norėdami nustatyti dieną ir laiką, bakstelėkite „Alarm“. Jei norite nustatyti, kad priminimas kas kažkiek 
laiko kartotųsi, bakstelėkite „Repeat“. 

Prašom man netrukdyti! Programos „Reminders“ perspėjimus galite išjungti nuėję į „Settings“ > 
„Notifications“. Jei perspėjimus norite nutildyti laikinai, įjunkite funkciją „Do Not Disturb“. 

 

Priminimai pagal buvimo vietą 
 

„iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu, programa „Reminders“ gali ką nors priminti jums atvykus 
į tam tikrą vietą ar iš jos išvykus. 

 

 

 
Priminimas atvykus į tam tikrą vietą arba iš jos išvykus. Pastumkite priminimą į kairę, bakstelėkite „More“ ir 
įjunkite „Remind me at a location“. Bakstelėkite „Location“ ir pasirinkite vietą iš sąrašo arba įrašykite adresą. 
Nurodę vietą galite vilkdami tašką žemėlapyje nurodyti zonos dydį, pagal kurį bus apskaičiuotas atstumas, kada 
norite gauti priminimą. Priminimų pagal buvimo vietą negalima išsaugoti „Outlook“ ir „Microsoft Exchange“ 
paskyrose. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Remind me to stop at the grocery store when I leave here.“ 
(Primink man užeiti į maisto prekių parduotuvę, kai iš čia išeisiu.) 

Vietų, kuriose dažnai būnate, pridėjimas prie kortelės „My Info“. Kai nustatote priminimą pagal vietą, tarp 
adresų, rodomų vietų sąraše, rasite tuos, kurie paminėti programos „Contacts“ kortelėje „My Info“. Todėl į savo 
kortelę įtraukite savo darbo, namų ir kitus adresus, kur dažnai būnate, kad galėtumėte jais pasinaudoti 
programoje „Reminders“.

Suplanuotas priminimas Suplanuotas priminimas 

Adreso paieška 

Zonos nustatymas 
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„News“ 
 

Programos „News“ apžvalga 
 

Programoje „News“ rasite visus naujienų straipsnius jums įdomiomis temomis iš jūsų pasirinktų šaltinių. Taip 
pat galite naršyti rekomenduojamus leidinius (programoje „News“ vadinamus kanalais), gauti pranešimą apie 
svarbius straipsnius jūsų mėgstamiausiuose kanaluose ir prenumeruoti kanalus, kad gautumėte geriausius 
rinktinių leidėjų straipsnius. 

Pastaba. Kad galėtumėte skaityti straipsnius programoje „News“, jums reikės „Wi-Fi“ arba mobiliųjų duomenų 
tinklo. „News“ veikia ne visuose regionuose. 

 

Darbo su programa „News“ pradžia 
 

Pirmą kartą atidarę programą „News“ galite ją sukonfigūruoti pagal tai, kas jums įdomu. 

Kanalų ir temų pridėjimas. Atidarykite „News“, tada į pageidavimų sąrašą įtraukite sau įdomius kanalus 
(leidinius, pavyzdžiui, žurnalus, laikraščius, arba naujienų portalus). Taip pat galite įtraukti temas (pavyzdžiui, 
„Sports“ – sportas, „Entertainment“ – pramogos). Norėdami daugiau kanalų ir temų, braukite į viršų. Pagal jūsų 
pasirinkimą jums bus siūlomi straipsniai lange „For You“. 

Įjungti pranešimus. Bakstelėkite „Customize Notifications“ ir pasirinkite leidinius, kurių svarbiausius dienos 
straipsnius norite gauti savo užrakinimo ekrane. 

Straipsnių gavimas el. paštu. Norėdami gauti el. laiškus su geriausiais „Apple News“ straipsniais, atrinktais 
„Apple“ redaktorių, lange „Your Inbox“, skiltyje „Get News“, bakstelėkite „Sign Me Up“ 

Kitų kanalų ir temų paieška. Sukonfigūravę programą „News“ bakstelėkite „Explore“, jei norite įeiti į siūlomus 
kanalus ir temas. Arba bakstelėkite temą, kurią norite naršyti: „Travel“ (kelionės), „Arts“ (menas), „Sports“ 
(sportas) ir pan. Jei norite įtraukti kanalą ar temą į savo mėgstamiausių leidinių ar temų sąrašą, bakstelėkite . 

 

„For You“ 
 

Lange „For You“ rasite geriausius straipsnius iš leidinių ir temų, kurias įtraukėte į savo mėgstamiausių leidinių ar 
temų sąrašą, taip pat svarbiausius dienos straipsnius, tarp kitų „News“ skaitytojų populiariausias naujienas, 
„Apple“ redaktorių atrinktus straipsnius ir kt. 

 



„News“  145 
 

 

 

Daugiau konkrečios grupės straipsnių. Bakstelėkite šalia užrašo „Top Stories“ ar norimos temos (pavyzdžiui, 
„Technology“ – technologijos ar „Entertainment“ – pramogos) esantį simbolį . 

Vaizdo įrašo paleidimas. Bakstelėkite . 

Gaukite naujesnių straipsnių. Patraukite rodinį žemyn, kad sąrašas „For You“ atsinaujintų. 

Greitai išsaugokite, bendrinkite straipsnį ir pažymėkite, kad jis patinka ar nepatinka. Bakstelėkite , tada 
bakstelėkite „Love“ (jei norite pažymėti, kad patinka), „Dislike“ (jei nepatinka), „Save“ (jei norite išsaugoti) arba 
pasirinkite bendrinimo parinktį. Taip pat galite pranešti apie straipsnį, atidaryti jį programoje „Safari“ ir t. t. 

Norėdami atšaukti pažymėjimą „Love“ arba „Dislike“, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Remove Love“ arba 
„Remove Dislike“. 

Kanalų išjungimas. Jei nenorite, kad tam tikro kanalo straipsniai pasirodytų sąraše „For You“, bakstelėkite , 
tada bakstelėkite „Mute Channel“. Jei vėl norite matyti turinį iš to kanalo, bakstelėkite jį sąraše „Favorites“, 
tada ekrano viršuje bakstelėkite „Don’t Mute“. 

Jei norite vėl matyti turinį kanalo, kurio nėra mėgstamiausių sąraše, bakstelėkite „Search“, pageidaujamą 
kanalą suraskite, bakstelėkite jį radinių sąraše ir tada ekrano viršuje bakstelėkite „Don’t Mute“. 

  

Bakstelėkite, jei norite skaityti 
daugiau svarbiausių straipsnių 

Bakstelėkite, jei norite 
skaityti straipsnį 
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Straipsnių skaitymas 
 

 

 

Straipsnio skaitymas. Bakstelėkite straipsnį, kad jį atidarytumėte. Iš sklaidos kanalų gautų internetinių 
straipsnių rodomos peržiūrai skirtos versijos. Jei norite peržiūrėti visą straipsnį, braukite aukštyn. Jei norite 
visada matyti iškart visą straipsnį, nuėję į „Settings“ > „News“ išjunkite „Show Story Previews“. 

Perėjimas prie kito straipsnio. Bakstelėkite rodyklę lango viršuje, dešinėje. Taip pat, jei norite skaityti tolesnį 
straipsnį, galite braukti į kairę, o jei grįžti prie ankstesnio – braukti į dešinę. Braukite nuo kairio krašto, jei norite 
grįžti į straipsnių sąrašą. 

Duokite programai „News“ žinoti, kas jums patinka ir kas nepatinka. Skaitydami straipsnį bakstelėkite , tada 
bakstelėkite „Love“ (jei patinka) arba „Dislike“ (jei nepatinka). Programa „News“ turės tai omenyje siūlydama 
jums straipsnius ateityje. 

Šrifto dydžio keitimas. Bakstelėkite šrifto dydžio mygtuką , tada bakstelėkite mažesnę arba didesnę raidę. 
(Veikia ne visuose straipsniuose.) 

Straipsnių bendrinimas. Atidarę straipsnį bakstelėkite , tada pasirinkite bendrinimo variantą, pavyzdžiui, 
„Message“ ar „Twitter“. 

Praneškite, kas kelia susirūpinimą. Jei jums atrodo, kad atidarytas straipsnis pateko ne prie tos temos, yra 
nederamas, įžeidus arba tinkamai neatsidaro, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Report a Concern“. 
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„Favorites“ 
 

Temos ir kanalai, kuriuos pasirenkate pirmą kartą atidarę programą „News“, rodomi lange „Favorites“. Į šį 
sąrašą įtraukiami ir tos temos bei kanalai, kuriuos įtraukiate vėliau. 

 

 

 

Naršymas po kanalo straipsnius. Bakstelėkite kanalą arba temą ir pamatysite naujausius straipsnius. Kai kurie 
kanalai būna suskirstyti į skiltis, pavyzdžiui, „Politics“ (politika), „Sports“ (sportas) ar „Entertainment“ 
(pramogos). 

Pasidomėkite norima tema daugiau. Bakstelėkite temą ir pamatysite naujausius susijusius straipsnius. 

Sąrašo „Favorites“ redagavimas. Bakstelėkite Edit, tada bakstelėkite , jei kurį nors kanalą arba temą iš 
sąrašo norite pašalinti. 

Sąrašo „Favorites“ rūšiavimas. Ekrano viršuje bakstelėkite „Favorites“, tada pasirinkite „Sort by Name“ 
(rūšiuoti pagal pavadinimą), „Sort by Most Recent“ (rūšiuoti pagal laiką) arba „Sort by Most Visited“ (rūšiuoti 
pagal lankomumą). 

Pranešimų konfigūravimas. Bakstelėkite  ir įjunkite arba išjunkite savo mėgstamiausių kanalų bei „Apple“ 
redaktorių rekomenduojamų kanalų pranešimus. 

 

Paieška 
 

Programa „News“ nuolat domisi daugiau kaip milijonu temų, taigi jai nesunku rasti tai, kas jums įdomiausia. 

Kanalų ar temų paieška. Bakstelėkite „Search“, tada įrašykite kanalo pavadinimą (pavyzdžiui, „CNN“ ar 
„Wired“) arba temą (pavyzdžiui, „fashion“ – mada, „business“ – verslas ar „politics“ – politika). Norėdami 
pridėti radinį prie mėgstamiausių kanalų ir temų sąrašo, bakstelėkite . 

Populiariausių temų peržiūra. Paieškos funkcija kai kurias temas siūlo pati, kad turėtumėte nuo ko pradėti. 
Bakstelėkite pasiūlytą temą, jei norite peržiūrėti su ja susijusius straipsnius ir kanalus. Jei temą norite įtraukti į 
sąrašą „Favorites“, bakstelėkite . 

  

Bakstelėkite, jei norite ką nors 
pašalinti iš lango „Favorites“ 

Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti 
mėgstamo kanalo ar temos turinį 
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Straipsnių išsaugojimas 
 

Programa „News“ leidžia išsaugoti straipsnius, kad galėtumėte skaityti vėliau, net ir tada, kai neturėsite 
interneto ryšio. 

 

 

 

Straipsnio išsaugojimas. Peržiūrėdami straipsnių sąrašą arba atidarę straipsnį bakstelėkite , tada bakstelėkite 
„Save“. Jei norite skaityti išsaugotą straipsnį, bakstelėkite „Saved“, tada bakstelėkite straipsnį. 

Straipsnio pašalinimas. Bakstelėkite „Saved“, tada stumkite straipsnį į kairę. 

Skaitymo istorijos peržiūra. Jei norite pamatyti, ką neseniai skaitėte, bakstelėkite kortelę „History“. Iš šio 
sąrašo straipsnius galite pašalinti juos stumdami į kairę. Jei norite pašalinti visą programos „News“ istoriją arba 
išvalyti informaciją, pagal kurią jums kuriamos rekomendacijos, bakstelėkite „Clear“ ir pasirinkite pageidaujamą 
arba abi parinktis. 

 

Prenumeravimas programoje „News“ 
 

Kanalų prenumeravimas. Programoje „News“ galite skaityti geriausius rinktinių leidėjų straipsnius. 
Prenumeruoti programoje „News“ galima trimis būdais: 

• Prenumerata pačioje programoje. Prenumeratą galite įsigyti tiesiog programoje „News“. Kanale, kuris siūlo 
prenumeratą, bakstelėkite straipsnį, kurį leidžiama skaityti tik prenumeratoriams, tada bakstelėkite 
„Subscribe Now“. 

• Prieiga prie turimos prenumeratos, įsigytos iš „iTunes Store“ arba „App Store“. Programa „News“ patikrina, 
ar jūsų „iTunes Store“ paskyroje nėra prenumeratų, kurias esate įsigiję kitų tiekėjų programose. Jei jūsų 
įsigytos prenumeratos galimos ir programoje „News“, šioje programoje jūs automatiškai gausite prieigą prie 
jų. Žr. svetainę apie pirkimą programose. 

• Prieiga prie turimos prenumeratos, įsigytos iš leidėjo. Jei esate įsigiję prenumeratą paties leidėjo sistemoje, 
leidėjas gali suteikti jums leidimą prisijungus prie savo paskyros programoje „News“ gauti prieigą prie 
prenumeratos. 

Įsigijus kanalo prenumeratą jis automatiškai įtraukiamas į sąrašą „Favorites“, o jo straipsniai rodomi lange 
„For You“.

Neseniai skaitytų 
straipsnių peržiūra 

Bakstelėkite, jei norite 
skaityti išsaugotą straipsnį 

https://support.apple.com/HT202023
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„iTunes Store“ 
 

Muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų ir kt. paieška 
 

Iš „iTunes Store“ į savo „iPad“ galite pridėti muzikos įrašų, filmų, televizijos laidų, skambėjimo tonų. 

 

 

 

Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „iTunes Store“, reikalingas interneto ryšys ir „Apple ID“. „iTunes Store“ 
veikia ne visuose regionuose. 

Naršymas kategorijose ir žanruose. Bakstelėkite pasirinktą kategoriją („Music“ – muzika, „Movies“ – filmai, 
„TV Shows“ – televizijos laidos). Norėdami susiaurinti sąrašą, bakstelėkite „Genres“ (žanrai). 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Look for kids’ shows in iTunes.“ (Rask laidų vaikams programoje 
„iTunes“.) 

Jei žinote, ko ieškote, bakstelėkite „Search“. Galite bakstelėti tarp „iTunes“ naudotojų populiarią paieškos 
užklausą arba į paieškos laukelį įrašyti savo frazę, tada klaviatūroje bakstelėti paieškos klavišą. 

Paprašykite „Siri“, kad pasižymėtų dainą. Jei jūsų aplinkoje groja muzika, galite paklausti „Siri“: „What song is 
playing?“ (Kokia čia daina?) „Siri“ pasakys pavadinimą bei atlikėją ir suteiks galimybę dainą įsigyti. Be to, daina 
liks atmintyje, kad panorėję galėtumėte išklausyti jos ištrauką arba įsigyti vėliau. Jei norite peržiūrėti 
pasižymėtų dainų sąrašą, bakstelėkite „Music“, tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Siri“. 

Dainos ar vaizdo failo ištraukos paleidimas. Bakstelėkite dainą arba vaizdo failą. 

Pridėjimas į pageidavimų sąrašą. Išgirdę dainą, kurią galbūt norėsite įsigyti vėliau, pridėkite ją prie 

pageidavimų sąrašo. Atidarykite dainą, bakstelėkite  , tada bakstelėkite „Add to Wish List“. Jei norite 
peržiūrėti šį pageidavimų sąrašą, bakstelėkite  , tada bakstelėkite „Wish List“. 

  

Dar kartą atsisiųsti 
įsigytus elementus 

Pasirinkti kategoriją 

Naršyti 
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Pirkimas, nuoma ir dovanų kortelės bei kodai 
 

Prisijungimas su savo „Apple ID“. Jei dar nesate prisijungę su savo „Apple ID“, programa „iTunes Store“ 
paprašys tai padaryti prieš leisdama ką nors įsigyti. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti savo „Apple ID“ eikite į 
„Settings“ > „iTunes & App Store“ ir bakstelėkite savo „Apple ID“. Jei dar neturite „Apple ID“, ką nors įsigydami 
galite jį susikurti. 

Elemento įsigijimas ir atsisiuntimas. Bakstelėkite elemento kainą, tada bakstelėkite „Buy“. Jei elementas 
nemokamas, bakstelėkite „Get“. 

Jei vietoje kainos matote simbolį , elementą jau esate įsigiję ir galite jį dar kartą atsisiųsti nemokamai. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Purchase [dainos pavadinimas] by [atlikėjas].“ (Nupirk [dainos 
pavadinimas], kurią atlieka [atlikėjas].) 

Ankstesnių pirkinių peržiūra ir atsisiuntimas. Bakstelėkite „Purchased“. Norėdami, kad elementai, kuriuos 
įsigyjate kituose „Apple“ įrenginiuose, būtų atsiunčiami automatiškai, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ 
ir įjunkite „Automatic Downloads“. 

Atsisiuntimas tik „Wi-Fi“ ryšiu (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). Jei nenorite, kad atsisiunčiant 
elementus būtų naudojami mobilieji duomenys, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir išjunkite „Use 
Cellular Data“. 

Atsisiuntimo eigos peržiūra. Bakstelėkite „Downloads“. 

Filmų nuoma. Bakstelėkite filmo nuomos kainą, tada bakstelėkite „Rent“. Galite pasirinkti, ar norite transliuoti 
filmą per „iPad“ srautiniu būdu ar jį atsisiųsti, kad galėtumėte žiūrėti, kai nebūsite prisijungę prie interneto. 
Norėdami pradėti ar tęsti filmo peržiūrą kitame „iOS“ prietaise“ (su operacine sistema „iOS 10.3“ ar vėlesne 
versija), per „Apple TV“ (su operacine sistema „tvOS 10.3 ar vėlesne versija) ar „Mac“ kompiuterį (su programa 
„iTunes 12.6“ ar vėlesne versija), įsitikinkite, kad visuose prietaisuose prie „iTunes Store“ prisijungėte tuo pačiu 
„Apple ID“. 

Pradėti žiūrėti išsinuomotą filmą turite per 30 dienų. Nuo peržiūros pradžios per nurodytą laiką galite jį paleisti 
tiek kartų, kiek tik norite (Jungtinėse Valstijose – per 24 valandas, kitose šalyse – per 48 valandas). Pasibaigus 
šiam laikui filmas pašalinamas. 

Pastaba. Filmų nuoma ir srautinis transliavimas veikia ne visuose regionuose ir ne su visais filmais. 

Pirkimo patvirtinimas naudojantis paslauga „Bendrinimas su šeima“. Jei naudojatės paslauga „Bendrinimas su 
šeima“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti ir patvirtinti šeimos narių, neturinčių nustatyto amžiaus, pirkinius. 
Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Bendrinimas su šeima“. 

Šeimos narių pirkinių peržiūra ir atsisiuntimas. Jei naudojatės paslauga „Bendrinimas su šeima“, galite 
peržiūrėti ir atsisiųsti dainas, televizijos laidas ir filmus, kuriuos atsisiuntė kiti šeimos nariai. Bakstelėkite 
„Purchased“, tada bakstelėkite „My Purchases“ ir pasirinkite šeimos narį. 

Savo pirkinių paslėpimas. Naudodamiesi kompiuterio programa „iTunes“ šeimos nariai gali paslėpti pasirinktus 
savo pirkinius, kad kiti šeimos nariai jų nematytų ir negalėtų atsisiųsti. 

Dovanos siuntimas. Raskite elementą, kurį norite dovanoti, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Gift“. Norėdami 
išsiųsti „iTunes“ dovanos sertifikatą, bakstelėkite kurią nors kategoriją („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), 
slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite „Send Gift“. 

Dovanų kortelės ar kodo panaudojimas. Bakstelėkite „Music“, slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite 
„Redeem“. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Redeem an iTunes Store gift card.“ (Panaudok „iTunes Store“ 
dovanų kortelę.) 
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„App Store“ 
 

Programų paieška 
 

Programoje „App Store“ galite ieškoti, įsigyti ir atsisiųsti programų, skirtų „iPad“. Programos atsinaujins 
automatiškai, kai būsite prisijungę prie „Wi-Fi“ (nebent šią funkciją išjungsite), taigi visada turėsite naujausias 
programų versijas su visomis funkcijomis. 

 

 

 

Pastaba. Kad galėtumėte naudotis „App Store, reikės interneto ir „Apple ID“. „App Store“ veikia ne visuose 
regionuose. 

Paieška pagal kategoriją. Bakstelėkite „Categories“ ir pasirinkite pageidaujamą kategoriją, pavyzdžiui: 
„Education“ (išsilavinimas), „Medical“ (medicina), „Sports“ (sportas). 

Konkrečios programos paieška. Įrašykite programos pavadinimą paieškos laukelyje, tada klaviatūroje 
bakstelėkite paieškos mygtuką. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Find apps by Apple.“ (Surask „Apple“ programų.) 

Pasakykite apie programą draugui. Suraskite pageidaujamą programą, bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo 
variantą. Žr. skyrelį „Bendrinimas programose“. 

Programų įtraukimas į pageidavimų sąrašą. Jei norite pasižymėti programą, kurią galbūt norėsite įsigyti vėliau, 

programos puslapyje bakstelėkite , tada bakstelėkite „Add to Wish List“. (Neveikia su nemokamomis ir jau 
įsigytomis programomis.) 

Pageidavimų sąrašo peržiūra. Bakstelėkite . 

  

Peržiūrėkite savo pageidavimų 
sąrašą ir jums skirtus pasiūlymus 

Dar kartą atsisiųskite, 
ką jau esate įsigiję 
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Pirkimas, dovanų kortelės bei kodai ir atsisiuntimas 
 

Prisijungimas su savo „Apple ID“. Jei dar nesate prisijungę su savo „Apple ID“, programa „App Store“ paprašys 
tai padaryti prieš leisdama ką nors įsigyti. Norėdami peržiūrėti arba redaguoti savo „Apple ID“ eikite į 
„Settings“ > „iTunes & App Store“ ir bakstelėkite savo „Apple ID“. Jei dar neturite „Apple ID“, ką nors įsigydami 
galite jį susikurti. 

Programos įsigijimas ir atsisiuntimas. Bakstelėkite programos kainą, tada bakstelėkite „Buy“. Jei elementas 
nemokamas, bakstelėkite „Get“, tada bakstelėkite „Install“. 

Jei vietoje kainos matote simbolį , programą jau esate įsigiję ir galite jį dar kartą atsisiųsti nemokamai. Kol 
programa atsisiunčiama arba atnaujinama, pradiniame ekrane rodoma jos piktograma ir eigos indikatorius. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Purchase [programos pavadinimas].“ (Nupirk [programos 
pavadinimas].) 

Ankstesnių pirkinių peržiūra ir atsisiuntimas. Bakstelėkite „Purchased“. Norėdami, kad programos, kurias 
įsigyjate kituose „Apple“ įrenginiuose, būtų atsiunčiamos automatiškai, eikite į „Settings“ > „iTunes & 
App Store“ ir įjunkite „Automatic Downloads“. 

Atsisiuntimas tik per „Wi-Fi“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). Jei nenorite, kad atsisiunčiant 
elementus būtų naudojami mobilieji duomenys, eikite į „Settings“ > „iTunes & App Store“ ir išjunkite „Use 
Cellular Data“. 

Pirkimo patvirtinimas naudojantis paslauga „Bendrinimas su šeima“. Jei naudojatės paslauga „Bendrinimas su 
šeima“, šeimos organizatorius gali peržiūrėti ir patvirtinti šeimos narių, neturinčių nustatyto amžiaus, pirkinius. 
Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Bendrinimas su šeima“. 

Šeimos narių įsigytų programų peržiūra ir atsisiuntimas. Jei naudojatės paslauga „Bendrinimas su šeima“, 
galite peržiūrėti ir atsisiųsti programas, kurias atsisiuntė kiti šeimos nariai. Bakstelėkite „Updates“, tada 
bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite šeimos narį. 

Savo pirkinių paslėpimas. Naudodamiesi kompiuterio programa „iTunes“ šeimos nariai gali paslėpti pasirinktus 
savo pirkinius, kad kiti šeimos nariai jų nematytų ir negalėtų atsisiųsti. 

Pirkimo programoje apribojimas. Daugelyje programų papildomo turinio arba plėtinių galima įsigyti už tam 
tikrą mokestį. Jei norite apriboti pirkimą programose, eikite į „Settings“ > „General“ > „Restrictions“ (įsitikinkite, 
kad parinktis „Restrictions“ įjungta) ir išjunkite „In-App Purchases“. Galite nustatyti ir kitokių apribojimų, 
pavyzdžiui, apriboti programų, skirtų asmenims nuo tam tikro amžiaus, atsisiuntimą. 

Programos dovanojimas. Raskite programą, kurią norite dovanoti, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Gift“. 
(Veikia ne su visomis programomis.) 

„iTunes“ dovanos sertifikato dovanojimas. Bakstelėkite „Featured“, slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite 
„Send Gift“. 

Dovanų kortelės ar kodo panaudojimas. Bakstelėkite „Featured“, slinkite į sąrašo apačią ir bakstelėkite 
„Redeem“. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Redeem an iTunes Store gift card.“ (Panaudok „iTunes Store“ 
dovanų kortelę.) 

Programų tvarkymas. 

• Susidėliokite programas pagal save. 

• Sudėliokite programas į aplankus. 

• Pašalinkite programas. 
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„iBooks“ 
 

Knygų atsisiuntimas 
 

Knygų atsisiuntimas iš „iBooks Store“. Pasinaudokite programos „iBooks“ lango apačioje esančiais mygtukais, 
kad įeitumėte į „iBooks Store“. Jei norite peržiūrėti naujausias knygas, bakstelėkite „Featured“, jei norite 
peržiūrėti populiariausias knygas, bakstelėkite „Top Charts“. Norėdami rasti konkrečią knygą įėję į „iBooks 
Store“ bakstelėkite paieškos laukelį. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: „Find books by [autorius].“ (Rask knygų, kurias parašė 
[autorius].) 

 

Knygos skaitymas 
 

 

 

Knygos atidarymas. Bakstelėkite pageidaujamą knygą. Jei knygų lentynoje jos nerandate, braukite į kairę arba į 
dešinę, kad pamatytumėte kitas kolekcijas. 

Valdiklių iškvietimas. Bakstelėkite kur nors puslapio viduryje. Skirtingose knygose gali būti skirtingi valdikliai, 
bet paprastai visose jose galite atlikti paiešką, peržiūrėti turinį ir bendrinti tai, ką skaitote. 

Knygos uždarymas. Puslapyje suglauskite pirštus arba bakstelėkite . 

Iliustracijos padidinimas. Bakstelėkite iliustraciją (kai kuriose knygose reikia bakstelėti du kartus). 

Skaitymas stulpeliais. Šią funkciją palaikančiose knygose dukart bakstelėkite teksto stulpelį, kad jį 
padidintumėte. Norėdami pereiti prie kito stulpelio braukite aukštyn arba į kairę. 

Perėjimas į norimą puslapį. Naudokitės ekrano apačioje esančiais navigacijos valdikliais. Arba bakstelėkite  ir 
įrašykite puslapio numerį, tada tą puslapio numerį bakstelėkite radiniuose. 

Žodžio apibrėžimo peržiūra. Palieskite ir palaikykite žodį, tada atsidariusiame meniu bakstelėkite „Look Up“. Ši 
funkcija veikia ne visomis kalbomis. 

Skaitomos vietos pažymėjimas. Jei norite pridėti žymę, bakstelėkite . Norėdami žymę pašalinti, bakstelėkite 
ją dar kartą. Knygoje galite pasižymėti daug vietų. Norėdami peržiūrėti visas žymes bakstelėkite  , tada 

Paieška knygoje 

Turinys, žymės ir užrašai 

 Pažymėti 

Eiti į reikiamą puslapį 
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bakstelėkite „Bookmarks“. Uždarant knygą žymės pridėti nereikia, nes programa „iBooks“ savaime prisimena 
vietą, kurioje baigėte skaityti. 

Įdomių vietų pasižymėjimas. Kai kuriose knygose galima pridėti pastabas ir spalvinti tekstą. Jei norite spalvinti 
tekstą, palieskite ir palaikykite vieną žodį, tada braukite pirštu toliau. Jei norite pridėti pastabą, dukart 
bakstelėkite žodį, kad jį pasirinktumėte, tada, jei norite pažymėti ilgesnę atkarpą, vilkite pažymėto teksto 
pradžios ir pabaigos žymeklius, paskui atsidariusiame meniu pasirinkite „Note“, o jei pažymėtą tekstą norite 
nuspalvinti, –„Highlight“. 

Įdomių vietų bendrinimas. Bakstelėkite nuspalvintą tekstą, tada atsidariusiame meniu bakstelėkite . Jei knygą 
atsisiuntėte iš „iBooks Store“, nuoroda į knygą pridedama automatiškai. (Kai kuriuose regionuose bendrinimas 
gali neveikti.) 

Nuorodos į knygą bendrinimas. Bakstelėkite kur nors puslapio viduryje, kad pasirodytų valdikliai, tada 

bakstelėkite  , paskui bakstelėkite  . 

Knygos išvaizdos keitimas. Kai kuriose knygose leidžiama keisti šriftą, jo dydį ir puslapio spalvą. (Bakstelėkite 
.) Teksto lygiavimą ir kėlimą į kitą eilutę galite keisti nuėję į „Settings“ > „iBooks“. Šie nustatymai galioja 

visoms juos palaikančioms knygoms. 

 

 

 

Ryškumo keitimas. Bakstelėkite . Jei simbolio  nematote, pirmiau bakstelėkite  . 

Ekrano pritemdymas tamsioje aplinkoje. Įjunkite „Auto-Night Theme“ ir naudojant programą „iBooks“ 
tamsioje aplinkoje prie to automatiškai bus pritaikyta knygų lentyna, puslapio spalva ir ekrano ryškumas. (Šią 
funkciją palaiko ne visos knygos.) 

 

Multimedijos peržiūra 
 

Kai kuriose knygose būna interaktyviųjų elementų, pavyzdžiui, filmų, schemų, skaidrių pateikčių, galerijų, 
trimačių objektų. Jei norite atidaryti multimedijos elementą, bakstelėkite, braukite jį arba ant jo išskėskite 
pirštus. Norėdami elementą peržiūrėti visame ekrane, išskėskite ant jo du pirštus. Baigę suglauskite pirštus, kad 
jį uždarytumėte. 

  

Ryškumas 

Puslapio spalva 

Dalijimo į puslapius 
išjungimas 
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Pastabos ir žodynėlis 
 

Kai kuriose knygose visus nuspalvintus teksto fragmentus ir pastabas galima peržiūrėti kaip korteles. 

Visų pastabų peržiūra. Bakstelėkite . Galite atlikti paiešką arba bakstelėti skyrių, kad pamatytumėte pastabas 
iš to skyriaus. Norėdami sinchronizuoti pastabas su kitais prietaisais eikite į „Settings“ > „iBooks“. 

Pastabų pašalinimas. Bakstelėkite , pažymėkite pageidaujamas pastabas ir bakstelėkite „Delete“. 

Pastabų kortelių peržiūra. Bakstelėkite „Study Cards“. Braukdami pereikite prie kitos kortelės. Jei norite 
pamatyti kortelės antrąją pusę, bakstelėkite „Flip Card“. 

Kortelių maišymas. Bakstelėkite  ir įjunkite „Shuffle“. 

Žodynėlio terminų peržiūra. Jei knygoje yra žodynėlis, norėdami tuos žodžius įtraukti į korteles bakstelėkite . 

 

Garsinės knygos klausymas 
 

 

 

Garsinės knygos atidarymas. Garsinės knygos ant viršelio žymimo simboliu . Bakstelėkite knygą, kurios norite 
klausytis. Jei bibliotekoje jos nematote, braukite į kairę arba į dešinę, kad pamatytumėte kitas kolekcijas. 

Peršokimas į priekį arba atgal. Palieskite ir palaikykite rodykles arba braukite ir palaikykite viršelį. Jei norite 
pakeisti intervalą, per kiek sekundžių peršokama, eikite į „Settings“ > „iBooks“. 

Įrašo pagreitinimas arba sulėtinimas. Bakstelėkite atkūrimo greitį, rodomą apatiniame dešiniajame kampe, ir 
pasirinkite pageidaujamą greitį. „1x“ – įprastinis greitis, „0.75x“ – trys ketvirčiai įprastinio greičio ir t. t. 

Perėjimas į konkretų skyrių. Bakstelėkite  , tada bakstelėkite skyrių. (Kai kuriose knygose skyriai 
nesužymėti.) 

Perėjimas į konkrečią įrašo vietą. Vilkite atkūrimo žymeklį, esantį po knygos viršeliu. Vieta, nuo kurios 
pradėjote klausyti, laiko juostoje pažymėta mažu apskritimu. Jei norite peršokti būtent į tą vietą, bakstelėkite 
apskritimą. 

Naktinio laikmačio nustatymas. Prieš paleisdami įrašą bakstelėkite , tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus 
įrašas bus sustabdytas. 

Anksčiau iš „iBooks Store“ įsigytos garsinės knygos atsisiuntimas. Garsinę knygą galite bet kada nemokamai 
atsisiųsti iš „iBooks Store“ sąrašo „Purchased“. 

  

Skyriai 

Braukite, jei norite peršokti 
į priekį arba atgal 

Vilkite atkūrimo žymeklį 

Peršokite į priekį arba atgal 

Bakstelėkite, jei įrašą norite 
pagreitinti arba sulėtinti 
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Knygų tvarkymas 
 

 

 

Knygų pavadinimo arba viršelio rodymas. Bakstelėkite  arba . 

Tik garsinių knygų arba tik PDF peržiūra. Bakstelėkite atidarytos kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje), tada 
pasirinkite „PDFs“ arba „Audiobooks“. 

Knygų rūšiavimas į kolekcijas. Bakstelėkite „Select“, tada pasirinkite knygas ir bakstelėkite „Move“. 

Kolekcijų kūrimas ir redagavimas. Bakstelėkite atidarytos kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje). Kai kurių 
įtaisytųjų kolekcijų (pavyzdžiui, „PDFs“) pervadinti ir pašalinti neleidžiama. Norėdami sinchronizuoti kolekcijas 
su kitais prietaisais eikite į „Settings“ > „iBooks“. 

Knygų pertvarkymas. Knygų viršelių rodinyje palieskite ir palaikykite knygos viršelį, tada nuvilkite jį į 
pageidaujamą vietą. Knygų pavadinimų rodinyje surūšiuokite knygas naudodamiesi ekrano viršuje esančiais 
mygtukais. Kolekcija „All Books“ surūšiuota automatiškai. Jei norite surūšiuoti knygas rankiniu būdu, pereikite į 
kitą kolekciją. 

Knygos paieška. Patraukite rodinį žemyn, kad ekrano viršuje atsirastų paieškos laukelis. Paieška atliekama 
knygų pavadinimuose ir autoriuose. 

Knygų pašalinimas. Bakstelėkite „Select“, pasirinkite pageidaujamas knygas, tada bakstelėkite „Delete“ ir 
pasirinkite reikiamą parinktį. 

Neatsisiųstų knygų paslėpimas. Jei ant knygos viršelio ar prie jos pavadinimo matote atsisiuntimo mygtuką , 
knygą galite nemokamai atsisiųsti dar kartą. Jei norite, kad neatsisiųstos knygos nebūtų rodomos, bakstelėkite 
atidarytos kolekcijos pavadinimą (ekrano viršuje) ir įjunkite „Hide iCloud Books“. 

  

Rodinio keitimas Kolekcijų peržiūra 

Sąrašo rūšiavimas 

Atidaryti 
„iBooks Store“ 
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PDF dokumentų skaitymas 
 

Prie el. laiško pridėto PDF failo įtraukimas į „iBooks“. Atidarykite el. laišką, palieskite ir palaikykite pridėtą PDF 
failą, tada bakstelėkite „Copy to iBooks“. Kitas variantas – bakstelėkite pridėtą PDF failą, jam atsidarius 
bakstelėkite bet kuriame puslapyje, tada bakstelėkite  ir pasirinkite „Import with iBooks“. 

PDF dokumento spausdinimas. Atidarę PDF dokumentą bakstelėkite  ir pasirinkite „Print“ (reikia 
spausdintuvo, kuris palaikytų „AirPrint“). Daugiau apie „AirPrint“ skaitykite skyrelyje „AirPrint“. 

PDF dokumento išsiuntimas el. paštu. Atidarę PDF dokumentą bakstelėkite  ir pasirinkite „Mail“. 

 

Prieiga prie visos bibliotekos per „iCloud“ 

 

Savo PDF failus ir kitas knygas galite laikyti saugykloje „iCloud“ ir pasiekti iš bet kurio prietaiso. 

Paslaugos „iCloud“ įjungimas programai „iBooks“. Įjunkite „Settings“ > „iCloud“ > „iCloud Drive“ > „iBooks“. 

Jei į programą „iBooks“ įtraukiate PDF failą (arba knygą ne iš „iBooks Store“), dokumentas įkeliamas į saugyklą 
„iCloud“. Be to, dokumentas atsiranda ir kituose jūsų prietaisuose, kuriuose programai „iBooks“ įjungta 
paslauga „iCloud“ ir esate prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. 

Jei norite įjungti arba išjungti paslaugą „iCloud“ programai „iBooks“, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „iCloud 
Drive“ ir įjunkite arba išjunkite „iBooks“. 

Pastaba. Knygos, esančios „iBooks Store“ sąraše „Purchased“ pasiekiamos bet kada ir prie jūsų saugykloje 
„iCloud“ laikomų duomenų nepriskaičiuojamos. 
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„Podcasts“ 
 

Apie „Podcasts“ trumpai 
 

Atidarykite programą „Podcasts“ ir prietaise „iPad“ naršykite, prenumeruokite ir paleiskite savo mėgstamas 
vaizdo ar garso tinklalaides. 

Tinklalaidės yra nemokamos laidos, kurias galite paleisti panašiai kaip televizijos ar radijo laidas. Kai kurios 
tinklalaidės yra vienos serijos, kitos serijinės. Galite jas leisti srautiniu būdu per „Wi-Fi“ ar mobiliųjų duomenų 
tinklą arba atsisiųsti į „iPad“ ir paskui leisti, kai neturėsite prieigos prie interneto. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite maždaug taip: 

• „Play podcasts.“ (Paleisk tinklalaides.) 

• „Skip back 15 seconds.“ (Peršok 15 sekundžių atgal.) 

• „Skip to the next episode.“ (Peršok į tolesnę seriją.) 

• „Play ‘Freakonomics Radio’ podcast.“ (Paleisk tinklalaidę „Freakonomics Radio“.) 

 

 

 

Tinklalaidžių ir jų serijų pasirinkimas 
 

Tinklalaidžių atradimas. Bakstelėkite „Featured“ arba „Top Charts“. 

 

 

 

Tinklalaidžių ir jų serijų paieška. Bakstelėkite „Search“ ir įrašykite tinklalaidės ar serijos pavadinimą. 

Serijos paleidimas. Bakstelėkite pageidaujamą seriją. Jei serija neatsisiųsta į „iPad“, ji transliuojama srautiniu 
būdu. 

Serijos atsisiuntimas. Tinklalaidėse, kurių nesate užsiprenumeravę, norėdami atsisiųsti seriją bakstelėkite prie 
jos esantį simbolį . Atsisiųstą seriją galėsite paleisti vėliau, net kai nebūsite prisijungę prie interneto. 

Jei esate užsiprenumeravę tinklalaidę, bet nesate atsisiuntę kurios nors jos serijos, prie tokios serijos savo 

bibliotekoje matysite simbolį . Norėdami seriją atsisiųsti, bakstelėkite prie jos esantį simbolį , tada 
bakstelėkite „Download Episode“ arba „Save Episode“. (Abiem atvejais atsisiųsite seriją į savo biblioteką. Jei 

Pridėti tinklalaidę arba stotį 

Tinklalaidžių stotys 

Tinklalaidės serijos 

Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti, kokių yra serijų 

Naujų tinklalaidžių paieška 

Peržiūrėti savo tinklalaidžių biblioteką 

Tinklalaidžių naršymas 
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bakstelėsite „Save Episode“, atsisiųsta serija bus rodoma atitinkamos tinklalaidės kortelėje „Saved“, kad būtų 
patogu prie jos sugrįžti. Žr. skyrelį „Tinklalaidžių bibliotekos tvarkymas“.) 

Tinklalaidžių prenumeravimas. Gaukite naujas tinklalaidžių serijas, kai tik jos išleidžiamos. Jei esate tinklalaidžių 
sąraše „Featured“ arba „Top Charts“, bakstelėkite pageidaujamą tinklalaidę, tada bakstelėkite „Subscribe“. Jei 
jau esate atsisiuntę ką nors iš pageidaujamos tinklalaidės serijų, bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite 
tinklalaidę sąraše „Not Subscribed“, paskui bakstelėkite  ir įjunkite „Subscribed“. 

Norėdami sinchronizuoti tinklalaidžių prenumeratas visuose savo prietaisuose eikite į „Settings“ > „Podcasts“ ir 
įjunkite „Sync Podcasts“. Jei norite nustatyti, kiek dažnai programa „Podcasts“ turėtų tikrinti, ar tinklalaidėse 
nėra naujų serijų, eikite į „Settings“ > „Podcasts“ > „Refresh Every“ ir pasirinkite variantą. 

Užsiprenumeruotos tinklalaidės atsisiuntimo nustatymų keitimas. Galite išjungti automatinį atsisiuntimą arba 
nurodyti, ar pageidaujate atsisiųsti visas serijas, kurių dar nepaleidote, ar tik tas, kurios naujos. Bakstelėkite 
„My Podcasts“, bakstelėkite tinklalaidę, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Download Episodes“ ir 
pasirinkite variantą. 

Jei norite pakeisti numatytąjį nustatymą visoms tinklalaidėms, eikite į „Settings“ > „Podcasts“ > „Download 
Episodes“. 

Leidimas atsisiųsti serijas tik per „Wi-Fi“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu). Jei nenorite, kad 
tinklalaidžių serijos būtų atsisiunčiamos naudojant mobiliuosius duomenis, eikite į „Settings“ > „Podcasts“ ir 
įjunkite „Only Donwload on Wi-Fi“. 

Tinklalaidės prenumeratos atšaukimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurios 
prenumeratą norite atšaukti, paskui bakstelėkite  ir išjunkite „Subscribed“. 

 

Tinklalaidžių bibliotekos tvarkymas 
 

Tinklalaidžių bibliotekoje rasite: 

• tinklalaides, kurias prenumeruojate – jų serijas galite leisti srautiniu būdu arba atsisiųsti; 

• tinklalaidžių serijas, kurias atsisiuntėte, nesvarbu, ar jų tinklalaides prenumeruojate. 

Tinklalaidžių bibliotekos peržiūra. Bakstelėkite „My Podcasts“. Bakstelėkite tinklalaidę ir matysite jos serijas. 

Serijos, kurių dar nepaleidote. Norėdami rasti tas serijas, kurių dar neklausėte ar nežiūrėjote, bakstelėkite 
tinklalaidę, tada bakstelėkite virš serijų sąrašo spauskite „Unplayed“. Norėdami matyti dar nepaleistas visų 
bibliotekos tinklalaidžių serijas bakstelėkite „Unplayed“ ekrano apačioje. 

Paieška bibliotekoje. Bakstelėkite „My Podcasts“ ir kairiąją ekrano dalį stumkite žemyn, kad pasirodytų 
paieškos laukelis. 

Atsiųstos serijos pašalinimas. Bakstelėkite simbolį , esantį šalia serijos, kurią norite pašalinti, tada 
bakstelėkite „Remove Download“. (Serija nepašalinama iš jūsų bibliotekos. Tačiau jei tinklalaidės leidėjas 
tinklalaidės nebepublikuoja, seriją paleisti srautiniu būdu arba vėl atsisiųsti negalėsite.) apie tinklalaidžių 
pašalinimą žr. skyrelį „Tinklalaidžių ir jų serijų šalinimas“. 

Daugiau informacijos apie seriją. Bakstelėkite šalia pageidaujamos serijos esantį simbolį , tada bakstelėkite 
„View Full Description“. Bakstelėjus aprašyme matomą nuorodą ji atsidarys programoje „Safari“. 

Serijos pridėjimas į sąrašą „Up Next“. Bakstelėkite šalia pageidaujamos serijos esantį simbolį , tada 
bakstelėkite „Add to Up Next“ arba „Play Next“. 

Kitų serijų naršymas. Norėdami matydami kitas tinklalaidės serijas, bakstelėkite „My Podcasts“, tada 
bakstelėkite tinklalaidę, paskui bakstelėkite „Feed“. 

Kelių serijų išsaugojimas iškart. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, paskui bakstelėkite 
„Edit“, pasirinkite reikiamas serijas ir bakstelėkite „Save“. Arba bakstelėkite „Unplayed“, tada bakstelėkite 
„Edit“, pasirinkite reikiamas serijas ir bakstelėkite „Save“. Išsaugojant seriją ji visada atsisiunčiama. (Kad 
galėtumėte lengvai rasti atsisiųstas serijas, jos serijų sąraše pažymėtos „Saved“.) 

Išsaugotų serijų radimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, paskui virš serijų sąrašo 
bakstelėkite „Saved“. 



„Podcasts“  160 
 

Serijų išdėstymas nuo seniausios. Bakstelėkite „My Podcasts“, bakstelėkite tinklalaidę, tada bakstelėkite , 
paskui bakstelėkite „Sort Order“. 

Serijos bendrinimas. Tinklalaidžių bibliotekoje bakstelėkite simbolį , esantį šalia serijos, kurią norite 
bendrinti, tada bakstelėkite „Share Episode“ ir pasirinkite bendrinimo variantą. 

Tinklalaidės bendrinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurią norite bendrinti, 
paskui bakstelėkite šalia serijos esantį simbolį  ir pasirinkite bendrinimo variantą. 

 

Atkūrimo valdymas 
 

Paleidus tinklalaidę ekrane „Now Playing“ galima atkūrimo valdikliais peršokti į priekį ar atgal, pakeisti atkūrimo 
greitį, pertvarkyti serijų, kurios bus leidžiamos toliau, sąrašą „Up Next“ ir pan. 

Ekrano „Now Playing“ atidarymas. Bakstelėkite leistuvą ekrano apačioje. Norėdami paslėpti ekraną „Now 
Playing“, braukite žemyn tinklalaidės paveikslėlį arba bakstelėkite . 

 

 

 

Tinklalaidės aprašymo peržiūra jos klausant. Lange „Now Playing“ bakstelėkite tinklalaidės paveikslėlį. 

Peršokimas į norimą serijos vietą. Bakstelėkite atitinkamą suktą rodyklę. 

Peršokimas į norimą vietą tiksliau. Vilkdami į kairę ar į dešinę atkūrimo žymeklį pirštu braukite link ekrano 
viršaus. Kai pirštas bus arti atkūrimo valdiklių, peršoksite toli į kitą serijos vietą, o kai pirštas bus arti ekrano 
viršaus, galėsite žymeklį perstumti kas vieną sekundę. 

Kas bus leidžiama toliau. Bakstelėkite . Norėdami paleisti nuo kurios nors serijos iš atsidariusios sąrašo, ją 
bakstelėkite. Jei sąrašą norite pertvarkyti, vilkite serijas už simbolio . 

Užmigimo laikmačio nustatymas. Bakstelėkite , tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus tinklalaidės leidimas 
bus sustabdytas. 

Tinklalaidės leidimas kitame prietaise per „AirPlay“. Bakstelėkite  ir pasirinkite prietaisą. Daugiau apie 
paslaugą „AirPlay“ ir kitus prietaisų sujungimo būdus rasite skyrelyje „Ekrano dubliavimas per „AirPlay“. 

  

Bakstelėkite, jei norite 
daugiau informacijos 

Vilkite atkūrimo žymeklį 

Kas bus leidžiama toliau 
(sąrašas „Up Next“) 

Bakstelėkite, jei norite 
pagreitinti arba sulėtinti 
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Tinklalaidžių ir jų serijų šalinimas 
 

Vienos serijos pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurios seriją norite 
pašalinti, ir stumkite jos seriją į kairę. Serija pašalinama iš bibliotekos. Jei serija buvo atsisiųsta, „iPad“ 
atmintinėje jos nebeliks. 

Kelių serijų pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite tinklalaidę, kurios seriją norite pašalinti, 
paskui bakstelėkite „Edit“, pasirinkite serijas ir bakstelėkite „Delete“. Arba bakstelėkite „Unplayed“, tada 
bakstelėkite „Edit“, pasirinkite serijas ir bakstelėkite „Delete“. 

Automatinis serijų, kurias jau išklausėte ar peržiūrėjote, pašalinimas. Jei norite nustatyti šį nustatymą visoms 
tinklalaidėms, įjunkite „Settings“ > „Podcasts“ > „Delete Played Episodes“. Norėdami įjungti arba išjungti šį 
nustatymą konkrečiai tinklalaidei, bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite atitinkamą tinklalaidę, paskui 
bakstelėkite  ir pasirinkite „Delete Played Episodes“. 

Tinklalaidės pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite simbolį , 
esantį šalia tinklalaidės, kurią norite pašalinti. 

 

Mėgstamiausių tinklalaidžių rūšiavimas į stotis 
 

Iš mėgstamiausių tinklalaidžių galite sudaryti savo stotis. 

Stoties sukūrimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada bakstelėkite , paskui bakstelėkite „Add Station“. 
Įrašykite stoties pavadinimą, bakstelėkite „Save“ ir pridėkite tinklalaidžių. Norėdami paleisti stoties tinklalaides 
bakstelėkite „My Podcasts“, tada šalia pageidaujamos stoties bakstelėkite . 

Stočių sąrašo eiliškumo keitimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada virš stočių sąrašo bakstelėkite „Edit“ ir 
vilkite  aukštyn arba žemyn. 

Serijų atkūrimo eilės tvarkos keitimas stotyje. Bakstelėkite stotį, tada ekrano viršuje, dešinėje, bakstelėkite 
„Edit“ ir vilkite  aukštyn arba žemyn. 

Stoties pašalinimas. Bakstelėkite „My Podcasts“, tada virš stočių sąrašo bakstelėkite „Edit“ ir bakstelėkite 
simbolį , esantį šalia stoties, kurią norite pašalinti. 
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„Photo Booth“ 
 

Apie „Photo Booth“ trumpai 
 

Naudodamiesi programa „Photo Booth“ galite fotografuoti su smagiais efektais. 

 

 

 

Fotografavimas 
 

Fotografavimas. Atsukite „iPad“ fotoaparatą į objektą ir bakstelėkite fotoaparato užrakto mygtuką. 

Fotografuojant su „iPad“ girdimas fotoaparato užrakto garsas. Šoniniais „iPad“ garsumo mygtukais galite 
reguliuoti jo garsumą arba šoniniu jungikliu jį nutildyti. Žr. skyrelį „Garsumo valdymas“. 

Pastaba. Kai kuriuose regionuose garso efektai nenutildomi net ir šoniniu jungikliu (esančiu kai kuriuose 
modeliuose). 

Efekto pasirinkimas. Bakstelėkite  ir pasirinkite pageidaujamą efektą. 

• Vaizdo iškreipimo reguliavimas. Braukite pirštu per ekraną. 

• Iškreipimo keitimas. Išskėskite ar suglauskite pirštus, braukite arba pasukite vaizdą. 

Paskutinių padarytų kadrų peržiūra. Bakstelėkite paskutinio kadro miniatiūrą. Jei vėl norite pamatyti valdiklius, 
bakstelėkite miniatiūrą dar kartą. 

Kameros perjungimas. Bakstelėkite ekrano apačioje esantį simbolį . 

  

Bakstelėkite vidurinę 
nuotrauką, jei norite grįžti į 
įprastinį vaizdą 
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Nuotraukų tvarkymas 
 

Nuotraukos, kurias prietaise „iPad“ padarėte su programa „Photo Booth“, išsaugomos programos „Photos“ 
albume „Camera Roll“. 

Nuotraukos pašalinimas. Pasirinkite miniatiūrą, tada bakstelėkite . 

Nuotraukos bendrinimas arba kopijavimas. Bakstelėkite miniatiūrą, tada bakstelėkite  ir pasirinkite 
bendrinimo variantą arba „Copy“. 

Nuotraukų peržiūra programoje „Photos“. Programoje „Photos“ bakstelėkite „Photos“. Arba bakstelėkite 
„Albums“, tada bakstelėkite „All Photos“ (arba „Camera Roll“, jei išjungta „iCloud“ nuotraukų biblioteka), 
paskui bakstelėkite pageidaujamą miniatiūrą. Jei norite pereiti prie tolesnės arba ankstesnės nuotraukos, 
braukite į kairę arba į dešinę. Žr. skyrelį „Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra“. 

Nuotraukų bendrinimas su kitais savo prietaisais. Jei naudojatės „iCloud“ nuotraukų biblioteka, nuotraukas 
galite peržiūrėti bet kuriame prietaise su operacine sistema „iOS 8.1“ ar vėlesne versija, taip pat „Mac“ 
kompiuteryje su operacine sistema „OS X 10.10.3“ ar vėlesne versija ir svetainėje iCloud.com. Turite būti 
prisijungę tuo pačiu „Apple ID“. Žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų biblioteka“. 

Nuotraukų įkėlimas į kompiuterį. Pridėtu laidu su USB jungtimi prijunkite „iPad“ prie kompiuterio. 

• „Mac“ kompiuteryje. Programoje „Photos“ arba kitoje palaikomoje programoje pasirinkite pageidaujamas 
nuotraukas ir spauskite mygtuką „Import“ arba „Download“. 

• Kitokiame kompiuteryje. Laikykitės nurodymų nuotraukų programos žinyne. 

Jei įkėlę nuotraukas į kompiuterį pašalinsite jas iš „iPad“, programoje „Photos“ jų nebeliks. Programos „iTunes“ 
nustatymų polangyje „Photos“ galite sinchronizuoti nuotraukas su „iPad“ programa „Photos“. 

https://www.icloud.com/
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„iCloud Drive“ 
 

Apie „iCloud Drive“ trumpai 
 

Programa „iCloud Drive“ saugykloje „iCloud“ laiko jūsų dokumentus, įskaitant skaidrių pateiktis, skaičiuokles ir 
paveikslėlius bei nuotraukas, kad pasiektumėte juos iš bet kurio savo prietaiso, prijungto prie „iCloud“. Šioje 
saugykloje laikomą dokumentą atidaryti ir redaguoti galite įvairiomis programomis. 

Programa „iCloud Drive“ palaikoma prietaisuose su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, „Mac“ 
kompiuteriuose su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija, kituose kompiuteriuose su programa 
„iCloud for Windows 5“ ar vėlesne versija arba interneto svetainėje iCloud.com. Jei norite įeiti į „iCloud Drive“, 
turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Saugyklos talpos dydis priklauso nuo jūsų „iCloud“ 
saugyklos plano. 

 

„iCloud Drive“ konfigūravimas 
 

„iCloud Drive“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „iCloud Drive“, tada įjunkite „iCloud Drive“ ir vykdykite 
ekrane duodamus nurodymus. Jei jūsų prašoma atnaujinti „iCloud Drive“, žr. „Apple“ palaikymo svetainės 
straipsnį „DUK apie „iCloud Drive“. 

Programų, kurios naudos „iCloud Drive“, pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „iCloud Drive“ ir įjunkite 
arba išjunkite „iCloud Drive“ programoms, kurios šią funkciją palaiko. 

  

https://support.apple.com/HT201104


„iCloud Drive“  165 
 

Naudojimasis programa „iCloud Drive“ 
 

Paprastai dokumentus, esančius saugykloje „iCloud Drive“, pasieksite per tą programą, kurioje jie sukurti. Pvz. 
programa „Keynote“ galite pasiekti visus „iCloud Drive“ esančius savo pateikčių dokumentus. Jei norite matyti 
visus „iCloud Drive“ dokumentus iškart, naudokite programą „iCloud Drive“. 

 

 

 

Dokumento atidarymas. Jei norite atidaryti dokumentą programoje, kurioje jis sukurtas, bakstelėkite 
dokumento piktogramą. Jei tokia programa prietaise neįdiegta, dokumentas atidaromas greitosios peržiūros 
lange. 

Dokumento kopijos atidarymas kitoje programoje. Bakstelėkite šalia dokumento, kurį norite atidaryti, esantį 
simbolį . Tada bakstelėkite  ir pasirinkite bendrinimo veiksmą. 

Dokumento pervadinimas. Bakstelėkite šalia dokumento, kurį norite pervadinti, esantį simbolį . Tada 
bakstelėkite dokumento pavadinimą ir jį pakeiskite. 

Dokumento perkėlimas arba pašalinimas. Bakstelėkite „Select“, tada pasirinkite reikiamus dokumentus ir 
aplankus, paskui bakstelėkite „Move“ arba „Delete“. Informacijos apie tai, kai atkurti pašalintą failą, rasite 
straipsnyje „DUK apie „iCloud Drive“.  

Naujo aplanko sukūrimas. Bakstelėkite „Select“, tada bakstelėkite „New Folder“. 

Dokumento kopijos saugykloje „iCloud Drive“ išsaugojimas. Peržiūrėdami dokumentą, pavyzdžiui, lange 
„Quick Look“ atidarę nuotrauką, bakstelėkite , tada bakstelėkite „Save to iCloud Drive“. 

Perkelti, pašalinti dokumentą 
arba sukurti aplanką 

https://support.apple.com/HT201104
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BENDRINIMAS 
 

Bendrinimas programose 
 

Daugelyje programų galite bakstelėti „Share“ arba simbolį  ir pasirinkti, kaip informaciją norite bendrinti su 
kitais. Siūlomi variantai priklauso nuo programos, kurią naudojate. Jei atsisiuntėte programų su galimybe 
bendrinti turinį, gali būti rodoma papildomų bendrinimo variantų. Daugiau informacijos rasite skyrelyje 
„Programų plėtiniai“. 

Informacijos bendrinimas kitų tiekėjų programose: „Twitter“, „Facebook“, „Flickr“, „Vimeo“ ir t. t. Eikite į 
„Settings“ ir prisijunkite prie savo paskyros. Jei to nepadarysite iškart, būsite paprašyti prisijungti tada, kai 
bakstelėsite atitinkamos programos bendrinimo mygtuką. 

Informacijos bendrinimo, peržiūros ir išdėstymo būdų individualizavimas. Bakstelėkite mygtuką „More“, tada 
už simbolio  vilkite elementą į pageidaujamą vietą. 

 

Failų bendrinimas per „AirDrop“ 
 

Naudodamiesi funkcija „AirDrop“ galite bendrinti savo nuotraukas, vaizdo įrašus, interneto svetaines, vietas ir 
kitus elementus belaidžiu būdu su kitais netoliese esančiais prietaisais (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne 
versija). Jei naudojatės operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, turinį bendrinti galite ir su „Mac“ 
kompiuteriais, kuriuose veikia operacinė sistema „OS X 10.10“ ar vėlesnė versija. „AirDrop“ informaciją 
perduoda per „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ – abu šie ryšio būdai turi būti įjungti. Kad galėtumėte naudotis „AirDrop“, 
turite būti prisijungę prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Dėl saugumo bendrinama informacija užšifruojama. 

 

 

 

Bendrinimas per „AirDrop“. Bakstelėkite „Share“ arba simbolį , tada bakstelėkite netoliese esančio „AirDrop“ 
naudotojo vardą. 

Kitų asmenų bendrinamo turinio gavimas per „AirDrop“. Nuo apatinio ekrano krašto braukite į viršų, kad 
atidarytumėte valdymo centrą. Bakstelėkite „AirDrop“, tada pasirinkite, ar norite gauti turinį tik iš savo 
kontaktų („Contacts only“), ar iš bet ko („Everyone“). Kiekvieną naują užklausą galite priimti arba atmesti. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Turinio bendrinimas per „AirDrop“. 

  

Bakstelėkite funkciją „AirDrop“ 
įjungusį draugą, su kuriuo norite 
bendrinti informaciją 

https://support.apple.com/HT201301
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Bendrinimas su šeima 
 

Įjungus paslaugą „Family Sharing“ su šeimynykščiais (iki šešių žmonių) galima net ir neturint bendrinimo 
paskyrų dalytis pirkiniais iš „iTunes Store“, „iBooks Store“ ir „App Store“, taip pat bendrinti šeimos kalendorių, 
šeimos nuotraukas. Daugiau apie „Apple Music“ šeimos abonementą rasite skyrelyje „Prieiga prie muzikos“. 

Norint naudotis paslauga „Family Sharing“ reikia prisijungti prie „iCloud“ su savo „Apple ID“. Taip pat jūsų bus 
paprašyta patvirtinti „Apple ID“, kurį naudojate „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. Paslauga „Family 
Sharing“ palaikoma prietaisuose su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija, „Mac“ kompiuteriuose su 
operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija ir kitokiuose kompiuteriuose su programa „iCloud for 
Windows 5“ ar vėlesne versija. Vienu metu galite priklausyti tik vienai šeimos grupei. 

„Family Sharing“ sukonfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Set Up Family Sharing“. Vykdykite 
nurodymus ekrane, kad sukonfigūruotumėte paslaugą „Family Sharing“. Jūs būsite šeimos organizatorius. 
Šeimos organizatorius) pakviečia kitus šeimos narius į šeimos grupę ir sutinka mokėti už visų grupės narių 
pirkinius „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. 

Jei šeimos narys ką nors įsigyja, pirkinio suma nuskaičiuojama nuo šeimos organizatoriaus sąskaitos. Įsigytas 
turinys pridedamas prie jį įsigijusio šeimos nario paskyros ir yra bendrinamas su kitais šeimos nariais. Jei vėliau 
paslauga „Family Sharing“ būtų išjungta, įsigytas turinys liktų asmeniui, kuris jį įsigijo, nors už pirkinį mokėjo 
šeimos organizatorius. 

Vaikui skirto „Apple ID“ sukūrimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, slinkite į ekrano apačią ir ten 
bakstelėkite „Create an Apple ID for a child“. 

Kvietimo naudotis paslauga „Family Sharing“ priėmimas. Gautame kvietime bakstelėkite „Accept“. Arba, jei 
šeimos organizatorius paslaugą konfigūruoja jums esant šalia, jis gali paprašyti, kad jo prietaise įvestumėte savo 
„Apple ID“ ir slaptažodį, kuriuos naudojate prisijungdami prie „iCloud“. 

 

 

 

Prieiga prie bendrinamų pirkinių iš „iTunes Store“. Atidarykite „iTunes Store“, bakstelėkite „Purchased“, tada 
bakstelėkite „My Purchases“ ir pasirinkite šeimos narį. 

Prieiga prie bendrinamų pirkinių iš „iBooks Store“. Atidarykite „iBooks“, bakstelėkite „Purchased“ ir pasirinkite 
šeimos narį. 

Prieiga prie bendrinamų pirkinių iš „App Store“. Atidarykite „App Store“, bakstelėkite „Purchased“, tada 
bakstelėkite „My Purchases“ ir pasirinkite šeimos narį. 

Funkcijos „Ask to Buy“ įjungimas. Šeimos organizatorius gali reikalauti, kad jaunesni šeimos nariai, prieš ką 
nors įsigydami arba atsisiųsdami nemokamai, gautų jo leidimą. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“ ir 
bakstelėkite asmens vardą. 
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Pastaba. Funkcijoje „Ask to Buy“ taikomi amžiaus apribojimai skirtinguose regionuose skiriasi. Jungtinėse 
Valstijose šeimos organizatorius gali įjungti funkciją „Ask to Buy“ bet kuriam šeimos nariui, kuriam dar nesuėjo 
18 metų. Vaikams iki 13 metų ši funkcija įjungiama automatiškai. 

Pirkinių iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“ paslėpimas. Jei norite nuo šeimos narių paslėpti visus 
savo pirkinius, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“ > [jūsų vardas] ir išjunkite „Share My Purchases“. Savo 
kompiuteryje taip pat galite paslėpti tam tikrus pirkinius, kad jų nepasiektų kiti šeimos nariai. Daugiau apie tai 
skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Pirkinių iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ 
slėpimas ir rodymas“. 

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas su šeimos nariais. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių 
prietaisuose programoje „Photos“ automatiškai sukuriamas bendrinamas albumas pavadinimu „Family“. Jei 
norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą su kitais šeimos nariais, atidarykite programą „Photos“, tada 
atidarykite pageidaujamą nuotrauką ar vaizdo įrašą arba pasirinkite kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus. 
Bakstelėkite , tada bakstelėkite „iCloud Photo Sharing“, pridėkite komentarą ir bendrinkite turinį šeimos 
albume. Žr. skyrelį „iCloud“ nuotraukų bendrinimas“. 

Šeimos kalendoriaus įrašo pridėjimas. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose 
programoje „Calendar“ automatiškai sukuriamas bendrinamas kalendorius pavadinimu „Family“. Jei norite 
jame pridėti įrašą, atidarykite programą „Calendar“, sukurkite įrašą, tada pasirinkite pridėti jį į šeimos 
kalendorių. Žr. skyrelį „iCloud“ kalendorių bendrinimas“. 

Priminimo šeimai nustatymas. Įjungus paslaugą „Family Sharing“ visų šeimos narių prietaisuose programoje 
„Reminders“ automatiškai sukuriamas bendrinamas priminimų sąrašas. Jei norite į jį pridėti priminimą, 
atidarykite programą „Reminders“, bakstelėkite šeimos priminimų sąrašą ir jame pridėkite priminimą. Žr. 
skyrelį „Apie „Reminders“ trumpai“. 

Savo buvimo vietos su šeimos nariais bendrinimas. Šeimos nariai gali bendrinti savo buvimo vietą nuėję į 
„Settings“ > „iCloud“ > „Share My Location“ (skiltyje „Advanced“). Jei norite sužinoti, kur yra šeimos narys, 
naudokitės programa „Find My Friends“. Arba pasinaudokite programa „Messages“ (reikalinga operacinė 
sistema „iOS 8“ ar vėlesnė versija). Daugiau informacijos, kaip per programą „Messages“ bendrinti savo buvimo 
vietą ir matyti, kur yra kiti, rasite skyrelyje „Nuotraukų ir vaizdo bei garso įrašų siuntimas“. 

Šeimos narių prietaisų paieška. Jei šeimos nariai įjungė „iCloud“ funkciją „Share My Location“, galite padėti 
jiems rasti pamestą prietaisą. Savo prietaise arba interneto svetainėje iCloud.com atidarykite programą „Find 
iPhone“. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Find My iPad“. 

Išėjimas iš šeimos grupės. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, tada bakstelėkite „Leave Family Sharing“. Jei 
esate šeimos organizatorius, eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Family“, bakstelėkite savo vardą, tada bakstelėkite 
„Stop Family Sharing“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Išėjimas iš šeimos 
grupės“. 

https://support.apple.com/HT201322
https://support.apple.com/HT201322
https://support.apple.com/HT201081
https://support.apple.com/HT201081
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„iPAD“ IR KITI PRIETAISAI 
 

Ekrano dubliavimas per „AirPlay“ 
 

Naudodamiesi „AirPlay“ galite dubliuoti savo „iPad“ ekraną per priedėlį „Apple TV“. Kai veikia ekrano 
dubliavimas per „AirPlay“, „iPad“ ekrano viršuje rodoma mėlyna juosta. Jei bakstelėję simbolį  kitų prietaisų 
su funkcija „AirPlay“ nematote, gali reikėti juos prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. 

„AirPlay“ valdiklių iškvietimas. Braukite nuo apatinio ekrano krašto į viršų, kad atsidarytų valdymo centras, 
tada bakstelėkite . 

Turinio transliavimas. Bakstelėkite  ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite transliuoti. 

Vaizdo perjungimas atgal į „iPad“. Bakstelėkite , tada bakstelėkite „Turn Off AirPlay Mirroring“. Arba 
transliuojančioje programoje bakstelėkite  ir pasirinkite „iPad“. 

„iPad“ galite prijungti ir prie televizoriaus, projektoriaus ar kito išorinio ekrano atitinkamu „Apple“ laidu ar 
adapteriu. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie prietaisams „iPhone“, 
„iPad“ ir „iPod touch“ skirtus skaitmeninius AV adapterius“. 

 

„AirPrint“ 
 

Naudodamiesi funkcija „AirPrint“ galite belaidžiu būdu spausdinti spausdintuvu, kuriame taip pat veikia ši 
funkcija, iš tokių programų kaip „Mail“, „Photos“ ir „Safari“. Daugelis programų, kurias galima rasti „App Store“, 
taip pat palaiko „AirPrint“. 

„iPad“ ir spausdintuvas turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Daugiau informacijos apie „AirPrint“ 
rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie „AirPrint“. 

Dokumento spausdinimas. Bakstelėkite  arba  (priklauso nuo programos, iš kurios norite spausdinti). 

Spausdinimo darbo būsenos peržiūra. Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką, tada bakstelėkite „Print 
Center“. Ženklas ant piktogramos rodo, kiek dokumentų laukia spausdinimo eilėje. 

Spausdinimo atšaukimas. Pasirinkite dokumentą lange „Print Center“ ir bakstelėkite „Cancel Printing“. 

 

„Bluetooth“ prietaisai 
 

Kartu su „iPad“ galite naudoti įvairius „Bluetooth“ prietaisus, pavyzdžiui, belaides ausines, garsiakalbius ir kt. 
Informacijos apie palaikomus „Bluetooth“ profilius rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Palaikomi 
„Bluetooth“ profiliai“. 

ĮSPĖJIMAS. Svarbios informacijos, kaip nepažeisti klausos ir vairuojant išlaikyti dėmesį, rasite skyrelyje „Svarbi 
saugos informacija“. 

Pastaba. Kai kurių priedų naudojamas gali turėti įtakos „iPad“ belaidžio ryšio veikimui. Ne visi „iPhone“ ir „iPod 
touch“ priedai yra visiškai suderinami su „iPad“. Garso trikdžiai tarp „iPad“ ir priedo gali dingti įjungus lėktuvo 
režimą. Belaidis ryšys gali pagerėti pakeitus „iPad“ ir prijungto priedo orientaciją ar vietą. 

„Bluetooth“ įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“. „Bluetooth“  įjungti arba išjungti galite 
ir per valdymo centrą. 

„Bluetooth“ prietaiso susiejimas. Laikydamiesi prietaiso instrukcijos įjunkite jame aptikimo režimą. Tada eikite 
į „Settings“ > „Bluetooth“ ir bakstelėkite prietaisą sąraše „Devices“. 

„iPad“ nuo „Bluetooth“ prietaiso gali būti nutolęs ne daugiau kaip 10 metrų. 

https://support.apple.com/HT202044
https://support.apple.com/HT202044
https://support.apple.com/HT201311
https://support.apple.com/HT204387
https://support.apple.com/HT204387
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Jei turite ausines „AirPods“ ir jas susiejate su kuriuo nors „iOS“ prietaisu ar „Mac“ kompiuteriu, jos 
automatiškai susiejamos su kitais prietaisais, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios „iCloud“ paskyros 
(reikalinga operacinė sistema „iOS 10“, „macOS Sierra“, „watchOS 3“). Daugiau informacijos apie ausines 
„AirPods“ rasite straipsnyje adresu support.apple.com/airpods. 

Kaip naudotis „Apple Wireless Keyboard“, skaitykite skyrelyje „Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. 

Garso išvesties perjungimas į „Bluetooth“ prietaisą ir grąžinimas į „iPad“. Atidarykite valdymo centrą, braukite 
į kairę ir pasirinkite garso išvestį. Garso išvestis grąžinama į „iPad“, jei „Bluetooth“ prietaisas tampa 
nebepasiekiamas. 

 

 

 

Prietaiso atsiejimas. Eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, bakstelėkite šalia prietaiso pavadinimo esantį simbolį , 
tada bakstelėkite „Forget this Device“. Jei sąrašo „Devices“ nematote, pasitikrinkite, ar įjungtas „Bluetooth“. 

Jei turite ausines „AirPods“ ir bakstelėsite „Forget This Device“, jos automatiškai bus pašalintos ir iš kitų 
prietaisų, kuriuose esate prisijungę prie tos pačios „iCloud“ paskyros. 

 

Veiksmo tęsimas 
 

Veiksmo tęsimo funkcija sujungia „iPad“ su „iPhone“, „iPod touch“ ir „Mac“ kompiuteriu, kad visuose juose 
būtų galima atlikti vieną ir tą patį veiksmą. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kaip galite pasinaudoti veiksmo 
tęsimo funkcija. 

• Naudodamiesi funkcija „Handoff“ galite pradėti rašyti elektroninį laišką ar kokį dokumentą prietaise „iPad“, 
o tęsti prietaise „iPhone“. 

• Galite nukopijuoti paveikslėlį prietaise „iPad“, o naudodamiesi universaliąja iškarpine įklijuoti jį „Mac“ 
kompiuteryje. 

• Jei turite „iPhone“, naudodamiesi veiksmo tęsimo funkcija galite skambinti ir siųsti SMS bei MMS žinutes 
prietaisu „iPad“. 

• Jei turite „iPhone“ arba „iPad“ ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu, galite naudodamiesi funkcija „Instant 
Hotspot“ suteikti prieigą prie interneto prietaisui „iPod touch“ ar „Mac“ kompiuteriui. 

Daugiau informacijos apie veiksmo tęsimą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Veiksmo tęsimo 
funkcijos naudojimas prietaisams „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ sujungti“. 

Informacijos, kurie prietaisai palaiko konkrečias veiksmo tęsimo funkcijas, rasite „Apple“ palaikymo svetainės 
straipsnyje „Sistemos reikalavimai veiksmo tęsimui“. 

  

Pakeisti garso išvestį 

https://support.apple.com/airpods
https://support.apple.com/HT204681
https://support.apple.com/HT204681
https://support.apple.com/HT204689
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„Handoff“ 
Funkcija „Handoff“ leidžia viename prietaise pradėti nuo ten, kur baigėte kitame. Ši funkcija veikia programose 
„Mail“, „Safari“, „Pages“, „Numbers“, „Keynote“, „Maps“, „Messages“, „Reminders“, „Calendar“, „Contacts“ ir 
net kai kuriose kitų tiekėjų programose. Kad funkcija „Handoff“ veiktų, prietaisai turi būti prijungti prie „iCloud“ 
tuo pačiu „Apple ID“ ir vienas nuo kito turi būti ne toliau, nei pasiekia „Bluetooth“ ryšys (maždaug iki 10 metrų). 

Perėjimas į kitą prietaisą. Užrakinimo ekrane braukite nuo apatinio kairiojo ekrano krašto (kur matote 
veikiančios programos piktogramą) arba eikite į daugiaprogramio režimo langą ir bakstelėkite reikiamą 
programą. „Mac“ kompiuteryje tiesiog atidarykite tą pačią programą, kurią naudojote „iOS“ prietaise. 

Funkcijos „Handoff“ išjungimas mobiliuosiuose prietaisuose. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Handoff“. 

Funkcijos „Handoff“ išjungimas „Mac“ kompiuteryje. Pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > 
„General“ ir išjunkite „Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices“. 

 

Universalioji iškarpinė 
 

Iškirpkite arba kopijuokite turinį (pavyzdžiui, žodį ar paveikslėlį) prietaise „iPad“ ir įklijuokite jį kitame „iOS“ 
prietaise arba „Mac“ kompiuteryje arba atvirkščiai. 

Kad universalioji iškarpinė veiktų, visuose prietaisuose turite būti prisijungę prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“. 
Visi prietaisai turi būti prijungti prie „Wi-Fi“, būti ne toliau vienas nuo kito, nei pasiekia „Bluetooth“ ryšys 
(maždaug iki 10 metrų), juose turi būti įjungtas „Bluetooth“ ir funkcija „Handoff“. Universalioji iškarpinė veikia 
tik su operacinėmis sistemomis „iOS 10“ ir „macOS Sierra“. 

Turinį iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti turite per neilgą laiko tarpą. 

Kopijavimas arba iškirpimas. Palieskite ir palaikykite žodį ar paveikslėlį, kad pasirodytų parinktys, tada 
pasirinkite „Copy“ arba „Cut“. 

Įklijavimas. Dukart bakstelėkite įterpimo vietoje, kad pasirodytų parinktys, tada pasirinkite „Paste“. 

Daugiau informacijos, kaip pasirinkti tekstą ar padėti įterpimo žymeklį, rasite skyrelyje „Teksto rinkimas ir 
redagavimas“. 

 

Skambinimas ir atsiliepimas 
 

Naudodamiesi veiksmo tęsimo funkcija galite skambinti iš „iPad“ per prietaisą „iPhone“. Pastarasis turi būti 
įjungtas ir prijungtas prie mobiliojo tinklo. Kad galėtumėte taip skambinti, reikalinga operacinė sistema „iOS 8“ 
ar vėlesnė versija ir „OS X 10.10“ ar vėlesnė versija. Visuose prietaisuose turi būti prisijungę prie „iCloud“ ir 
„FaceTime“ tuo pačiu „Apple ID“ kaip ir prietaise „iPhone“, be to, visi prietaisai turi būti prijungti prie to paties 
„Wi-Fi“ tinklo. 

Naudodamiesi skambinimo per „Wi-Fi“ funkcija galite skambinti ir atsiliepti prietaisu „iPad“ (su operacine 
sistema „iOS 9“ ar vėlesnes versija), jei prietaisuose „iPhone“ ir „iPad“ esate prisijungę prie „iCloud“ ir 
„FaceTime“ tuo pačiu „Apple ID“. Šiuo atveju „iPhone“ neprivalo būti prijungtas prie to paties tinklo ir netgi 
nereikia, kad būtų įjungtas. 

Pastaba. Kai kurie ryšio operatoriai leidžia naudotis skambinimo per „Wi-Fi“ ir kituose prietaisuose. Gali būti 
taikomi mobiliojo ryšio mokesčiai. 

Pirmiausia turite sukonfigūruoti „iPhone“ (tinka „iPhone 5c“, „iPhone 5s“ ir vėlesni modeliai), o tada „iPad“ 
(tinka „iPad Pro“, „iPad Air“ ir vėlesni modeliai arba „iPad mini“ ir vėlesni modeliai). 

„iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu skambučius per „Wi-Fi“ galite atlikti ir per mobiliųjų 
duomenų tinklą, jei „Wi-Fi“ ryšys tuo metu nepasiekiamas, tik reikia turėti omenyje, kad tam gali būti taikomi 
papildomi mokesčiai (šią paslaugą teikia kai kurie ryšio operatoriai). Jei nenorite, kad mobilieji duomenys būtų 
naudojami skambinimo per „Wi-Fi“ funkcijai, eikite į „Settings“ > „Cellular Data“ ir išjunkite „FaceTime“. 
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Pastaba. Kai nuėję į „Settings“ > „Cellular Data“ išjungiate „FaceTime“, „iPad“ modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su 
mobiliuoju ryšiu mobilieji duomenys nebus naudojami ir „FaceTime“ vaizdo ar paprastiems skambučiams. 

Skambinimo per „Wi-Fi“ įjungimas prietaise „iPhone“. Eikite į „Settings“ > „Phone“ > „Wi-Fi Calling“ ir įjunkite 
„Wi-Fi Calling on This iPhone“. 

Jei matote parinktį „Add Wi-Fi Calling For Other Devices“, įjunkite ją, kad galėtumėte skambinti iš kitų prietaisų, 
kurie prisijungę prie kito „Wi-Fi“ tinklo nei jūsų „iPhone“. Jei to nepadarysite, iš kitų prietaisų vis tiek galėsite 
skambinti, bet tada „iPhone“ turės būti įjungtas ir prisijungęs prie to paties tinklo kaip ir tie prietaisai. 

Skambinimo per „Wi-Fi“ įjungimas prietaise „iPad“. Eikite į „Settings“ > „FaceTime“ ir įjunkite „FaceTime“. Jei 
prašoma, įjunkite „Wi-Fi Calling“. 

Pastaba. Įjungus skambinimo per „Wi-Fi“ funkciją, naudojantis „Wi-Fi“ tinklu galima skambinti pagalbos 
tarnyboms, kurios gali panaudoti jūsų prietaiso buvimo vietos informaciją, kad sužinotų, kur siųsti pagalbą, net 
jei nesate įjungę buvimo vietos paslaugų. Registruodami jus skambinimo per „Wi-Fi“ paslaugai kai kurie ryšio 
operatoriai kaip buvimo vietą gali naudoti adresą, kurį esate jiems nurodę sutartyje. 

Atsiliepimas į skambutį prietaise „iPad“. Braukite pranešimą, jei norite atsiliepti, neatsiliepti ar atsakyti 
greitąja žinute. 

Skambinimas prietaisu „iPad“. Programoje „Contacts“, „Calendar“, „FaceTime“, „Messages“, „Spotlight“ ar 
„Safari“ bakstelėkite telefono numerį. 

Daugiau informacijos apie skambinimą per „Wi-Fi“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje 
„Skambinimas naudojantis skambinimo per „Wi-Fi“ funkcija“. 

 

„Instant Hotspot“ 
 

Naudodamiesi funkcija „Instant Hotspot“ iš savo „iPhone“ (su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) arba 
„iPad“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju ryšiu bei operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) galite 
suteikti interneto prieigą kitiems prietaisams (su operacine sistema „iOS 8“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ 
kompiuteriams (su operacine sistema „OS X 10.10“ ar vėlesne versija), kuriuose esate prisijungę prie „iCloud“ 
tuo pačiu „Apple ID“. Funkcija „Instant Hotspot“ naudoja jūsų „iPhone“ arba „iPad“ interneto prieigą („Personal 
Hotspot“), tik šios funkcijos nereikia kaskart įjunginėti ir įvedinėti slaptažodžio. 

Funkcijos „Instant Hotspot“ naudojimas. Eikite į „Settings“ > „Wi-Fi on your iOS“ (modeliuose be mobiliojo 
ryšio). Skiltyje „Personal Hotspots“ pasirinkite savo „iPhone“ arba „iPad“ tinklą. „Mac“ kompiuteryje savo 
„iPhone“ arba „iPad“ tinklą pasirinkite „Wi-Fi“ nustatymuose. 

Kai interneto prieigos nebenaudojate, prietaisai atsijungia, kad būtų tausojama akumuliatoriaus energija. 
Daugiau apie tai, kaip galima naudotis asmeniniu interneto prieigos tašku, skaitykite skyrelyje „Personal 
Hotspot“. 

Pastaba. Ši funkcija kai kurių mobiliojo ryšio operatorių gali būti nepalaikoma. Gali būti taikomi papildomi 
mokesčiai. Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus. 

  

https://support.apple.com/HT203032
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„Personal Hotspot“ 
 

Naudodamiesi funkcija „Personal Hotspot“ galite dalytis savo „iPad“ interneto ryšiu (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir 
su mobiliuoju ryšiu). Kompiuteriai prie jūsų mobiliojo interneto gali prisijungti per „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ryšį arba 
USB laidą. Kiti „iOS“ prietaisai prie jūsų interneto gali prisijungti per „Wi-Fi“. Funkcija „Personal Hotspot“ veikia 
tik jei „iPad“ prisijungęs prie interneto per mobiliųjų duomenų tinklą. 

Pastaba. Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai šios funkcijos gali nepalaikyti. Gali būti taikomi papildomi 
mokesčiai. Daugiau informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus. 

Interneto ryšio dalijimasis. Eikite į „Settings“ > „Cellular Data“, tada bakstelėkite „Personal Hotspot“ (jei tokia 
parinktis yra), kad įjungtumėte savo ryšio tiekėjo paslaugą. 

Įjungus funkciją „Personal Hotspot“ kiti prietaisai gali prisijungti toliau išvardytais būdais. 

• Per „Wi-Fi“. Prietaise iš pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo pasirinkite savo „iPad“. 

• Per laidą su USB jungtimi. Pridėtu laidu prijunkite savo „iPad“ prie kompiuterio. Kompiuterio tinklo 
(„Network“) nustatymuose pasirinkite „iPad“, tada sukonfigūruokite tinklo nustatymus. 

• Per „Bluetooth“. Prietaise „iPad“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“ ryšį. Kaip susieti ir 
sujungti „iPad“ su kitu prietaisu, ieškokite to prietaiso instrukcijoje. 

Pastaba. Kai prietaisas prijungtas, „iPad“ ekrano viršuje rodoma mėlyna juosta. Kai naudojamas asmeninis 
interneto prieigos taškas, prietaisų su operacine sistema „iOS“ būsenos juostoje rodomas šios funkcijos 
simbolis . 

„iPad“ „Wi-Fi“ slaptažodžio keitimas. Eikite į „Settings“ > „Personal Hotspot“ > „Wi-Fi Password“ ir įrašykite 
slaptažodį, susidedantį bent iš aštuonių simbolių. 

Interneto prieigos taško pavadinimo keitimas. Jei norite pakeisti savo interneto prieigos taško pavadinimą, 
turite pakeisti savo „iPad“ pavadinimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“ > „Name“. 

Mobiliųjų duomenų išnaudojimo statistika. Eikite į „Settings“ > „Cellular“. Žr. skyrelį „Mobiliojo ryšio duomenų 
nustatymai“. 

 

Failų perkėlimas per „iTunes“ 
 

Failus iš „iPad“ į kompiuterį ar prietaisą su operacine sistema „iOS“ ir atvirkščiai perkelti galima naudojantis 
„iCloud Drive“, „AirDrop“, el. laiškų priedais arba prijungus „iPad“ prie kompiuterio ir naudojantis programa 
„iTunes“. 

Failų perkėlimas per „iTunes“. Pridėtu laidu prijunkite „iPad“ prie kompiuterio. Kompiuterio programoje 
„iTunes“ pasirinkite savo „iPad“, tada bakstelėkite „Apps“. Failams iš „iPad“ į kompiuterį perkelti naudokite 
skiltį „File Sharing“. 

Programų sąraše „Apps“ matysite tik tas programas, kurios palaiko failų bendrinimo funkciją. Jei failą norite 
pašalinti, pasirinkite jį kompiuterio sąraše „Documents“ ir paspauskite mygtuką „Delete“. Daugiau informacijos 
rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie failų bendrinimą prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod 
touch“. 

https://support.apple.com/HT201301
https://support.apple.com/HT201301


Privatumas  174 
 

PRIVATUMAS IR SAUGUMAS 
 

Privatumas 
 

Buvimo vietos nustatymo paslauga 
 

Buvimo vietos nustatymo paslauga leidžia šią paslaugą naudojančioms programoms, pavyzdžiui, „Reminders“, 
„Maps“ ar „Camera“, rinkti ir naudoti duomenis, susijusius su jūsų buvimo vieta. Jei jūsų prietaise įjungtas „Wi-
Fi“, apytikslė jūsų buvimo vieta nustatoma pagal informaciją, gaunamą iš vietinių „Wi-Fi“ tinklų. „Apple“ 
renkami jūsų buvimo vietos duomenys neleidžia jūsų identifikuoti. Jei kuri nors programa naudoja buvimo 
vietos nustatymo paslaugą, būsenos juostoje rodomas simbolis . 

Privatumo nustatymuose galite peržiūrėti ir kontroliuoti, kurios programos gali naudoti jūsų buvimo vietą, taip 
pat turi prieigą prie jūsų kontaktų, kalendorių, priminimų ir nuotraukų. 

Buvimo vietos nustatymo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“. Galite 
išjungti buvimo vietos nustatymą pasirinktoms arba visoms programoms ir paslaugoms. Jei buvimo vietos 
nustatymo paslaugą išjungsite, būsite paraginti ją įjungti, kai programa ar paslauga mėgins ja pasinaudoti. 

Buvimo vietos nustatymo išjungimas sistemos paslaugoms. Buvimo vietos nustatymą naudoja kai kurios 
sistemos paslaugos, pavyzdžiui, su vietove susijusi reklamos paslauga. Jei norite pamatyti jų būseną, jas įjungti 
ar išjungti arba kad šioms paslaugoms naudojant jūsų buvimo vietą būsenos juostoje būtų rodomas simbolis , 
eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > „System Services“. 

Prieigos prie privačios informacijos išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“. Čia galite peržiūrėti, kurioms 
programoms suteikėte prieigą prie privačios informacijos. Galite išjungti bet kurios programos prieigą prie šių 
informacijos kategorijų: 

• kontaktų; 

• kalendoriaus; 

• priminimų; 

• nuotraukų; 

• „Bluetooth Sharing“; 

• mikrofono; 

• fotoaparato; 

• „HomeKit“; 

• medijos bibliotekos; 

• „Motion & Fitness“; 

• „Twitter“; 

• „Facebook“. 

Jei norite žinoti, kaip kitų tiekėjų programos naudoja prašomus duomenis, peržiūrėkite naudojimosi programa 
sąlygas ir privatumo politiką. Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apie 
privatumą ir buvimo vietos nustatymo paslaugą“. 

  

https://support.apple.com/HT203033
https://support.apple.com/HT203033
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Reklama 
 

Reklamos ir pasiūlymų pagal buvimo vietą išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“ > 
„System Services“ ir išjunkite „Location-Based Apple Ads“. 

Funkcijos „Ad Tracking“ duomenų pašalinimas arba apribojimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ 
(ekrano apačioje). Norėdami išvalyti duomenis, pagal kuriuos atrenkama jums aktuali reklama, bakstelėkite 
„Reset Advertising Identifier“. Jei norite atsisakyti tikslinės reklamos, įjunkite „Limit Ad Tracking“. 

Pastaba. Įjungę „Limit Ad Tracking“ tikriausiai gausite tiek pat reklamos, tik ji gali būti ne tokia aktuali. 

Informacijos, kurią „Apple“ naudoja aktualiai reklamai nustatyti, peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > 
„Advertising“ > „View Ad Information“. Šią informaciją „Apple“ naudoja tam, kad programose „Apple News“ ir 
„App Store“ jus pasiektų aktuali reklama. Jūsų asmeniniai duomenys kitiems asmenims neperduodami. 

Daugiau informacijos rasite nuėję į „Settings“ > „Privacy“ > „Advertising“ > „About Advertising & Privacy“. 
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Saugumas 
 

Duomenų apsaugos kodas 
 

Kad jūsų duomenys būtų saugesni, galite nustatyti kodą, kurį reikės įvesti kaskart įjungus arba pažadinus „iPad“. 

Saugos kodo nustatymas, keitimas ar išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ („iPad Pro“, „iPad 
Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose) arba „Settings“ > „Passcode“ (kituose modeliuose). 

Jei norite nustatyti, po kiek laiko „iPad“ automatiškai užsirakins (ir paskui norint atrakinti reikės įvesti apsaugos 
kodą), eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Auto-Lock“. 

Nustatydami apsaugos kodą įjungiate duomenų apsaugą: naudojant 256 bitų AES šifravimą apsaugos kodas 
tampa raktu užšifruojant prietaise „iPad“ laikomus elektroninius laiškus ir jų priedus. (Kitos programos taip pat 
gali naudoti duomenų apsaugą.) 

Saugumo padidinimas. Išjunkite „Simple Passcode“ ir naudokite ilgesnį apsaugos kodą. Norėdami įvesti kodą, 
sudarytą iš skaičių ir raidžių, naudokite klaviatūrą. Jei atrakinti „iPad“ norite naudodami skaitmeninę klaviatūrą, 
ilgesnį kodą sukurkite vien iš skaitmenų. 

Piršto atspaudų pridėjimas ir „Touch ID“ jutiklio parinkčių nustatymas („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ 
ir vėlesniuose modeliuose). Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“. Žr. skyrelį „Touch ID“. 

Prieigos prie kai kurių funkcijų, kai „iPad“ užrakintas, įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ 
(„iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose) arba „Settings“ > „Passcode“ (kituose 
modeliuose). Galimos funkcijos: 

• rodinys „Šiandien“ (žr. skyrelį „Pranešimai“); 

• pranešimų rodinys (žr. skyrelį „Pranešimai“); 

• „Siri“ (jei įjungta; žr. skyrelį „Užklausos“); 

• programos „Home“ valdymas (žr. skyrelį „Apie „Home“ trumpai“). 

Prieigos prie valdymo centro, kai „iPad“ užrakintas, įjungimas. Eikite į „Settings“ > „Control Center“. Žr. skyrelį 
„Valdymo centras“. 

Duomenų ištrynimas po 10 nesėkmingų bandymų įvesti apsaugos kodą. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & 
Passcode“ („iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose) arba „Settings“ > „Passcode“ 
(kituose modeliuose), tada bakstelėkite „Erase Data“. Po 10 nesėkmingų bandymų įvesti apsaugos kodą bus 
atkuriami visi pradiniai nustatymai, ištrinama visa jūsų informacija bei medijos failai. Tokiu atveju reikės atkurti 
„iPad“ iš atsarginės duomenų kopijos arba sukonfigūruoti iš naujo. 

 

Dviejų lygių tapatybės patvirtinimas 
 

Dviejų lygio tapatybės patvirtinimo funkcija dar labiau padidina jūsų „Apple ID“ saugumą. Ji skirta užtikrinti, kad 
visos nuotraukos, dokumentai ir kitokie svarbūs duomenys, kuriuos saugote „Apple“ serveriuose, būtų 
pasiekiami tik jums ir tik per prietaisus, kuriuos priskyrėte prie patikimų. Ši funkcija palaikoma operacinėse 
sistemose „iOS 9“ ir vėlesnėse versijose bei „OS X 10.11“ ir vėlesnėse versijose. 

Dviejų lygių tapatybės nustatymo įjungimas. Įjunkite šią funkciją, kai būsite apie tai paklausti konfigūruodami 
„iPad“. Arba eikite į „Settings“ > „iCloud“, ekrano viršuje bakstelėkite savo paskyrą, tada bakstelėkite 
„Password & Security“, paskui bakstelėkite „Set Up Two-Factor Authentication“. 

Kai būsite paprašyti, patvirtinkite savo tapatybę šešių skaitmenų kodu (kaip paaiškinta toliau). Tame pačiame 
„iPad“ šio kodo antrą kartą įvesti nebereikės, nebent visiškai atsijungtumėte nuo savo paskyros, ištrintumėte 
savo prietaiso informaciją, per „iPad“ norėtumėte prisijungti prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio 
programoje „Safari“ arba saugumo sumetimais jums reikėtų keisti savo „Apple ID“ slaptažodį. 

https://appleid.apple.com/
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Svarbu. Jei šiuo metu naudojate dviejų pakopų patvirtinimą (angl. „two-step verification“; apie jį paaiškinta 
toliau), tam, kad galėtumėte naudotis dviejų lygių tapatybės patvirtinimu (angl. „two-factor authentication“), 
pirmąją funkciją reikės išjungti. Prisijunkite prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio. Skiltyje „Security“ 
bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite „Turn Off Two-Step Verification“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ 
palaikymo svetainės straipsnyje „Perėjimas nuo dviejų pakopų patvirtinimo prie dviejų lygių tapatybės 
patvirtinimo“. 

Tapatybės patvirtinimas šešių skaitmenų kodu. Kai prietaise „iPad“ esate paprašomi įvesti tapatybės 
patvirtinimo kodą, ieškokite pranešimo viename iš prietaisų arba telefono numerių, kuriuos priskyrėte prie 
patikimų. Prietaise bakstelėkite arba paspauskite „Allow“, kad būtų parodytas kodas. Jei norite, kad kodas būtų 
išsiųstas telefono numeriu, kuriuo pasitikite, bakstelėkite „Didn’t get a verification code?“ ir pasirinkite tą 
telefono numerį. Gautą kodą įrašykite į „iPad“. 

Jei patikimuose prietaisuose (priskyrimo prie patikimų prietaisų procedūra paaiškinta toliau) negalite 
automatiškai gauti tapatybės patvirtinimo kodo, o patikimu telefono numeriu (priskyrimo prie patikimų 
numerių procedūra paaiškinta toliau) pasinaudoti negalite, šį kodą patikimame prietaise galite gauti nuėję į 
nustatymus, net jeigu jūsų prietaisas neprijungtas prie interneto. Patikimame „iOS“ prietaise eikite į 
„Settings“ > „iCloud“, tada ekrano viršuje bakstelėkite savo paskyrą. Jei prietaisas neprijungtas prie interneto, 
bakstelėkite „Get Verification Code“. Jei prietaisas prijungtas, bakstelėkite „Password & Security“, tada 
bakstelėkite „Get Verification Code“. Patikimame „Mac“ kompiuteryje pasirinkite „Apple Menu“ > „System 
Preferences“ > „iCloud“, tada spauskite „Account Details“. Jei jūsų kompiuteris neprijungtas prie interneto, 
spauskite „Get Verification Code“. Jei kompiuteris prijungtas, spauskite „Security“ > „Get Verification Code“. 

Kito „iOS“ prietaiso (su operacine sistema „iOS 9“ ar vėlesne versija) arba „Mac“ kompiuterio (su operacine 
sistema „OS X El Capitan“ ar vėlesne versija) priskyrimas prie patikimų prietaisų. Įjungę dviejų lygių tapatybės 
patvirtinimą, tuo pačiu „Apple ID“ prisijunkite prie „iCloud“ kitame prietaise. Jei jau buvote prisijungę anksčiau, 
prisijunkite iš naujo. („iOS“ prietaise eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada ekrano viršuje bakstelėkite savo paskyrą. 
„Mac“ kompiuteryje pasirinkite „Apple Menu“ > „System Preferences“ > „iCloud“, tada spauskite „Account 
Details“.) Patvirtinkite savo tapatybę šešių skaitmenų kodu (kaip paaiškinta anksčiau). Tapatybės patvirtinimo 
kodus galite gauti bet kuriame prie patikimų priskirtame prietaise. 

Tame pačiame patikimame prietaise kodo antrą kartą įvesti nebereikės, nebent visiškai atsijungtumėte nuo 
savo paskyros, ištrintumėte savo prietaiso informaciją, per šį prietaisą norėtumėte prisijungti prie savo „Apple 
ID“ paskyros puslapio programoje „Safari“ arba saugumo sumetimais jums reikėtų keisti savo „Apple ID“ 
slaptažodį. 

Telefono numerio priskyrimas prie patikimų numerių. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, ekrano viršuje bakstelėkite 
savo paskyrą, tada bakstelėkite „Password & Security“, paskui bakstelėkite „Add Trusted Phone Number“. 

Kad dviejų lygių tapatybės patvirtinimas veiktų, turite nurodyti bent vieną patikimą telefono numerį. Galbūt 
vertėtų nurodyti ir kitų jums pasiekiamų numerių, pavyzdžiui, namų telefono ar šeimos nario arba artimo 
draugo numerį. Patikimais telefono numeriais tapatybės patvirtinimo kodai siunčiami ne automatiškai. Tik jei 
konfigūruodami naują prietaisą po ranka neturite nė vieno prietaiso, priskirto prie patikimų, naujajame 
prietaise bakstelėkite „Didn’t get a verification code?“ ir pasirinkite patikimą telefono numerį, kuriuo ir gausite 
patvirtinimo kodą. 

Telefono numerio pašalinimas iš patikimų numerių. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, ekrano viršuje bakstelėkite 
savo paskyrą, tada bakstelėkite „Password & Security“, paskui bakstelėkite telefono numerį, kurį norite 
pašalinti, ir bakstelėkite „Remove Phone Number“. 

Tapatybės patvirtinimo kodo patikimame prietaise „iPad“ gavimas, kai nesate prisijungę prie interneto. Jei 
jums reikia įvesti tapatybės patvirtinimo kodą kitame prietaise, kad jame būtų įjungtas dviejų lygių tapatybės 
patvirtinimas, bet patikimame „iPad“ negalite gauti kodo automatiškai, galite jį rasti patikimame „iPad“ nuėję į 
nustatymus. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada ekrano viršuje bakstelėkite savo paskyrą. Jei „iPad“ neprijungtas 
prie interneto, bakstelėkite „Get Verification Code“. Jei „iPad“ prijungtas, bakstelėkite „Password & Security“, 
tada bakstelėkite „Get Verification Code“. 

Patikimų prietaisų peržiūra ir pašalinimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“, tada ekrano viršuje bakstelėkite savo 
paskyrą, paskui bakstelėkite „Devices“. Kad pamatytumėte, ar sąraše esantis prietaisas yra priskirtas prie 
patikimų, bakstelėkite jį ir ieškokite užrašo „This device is trusted and can receive Apple ID verification codes“. 
Jei norite pašalinti prietaisą, bakstelėkite jį, tada bakstelėkite „Remove From Account“. 

Dviejų lygių tapatybės patvirtinimo išjungimas. Prisijunkite prie savo „Apple ID“ paskyros puslapio, 
bakstelėkite „Security“, tada bakstelėkite „Edit“, paskui bakstelėkite „Turn Off Two-Factor Authentication“. 

https://appleid.apple.com/
https://support.apple.com/HT207198
https://support.apple.com/HT207198
https://appleid.apple.com/
https://appleid.apple.com/
https://appleid.apple.com/
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Daugiau apie dviejų lygių tapatybės patvirtinimą rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Apple ID“ 
dviejų lygių tapatybės patvirtinimas“. 

Dviejų pakopų patvirtinimas. Jei dviejų lygių tapatybės patvirtinimo funkcija neveikia su jūsų „Apple ID“, kitas 
būdas padidinti „Apple ID“, kuriuo jungiatės prie „iCloud“, saugumą – dviejų pakopų patvirtinimas. Ši funkcija 
reikalauja įvedus slaptažodį patvirtinti tapatybę naudojantis vienu iš savo prietaisų arba „Recovery Key“. 
Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Dažnai užduodami klausimai apie „Apple 
ID“ dviejų pakopų patvirtinimą“. 

 

„Touch ID“ 
 

„iPad Pro“, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose savo prietaisą galite atrakinti pridėdami pirštą 
prie pagrindinio mygtuko. Su „Touch ID“ taip pat galite: 

• naudoti savo „Apple ID“ slaptažodį pirkdami turinį iš „iTunes Store“, „App Store“ arba „iBooks Store“; 

• perduoti savo debeto arba kredito kortelės informaciją, sąskaitos išrašymo ir siuntos pristatymo adresus bei 
kontaktinę informaciją, kai atliekate mokėjimą programoje, kurioje mokėjimo metodu galima rinktis „Apple 
Pay“. 

„Touch ID“ jutiklio nustatymas. Eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“. Nustatykite, ar norite atrakinti 
„iPad“ ir atlikti mokėjimus piršto atspaudu. Bakstelėkite „Add a Fingerprint“, tada vykdykite ekrane duodamus 
nurodymus. Galite pridėti daugiau nei vieno piršto atspaudą (pavyzdžiui, galite pridėti ne tik nykščio, bet ir 
smiliaus arba savo sutuoktinės / sutuoktinio piršto atspaudą). 

Pastaba. Kai nustatę „Touch ID“ jutiklį „iPad“ išjungsite, prietaisą pirmą kartą įjungę ir atrakinę turėsite įvesti 
savo apsaugos kodą. Be to, pirmą kartą ką nors pirkdami iš „iTunes Store“, „App Store“ ar „iBooks Store“ 
turėsite įvesti savo „Apple ID“ slaptažodį. 

Piršto atspaudo pašalinimas. Bakstelėkite piršto atspaudą, tada bakstelėkite „Delete Fingerprint“. Jei esate 
išsaugoję daugiau nei vieną piršto atspaudą, pridėkite pirštą prie pagrindinio mygtuko, kad sužinotumėte, kuris 
atspaudas yra šio jūsų piršto. 

Piršto atspaudo pavadinimas. Bakstelėkite piršto atspaudą, tada įrašykite pavadinimą, pavyzdžiui, „Nykštys“. 

„Touch ID“ naudojimas atliekant mokėjimą „iTunes Store“, „App Store“ arba „iBooks Store“. Įsigydami turinį 
„iTunes Store“, „App Store“ arba „iBooks Store“ vykdykite nurodymus, kaip įjungti galimybę pirkti naudojant 
piršto atspaudą. Arba eikite į „Settings“ > „Touch ID & Passcode“ ir įjunkite „iTunes & App Store“. 

„Touch ID“ naudojimas atliekant mokėjimą programoje, kurioje palaikoma paslauga „Apple Pay“. Eikite į 
„Settings“ > „Touch ID & Passcode“ ir įsitikinkite, kad su jūsų „Touch ID“ galima atlikti mokėjimus per „Apple 
Pay“. Daugiau informacijos apie „Apple Pay“ rasite „Apple Pay“ svetainėje. 

 

„iCloud Keychain“ 
 

„iCloud Keychain“ saugo naujausius jūsų svetainių naudotojo vardus ir slaptažodžius, įvestus programoje 
„Safari“, banko kortelės informaciją ir „Wi-Fi“ tinklų informaciją. „iCloud Keychain“ veikia visuose jūsų 
patvirtintuose prietaisuose (su operacine sistema „iOS 7“ ar vėlesne versija) ir „Mac“ kompiuteriuose (su 
operacine sistema „OS X 10.9“ ar vėlesne versija). „iCloud Keychain“ tiek laikomus, tiek perduodamus 
duomenis apsaugo 256 bitų AES šifravimu. „Apple“ šių duomenų nuskaityti negali. 

„iCloud Keychain“ veikia su paslaugomis „Safari Password Generator“ ir „AutoFill“. Kai konfigūruojate naują 
paskyrą, „Safari Password Generator“ pasiūlo unikalių, sunkiai atspėjamų slaptažodžių. „AutoFill“ gali 
automatiškai už jus įrašyti naudotojo vardą, slaptažodį ir banko kortelės informaciją. Kad apsaugotumėte 
asmeninę informaciją, jei įjungiate „iCloud Keychain“ ir „AutoFill“, prietaise būtinai naudokite apsaugos kodą. 

Pastaba. Kai kurios interneto svetainės nepalaiko paslaugos „AutoFill“. 

„iCloud Keychain“ taip pat gali išsaugoti naujausius jūsų paskyrų, kurias naudojate programose „Mail“, 
„Contacts“, „Calendar“ ir „Messages“, duomenis visuose jūsų „iOS“ prietaisuose ir „Mac“ kompiuteriuose. 

https://support.apple.com/HT204915
https://support.apple.com/HT204915
https://support.apple.com/HT204152
https://support.apple.com/HT204152
http://www.apple.com/apple-pay
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Daugiau apie „iCloud Keychain“ rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Dažnai užduodami klausimai“. 

„iCloud Keychain“ konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Keychain“. Įjunkite „iCloud Keychain“, tada 
vykdykite ekrane duodamus nurodymus. 

Konfigūruodami „iCloud Keychain“ sukuriate „iCloud“ apsaugos kodą. Šiuo kodu galite patvirtinti leidimą 
kitiems prietaisams naudoti jūsų „iCloud Keychain“. Taip pat šis kodas reikalingas norint patvirtinti jūsų 
tapatybę, kad galėtumėte atlikti kitus su „iCloud Keychain“ susijusius veiksmus, pavyzdžiui, atkurti „iCloud 
Keychain“, jei prarastumėte visus savo prietaisus. 

„iCloud Keychain“ konfigūravimas kituose prietaisuose. Sukonfigūruokite „iCloud Keychain“ visuose 
prietaisuose, kuriuos norite pridėti. Kai įjungiate „iCloud Keychain“ naujame prietaise, kituose prietaisuose, 
kuriuose naudojama „iCloud Keychain“, gaunamas pranešimas, reikalaujantis patvirtinti naują prietaisą. Kai tai 
padarysite, „iCloud Keychain“ naujame prietaise pradės veikti. 

Norėdami patvirtinti „iCloud Keychain“ naujame prietaise, kai kitų prietaisų neturite po ranka, vadovaukitės 
nurodymais ekrane, kaip pasinaudoti „iCloud“ apsaugos kodu. 

Pamiršote „iCloud“ apsaugos kodą? Jei naudodami „iCloud Keychain“ daug kartų įvesite neteisingą „iCloud“ 
apsaugos kodą, tame prietaise „iCloud Keychain“ nebeveiks, o saugykloje „iCloud“ visi „iCloud Keychain“ 
duomenys bus ištrinti. Jei norite sugrąžinti arba iš naujo sukurti „iCloud“ apsaugos kodą, skaitykite „Apple“ 
palaikymo svetainės straipsnį „Jei daug kartų įvedate neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą“. 

 

„Find My iPad“ 
 

Jei savo „iPad“ pamesite, programa „Find My iPhone“ gali padėti jums nustatyti jo buvimo vietą ir apsaugoti 
jūsų duomenis. Pasinaudokite programa „Find My iPhone“ kitame prietaise („iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“) 
arba pasinaudokite internetine programa „Find My iPhone“ savo „Mac“ ar kitokiame kompiuteryje ir galėsite 
žemėlapyje pamatyti, kur jūsų prietaisas yra, per atstumą jį užrakinti, paprašyti, kad suskambėtų, parodyti jame 
pranešimą arba ištrinti visus jame esančius duomenis. 

Pastaba. Daugiau apie programą „Find My iPhone“ rasite šios programos žinyne. 

„Find My iPad“ įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „iCloud“ > „Find My iPad“. (Jei nežinote, kaip 
sukonfigūruoti „iCloud“, žr. skyrelį „iCloud“.) 

Dėmesio! Kad galėtumėte pasinaudoti šia funkcija, ji turi būti įjungta prieš „iPad“ prarandant. Kad galėtumėte 
nustatyti „iPad“ buvimo vietą ir apsaugoti jo duomenis, jis turi būti prisijungęs prie interneto. Jei nuėję į 
„Settings“ > „iCloud“ > „Find My iPad“ būsite įjungę „Send Last Location“, sužinosite paskutinę vietą, kur jūsų 
„iPad“ buvo prieš išsikraunant akumuliatoriui. 

Programos „Find My iPhone“ naudojimas. „iOS“ prietaise atidarykite programą „Find My iPhone“ arba 
kompiuteryje eikite į internetinę programą „Find My iPhone“. Prisijunkite, tada pasirinkite savo prietaisą. 

• Prašymas, kad „iPad“ suskambėtų. Prietaisas dvi minutes skambės didžiausiu garsumu, net jei skambėjimo 
tonai nutildyti. 

• Režimas „Lost“. Pamestą „iPad“ tuoj pat užrakinkite kodu ir jo ekrane parodykite pranešimą su savo 
telefono numeriu. Programa „Find My iPhone“ registruoja ir praneša jūsų prietaiso buvimo vietas, taigi 
galite matyti, kur jis buvo. 

 Kai jūsų „iPad“ veikia režimu „Lost“, prietaisuose, kurie palaiko „Apple Pay“, programa „Find My iPhone“ 
stengiasi atšaukti arba pašalinti galimybę per „Apple Pay“ mokėti kredito ir debeto kortelėmis. 

• „iPad“ informacijos ištrynimas. Apsaugokite savo privatumą ištrindami visą „iPad“ išsaugotą informaciją bei 
medijos failus ir grąžindami prietaise pradinius nustatymus. „Activation Lock“ neleidžia niekam kitam 
aktyvuoti ir naudoti jūsų „iPad“ net ir ištrynus visą informaciją per programą „Find My iPhone“. 
Prietaisuose, kurie palaiko „Apple Pay“, ištrynus „iPad“ informaciją pašalinama ir galimybė per „Apple Pay“ 
mokėti kredito bei debeto kortelėmis. 

Pastaba. Prieš parduodami ar atiduodami savo „iPad“ ištrinkite visą informaciją ir išjunkite funkciją „Find My 
iPad“. Tada naujasis prietaiso savininkas galės jį normaliai aktyvuoti ir juo naudotis. Žr. skyrelį „Jei „iPad“ 
parduodate arba dovanojate“. 

https://support.apple.com/HT204085
https://support.apple.com/HT202755
http://www.icloud.com/find
http://www.icloud.com/find
https://help.apple.com/ipad/10/#/iPadddc492b3
https://help.apple.com/ipad/10/#/iPadddc492b3
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Programos arba „iPad“ paleidimas iš naujo 
 

Jei prietaisas veikia netinkamai, pamėginkite atitinkamą programą arba patį „iPad“ paleisti iš naujo. 

Programos paleidimas iš naujo. Jei programa veikia netinkamai, galite ją priverstinai uždaryti, tada vėl 
atidaryti. (Šiaip programų uždarinėti nėra reikalo; uždarinėjant programas, pavyzdžiui, nėra taupoma 
akumuliatoriaus įkrova.) Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką ir atsidariusiame programų perjungimo lange 
reikiamą programą stumkite į viršų, kad būtų uždaryta. Gali būti, kad ją atidarius iš naujo problemos jau 
nebebus. 

„iPad“ paleidimas iš naujo. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, kol pasirodys slankiklis. 
Pastumkite slankiklį, kad „iPad“ išsijungtų. Norėdami jį vėl įjungti, nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / 
pažadinimas“, kol pasirodys „Apple“ logotipas. 

Priverstinis „iPad“ paleidimas iš naujo. Jei „iPad“ neatsako į komandas, vienu metu nuspauskite ir bent dešimt 
sekundžių palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“ bei pagrindinį mygtuką. Mygtukus laikykite, kol 
pasirodys „Apple“ logotipas. 

Jei „iPad“ vis tiek neatsako į komandas ir neįsijungia, skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Jei 
„iPad“ neįsijungia“. 

 

Operacinės sistemos „iOS“ atnaujinimas 
 

„iPad“ programinę įrangą galite atnaujinti per „Settings“ arba per programą „iTunes“. Turinys ir nustatymai liks 
nepakeisti. 

Prieš pradėdami naujinimą pasidarykite „iPad“ duomenų atsarginę kopiją per „iCloud“ arba „iTunes“. 

„iPad“ operacinės sistemos atnaujinimas belaidžiu ryšiu. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Software Update“. 
„iPad“ ieškos, ar yra programinės įrangos naujinių. 

Operacinės sistemos atnaujinimas per programą „iTunes“. Programa „iTunes“ programinės įrangos naujinių 
ieško kaskart jums sinchronizavus „iPad“ per „iTunes“.  

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose „Operacinės sistemos iOS atnaujinimas“ 
ir „Jei prietaiso atnaujinti ar atkurti nepavyksta“. 

  

https://support.apple.com/HT201412
https://support.apple.com/HT201412
https://support.apple.com/HT204204
https://support.apple.com/HT201263
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Pradinių „iPad“ nustatymų atkūrimas 
 

Galite atkurti pradinius „iPad“ nustatymus neištrindami prietaiso turinio. Jei norite išsisaugoti savo nustatymus, 
prieš atkurdami pradinius nustatymus išsaugokite atsarginę nustatymų kopiją per „iCloud“ arba išsaugokite 
atsarginę nustatymų kopiją programoje „iTunes“. 

Pradinių „iPad“ nustatymų atkūrimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir pasirinkite vieną iš parinkčių. 

ĮSPĖJIMAS. Jei pasirinksite parinktį „Erase All Content“, bus ištrintas visas jūsų „iPad“ turinys. Žr. skyrelį „iPad“ 
ištrynimas“. 

• „Reset All Settings“. Bus ištrinti visi jūsų nustatymai. 

• „Reset Network Settings“. Bus pašalinti tik tinklo nustatymai. 

 Atstatant pradinius tinklo nustatymus pašalinami anksčiau naudotų tinklų ir VPN nustatymai, kurie įdiegti ne 
per konfigūravimo profilį ar mobiliojo prietaiso valdymą (MDM). „Wi-Fi“ išjungiamas ir įjungiamas iš naujo. 
Būsite atjungti nuo tinklo, prie kurio esate prisijungę šiuo metu. „Wi-Fi“ ir funkcijos „Ask to Join Networks“ 
nustatymai išlieka. 

 Jei norite pašalinti VPN nustatymus, įdiegtus per konfigūravimo profilį, eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Profile & Device Management“, pasirinkite profilį ir bakstelėkite „Delete Profile“. Taip pašalinsite ir kitus 
per profilį įdiegtus nustatymus bei paskyras. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Profilių nustatymai“. Jei 
norite pašalinti nustatymus, įdiegtus per MDM, eikite į „Settings“ > „General“ > „Profile & Device 
Management“, pasirinkite valdymą ir bakstelėkite „Remove Management“. Taip pašalinsite ir kitus per 
MDM įdiegtus nustatymus ir sertifikatus. Daugiau informacijos rasite „iOS“ naudojimo žinyno skyrelyje 
„Mobiliųjų prietaisų valdymas (MDM)“. 

• „Reset Keyboard Dictionary“. Kai renkate tekstą, atmesdami „iPad“ siūlomus žodžius papildote klaviatūros 
žodyną. Jei atkursite pradinį žodyną, bus pašalinti tik jūsų pridėti žodžiai. 

• „Reset Home Screen Layout“. Sugrąžina visas įtaisytąsias programas į savo pirminę vietą pradiniame ekrane. 

• „Reset Location & Privacy“. Atkuriami pradiniai buvimo vietos nustatymo paslaugos ir privatumo 
nustatymai. 

 

„iPad“ atkūrimas 
 

Kad galėtumėte atkurti „iPad“, prieš tai turite pasidaryti atsarginę turinio ir nustatymų kopiją. Žr. skyrelius 
„Atsarginė „iPad“ duomenų kopija naudojantis funkcija „iCloud Backup“ ir „Atsarginė „iPad“ duomenų kopija 
programoje „iTunes“. (Jei norite atkurti „iPad“ pradinę būklę, tai yra nenaudodami atsarginės kopijos, žr. skyrelį 
„iPad“ ištrynimas“.) 

„iPad“ ištrynimas ir atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir 
bakstelėkite „Erase All Content and Settings“. „iPad“ iš naujo įsijungus atkurkite „iPad“ iš atsarginės duomenų 
kopijos vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos duoda programa „Setup Assistant“. 

„iPad“ atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos programoje „iTunes“. Prijunkite „iPad“ prie kompiuterio, su 
kuriuo paprastai jį sinchronizuojate, tada programoje „iTunes“ pasirinkite „File“ > „Devices“ > „Restore from 
Backup“. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ 
atkūrimas iš atsarginės duomenų kopijos“ ir „Jei nepavyksta atnaujinti ar atkurti „iPhone“, „iPad“ ar „iPod 
touch“. 

  

https://help.apple.com/deployment/ios/#/ior07301dd60
https://support.apple.com/HT204184
https://support.apple.com/HT204184
https://support.apple.com/HT201263
https://support.apple.com/HT201263
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Įsigytų elementų atkūrimas 
 

Galite bet kada nemokamai atsisiųsti tai, ką anksčiau įsigijote iš „iTunes Store“, „App Store“ ir „iBooks Store“. 
Jei jūsų šeima naudojasi funkcija „Bendrinimas su šeima“, galite pakartotinai atsisiųsti ir kitų šeimos narių 
įsigytus elementus. 

Jei šalia kurio nors elemento matote simbolį , vadinasi, elementas jau yra įsigytas ir galite jį atsisiųsti 
pakartotinai. Štai ką reikėtų daryti, jei norite rasti įsigytus elementus, kurių neturite savo prietaise „iPad“: 

• „iTunes Store“. Bakstelėkite „Purchased“, tada bakstelėkite kategoriją („Music“, „Movies“ ar „TV Shows“), 
paskui bakstelėkite „Not on this iPad“. Jei norite matyti kitų šeimos narių pirkinius, viršutiniame kairiajame 
kampe bakstelėkite „My Purchases“ (arba vietoje „My“ gali būti šeimos nario vardas) ir pasirinkite šeimos 
narį. 

• „App Store“. Bakstelėkite „Purchased“, tada bakstelėkite „Not on this iPad“. Jei norite matyti kitų šeimos 
narių pirkinius, viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite „My Purchases“ (arba vietoje „My“ gali būti 
šeimos nario vardas) ir pasirinkite šeimos narį. 

• „iBooks Store“. Bakstelėkite „Purchased“, tada bakstelėkite savo (arba šeimos nario) pirkinių kategoriją, 
paskui bakstelėkite „Not on this iPad“. 

 

„iPad“ ištrynimas 
 

Ištrynus kokius nors duomenis jie būna nebepasiekiami per „iPad“ sąsają, bet neištrinti iš paties prietaiso. 
Norėdami pašalinti visą „iPad“ turinį ir nustatymus, pavyzdžiui, jei prietaisą parduodate arba dovanojate, 
ištrinkite „iPad“. Jei norite išsisaugoti savo turinį ir nustatymus, prieš ištrindami „iPad“ sukurkite atsarginę 
duomenų kopiją per „iCloud“ arba sukurkite atsarginę duomenų kopiją per „iTunes“. 

„iPad“ ištrynimas (per „Settings“). Eikite į „Settings“ > „General“ > „Reset“ ir bakstelėkite „Erase All Content 
and Settings“. „iPad“ vėl įsijungus sukonfigūruokite „iPad“ iš naujo vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos duoda 
programa „Setup Assistant“ (šioje programoje galite pasirinkti atkurti „iPad“ iš „iCloud“ arba „iTunes“ 
atsarginės duomenų kopijos). 

„iPad“ ištrynimas per programą „iTunes“. Prijunkite „iPad“ prie kompiuterio, atidarykite kompiuterio 
programą „iTunes“, programos lange pasirinkite „iPad“ ir polangyje „Summary“ spauskite „Restore iPad“. Visas 
„iPad“ turinys ir nustatymai ištrinami ir įdiegiama naujausia operacinės sistemos „iOS“ versija. „iPad“ vėl 
įsijungus sukonfigūruokite „iPad“ iš naujo vadovaudamiesi nurodymais, kuriuos duoda programa „Setup 
Assistant“ (šioje programoje galite pasirinkti atkurti „iPad“ iš „iCloud“ arba „iTunes“ atsarginės duomenų 
kopijos). 
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NEĮGALIESIEMS 
 

Funkcijos neįgaliesiems 
 

Prietaise „iPad“ veikia daug neįgaliesiems skirtų funkcijų. 

Turintiems regos sutrikimų: 

• „VoiceOver“; 

• Brailio ekranų palaikymas; 

• mastelio keitimas; 

• ekrano rodinio adaptavimas; 

• pasirinkto teksto skaitymas; 

• ekrano skaitymas; 

• teksto rinkimo atsakas; 

• didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas; 

• mygtukų formos; 

• judėjimo ekrane sumažinimas; 

• jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės; 

• skirtingų tonų priskyrimas; 

• paaiškinimai balsu. 

Turintiems klausos sutrikimų: 

• pagalbiniai klausos prietaisai; 

• monogarsas ir garso balansas; 

• subtitrai. 

Lengvesnei sąveikai: 

• „Siri“; 

• didelio formato klaviatūros; 

• prieigos valdymas; 

• jungiklinis valdymas; 

•  „AssistiveTouch“; 

• jutiklinio ekrano adaptavimas; 

• programinės ir išorinės klaviatūros. 

Funkcijų neįgaliesiems įjungimas. Daugelį neįgaliesiems skirtų funkcijų galite įjungti tiesiog paprašydami „Siri“ 
(pavyzdžiui, sakykite „turn on VoiceOver“ – įjunk „VoiceOver“). Žr. skyrelius „Siri“ ir „Užklausos“. Arba eikite į 
„Settings“ > „General“ > „Accessibility“. Kita galimybė – pasinaudoti šaukiniu neįgaliesiems. 

Kompiuterio programos „iTunes“ naudojimas „iPad“ neįgaliųjų funkcijoms konfigūruoti. Programoje „iTunes“ 
galite įjungti kai kurias neįgaliesiems skirtas funkcijas, pavyzdžiui, „VoiceOver“, jungiklinį valdymą, prieigos 
valdymą, mastelio keitimą, spalvų inversiją, automatinio teksto skaitymą, monogarsą ir, kur palaikoma, 
subtitrus. Spauskite „Summary“ ir polangio „Summary“ apačioje spauskite „Configure Accessibility“. 

Daugiau informacijos apie „iPad“ funkcijas, skirtas neįgaliesiems, rasite svetainėje apie „Apple“ funkcijas 
neįgaliesiems. 

  

http://www.apple.com/accessibility
http://www.apple.com/accessibility
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Šaukinys neįgaliesiems 
 

Šaukiniu neįgaliesiems galima greitai paleisti neįgaliesiems skirtas funkcijas – tereikia triskart paspausti 
pagrindinį mygtuką. 

Šaukinio neįgaliesiems konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Accessibility 
Shortcut“ ir pasirinkite dažniausiai naudojamą funkciją. Galimos funkcijos: 

• „VoiceOver“; 

• spalvų inversija; 

• spalvų filtrai; 

• baltos spalvos sušvelninimas; 

• mastelio keitimas; 

• jungiklinis valdymas; 

• „AssistiveTouch“; 

• lupa (jei esate įjungę lupą); 

• jutiklinio ekrano adaptavimas (jei esate įjungę jutiklinio ekrano adaptavimą); 

• prieigos valdymas (jei esate įjungę prieigos valdymą); 

• pagalbinio klausos prietaiso valdymas (jei esate susieję „Made for iPhone“ klausos prietaisą). 

Šaukinio neįgaliesiems naudojimas. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką. 

Pagrindinio mygtuko dvigubo ir trigubo paspaudimo greičio sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „Home Button“. 
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„VoiceOver“ 
 

„VoiceOver“ 
 

Funkcija „VoiceOver“ balsu pasako tai, kas matoma ekrane, kad galėtumėte prietaisu „iPad“ naudotis, jei esate 
neregys arba jei jums sunku matyti ekraną. 

„VoiceOver“ papasakoja apie kiekvieną ekrano elementą, jums jį pasirinkus. „VoiceOver“ elementą pažymi 
žymekliu (apibrėžia juodai) ir pasako jo pavadinimą arba paaiškina apie jį. 

Norėdami išgirsti, kokie elementai yra ekrane, įskaitant piktogramas ir tekstą, palieskite ekraną arba vilkite per 
ekraną pirštą. Norėdami valdyti ekrano elementus (mygtukus, nuorodas), naudokite „VoiceOver“ gestus. 

Jums atidarius naują langą „VoiceOver“ duoda garsinį signalą, tada pasirenka pirmąjį elementą (paprastai esantį 
viršutiniame kairiame kampe) ir ištaria jo pavadinimą. Taip pat praneša, kada ekrano rodinys pakeičiamas iš 
gulsčio į vertikalų, kada ekranas prigęsta arba užsirakina. Funkcija aktyvi ir atrakinimo ekrane, kai „iPad“ 
pažadinate. 

Pastaba. „VoiceOver“ veikia daugeliu kalbų. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“ ir pasirinkite 
kalbą. 

 

„iPad“ naudojimas su funkcija „VoiceOver“ 
 

„VoiceOver“ įjungimas ir išjungimas. Paspauskite ir palaikykite pagrindinį mygtuką, tada paprašykite „Siri“: 
„Turn VoiceOver on“ (įjunk „VoiceOver“). Jei „VoiceOver“ norite išjungti, paprašykite „Siri“: „Turn VoiceOver 
off“ (išjunk „VoiceOver“). Taip pat galite eiti į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ arba 
pasinaudoti šaukiniu neįgaliesiems. 

„iPad“ atrakinimas. Bakstelėkite mygtuką „Miegas / pažadinimas“ arba pagrindinį mygtuką, tada dukart 
bakstelėkite ekraną. „iPad“ modeliuose su funkcija „Touch ID“ prietaisą galite atrakinti uždėję pirštą ant 
pagrindinio mygtuko. Žr. skyrelį „Pagrindinis mygtukas“. 

Tylus saugos kodo įvedimas. Kad nereikėtų kodo tarti garsiai, įjunkite rašymo pirštu režimą arba Brailio 
rašmenų rašymą ekrane. 

„iPad“ atrakinimas su „Touch ID“. Galite atrakinti „iPad“ pirštu paspausdami pagrindinį mygtuką, jei esate 
sukonfigūravę „Touch ID“ („iPad Pro, „iPad Air 2“, „iPad mini 3“ ir vėlesniuose modeliuose). Norėdami naudoti 
„Touch ID“ pridėdami pirštą prie pagrindinio mygtuko. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Home 
Button“ ir įjunkite „Rest Finger to Open“. 

Programos atidarymas, jungiklio įjungimas arba elemento bakstelėjimas. Bakstelėkite elementą, tada dukart 
bakstelėkite ekraną. 

Pasirinkto elemento dvigubas bakstelėjimas. Kad suveiktų komanda, kuriai paprastai reikia dukart bakstelėti 
ekraną (pavyzdžiui, žodžio pasirinkimas arba mastelio keitimas), bakstelėkite triskart. 

Slankiklio stūmimas. Bakstelėkite slankiklį, tada braukite vienu pirštu į viršų arba į apačią. 

Standartinio gesto naudojimas. Dukart bakstelėkite ir palaikykite pirštą ant ekrano, kol išgirsite tris 
aukštėjančius signalus, tada naudokite gestą. Jums atkėlus pirštą vėl veiks „VoiceOver“ gestai. Pavyzdžiui, jei 
garsumo slankiklį norite pastumti įprastu būdu, o ne braukdami į viršų ar į apačią, pasirinkite slankiklį, dukart 
bakstelėkite ir palaikykite, sulaukite trijų signalų, tada stumkite slankiklį į kairę arba į dešinę. 

Sąrašo arba tam tikro ekrano ploto slinkimas. Trimis pirštais braukite aukštyn arba žemyn. 

• Abėcėlinio indekso naudojimas. Kai kuriuose sąrašuose dešinėje pusėje yra abėcėlinis indeksas. Jei norite 
slinkti per jį, pasirinkite indeksą, tada braukite į viršų arba į apačią. Taip pat galite dukart bakstelėti ir 
palaikyti, tada braukti pirštu į viršų arba į apačią. 
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• Sąrašo eilės tvarkos keitimas. Kai kuriuose sąrašuose galite keisti elementų eilės tvarką, pavyzdžiui, galite 
keisti vietomis nustatymų neįgaliesiems rotoriaus elementus. Pasirinkite elemento dešinėje esantį 
perkėlimo simbolį ), dukart bakstelėkite ir palaikykite, kol išgirsite tris aukštėjančius signalus, tada vilkite 
elementą į viršų arba į apačią. 

Pranešimų centro atidarymas. Būsenos juostoje bakstelėkite bet kurį elementą ir trimis pirštais braukite 
žemyn. Arba palieskite ir palaikykite ekrano viršuje, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite žemyn. Jei 
pranešimų centrą norite uždaryti, dviem pirštais „pavalykite“ ekraną (dviem pirštais greitai triskart braukite 
pirmyn atgal tarsi rašydami raidę „z“) arba paspauskite pagrindinį mygtuką. 

Valdymo centro atidarymas. Būsenos juostoje bakstelėkite bet kurį elementą ir trimis pirštais braukite aukštyn. 
Arba palieskite ir palaikykite ekrano apačioje, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite aukštyn. Jei valdymo 
centrą norite uždaryti, dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba paspauskite pagrindinį mygtuką. 

Paieškos „Spotlight Search“ atidarymas. Braukite trimis pirštais nuo pradinio ekrano vidurio. 

Funkcijos „Slide Over“ įjungimas. Būsenos juostoje bakstelėkite bet kurį elementą, tada braukite į kairę trimis 
pirštais. Arba palieskite ir palaikykite prie ekrano dešinio krašto, kol išgirsite garsinį signalą, tada braukite į 
kairę. 

• Programų skirtuko pasirinkimas. Bakstelėkite programų skirtuką. 

• Funkcijos „Split View“ įjungimas. Dukart bakstelėkite programų skirtuką. 

• Programų skirtuko dydžio keitimas. Dukart bakstelėkite ir palaikykite, tada vilkite programų skirtuką. 

Perėjimas į kitą programą. Dukart paspauskite pagrindinį mygtuką, kad atsidarytų veikiančių programų langas, 
braukite į kairę arba į dešinę, kad pasirinktumėte pageidaujamą programą, tada dukart bakstelėkite ir pereisite 
į ją. Arba atidarę veikiančių programų langą sukite rotorių į parinktį „Actions“, tada norėdami pereiti nuo vienos 
programos prie kitos braukite į viršų arba į apačią. 

Programų išdėstymo tvarkos keitimas pagrindiniame ekrane. Pasinaudokite vienu iš toliau nurodytų būdų. 

• Nuvilkimas. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite piktogramą, dukart bakstelėkite ir neatitraukite piršto tol, 
kol išgirsite tris aukštėjančius signalus. Tada vilkite piktogramą. Jos esama padėtis sakoma balsu. Kai 
piktogramą nuvelkate į pageidaujamą vietą, atitraukite pirštą. Jei piktogramą norite perkelti į kitą pradinio 
ekrano langą, vilkite ją į ekrano kraštą. Baigę tvarkyti piktogramas paspauskite pagrindinį mygtuką. 

• „Move“ veiksmai. Palieskite kurią nors programą ir braukite žemyn, kad išgirstumėte galimus veiksmus. 
Išgirdę „Arrange Apps“ dukart bakstelėkite, kad įsijungtų programų tvarkymo režimas. Tada suraskite 
programą, kurią norite perkelti, braukite žemyn iki veiksmo „Move“ ir dukart bakstelėkite. Perkelkite 
programos „VoiceOver“ į naują vietą ir pasirinkite iš galimų veiksmų: „Cancel Move“ (atšaukti perkėlimą), 
„Create New Folder“ (sukurti naują aplanką), „Add to Folder“ (pridėti į aplanką), „Move Before“ (perkelti 
prieš...) arba „More After“ (perkelti po...). Toliau galite perkelti kitus elementus, o baigę paspauskite 
pagrindinį mygtuką. 

Informacijos apie „iPad“ būseną skaitymas. Ekrano viršuje bakstelėkite būsenos juostą, tada braukite į kairę 
arba į dešinę, jei norite išgirsti informaciją apie laiką, akumuliatoriaus įkrovos lygį, „Wi- Fi“ signalo stiprumą ir 
kt. 

Pranešimų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite „Always Speak 
Notifications“. Tada visi pranešimai, įskaitant ir įeinančių žinučių tekstą, bus įgarsinami, net jei „iPad“ tuo metu 
užrakintas. Pranešimai, į kuriuos nesureaguosite, bus pakartoti jums atrakinus „iPad“. 

Ekrano užtamsinimo įjungimas ir išjungimas. Triskart bakstelėkite trimis pirštais. Kai įjungtas ekrano 
užtamsinimas, ekrano elementai yra aktyvūs, nors ekranas ir išjungtas. 

Garso nukreipimo parinktys. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Audio“. Prijungus 
papildomų prietaisų, pavyzdžiui, instrumento stiprintuvą ar DJ maišytuvą, rodomos kiekvieno prietaiso 
parinktys. 
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Išmokite „VoiceOver“ gestus 
 

Svarbu. Funkcija „VoiceOver“ pakeičia „iPad“ valdymo gestus. Kai ši funkcija įjungta, norėdami valdyti „iPad“ 
turite naudoti „VoiceOver“ gestus – net ir norėdami išjungti funkciją „VoiceOver“. 

Įjungus „VoiceOver“ standartiniai jutiklinio ekrano gestai turi kitas reikšmes, o ekranui žvalgyti ir elementams 
valdyti turi būti naudojami kiti gestai. Tarp „VoiceOver“ gestų yra bakstelėjimas ir braukimas dviem, trimis ir 
keturiais pirštais. Kai darote gestus, kuriems reikalingi keli pirštai, ekraną lieskite tarp pirštų darydami šiokius 
tokius tarpus. 

„VoiceOver“ gestus galite daryti skirtingais būdais. Pavyzdžiui, jei reikia bakstelėti dviem pirštais, galite tai 
padaryti tiek dviem vienos rankos pirštais, tiek naudodami po vieną abiejų rankų pirštą. Galite naudoti ir 
nykščius. Kai kas mėgsta gestą padalyti: nebūtina elementą pasirinkti, o paskui bakstelėti dviem pirštais – 
galima paliesti ir palaikyti elementą vienu pirštu, tada paliesti ekraną kitu pirštu. 

Išmėginkite įvairius būdus ir atraskite, kuris patogiausias jums. Jei gestas nesuveikė, pamėginkite judesį atlikti 
greičiau. Tai ypač pasakytina apie bakstelėjimą du kartus arba apie braukimą. Jei reikia braukti per ekraną, 
darykite tai greitu judesiu. 

„VoiceOver“ nustatymuose galite tam tikrame plote pasitreniruoti, kaip daryti „VoiceOver“ gestus, 
nevaldydami jais nei „iPad“, nei nustatymų. 

„VoiceOver“ gestų treniruotė. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada bakstelėkite 
„VoiceOver Practice“. Baigę treniruotis bakstelėkite „Done“. Jei mygtuko „VoiceOver Practice“ nematote, 
įsitikinkite, ar funkcija „VoiceOver“ įjungta. 

Pateikiame pagrindinių „VoiceOver“ gestų sąrašą. 

Navigavimas ir skaitymas 

• Bakstelėkite: elemento pasirinkimas ir skaitymas. 

• Braukite į dešinę arba į kairę: tolesnio arba ankstesnio elemento pasirinkimas. 

• Braukite į viršų arba į apačią: priklauso nuo rotoriaus parinkties. Žr. skyrelį „VoiceOver“ rotoriaus 
naudojimas“. 

• Dviem pirštais braukite į viršų: visų ekrano elementų skaitymas, pradedant nuo viršaus. 

• Dviem pirštais braukite į apačią: ekrano elementų skaitymas, pradedant nuo dabartinės vietos. 

• Dviem pirštais bakstelėkite: skaitymo sustabdymas arba tęsimas. 

• Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną: dviem pirštais triskart greitai braukite į priekį ir atgal (tarsi rašydami 
raidę „z“), jei norite išjungti signalą arba grįžti į ankstesnį langą. 

• Trimis pirštais braukite į viršų arba į apačią: vieno puslapio paslinkimas. 

• Trimis pirštais braukite į dešinę arba į kairę: pereikite į kitą arba ankstesnį puslapį (pavyzdžiui, pradiniame 
ekrane). 

• Trimis pirštais bakstelėkite: papildomos informacijos skaitymas, pavyzdžiui, pasakoma vieta sąraše arba 
informuojama, ar pasirinktas tekstas. 

• Keturiais pirštais bakstelėkite ekrano viršuje: pirmo elemento puslapyje pasirinkimas. 

• Keturiais pirštais bakstelėkite ekrano apačioje: paskutinio elemento puslapyje pasirinkimas. 

Aktyvinimas 

• Bakstelėkite dukart: pasirinkto elemento aktyvinimas. 

• Bakstelėkite triskart: elemento dvigubas bakstelėjimas. 

• Padalytas bakstelėjimas: norint elementą aktyvinti, nebūtina jį pasirinkti ir paskui dukart bakstelėti – galima 
jį vienu pirštu paliesti ir palaikyti, paskui bakstelėti ekraną kitu pirštu. 

• Dukart bakstelėkite ir palaikykite (1 sekundę), paskui darykite standartinį gestą: standartinio gesto 
naudojimas. Kai ekraną dukart bakstelite ir palaikote, „iPad“ supranta, kad tolesnį gestą reikia suvokti kaip 
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standartinį. Pavyzdžiui, galite ekraną dukart paliesti ir neatitraukti piršto tol, kol išgirstate tris aukštėjančius 
signalus, paskui, neatitraukdami piršto, pastumti jungiklį. 

• Dviem pirštais dukart bakstelėkite: šis gestas aktyvina veiksmą, o jei veiksmas jau vyksta, jį sulaiko. 
Pavyzdžiui, galite: 

• programose „Music“ ir „Videos“ paleisti arba sulaikyti failą, programoje „Photos“ paleisti arba sulaikyti 
skaidrių rodymą; 

• programoje „Camera“ fotografuoti arba pradėti ir sulaikyti filmavimą; 

• paleisti ir sustabdyti chronometrą. 

• Dviem pirštais dukart bakstelėkite ir palaikykite: elemento etiketės pervadinimas, kad būtų lengviau jį rasti. 

• Dviem pirštais triskart bakstelėkite: elementų pasirinkimo įrankio atidarymas. 

• Trimis pirštais dukart bakstelėkite: „VoiceOver“ nutildymas arba nutildymo išjungimas. Jei įjungtos ir 
„VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais bakstelėkite triskart. 

• Trimis pirštais triskart bakstelėkite: ekrano užtamsinimo įjungimas arba išjungimas. Jei įjungtos ir 
„VoiceOver“, ir „Zoom“ funkcijos, trimis pirštais bakstelėkite keturiskart. 

 

„VoiceOver“ rotoriaus naudojimas 
 

Rotoriumi galite perjungti parinktį, kuri galios jums braukiant į viršų arba į apačią, kai įjungta funkcija 
„VoiceOver“, arba pasirinkti specialų įvesties metodą, pavyzdžiui, Brailio rašmenų rašymą ekrane ar rašymą 
pirštu. 

Rotoriaus valdymas. Du pirštus sukite aplink vieną ekrano tašką, esantį tarp jų. Jei jums patogiau naudoti po 
vieną abiejų rankų pirštą, vienu metu vienu pirštu brūkštelėkite į viršų, o kitu – į apačią. 

 

 

 

Rotoriaus parinkčių pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir 
pasirinkite, kurias parinktis norite turėti rotoriuje. 

Galimos rotoriaus parinktys priklauso nuo to, ką veikiate. Pavyzdžiui, jei skaitote elektroninį laišką, rotoriumi 
galite įjungti, kad braukdami į viršų ir į apačią perjungtumėte teksto skaitymą po žodį į skaitymą po simbolį ir 
atvirkščiai. Jei naršote interneto svetainėje, rotoriumi galite nustatyti, kad jums būtų skaitomas visas tekstas (ar 
po žodį, ar po simbolį) arba kad būtų peršokama nuo vieno tam tikro rūšies elemento prie kito (pavyzdžiui, būtų 
skaitomos tik antraštės arba tik nuorodos). 

Jei funkciją „VoiceOver“ valdote „Apple“ belaide klaviatūra, rotorium galite valdyti, pavyzdžiui, garsumą, 
kalbėjimo greitį, įjungti tono aukščio naudojimą, fonetinį žodžių skaitymą, taip pat skaitymą renkant tekstą ir 
skyrybos ženklų tarimą. 
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„VoiceOver“ pagrindai 
 

Svarbu. Funkcija „VoiceOver“ pakeičia „iPad“ valdymo gestus. Kai ši funkcija įjungta, norėdami valdyti „iPad“ 
turite naudoti „VoiceOver“ gestus – net ir norėdami išjungti funkciją „VoiceOver“. 

Ekrano žvalgymas. Braukite pirštu per ekraną. „VoiceOver“ įgarsina kiekvieną jūsų paliestą elementą. Jei norite, 
kad elementas liktų pasirinktas, atitraukite pirštą. 

• Elemento pasirinkimas. Bakstelėkite vienąkart, jei elementą norite pasirinkti, bakstelėkite dukart, jei norite jį 
aktyvinti. 

• Tolesnio ar ankstesnio elemento pasirinkimas. Vienu pirštu braukite į dešinę arba į kairę. Elementų eilė eina 
iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią. 

• Pirmo arba paskutinio ekrano elemento pasirinkimas. Bakstelėkite keturiais pirštais ekrano viršuje arba 
apačioje. 

• Elemento pasirinkimas pagal pavadinimą. Bet kur ekrane triskart bakstelėkite dviem pirštais, kad atsidarytų 
elementų pasirinkimo įrankis. Tada paieškos laukelyje įrašykite pavadinimą arba braukite į dešinę ar į kairę, 
jei norite sąraše pereiti prie kito elemento pagal abėcėlę. Kitas variantas – bakstelėkite abėcėlinį indeksą 
sąrašo dešinėje ir braukite į viršų arba į apačią. Taip pat elementą galite pasirinkti pirštu užrašydami jo 
pavadinimą. Žr. skyrelį „Rašymas pirštu“. Jei nieko nepasirinkę norite uždaryti elementų pasirinkimo įrankį, 
dukart bakstelėkite. 

• Elemento pavadinimo pakeitimas, kad būtų lengviau jį rasti. Pasirinkite elementą, tada bet kur ekrane 
dviem pirštais dukart bakstelėkite ir palaikykite. 

• Pasirinkto elemento teksto skaitymas. Pasukite rotorių, kad būtų skaitomi atskiri simboliai arba žodžiai, tada 
vienu pirštu braukite žemyn arba aukštyn. Žr. skyrelį „VoiceOver“ rotoriaus naudojimas“. 

• Papildomos informacijos apie mygtuko ar funkcijos naudojimą skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ ir įjunkite arba išjunkite „Speak Hints“. 

• Fonetinio tarimo naudojimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Phonetic 
Feedback“. 

• Visų ekrano elementų skaitymas, pradedant nuo viršaus. Dviem pirštais braukite į viršų. 

• Visų ekrano elementų skaitymas, pradedant nuo pažymėtojo ir baigiant apačioje. Dviem pirštais braukite į 
apačią. 

• Skaitymo sulaikymas. Dviem pirštais bakstelėkite vieną kartą. Jei norite skaitymo klausyti toliau, dar kartą 
bakstelėkite dviem pirštais arba pasirinkite kitą elementą. 

• „VoiceOver“ nutildymas. Trimis pirštais bakstelėkite du kartus; jei norite nutildymą išjungti, veiksmą 
pakartokite. Jei naudojatės išorine klaviatūra, spauskite klavišą „Control“. 

• Garso efektų nutildymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir išjunkite „Use 
Sound Effects“. 

Didesnio „VoiceOver“ žymeklio naudojimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ ir 
įjunkite „Large Cursor“. 

„VoiceOver“ balso keitimas. Galite reguliuoti įvairius „VoiceOver“ balso parametrus. 

• Garsumo keitimas. Naudokite „iPad“ garsumo mygtukus. Taip pat garsumą galite įtraukti į rotoriaus 
parinktis, tada norėdami keisti garsumą galėsite braukti per ekraną į viršų arba į apačią. Žr. skyrelį 
„VoiceOver“ rotoriaus naudojimas“. 

• Greičio keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“, tada vilkite slankiklį 
„Speaking Rate“. Taip pat balso greitį („Speech Rate“) galite įtraukti į rotoriaus parinktis, tada norėdami 
keisti greitį galėsite braukti per ekraną į viršų arba į apačią. 

• Tono aukščio keitimas. „VoiceOver“ aukštesniu tonu skaito pirmąjį grupės (pavyzdžiui, sąrašo ar lentelės) 
elementą ir žemesniu tonu – paskutinį. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“. 

• Skyrybos ženklų skaitymas. Atsukite rotoriaus parinktį „Punctuation“, tada braukite į viršų arba į apačią ir 
taip pasirinkite, kokius skyrybos ženklus norite girdėti. 
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• Leidžiamo garso nutildymo valdymas. Jei norite pasirinkti, ar kalbant funkcijai „VoiceOver“ nutildyti tuo 
metu leidžiamus kitus garsus, atsukite rotoriaus funkciją „Audio Ducking“, tada braukite į viršų arba į apačią. 

•  „iPad“ kalbos keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“. Kai kurių kalbų „VoiceOver“ 
tarimas priklauso nuo čia jūsų pasirinkto regiono formato. 

• Tarimo keitimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Language“, tada braukite į viršų arba į apačią. Ši parinktis 
rotoriuje bus tik jeigu ją pridėsite nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Speech“ > 
„Rotor Languages“. 

• Tarimo variantų rotoriuje keitimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > 
„Speech“ > „Rotor Languages“. Jei norite keisti balso savybes arba greitį, bakstelėkite kalbą. Jei norite 
pašalinti kalbas iš rotoriaus arba pakeisti jų eilės tvarką, bakstelėkite „Edit“, tada bakstelėkite mygtuką 
„Delete“ (pašalinti) arba vilkite simbolį  į viršų ar į apačią. Baigę bakstelėkite „Done“. 

• Numatytojo pasirinktos „iPad“ kalbos dialekto nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„VoiceOver“ > „Speech“ > „Voice“. 

• Ypač kokybiško skaitančio balso atsisiuntimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„VoiceOver“ > „Speech“, bakstelėkite kalbą, tada pasirinkite kokybiškesnį balsą. Jei naudojatės anglų kalba, 
galite atsisiųsti „Alex“ balsą (869 MB) – tą patį amerikiečių anglų kalba skaitantį aukštos kokybės balsą, kuris 
naudojamas funkcijoje „VoiceOver“ „Mac“ kompiuteriuose. 

• Nurodymas, kaip tarti tam tikrus žodžius. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > 
„Speech“ > „Pronunciations“. Bakstelėkite , įrašykite frazę ir padiktuokite arba aiškiai pasakykite, kaip 
reikėtų ją tarti. 

 

Ekraninės klaviatūros naudojimas 
 

Aktyvinus redaguojamą teksto laukelį atidaroma ekraninė klaviatūra (jei nesate prijungę „Apple“ belaidės 
klaviatūros). 

Teksto laukelio aktyvinimas. Pasirinkite teksto laukelį, tada dukart bakstelėkite. Atsiranda teksto žymeklis ir 
ekraninė klaviatūra. 

Teksto rašymo būdo pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing 
Style“. Arba rotoriuje atsukite parinktį „Typing Mode“, tada braukite į viršų arba į apačią. 

Teksto rinkimas. Ekranine klaviatūra tekstą rinkti galite keliais būdais. 

• Standartinis teksto rinkimas („Standard“). Braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite klaviatūros klavišą ir 
bakstelėkite du kartus, kad simbolis būtų įrašytas. Arba pirštu braukite per klaviatūrą, kad pasirinktumėte 
klavišą, ir neatitraukę nuo jo piršto bakstelėkite ekraną kitu pirštu. „VoiceOver“ ištaria klavišo pavadinimą jį 
pasirinkus ir pakartoja jį įrašius į laukelį. 

• Liečiamasis teksto rinkimas („Touch“). Palieskite klaviatūros mygtuką, kad jį pasirinktumėte, tada atitraukite 
pirštą, kad simbolis būtų įrašytas į laukelį. Jei paliečiate ne tą klavišą, braukite pirštu iki pageidaujamo 
klavišo. „VoiceOver“ ištaria simbolio pavadinimą, kai tik paliečiate kokį klavišą, bet į laukelį įrašo tik tą 
simbolį, kurį pasirinkę atitraukiate pirštą. 

• Tiesioginis teksto rinkimas („Direct Touch“). Šiuo atveju atsidarius klaviatūrai funkcija „VoiceOver“ 
išjungiama, todėl tekstą galite rinkti taip, kaip tai darytumėte be funkcijos „VoiceOver“. 

Žymeklio perkėlimas. Jei norite žymeklį tekste perkelti į priekį arba atgal, braukite į viršų arba į apačią. 
Rotoriumi pasirinkite, ar norite žymeklį perkelti per vieną simbolį, per vieną žodį ar per vieną eilutę. Jei norite 
peršokti į pradžią arba į pabaigą, tekstą dukart bakstelėkite. 

Žymekliui judant „VoiceOver“ duoda garsinį signalą ir ištaria simbolį, žodį arba eilutę, per kurią žymeklis 
perkeliamas. Kai peršokama per žodį į priekį, žymeklis perkeliamas į kiekvieno žodžio pabaigą, prieš tolesnį 
tarpą ar skyrybos ženklą. Kai peršokama atgal, žymeklis perkeliamas į ankstesnio žodžio pabaigą, prieš tarpą ar 
skyrybos ženklą, kuris eina po jo. 

Žymeklio perkėlimas už skyrybos ženklo, esančio žodžio arba sakinio gale. Rotoriumi pasirinkite perkėlimą per 
vieną simbolį. 
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Kai žymeklį perkeliate per eilutę, „VoiceOver“ perskaito kiekvieną eilutę, kurią žymeklis peršoka. Peršokant į 
priekį žymeklis perkeliamas į kitos eilutės pradžią (išskyrus tuos atvejus, kai pasiekiate paskutinę pastraipos 
eilutę – tada žymeklis perkeliamas į perskaitytos eilutės pabaigą). Peršokant atgal, žymeklis perkeliamas į 
perskaitytos eilutės pradžią. 

Teksto rinkimo atsako keitimas. Pagal numatytąjį nustatymą, „VoiceOver“ skaito ir jūsų renkamus simbolius, ir 
žodžius. Jei norite negirdėti jokio atsako, girdėti tik simbolius arba girdėti tik žodžius, eikite į „Settings“ > 
„General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Typing Feedback“ ir pasirinkite atitinkamą variantą. 

Fonetinės abėcėlės naudojimas teksto rinkimo atsakui. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„VoiceOver“ > „Phonetic Feedback“. Tekstas skaitomas po simbolį. „VoiceOver“ pirmiausia pasako simbolį, tada 
jo fonetinį atitikmenį, pavyzdžiui, „f“ – „foxtrot“. 

Simbolio pašalinimas. Kad ir kurį „VoiceOver“ teksto rinkimo būdą naudojate, simboliui pašalinti naudokite 
mygtuką . „VoiceOver“ ištaria kiekvieną pašalinamą simbolį. Jei įjungta funkcija „Use Pitch Change“ (tono 
aukščio keitimas), šalinamus simbolius „VoiceOver“ taria žemesniu tonu. 

Teksto pasirinkimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Edit“, braukite į viršų arba į apačią, kad pasirinktumėte 
„Select“ (pasirinkti) arba „Select All“ (pasirinkti viską), tada dukart bakstelėkite. Jei pasirenkate „Select“, dukart 
bakstelėjus pasirenkamas žodis, esantis arčiausiai žymeklio. Jei norite pasirinkti didesnę arba mažesnę teksto 
atkarpą, pirmiausia dviem pirštais „pavalykite“ ekraną, kad uždarytumėte atsidariusį iškylantįjį meniu, tada 
išskėskite pirštus. 

Teksto iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Edit“, pasirinkite tekstą, tada braukite 
į viršų, kad pasirinktumėte „Cut“, „Copy“ arba „Paste“, paskui dukart bakstelėkite. 

Veiksmo atšaukimas. Pakratykite „iPad“, tada braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite veiksmą, kurį norite 
atšaukti, ir dukart bakstelėkite. 

Simbolio su diakritiniu ženklu rašymas. Kai tekstą renkate standartiniu būdu, pasirinkite paprastą simbolį, tada 
dukart bakstelėkite ir palaikykite, kol išgirsite garsinį signalą, rodantį, kad atsidarė alternatyviųjų simbolių 
meniu. Braukdami į kairę arba į dešinę išgirsite, kokie variantai siūlomi, ir pageidaujamą pasirinksite. Atitraukite 
pirštą, jei norite įrašyti pasirinktą simbolį. Kai tekstą renkate liečiamuoju būdu, palieskite ir palaikykite simbolį, 
kol atsidarys alternatyviųjų simbolių meniu. 

Klaviatūros kalbos keitimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Language“, tada braukite į viršų arba į apačią. 
Pasirinkite „default language“, jei norite naudoti kalbą, numatytą nustatymuose „Language & Region“. 
Rotoriaus parinktis „Language“ galima tik jei nuėję į Settings > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > 
„Speech“ pasirenkate daugiau nei vieną kalbą. 

 

Rašymas pirštu 
 

Rašymo pirštu režimas simbolius ekrane leidžia rašyti pirštu. Tekstą galite rašyti įprastiniu būdu, o šį režimą 
naudoti, jei norite tyliai įvesti „iPad“ saugos kodą ar paleisti kurią nors programą pradiniame ekrane. 

Rašymo pirštu režimo įjungimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Handwriting“. Jei rotoriuje tokios parinkties nėra, 
eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir ją pridėkite. 

Simbolių rūšies pasirinkimas. Trimis pirštais braukdami aukštyn arba žemyn pasirinkite mažąsias raides, 
skaičius, didžiąsias raides arba skyrybos ženklus. 

Pasirinktos simbolių rūšies pavadinimo skaitymas. Bakstelėkite trimis pirštais. 

Simbolio rašymas. Pirštu nupieškite simbolį ekrane. 

Alternatyviojo simbolio rašymas. Jei norite rašyti alternatyvųjį simbolį (su diakritiniu, pavyzdžiui, kirčio arba 
umliauto, ženklu), parašykite simbolį, tada dviem pirštais braukite į viršų arba į apačią, kol išgirsite reikiamą 
simbolį. 

Tarpas. Braukite į dešinę dviem pirštais. 

Nauja eilutė. Braukite į dešinę trimis pirštais. 

Simbolio, esančio į kairę nuo žymeklio, pašalinimas. Braukite į kairę dviem pirštais. 
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Elemento pasirinkimas pradiniame ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Rašykite tiek, kad liktų tik 
vienas galimas variantas, o jei norite pasirinkti iš kelių variantų, dviem pirštais braukite į viršų arba į apačią. 

Saugos kodo įvedimas tyliai. Saugos kodo lange atsukite rotoriaus parinktį „Handwriting“, tada rašykite kodo 
simbolius pirštu. 

Abėcėlinio indekso naudojimas ilgame sąraše. Pasirinkite sąrašo dešinėje esantį abėcėlinį indeksą (pavyzdžiui, 
programoje „Contacts“ arba „VoiceOver“ elementų pasirinkimo įrankyje) ir parašykite pageidaujamą raidę. 

Elementų rūšies nustatymas rotoriuje naršant internete. Parašykite pirmąją puslapio elementų rūšies raidę. 
Pavyzdžiui, jei norite braukdami į viršų arba į apačią pereiti nuo nuorodos prie nuorodos, parašykite „l“ (anglų k. 
„links“ – nuorodos), jei norite pereiti nuo antraštės prie antraštės, parašykite „h“ (anglų k. „headings“ – 
antraštės). 

Rašymo pirštu režimo išjungimas. Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba atsukite kitą rotoriaus parinktį. 

 

Brailio rašmenų rašymas ekrane 
 

Įjungę parinktį „Braille Screen Input“ galite tiesiog „iPad“ ekrane pirštais rašyti šešių taškų, aštuonių taškų arba 
supaprastintus Brailio rašmenis. Rašyti galite „iPad“ paguldę priešais save (stalo režimas) arba laikydami nuo 
savęs nusuktu ekranu, kad reikėtų sulenkti pirštus (nusukto ekrano režimas). 

Rašymo Brailio rašmenimis ekrane įjungimas. Atsukite rotoriaus parinktį „Braille Screen Input“. Jei tokios 
parinkties rotoriuje nerandate, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Rotor“ ir ją 
pridėkite. 

Brailio rašmenų rašymas. Paguldykite „iPad“ priešais save arba laikykite jį nuo savęs nusuktu ekranu, tada 
rašykite liesdami ekraną vienu pirštu arba keliais pirštais iškart. 

Rašymo taškų kalibravimas. Jei norite rašmenų taškų pozicijas pritaikyti pagal savo pirštus, dukart bakstelėkite 
šešiais arba aštuoniais pirštais. 

Šešių taškų, aštuonių taškų arba supaprastintų rašmenų režimo perjungimas. Trimis pirštais braukite į dešinę. 
Jei norite nustatyti numatytąjį režimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > 
„Braille“ > „Braille Screen Input“. 

Tarpas. Vienu pirštu braukite į dešinę (jei rašote nusukto ekrano režimu, braukite į dešinę nuo savęs). 

Ankstesnio simbolio pašalinimas. Vienu pirštu braukite į kairę. 

Nauja eilutė (renkant tekstą). Dviem pirštais braukite į dešinę. 

Rašymo variantų perjungimas. Vienu pirštu braukite į viršų arba į apačią. 

Elemento pasirinkimas pradiniame ekrane. Pradėkite rašyti elemento pavadinimą. Rašykite tiek, kad liktų tik 
vienas galimas variantas, o jei norite pasirinkti iš kelių variantų, vienu pirštu braukite į viršų arba į apačią. 

Pasirinktos programos atidarymas. Dviem pirštais braukite į dešinę. 

Ekrano padėties užfiksavimas. Trimis pirštais braukite į viršų arba į apačią. 

Tyrinėjimo režimas. Jei norite, kad „iPad“ perskaitytų taškus garsiai, kai juos bakstelite ir atleidžiate, palieskite 
ir palaikykite taškus, tada palaukite laikmačio signalų ir pranešimo. 

Supaprastintų Brailio rašmenų įjungimas ir išjungimas. Trimis pirštais braukite į dešinę. 

Momentinis vertimas (įjungus supaprastintą rašmenų versiją). Dviem pirštais braukite žemyn. 

Rašymo Brailio rašmenimis išjungimas. Dviem pirštais „pavalykite“ ekraną arba atsukite kitą rotoriaus parinktį. 
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Funkcija „VoiceOver“ su „Apple“ belaide klaviatūra 
 

Funkciją „VoiceOver“ galite valdyti su „iPad“ susieta „Apple“ belaide klaviatūra. Žr. skyrelį „Belaidė klaviatūra 
„Apple Wireless Keyboard“. 

Čia išvardytomis „VoiceOver“ klaviatūros komandomis galite žvalgyti ekraną, pasirinkti elementus, skaityti 
ekrano turinį, sukti rotorių ir atlikti kitus „VoiceOver“ veiksmus. Komandoms naudojama klavišų „Control“ ir 
„Option“ kombinacija arba klavišas „Caps Lock“. Sąraše juos trumpinsime „VO“. (Kurį variantą naudosite, 
pasirinkite nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Modifier Keys“.) 

Apie klaviatūros išdėstymą ir su įvairiomis klavišų kombinacijomis susijusius veiksmus padės sužinoti 
„VoiceOver“ žinynas. Jums paspaudus klavišus ar klaviatūros komandas šis žinynas ištaria jų pavadinimą, bet 
atitinkamo veiksmo nevykdo. 

„VoiceOver“ klaviatūros komandos 

VO =„Control“ + „Option“ 

• Įjungti „VoiceOver“ žinyną: VO + K 

• Išjungti „VoiceOver“ žinyną: „Escape“ 

• Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą: VO + rodyklė į dešinę arba VO + rodyklė į kairę 

• Dukart bakstelėjus aktyvinti pasirinktą elementą: VO + tarpo klavišas 

• Paspausti pagrindinį mygtuką: VO + H 

• Paliesti ir palaikyti pasirinktą elementą: VO +„Shift“ + M 

• Pereiti į būsenos juostą: VO + M 

• Skaityti nuo pasirinkto elemento: VO + A 

• Skaityti nuo viršaus: VO + B 

• Sulaikyti arba tęsti skaitymą: „Control“ 

• Paskutinį perskaitytą tekstą nukopijuoti į iškarpinę: VO +„Shift“ + C 

• Ieškoti teksto: VO + F 

• Nutildyti „VoiceOver“ arba išjungti nutildymą: VO + S 

• Atidaryti pranešimų centrą: „Fn“ + VO + rodyklė į viršų 

• Atidaryti valdymo centrą: „Fn“ + VO + rodyklė į apačią 

• Pasirinkti elementų pasirinkimo įrankį: VO + I 

• Keisti pasirinkto elemento etiketę: VO + / 

• Dukart bakstelėti dviem pirštais: VO + - 

• Braukti į viršų arba į apačią: VO + rodyklė į viršų arba VO + rodyklė į apačią 

• Sukti rotorių: VO +„Command“ + rodyklė į kairę arba VO + „Command“ + rodyklė į dešinę 

• Keisti rotoriaus nurodytą nustatymą: VO + „Command“ + rodyklė į viršų arba VO + „Command“ + rodyklė į 
apačią 

• Įjungti ir išjungti ekrano užtamsinimą: VO + „Shift“ + S 

• Grįžti į ankstesnį langą: „Escape“ 

• Pereiti prie kitos programos: „Command“ +„Tab“ arba „Command“ + „Shift“ + „Tab“ 

„Quick Nav“ 

Tai greitosios navigacijos funkcija, kuri leis valdyti funkciją „VoiceOver“ rodyklių klavišais. 

• Įjungti ir išjungti „Quick Nav“: rodyklė į kairę + rodyklė į dešinę 
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• Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį elementą: rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę 

• Pasirinkti tolesnį arba ankstesnį rotoriaus nurodytą elementą: rodyklė į viršų arba rodyklė į apačią 

• Pasirinkti pirmą arba paskutinį elementą: „Control“ + rodyklė į viršų arba „Control“ + rodyklė į apačią 

• Bakstelėti elementą: rodyklė į viršų + rodyklė į apačią 

• Slinkti į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę: „Option“ + rodyklė į viršų, „Option“ + rodyklė į apačią, „Option“ 
+ rodyklė į kairę arba „Option“ + rodyklė į dešinę 

• Sukti rotorių: rodyklė į viršų + rodyklė į kairę arba rodyklė į viršų + rodyklė į dešinę 

„Quick Nav“ atskirų klavišų naudojimas naršant internete 

Greitosios navigacijos funkcija gali padėti jums naršyti ir internete. Būdami tinklalapyje galite naudoti toliau 
išvardytus klavišus. Paspaudę nurodytą klavišą pereisite prie tolesnio tam tikros rūšies elemento. Jei norite 
pereiti prie ankstesnio elemento, spausdami raidę laikykite nuspaudę klavišą „Shift“. 

• „Quick Nav“ valdymo atskirais klavišais įjungimas: VO + Q 

• Antraštė: H 

• Nuoroda: L 

• Teksto laukelis: R 

• Mygtukas: B 

• Formos valdymo elementas: C 

• Paveikslas: I 

• Lentelė: T 

• Statinis tekstas: S 

• ARIA orientyras: W 

• Sąrašas: X 

• Tos pačios rūšies elementas: M 

• 1 lygio antraštė: 1 

• 2 lygio antraštė: 2 

• 3 lygio antraštė: 3 

• 4 lygio antraštė: 4 

• 5 lygio antraštė: 5 

• 6 lygio antraštė: 6 

Teksto redagavimas 

Šiomis komandomis galite redaguoti tekstą (kai funkcija „Quick Nav“ išjungta). Jums perkeliant žymeklį 
„VoiceOver“ skaitys tekstą. 

• Peršokti į priekį arba atgal per vieną simbolį: rodyklė į dešinę arba rodyklė į kairę 

• Peršokti į priekį arba atgal per vieną žodį: „Option“ + rodyklė į dešinę arba „Option“ + rodyklė į kairę 

• Peršokti į viršų arba į apačią per vieną eilutę: rodyklė į viršų arba rodyklė į apačią 

• Peršokti į eilutės pradžią arba pabaigą: „Command“ + rodyklė į kairę arba „Command“ + rodyklė į apačią 

• Peršokti į pastraipos pradžią arba pabaigą: „Option“ + rodyklė į viršų arba „Option“ + rodyklė į apačią 

• Peršokti į ankstesnę arba tolesnę pastraipą: „Option“ + rodyklė į viršų arba „Option“ + rodyklė į apačią 

• Peršokti į tekstinio laukelio viršų arba apačią: „Command“ + rodyklė į viršų arba „Command“ + rodyklė į 
apačią 

• Perkeliant žymeklį pasirinkti tekstą: „Shift“ + bet kuri minėta žymeklio perkėlimo komanda 
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• Pasirinkti visą tekstą: „Command“ + A 

• Kopijuoti, iškirpti arba įklijuoti pasirinktą tekstą: „Command“ + C, „Command“ + X arba „Command“ + V 

• Paskutinio pakeitimo atšaukimas arba grąžinimas: „Command“ + Z arba „Shift“ + „Command“ + Z 

 

Brailio ekranų palaikymas 
 

„VoiceOver“ išvesčiai skaityti galite naudotis „Bluetooth“ Brailio ekranu. Įjungus funkciją „VoiceOver“, Brailio 
ekranu su įvesties klavišais ir kitais valdikliais galima valdyti ir „iPad“. Palaikomų Brailio ekranų sąrašą rasite 
svetainėje apie Brailio ekranus operacinei sistemai „iOS“. 

Brailio ekrano prijungimas. Įjunkite ekraną, tada eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įjunkite „Bluetooth“. Tada 
eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ ir pasirinkite ekraną. 

Brailio ekrano nustatymai. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“. Čia galite: 

• pasirinkti 8 taškų, 6 taškų ir supaprastintų Brailio rašmenų įvestį ir išvestį; 

• įjungti būsenos langelį ir pasirinkti jo vietą; 

• įjungti matematinių lygčių kodą „Nemeth“; 

• įjungti ekraninę klaviatūrą; 

• pasirinkti, kad stumiant būtų automatiškai verčiami puslapiai; 

• pakeisti, kad būtų verčiama iš unifikuotų anglų kalbos rašmenų; 

• pakeisti perspėjimų trukmę. 

Informacijos apie svarbiausias Brailio ekranų komandas funkcijai „VoiceOver“ valdyti ir papildomos informacijos 
apie kai kuriuos ekranus rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Svarbiausios Brailio ekrano komandos 
funkcijai „VoiceOver“ valdyti naudojant „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“. 

„VoiceOver“ kalbos nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Language & Region“. 

Pakeitus „iPad“ kalbą gali reikėti iš naujo nustatyti „VoiceOver“ ir Brailio ekrano kalbą. 

Galite nustatyti, kad kairiausiame arba dešiniausiame Brailio ekrano langelyje būtų rodoma sistemos būklė ir 
kitokia informacija: 

• pranešimų istorijoje yra neperskaitytas pranešimas; 

• naujausias pranešimų istorijos pranešimas dar neperskaitytas; 

• „VoiceOver“ kalbėjimas nutildytas; 

• senka „iPad“ akumuliatorius (liko mažiau kaip 20 % įkrovos); 

• „iPad“ yra gulsčioje padėtyje; 

• išjungtas ekranas; 

• dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto kairėje; 

• dabartinėje eilutėje yra papildomo teksto dešinėje. 

Kairiausio arba dešiniausio langelio nustatymas būsenos informacijai rodyti. Eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Braille“ > „Status Cell“, tada bakstelėkite „Left“ (kairysis) arba „Right“ 
(dešinysis). 

Būsenos langelio platesnio aprašymo peržiūra. Brailio ekrane paspauskite būsenos langelio kreipties mygtuką. 

  

http://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html
https://support.apple.com/HT202132
https://support.apple.com/HT202132
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Matematinių lygčių skaitymas 
 

„VoiceOver“ gali skaityti matematines lygtis, užkoduotas šiais būdais: 

• „MathML“ internete; 

• „MathML“ arba „LaTeX“ programoje „iBooks Author“. 

Lygties skaitymas. Leiskite „VoiceOver“ skaityti tekstą kaip įprasta. Prieš lygtį išgirsite žodį „math“ 
(matematika). 

Lygties naršymas. Dukart bakstelėkite pasirinktą lygtį, kad ji būtų atidaryta viso ekrano režimu, ir pereikite nuo 
vieno jos elemento prie kito. Braukite į kairę arba į dešinę, jei norite išgirsti lygties elementus. Rotoriumi 
pasirinkite „Symbols“ (simboliai), „Small Expressions“ (maži reiškiniai), „Medium Expressions“ (vidutiniai 
reiškiniai) arba „Large Expressions“ (dideli reiškiniai), tada norėdami išgirsti kitą pasirinkto dydžio elementą 
braukite į viršų arba į apačią. Galite panagrinėti ir kurį nors atskirą lygties elementą – pasirinkite jį ir dukart 
bakstelėkite, tada braukite į viršų arba į apačią, kad išgirstumėte jį po dalelę. 

„VoiceOver“ skaitomos lygtys gali būti perduodamos ir į Brailio ekraną, naudojantis kodu „Nemeth“, taip pat 
kodais, naudojamais unifikuotiems anglų kalbos Brailio rašmenims, britų anglų, prancūzų ir graikų kalboms. Žr. 
skyrelį „Brailio ekranų palaikymas“. 

 

Funkcija „VoiceOver“ programoje „Safari“ 
 

Paieška internete. Pasirinkite paieškos laukelį, dukart bakstelėkite, kad iškviestumėte klaviatūrą, įrašykite 
paieškos užklausą, tada braukite į dešinę arba į kairę, kad pereitumėte žemyn arba aukštyn siūlomų paieškos 
užklausų sąraše. Pasirinkę frazę dukart bakstelėkite ekraną, kad būtų atlikta jos paieška internete. 

Perėjimas prie kito tam tikros rūšies elemento puslapyje. Atsukite rotoriuje elemento rūšį, tada braukite į 
viršų arba į apačią. 

Rotoriaus parinkčių naršymui internete nustatymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„VoiceOver“ > „Rotor“. Bakstelėkite parinktis, kurias norite įjungti arba išjungti. vilkite piktogramą , jei norite 
pakeisti elemento vietą. 

Paveikslų praleidimas naršant. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „VoiceOver“ > „Navigate 
Images“. Galite pasirinkti, kad būtų praleidžiami visi paveikslai arba tik tie, kurie neturi aprašymų. 

Pašalinių puslapio elementų praleidimas, kad naršyti ir skaityti būtų lengviau. „Safari“ adreso laukelyje 
pasirinkite elementą „Reader“ (yra ne visuose tinklalapiuose). 

Jei su „iPad“ susiejote „Apple“ belaidę klaviatūrą, interneto puslapiams naršyti galite naudoti vieno klavišo 
greitosios navigacijos („Quick Nav“) komandas. Žr. skyrelį „Funkcija „VoiceOver“ su „Apple“ belaide klaviatūra“. 
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Funkcija „VoiceOver“ programoje „Maps“ 
 

Naudodamiesi funkcija „VoiceOver“ galite žvalgyti tam tikrą regioną, naršyti po lankytinus objektus, judėti 
keliais, keisti mastelį, pasirinkti smeigtuką arba gauti daugiau informacijos apie tam tikrą vietą. 

Žemėlapio žvalgymas. Vilkite pirštą per ekraną arba braukdami į kairę arba į dešinę pereikite prie kito 
elemento. 

Mastelio keitimas. Pasirinkite žemėlapį, rotoriuje atsukite parinktį „Zoom“, tada vienu pirštu braukite į apačią 
arba į viršų. 

Žemėlapio stumdymas. Braukite trimis pirštais. 

Matomų lankytinų objektų peržiūra. Rotoriuje atsukite parinktį „Points of Interest“, tada vienu pirštu braukite 
į viršų arba į apačią. 

Judėjimas keliu. Palaikykite pirštą ant kelio, kol išgirsite „pause to follow“ (sulaikyta sekimui), ir klausydami 
vadovaujančio tono braukite pirštu per kelią. Jums krypstant iš kelio tonas aukštėja. 

Smeigtuko pasirinkimas. Palieskite smeigtuką arba braukite į kairę ar į dešinę, kad jį pasirinktumėte. 

Daugiau informacijos apie vietą. Pasirinkę smeigtuką dukart bakstelėkite, kad pasirodytų informacinė 
vėliavėlė. Braukdami į kairę arba į dešinę pasirinkite mygtuką „More Info“, tada dukart bakstelėkite ir atsidarys 
informacinis puslapis. 

Skaitoma vietos informacija žvalgant. Programoje „Maps“ įjunkite „Tracking With Heading“ ir jūsų pirštui 
artėjant prie gatvių ar lankytinų objektų išgirsite jų pavadinimus. 

 

Vaizdo įrašų redagavimas su funkcija „VoiceOver“ 
 

Funkcija „VoiceOver“ galite naudotis, jei norite apkarpyti vaizdo įrašus, padarytus su programa „Camera“. 

Vaizdo įrašo apkarpymas. Programoje „Photos“ atidarę vaizdo įrašą dukart bakstelėkite ekraną, kad 
iškviestumėte atkūrimo valdiklius, ir pasirinkite apkarpymo įrankio pradžią arba pabaigą. Tada braukite į viršų, 
jei norite vilkti į dešinę, arba braukite į apačią, jei norite vilkti į kairę. „VoiceOver“ praneš, kokia įrašo laiko 
atkarpa, skaičiuojant nuo dabartinės įrankio pozicijos, bus nukirpta. Norėdami įvykdyti apkarpymą, pasirinkite 
„Trim“, tada dukart bakstelėkite. 
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Mastelio keitimas 
 

Daugelyje programų tam tikrus objektus galima padidinti arba sumažinti. Pavyzdžiui, programoje „Photos“ 
galite vaizdą padidinti dukart bakstelėdami arba išskėsdami pirštus, programoje „Safari“ taip galite padidinti 
teksto stulpelius. Be to, mastelio keitimo įrankiu galite padidinti ekrano rodinį bet kurioje programoje. Galite 
padidinti iškart visą ekraną („Full Screen Zoom“) arba tik dalį ekrano atskirame reguliuojamo dydžio lange 
(„Window Zoom“). Mastelio keitimą galite naudoti kartu su funkcija „VoiceOver“. 

Mastelio keitimo įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite arba 
išjunkite „Zoom“. Arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. 

Vaizdo didinimas ir mažinimas. Jei jau įjungėte mastelio keitimą, trimis pirštais dukart bakstelėkite ekraną. 

Didinimo reguliavimas. Trimis pirštais dukart bakstelėkite, tada braukite į viršų arba į apačią. Šis gestas atitinka 
dvigubą bakstelėjimą, tik šįkart po antrojo bakstelėjimo reikia ne atitraukti pirštus, o braukti jais per ekraną. 
Taip pat galite trimis pirštais bakstelėti triskart, ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams vilkti mastelio 
slankiklį. Jei norite nustatyti maksimalią didinimo ribą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ 
ir vilkite „Maximum Zoom Level“ slankiklį į kairę. 

Ekrano vaizdo stumdymas. Stumdykite ekraną trimis pirštais. Arba galite palaikyti pirštą prie ekrano krašto – 
vaizdas pasistums į tą pusę. Pastumkite pirštą arčiau krašto, jei norite, kad vaizdas būtų pastumtas greičiau. O 
jei atskyrėte mastelio keitimo valdiklį, vilkite jį. 

„Full Screen Zoom“ arba „Window Zoom“ režimų perjungimas. Trimis pirštais triskart bakstelėkite ir 
pasirodžius mastelio keitimo valdikliams bakstelėkite „Window Zoom“ arba „Full Screen Zoom“. Jei norite 
nustatyti režimą, kurio pageidaujate kaskart, kai įjungiate mastelio keitimą, eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Region“. 

Mastelio keitimo lango dydžio keitimas (režime „Window Zoom“). Triskart bakstelėkite trimis pirštais, tada 
bakstelėkite „Resize Lens“ ir vilkite kurį nors iš atsiradusių apvalių manipuliatorių. 

Mastelio keitimo lango perstūmimas (režime „Window Zoom“). Vilkite manipuliatorių, esantį mastelio keitimo 
lango apačioje. 

Mastelio keitimo mygtukas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Show 
Controller“ arba triskart bakstelėkite trimis pirštais ir pasirinkite „Show Controller“. Tada norėdami didinti arba 
mažinti mastelio vaizdą galėsite dukart bakstelėti slankųjį mastelio keitimo valdiklių mygtuką. Jį vienąkart 
bakstelėję iškviesite mastelio keitimo valdiklius, o jį vilkdami stumsite vaizdą. Jei norite perstumti mastelio 
keitimo valdiklių mygtuką į kitą vietą, palieskite jį ir palaikykite, tada vilkite. Jei norite keisti mastelio keitimo 
valdiklio permatomumą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Idle Visibility“. 

Jei norite, kad mastelio keitimo funkcija įsimintų jūsų pasirinkimus arba žymeklio vietą. Eikite į „Settings“ > 
„General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ ir įjunkite „Follow Focus“. Tada, pavyzdžiui, kai naudojate „VoiceOver“, 
kiekvienas jūsų pasirenkamas ekrano elementas yra padidinamas. 

Rašomo teksto padidinimas, nedidinant klaviatūros. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ 
ir įjunkite „Follow Focus“. Kai rinkdamiesi tekstą padidinate vaizdą (pavyzdžiui, programose „Messages“ arba 
„Notes“), vaizdas aplink jūsų rašomą tekstą padidinamas, bet klaviatūra vis tiek rodoma visa. Įjunkite „Smart 
Typing“ ir padidintas bus visas langas (išskyrus klaviatūrą). 

Padidintos ekrano dalies peržiūra nespalvotu režimu arba įjungus spalvų inversiją. Eikite į „Settings“ > 
„General“ > „Accessibility“ > „Zoom“ > „Zoom Filter“ ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Arba bakstelėkite 
trimis pirštais ir pasirodžius mastelio keitimo valdikliams bakstelėkite „Choose Filter“. 

Jei įjungę mastelio keitimo funkciją naudojatės „Apple“ belaide klaviatūra, ekrano vaizdas judės kartu su teksto 
žymekliu, kad šis visada būtų ekrano viduryje. Žr. skyrelį „Belaidė klaviatūra „Apple Wireless Keyboard“. 
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Lupa 
 

Paverskite savo „iPad“ lupa, didinančia netoliese esančius objektus. 

Lupos konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Magnifier“ ir įjunkite „Magnifier“. Taip 
lupa įtraukiama į šaukinį neįgaliesiems. 

Lupos įjungimas. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką. Jei turite ne vieną šaukinį neįgaliesiems, bakstelėkite 
„Magnifier“. 

Didinimo lygio reguliavimas. Vilkite didinimo lygio slankiklį. 

Daugiau šviesos. Bakstelėkite , jei norite įjungti arba išjungti blykstę. 

Fokusavimo užfiksavimas. Bakstelėkite . Bakstelėkite dar kartą, jei fokusavimą norite išjungti. 

Rėmelio užfiksavimas. Bakstelėkite . Norėdami reguliuoti didinimo lygį, vilkite didinimo lygio slankiklį. 
Norėdami išsaugoti paveikslėlį, jį palieskite ir palaikykite, tada bakstelėkite „Save Image“. Jei norite atšaukti 
rėmelio fiksavimą, dar kartą bakstelėkite . 

Spalvų filtrų naudojimas. Bakstelėkite . Bakstelėkite spalvų filtrus, jei norite peržiūrėti jų efektus. Norėdami 
reguliuoti šviesumą ir kontrastą, vilkite atitinkamus slankiklius. Norėdami panaudoti spalvų inversiją 
bakstelėkite . Jei norite pritaikyti pasirinktą filtrą ir grįžti į lupos ekraną, dar kartą bakstelėkite . 

Lupos išjungimas. Paspauskite pagrindinį mygtuką. 

 

Ekrano rodinio adaptavimas 
 

Kartais ekraną lengviau skaityti, kai naudojama spalvų inversija, tam tikri spalvų filtrai arba sušvelninama balta 
spalva. 

Spalvų inversijos įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ ir 
įjunkite „Invert Colors“. Arba galite triskart paspausti pagrindinį mygtuką ir tada pasirinkti „Invert Colors“. 

Spalvų filtrų taikymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display Accommodations“ > „Color 
Filters“ ir įjunkite „Color Filters“. Arba galite triskart paspausti pagrindinį mygtuką ir tada pasirinkti „Color 
Filters“. Bakstelėkite pageidaujamą filtrą ir jis bus pritaikytas. Norėdami reguliuoti intensyvumą arba atspalvį 
vilkite atitinkamus slankiklius. 

Šviesių spalvų intensyvumo sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Display 
Accommodations“ ir įjunkite „Reduce White Point“. 

Taip pat galite pasirinkti, kad šie efektai galiotų tik mastelio keitimo lange. Žr. skyrelį „Mastelio keitimas“. 

 

Pasirinkto teksto skaitymas 
 

Net kai funkcija „VoiceOver“ išjungta, galite paprašyti, kad „iPad“ perskaitytų jūsų pasirinktą tekstą. 

Pasirinkto teksto skaitymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ ir įjunkite 
„Speak Selection“. Čia taip pat galite: 

• reguliuoti skaitymo greitį; 

• pasirinkti, kad skaitomas žodis būtų pažymimas. 

Pasirinkto teksto skaitymas. Pasirinkite tekstą ir bakstelėkite „Speak“. 

Taip pat galite paprašyti, kad „iPad“ perskaitytų visą ekraną. Žr. skyrelį „Ekrano skaitymas“. 
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Ekrano skaitymas 
 

Net kai funkcija „VoiceOver“ išjungta, galite paprašyti, kad „iPad“ perskaitytų ekrano turinį. 

Ekrano skaitymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ ir įjunkite „Speak 
Screen“. 

Ekrano skaitymas. Nuo ekrano viršaus braukite į apačią dviem pirštais. Pasirodžiusiais valdikliais skaitymą galite 
sulaikyti arba pakeisti jo greitį. 

Skaitomo teksto žymėjimas. Įjunkite komandą „Highlight Content“ (ji atsiranda, kai įjungiate ekrano skaitymą) 
ir skaitomas tekstas bus pažymimas. 

 Paprašykite „Siri“. Sakykite: „Speak screen.“ (Perskaityk ekraną.) 

Taip pat galite paprašyti, kad „iPad“ perskaitytų tik jūsų pasirinktą tekstą. Žr. skyrelį „Pasirinkto teksto 
skaitymas“. 

 

Teksto rinkimo atsakas 
 

Jums renkant tekstą galite gauti „iPad“ atsaką ir prietaisas jums perskaitys teksto korekcijas ir pasiūlymus. 
Galite pasirinkti, ar norite, kad „iPad“ skaitytų po simbolį, po žodį, žodžius, kurie automatiškai pakoreguojami, 
žodžius, kurių pirma raidė automatiškai pakeičiama į didžiąją, renkamo teksto pasiūlymus. 

Teksto rinkimo atsako įjungimas ir konfigūravimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„Speech“ > „Typing Feedback“. 

Renkamo teksto pasiūlymų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Keyboards“ ir įjunkite „Predictive“. 
Tada eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Speech“ > „Typing Feedback“ ir įjunkite „Hold to Speak 
Predictions“. Palieskite ir palaikykite pasiūlymą ir jis bus perskaitytas. 

 

Didelis, pusjuodis šriftas ir padidinto kontrasto tekstas 
 

Didesnis šriftas tokiose programose kaip „Settings“, „Calendar“, „Contacts“, „Mail“, „Messages“ ir „Notes“. 
Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Larger Text“ ir įjunkite „Larger Accessibility Sizes“. 

Pusjuodžio šrifto prietaise „iPad“ įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite parinktį 
„Bold Text“. 

Teksto kontrasto padidinimas, kur įmanoma. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Increase 
Contrast“. Galite pasirinkti sumažinti permatomumą ir patamsinti spalvas. 

 

Mygtukų formos 
 

Kad mygtukus būtų lengviau matyti, „iPad“ gali prie jų pridėti spalvotą foninę formą arba liniją. 

Mygtukų paryškinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite „Button Shapes“. 
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Judėjimo ekrane sumažinimas 
 

Jei esate jautrus judėjimo efektams arba „iPad“ ekrano judėjimui, galite sustabdyti kai kurių ekrano elementų 
judėjimą arba jį sumažinti, pavyzdžiui: 

• darbalaukio fono, programų ir perspėjimų paralakso efektą; 

• ekrano rodinio pasikeitimą; 

• „Siri“ animacijas; 

• teksto rinkimo automatinį užbaigimą; 

• animuotus programų „Weather“ ir „Messages“ efektus. 

Judėjimo sumažinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Reduce Motion“ ir įjunkite „Reduce 
Motion“. Jei nenorite, kad programoje „Messages“ automatiškai veiktų debesėlių ir viso ekrano efektai, 
išjunkite „Auto-play Message Effects“. Norėdami programos „Messages“ efektus paleisti rankiniu būdu, 
bakstelėkite „Replay“ po žinutės debesėliu. 

 

Jungiklių įjungimo ir išjungimo etiketės 
 

Kad būtų lengviau nustatyti, ar parinktis įjungta ar išjungta, prietaise „iPad“ galite įjungti papildomas jungiklių 
etiketes, kurios rodytų esamą jungiklio padėtį. 

Jungiklių etikečių įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir įjunkite jungiklį „On/Off Labels“. 

 

Skirtingų tonų priskyrimas 
 

Kontaktų sąraše esantiems asmenims galite priskirti skirtingus skambučio tonus, kad juos atskirtumėte, kai 
skambins per „FaceTime“. Taip pat skirtingus tonus galite priskirti daugeliui kitų pranešimų, pavyzdžiui, 
perspėjimui apie naują balso pašto žinutę, naują elektroninį laišką, elektroninio laiško išsiuntimą, naują 
„Twitter“ arba „Facebook“ įrašą, naują priminimą. Žr. skyrelį „Garsai ir jų nutildymas“. 

Skambėjimo tonų prietaise „iPad“ galite įsigyti iš „iTunes Store“. Žr. skyrelį „Apie „iTunes Store“ trumpai“. 

 

Paaiškinimai balsu 
 

Paaiškinimų balsu funkcija balsu apibūdina rodomą vaizdą. Jei turite vaizdo failą, kuriame yra integruoti 
paaiškinimai balsu, „iPad“ gali juos paleisti. 

Paaiškinimų balsu įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Audio Descriptions“ ir įjunkite 
„Prefer Audio Descriptions“. 
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Pagalbiniai klausos prietaisai 
 

Jei turite pagalbinį „Made for iPhone“ klausos prietaisą (suderinamas su „iPad Pro“, „iPad“ 4-osios kartos ir 
vėlesniais modeliais ir „iPad mini“), prietaise „iPad“ galite reguliuoti jo nustatymus, perduoti į jį garsą arba 
naudoti „iPad“ kaip nuotolinį mikrofoną. 

Susiejimas su „iPad“. Jeigu jūsų klausos prietaiso nėra sąraše „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Hearing 
Devices“, turite jį susieti su „iPad“. Pirmiausia atidarykite klausos prietaiso akumuliatoriaus dangtelį. Tada 
prietaise „iPad“ eikite į „Settings“ > „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Tada eikite į 
„Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > Hearing Devices“. Uždarykite klausos aparato akumuliatoriaus 
dangtelį ir palaukite, kol prietaisų sąraše atsiras jo pavadinimas (tai gali užtrukti vieną minutę). Kai pavadinimas 
pasirodys, bakstelėkite jį ir atsakykite į siejimo užklausą. 

Prietaisus susiejus pasigirs serija trumpų garsinių signalų ir vienas ilgas, o prietaisų sąraše šalia klausos prietaiso 
pavadinimo atsiras varnelė. Siejimas gali užtrukti iki 60 sekundžių. Kol prietaisai iki galo nesusieti, neleiskite 
garso įrašų ir jokiais kitais būdais nenaudokite klausos prietaiso. 

Susieti reikės tik vieną kartą (tą padaryti jums gali jūsų klausos specialistas). Vėliau, kai tik įjungsite klausos 
prietaisą, su „iPad“ jis susisies automatiškai. 

Klausos prietaiso režimo įjungimas. Klausos prietaiso režimas gali sumažinti trukdžius kai kurių klausos 
prietaisų modeliuose. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > Hearing Devices“ ir įjunkite „Hearing Aid 
Mode“. 

Klausos prietaiso nustatymų reguliavimas ir būsenos peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > 
„Hearing Devices“ arba šaukinyje neįgaliesiems pasirinkite „Hearing Devices“. Klausos prietaiso nustatymai 
rodomi tik tada, kai jau esate jį susieję su „iPad“. 

Jei norite klausos prietaiso valdymą greitai pasiekti iš užrakinimo ekrano, eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „Hearing Devices“ ir įjunkite parinktį „Control on Lock Screen“. Galimos nustatymų iš 
užrakinimo ekrano parinktys: 

• patikrinti klausos prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygį; 

• reguliuoti integruoto mikrofono garsumą ir jautrumą; 

• pasirinkti, į kurią pusę (kairę, dešinę ar abi) perduoti garsą; 

• valdyti funkciją „Live Listen“. 

Garso perdavimas į klausos prietaisą. Jei norite perduoti garsą iš programų „Siri“, „Music“, „Videos“ ir kt., žr. 
skyrelį „Bluetooth“ prietaisai“. 

„iPad“ kaip nuotolinio mikrofono naudojimas. Jei norite perduoti garsą iš „iPad“ mikrofono į savo klausos 
prietaisą, naudokitės funkcija „Live Listen“. Kai kuriais atvejais tai gali padėti jums geriau girdėti – pavyzdžiui, jei 
kalbatės su kuo nors triukšmingoje aplinkoje. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką, pasirinkite „Hearing 
Devices“, bakstelėkite „Start Live Listen“ ir padėkite „iPad“ arčiau garso šaltinio. 

Klausos prietaiso naudojimas su daugiau kaip vienu „iOS“ prietaisu. Jei savo klausos prietaisą susiejate su 
daugiau kaip vienu „iOS“ prietaisu (pavyzdžiui, ir su „iPhone“, ir su „iPad“), prietaisas automatiškai persijungs 
priimti garsą iš to prietaiso, kuris tuo metu jį perduoda, taip pat sureaguos, jei kas nors jums paskambins į 
„iPhone“. Pakeitimai, kuriuos klausos prietaiso nustatymuose padarysite viename „iOS“ prietaise, bus 
automatiškai persiųsti į kitus. Kad taip būtų, visi prietaisai turi būti prijungti prie „iCloud“ tuo pačiu „Apple ID“ ir 
prisijungę prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. 
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Monogarsas ir garso balansas 
 

Veikiant monogarso režimui garsas, skirtas kairiam ir dešiniam kanalui, sujungiamas ir pateikiamas kaip vienas 
signalas, leidžiamas abiem kanalais. Taip bet kuria ausimi girdėsite tą patį arba, jei klausysite abiem, garsas bus 
stipresnis. 

Monogarso įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Mono Audio“. 

Garso balanso reguliavimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ ir vilkite slankiklį „Left Right Stereo 
Balance“. 

 

Subtitrai 
 

Programoje „Videos“ rasite „Alternate Track“ mygtuką , kurį bakstelėję galėsite pasirinkti subtitrus, jei jie 
galimi jūsų žiūrimame vaizdo faile. Paprastai būna siūlomi standartiniai subtitrai, bet jei norite įjungti kitokius, 
pavyzdžiui, subtitrus, skirtus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (SDH), galite nustatyti, kad „iPad“ siūlytų juos 
(jei vaizdo faile jie yra). 

Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirtų subtitrų, jei tik tokie yra, siūlymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ ir įjunkite „Closed Captions + SDH“. Taip įjungsite subtitrus ir 
programoje „Videos“. 

Subtitrų pasirinkimas žiūrint vaizdo failą. Atidarę vaizdo failą programoje „Videos“ bakstelėkite . 

Subtitrų išvaizdos derinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Subtitles & Captioning“ > 
„Style“. Čia galite pasirinkti vieną iš esamų subtitrų stilių arba sukurti stilių pagal save. Galite keisti: 

• šriftą, jo dydį ir spalvą; 

• fono spalvą ir permatomumą; 

• teksto permatomumą, kontūro stilių ir pažymėjimą. 

Pastaba. Ne visuose vaizdo failuose yra kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skirti subtitrai. 

 

„Siri“ 
 

Programa „Siri“ dažnai yra lengviausias būdas prietaise „iPad“ įjungti neįgaliesiems skirtas funkcijas. 
Naudodamiesi „Siri“ galite atidaryti programas, įjungti arba išjungti daugelį nustatymų (pavyzdžiui, 
„VoiceOver“) arba šią programą galite tiesiog naudoti kaip savo pagalbininką. „Siri“ žino, kada įjungta funkcija 
„VoiceOver“, todėl dažnu atveju perskaitys jums daugiau informacijos, negu rodoma ekrane. Taip pat su 
funkcija „VoiceOver“ galite perskaityti tai, ką „Siri“ rodo ekrane. Žr. skyrelį „Užklausos“. 

 

Didelio formato klaviatūros 
 

Visose įtaisytosiose „iPad“ programose pasukus prietaisą gulsčiai rodoma didesnė ekraninė klaviatūra. Taip pat 
tekstą rinkti galite „Apple“ belaide klaviatūra. 
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LED šviesos mirksėjimas, informuojantis apie pranešimus 
 

Jei negirdite garsų, informuojančių apie skambučius, ar kitokių įspėjimų, galite nustatyti, kad apie pranešimus 
praneštų „iPad“ LED šviesa (šalia fotoaparato lęšio „iPad“ nugarinėje pusėje). 

Patarimas. Tai labai pravarti funkcija visiems, kurie būdami triukšmingoje aplinkoje gali praleisti pranešimus 
apie skambučius, žinutes ar kitus dalykus. 

LED šviesos mirksėjimo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „LED Flash for Alerts“. 

 

Prieigos valdymas 
 

Prieigos valdymas „iPad“ naudotojui padeda vykdyti konkrečią užduotį. Ši funkcija prietaise „iPad“ susitelkia į 
vieną programą ir leidžia valdyti, kurias programos funkcijas įjungti. Naudodamiesi prieigos valdymo funkcija 
galite: 

• prietaise „iPad“ laikinai leisti veikti tik vienai programai; 

• išjungti tas ekrano vietas, kurios nereikalingos vykdant tam tikrą užduotį arba kuriose netyčinis gestas gali 
atitraukti dėmesį nuo užduoties; 

• apriboti laiką, kiek leidžiama naudotis kuria nors programa; 

• išjungti „iPad“ fizinius mygtukus. 

Naudojimasis prieigos valdymu. Įjungę programą paprašykite „Siri“: „Turn on Guided Access“ (įjunk prieigos 
valdymą) arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Guided Access“ ir įjunkite „Guided Access“. 
Prieigos valdymo lango parinktys: 

• įjungti ir išjungti prieigos valdymą; 

• bakstelėkite „Passcode Settings“, jei norite prieigos valdymą apsaugoti kodu (kad niekas negalėtų baigti 
seanso be jūsų) arba įjungti „Touch ID“ (prieigos valdymo seansui išjungti); 

• bakstelėkite „Time Limits“, jei norite, kad likęs prieigos valdymo seanso laikas būtų praneštas garsiniu 
signalu arba žodžiu; 

• nustatyti, ar norite, kad seanso metu būtų prieinamos kitos funkcijos neįgaliesiems. 

Prieigos valdymo seanso pradžia. Įjungę prieigos valdymą atidarykite pageidaujamą programą ir triskart 
paspauskite pagrindinį mygtuką. Nustatykite seanso parametrus ir bakstelėkite „Start“. 

• Programos valdiklių ir nenaudojamos lango srities išjungimas. Ekrano sritį, kurią norite išjungti, apibrėžkite 
apskritimu arba stačiakampiu. Figūrą galite vilkti į norimą vietą arba manipuliatoriais keisti jos dydį. 

• Mygtuko „Miegas / pažadinimas“ ir garsumo mygtukų įjungimas. Bakstelėkite po antrašte „Hardware 
Buttons“ esančią parinktį „Options“. 

• „iPad“ rodinio reakcijos į gulsčią arba vertikalią poziciją ir kitus judesius išjungimas. Bakstelėkite „Options“ ir 
išjunkite „Motion“. 

• Teksto rinkimo išjungimas. Bakstelėkite „Options“ ir išjunkite „Keyboards“. 

• Reakcijos į bet kokį ekrano palietimą išjungimas. Ekrano apačioje išjunkite „Touch“. 

• Seanso trukmės nustatymas. Ekrano apačioje bakstelėkite „Time Limit Options“. 

Seanso užbaigimas. Triskart paspauskite pagrindinį mygtuką ir įrašykite prieigos valdymo kodą arba naudokitės 
„Touch ID“ (jei įjungėte). 
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Jungiklinis valdymas 
 

Jungiklinio valdymo apžvalga 
 

Jei turite judėjimo negalę, įjungę jungiklinio valdymo funkciją prietaisą „iPad“ galite valdyti naudodamiesi vienu 
ar keliais prijungtais išoriniais jungikliais. Pasinaudodami vienu iš kelių būdų galite atlikti įvairius veiksmus: 
pažymėti, bakstelėti, vilkti elementą, rinkti tekstą, iškviesti daugiaprogramio režimo parinktis (jei prietaisas 
palaiko šį režimą) ir net piešti. Paprastai jungikliu pasirenkamas elementas ar ekrano vieta, tada tuo pačiu arba 
kitu jungikliu atliekamas pasirinktas veiksmas. Trys pagrindiniai elementų pasirinkimo metodai: 

• elementų žymėjimas paeiliui (numatytasis) – žymimas iš eilės vis kitas elementas, kol vieną iš jų pasirenkate; 

• taškų žymėjimas paeiliui – kryžme galite pasirinkti norimą ekrano vietą; 

• rankinis pasirinkimas – galite pereiti nuo vieno elemento prie kito, kaip norite (reikalingi keli jungikliai). 

Kad ir kuriuo metodu naudositės, jums pasirinkus vieną elementą (ne grupę) atsidarys meniu ir galėsite 
pasirinkti, ką su elementu norite daryti (pavyzdžiui, bakstelėti, vilkti, išskėsti pirštus). 

Jei naudojatės keliais jungikliais, galite nustatyti, kad kiekvienas jungiklis atliktų tam tikrą veiksmą, ir elementų 
pasirinkimo metodą pritaikyti pagal save. Pavyzdžiui, vietoje to, kad ekrano elementai būtų pažymimi vienas po 
kito, galite nustatyti jungiklius, kad jais pereitumėte prie pageidaujamo tolesnio ar ankstesnio elemento kaip 
norite. 

Jungiklinio valdymo funkciją galima sureguliuoti pagal savo poreikius ir įpročius. 

 

Jungiklio pridėjimas ir jungiklinio valdymo įjungimas 
 

Pateikiame galimus jungiklių variantus. 

• Išorinis pritaikomas jungiklis. Galite pasirinkti kurį nors „Bluetooth“ jungiklį arba jungiklį su užrašu „Made 
For iPhone“, kuris jungiamas į „Lightning“ lizdą. 

• „iPad“ ekranas. Kad jungiklis suveiktų, reikia bakstelėti ekraną. 

Jungiklio pridėjimas ir veiksmo pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ 
> „Switches“. Jei naudojatės tik vienu jungikliu, jo atliekamas veiksmas – „Select Item“ (elemento pasirinkimas). 

Jei pridedate išorinį jungiklį, kad jis atsirastų jungiklių sąraše, turite prijungti jį prie „iPad“. Vadovaukitės 
nurodymais, duotais jungiklio instrukcijoje. Jeigu jungiklis prijungiamas „Bluetooth“ ryšiu, jį reikės susieti su 
„iPad“. Įjunkite jungiklį, eikite į „Settings“ > „Bluetooth“, bakstelėkite jungiklį ir vykdykite ekrane duodamus 
nurodymus. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Bluetooth“ prietaisai“. 

Jungiklinio valdymo įjungimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ ir įjunkite 
„Switch Control“. Arba triskart paspauskite pagrindinį mygtuką. Žr. skyrelį „Šaukinys neįgaliesiems“. 

Jungiklinio valdymo išjungimas. Bet kuriuo perėjimo prie kito elemento metodu pasirinkite ir bakstelėkite 
„Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“, tada išjunkite „Switch Control“. Arba triskart 
paspauskite pagrindinį mygtuką. 
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Naudojimo pagrindai 
 

Nesvarbu, ar naudojatės elementų ar taškų žymėjimu paeiliui, jungiklinio valdymo naudojimas iš esmės yra 
panašus. 

Elemento pasirinkimas. Kai pažymimas pageidaujamas objektas (elementų žymėjimo paeiliui režime) arba į jį 
nukreipta kryžmė (taškų žymėjimo režime), įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. 

Veiksmas su pasirinktu elementu. Pasirinkite komandą iš meniu, kuris atsidaro pasirinkus elementą. Meniu 
vaizdas priklauso nuo bakstelėjimo būdo nustatymų. (Norėdami pasirinkti bakstelėjimo būdą eikite į „Settings“ 
> „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Tap Behavior“.) 

• Kai įjungta parinktis „Default“ (numatytasis bakstelėjimas). Valdymo meniu paprastai būna tik du mygtukai: 
„Tap“ ( bakstelėjimas) ir „Daugiau“ (du taškai apačioje). Jei esate tokioje ekrano vietoje, kurią galima slinkti, 
dar matysite mygtuką „Scroll“ – slinkti. Jei norite bakstelėti pažymėtą elementą, sulaukite, kad būtų 
pažymėtas mygtukas „Tap“, ir įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį. Jei norite pamatyti daugiau veiksmų 
mygtukų, meniu apačioje pasirinkite „Daugiau“. Jei turite kelis jungiklius, vieną iš jų galite paskirti specialiai 
bakstelėjimui. 

• Kai įjungta parinktis „Auto Tap“ (automatinis bakstelėjimas). Norint bakstelėti elementą, nieko daryti 
nereikia – jis bus automatiškai bakstelėtas praėjus nustatytam laiko intervalui (0,75 sekundės, jei nustatymo 
nepakeitėte). Jei norite pamatyti valdymo meniu, įjunkite elemento pasirinkimo jungiklį prieš pasibaigiant 
automatinio bakstelėjimo intervalui. Tokiu atveju bakstelėjimas nesuveiks ir bus parodytas visas veiksmų 
mygtukų meniu. 

• Kai įjungta parinktis „Always Tap“ (visada bakstelėti). Bakstelėjus bus pasirinktas pažymėtas elementas, o ne 
parodytas valdymo meniu. Jei norite pamatyti valdymo meniu, sulaukite elementų ciklo pabaigos ir tada 
bakstelėkite mygtuką. 

 Pastaba. „Always Tap“ veikia tik tada, kai pasirenkate elementų žymėjimą paeiliui. Jei pasirinkote taškų 
žymėjimo režimą, veiks numatytasis bakstelėjimas. 

Darbas su laikinomis taisyklėmis. Laikinai jungikliui galima priskirti konkretų veiksmą. Pavyzdžiui, nustatę 
laikiną taisyklę galite jungiklį naudoti puslapiams programoje „iBooks“ vartyti arba žaidimui valdyti. Jei norite 
nustatyti tokią taisyklę, pasirinkite ją nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > 
„Recipes“. 

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokio veiksmo. Bakstelėkite, kai pažymimas pirmasis elementas, o 
visos meniu piktogramos patamsėja. Meniu savaime išsijungia, kai baigiasi jūsų nustatytas elementų žymėjimo 
ciklų skaičius. Šį skaičių galite nustatyti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > 
„Loops“. 

Ekrano gestai. Iš valdymo meniu pasirinkite „Gestures“. 

Ekrano rodinio slinkimas. Ekrano dalyje, kurią galima slinkti, pasirinkite elementą, tada: 

• Kai „Auto Tap“ išjungtas. Valdymo meniu pasirinkite mygtuką „Scroll Down“ (šalia mygtuko „Tap“). O jei 
norite daugiau slinkimo parinkčių, pasirinkite „Daugiau“, tada pasirinkite „Scroll“. 

• Kai „Auto Tap“ įjungtas. Valdymo meniu pasirinkite „Scroll“. Jei galimų veiksmų yra daug, gali reikėti 
pirmiau pasirinkti „Daugiau“. 

Pagrindinio mygtuko paspaudimas. Valdymo meniu pasirinkite „Home“. 

Kiti veiksmai su prietaisu. Pasirinkite kurį nors elementą, tada atsidariusiame meniu pasirinkite „Device“. 
Meniu rasite šių veiksmų atitikmenis: 

• dvigubas pagrindinio mygtuko paspaudimas daugiaprogramio režimo langui atidaryti; 

• pranešimų arba valdymo centro atidarymas; 

• „iPad“ užrakinimas mygtuku „Miegas / pažadinimas“; 

• „iPad“ rodinio pasukimas; 

• modeliuose su šoniniu jungikliu – „iPad“ garso nutildymas šoniniu jungikliu; 

• garsumo mygtukų paspaudimas; 
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• paieškos lango iškvietimas; 

• programos „Siri“ įjungimas nuspaudus pagrindinį mygtuką; 

• trigubas pagrindinio mygtuko paspaudimas; 

• „iPad“ pakratymas; 

• pagrindinio mygtuko ir mygtuko „Miegas / pažadinimas“ paspaudimas vienu metu ekrano kopijai padaryti; 

• braukimas dviem pirštais nuo viršaus, kad būtų perskaitytas ekranas (jei įjungta ekrano skaitymo funkcija). 

Jungiklinio valdymo naudojimas kitame „iOS“ prietaise. Kitame „iOS“ prietaise prisijunkite prie „iCloud“ tuo 
pačiu „Apple ID“, tada pasirinkite tą prietaisą iš prietaisų meniu. 

 

Elementų žymėjimas paeiliui 
 

Veikiant elementų žymėjimui paeiliui viso ekrano elementai arba jų grupės žymimos viena po kitos. Ciklas 
nutrūksta, kai įjungiate elemento pasirinkimo jungiklį. Jei yra daug elementų, jungiklinio valdymo funkcija žymi 
juos grupėmis. Pasirinkus konkrečią grupę elementai žymimi po vieną. Jums pasirinkus konkretų elementą jų 
žymėjimo ciklas sustoja ir pasirodo valdymo meniu. Kai pirmą kartą įjungiate jungiklinio valdymo funkciją, 
elementų žymėjimas paeiliui yra numatytasis nustatymas. 

Galite pasirinkti iš trijų ciklo tipų: automatinis, paprastasis rankinis ir rankinis, atliekamas vienu jungtuku. 
Veikiant automatiniam ciklui elementai automatiškai žymimi vienas po kito. Jei pasirenkate paprastąjį rankinį 
ciklą, vienu jungikliu galite eiti nuo elemento prie elemento, o kitu – reikiamą elementą aktyvuoti. Jei veikia 
rankinis ciklas, atliekamas vienu jungtuku, vadinasi, nuo elemento prie elemento pereisite jungtuku, o kai tam 
tikrą laiką nieko nedarysite, pažymėtas elementas bus aktyvuotas. 

Elemento ar jų grupės pasirinkimas. Žiūrėkite (arba klausykitės), kuris elementas ar jų grupė pažymima. Kai 
pažymimas elementas, kurį norite valdyti (arba grupė, kurioje elementas yra), įjunkite elemento pasirinkimo 
jungiklį. Pasirinkę elementų grupę, tokiu pačiu būdu toliau rinkitės, ką reikia, kad galiausiai pasiektumėte 
reikiamą elementą. 

Išėjimas iš elementų grupės. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai grupė arba elementas pažymimas 
punktyriniu kontūru. 

Valdymo meniu uždarymas nepasirinkus jokio veiksmo. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai pažymimas 
pats elementas. Arba valdymo meniu pasirinkite „Escape“. 

Pažymėtų elementų pavadinimų skaitymas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ 
ir įjunkite parinktį „Speech“. Arba atsiradusiame valdymo meniu pasirinkite „Settings“ ir pasirinkite „Speech 
On“. 

Ciklo sulėtinimas arba pagreitinimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“ > „Auto 
Scanning Time“. 

 

Taškų žymėjimas paeiliui 
 

Veikiant taškų žymėjimui ekrano elementą galite pasirinkti nukreipdami į jį specialią kryžmę. 

Taškų žymėjimo įjungimas. Naudodamiesi elementų žymėjimu paeiliui valdymo meniu pasirinkite „Point 
Mode“. Uždarius meniu atsiranda vertikali linija. 

Elemento pasirinkimas. Elemento pasirinkimo jungiklį įjunkite, kai elementas bus judančioje plačioje 
horizontalioje juostoje, paskui dar kartą įjunkite, kai pro jį judės plona juosta. Pakartokite tuos pačius veiksmus 
su vertikalia juosta. 

Pasirinkimo taško tikslinimas. Atsidariusiame valdymo meniu pasirinkite „Refine Selection“. 

Grįžimas prie elementų žymėjimo paeiliui. Valdymo meniu pasirinkite „Item Mode“. 
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Nustatymai ir kiti parametrai 
 

Pagrindiniai nustatymai. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Switch Control“. Čia galite: 

• pridėti jungiklių ir nurodyti jų funkcijas; 

• pasirinkti, sukurti ir redaguoti laikinąsias taisykles; 

• pasirinkti elementų pasirinkimo būdą; 

• reguliuoti elementų žymėjimo ciklo greitį; 

• nustatyti, kad ciklas sustotų prie pirmo grupės elemento; 

• pasirinkti, po kiek ciklų paslėpti jungiklinio valdymo funkciją; 

• pasirinkti bakstelėjimo būdą ir nustatyti laiko intervalą, po kurio bus vykdomas antrasis jungiklio veiksmas – 
valdymo meniu atidarymas; 

• pasirinkti, ar jungiklinio valdymo elementų pasirinkimo ciklas turėtų prasidėti nuo jūsų bakstelėto elemento 
ar nuo pradžios; 

• nustatyti, ar veiksmą kartoti, kai jungiklį laikote įjungę, ir, jei taip, po kiek laiko; 

• pridėti dar vieną jungiklio veiksmą, suveikiantį, kai įjungę jį ilgai laikote; 

• pasirinkti, kokius elementus ir kokia eilės tvarka rodyti įvairiuose meniu; 

• nustatyti, ar reikia jungiklį įjungus laikyti, kad būtų atliktas jam priskirtas veiksmas ir, jei taip, kiek; 

• nustatyti, kad jungiklinio valdymo funkcija ignoruotų netyčinius jungiklio įjungimus; 

• reguliuoti taškų žymėjimo greitį; 

• įjungti garso efektus arba nustatyti, kad žymimi elementai būtų skaitomi; 

• pasirinkti, ką įtraukti į jungiklinio valdymo meniu; 

• nustatyti, ar norite, kad elementus žymint paeiliui jie būtų grupuojami; 

• padidinti pasirinkimo žymeklį arba pakeisti jo spalvą; 

• išsaugoti savo gestus valdymo meniu („Gestures“ > „Saved“). 

Individualūs jungiklinio valdymo nustatymai. Valdymo meniu pasirinkę „Settings“ galėsite: 

• reguliuoti žymėjimo ciklo greitį; 

• keisti valdymo meniu vietą; 

• įjungti arba išjungti garsą arba skaitymą; 

• išjungti grupavimą, kad elementai būtų žymimi po vieną. 
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„AssistiveTouch“ 
 

„AssistiveTouch“ padės naudotis prietaisu „iPad“, jeigu jums sunku liesti ekraną ar spausti mygtukus. Funkcija 
„AssistiveTouch“ be jokių priedų atliks gestus, kuriuos jums atlikti sunku. Taip pat, kad padedami šios funkcijos 
galėtumėte valdyti prietaisą „iPad“, galite naudoti ir suderinamą priedą (pavyzdžiui, manipuliatorių). Jei norite 
konfigūruoti „AssistiveTouch“ meniu, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“. 

„AssistiveTouch“ meniu leidžia toliau išvardytus veiksmus atlikti tiesiog bakstelėjant (arba atliekant atitinkamą 
veiksmą jūsų priedu): 

• pagrindinio mygtuko paspaudimas; 

• „Siri“ aktyvavimas; 

• gestai, kuriems reikia kelių pirštų; 

• valdymo ir pranešimo centrų įjungimas; 

• „iPad“ garsumo reguliavimas; 

• „iPad“ pakratymas; 

• ekrano kopijos išsaugojimas; 

• kiti jūsų pridėti veiksmai (iš viso gali būti aštuoni); 

• dvigubas bakstelėjimas. 

„AssistiveTouch“ įjungimas. Paprašykite „Siri“: „Turn on AssistiveTouch“ (įjunk „Assistive Touch“), eikite į 
„Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ arba pasinaudokite šaukiniu neįgaliesiems. Įjungus 
„AssistiveTouch“ ekrane atsiranda slankusis meniu mygtukas. 

Meniu atidarymas arba paslėpimas. Bakstelėkite slankųjį meniu mygtuką arba paspauskite pagalbinį priedo 
mygtuką. 

Pagrindinio mygtuko paspaudimas. Bakstelėkite meniu mygtuką, tada bakstelėkite „Home“. 

Ekrano rodinio padėties užrakinimas arba sukimas, „iPad“ garsumo reguliavimas arba „iPad“ pakratymas. 
Bakstelėkite meniu mygtuką, tada bakstelėkite „Device“. 

Braukimas arba vilkimas dviem, trimis, keturiais arba penkiais pirštais. Bakstelėkite meniu mygtuką, 
bakstelėkite „Device“ > „More“ > „Gestures“ ir pasirinkite skaičių, kiek pirštų tam tikram gestui reikia. Ekrane 
pasirodžius atitinkamiems apskritimams, braukite arba vilkite reikiama kryptimi. Baigę bakstelėkite meniu 
mygtuką. 

Pirštų išskėtimas arba suglaudimas. Bakstelėkite meniu mygtuką, bakstelėkite „Custom“, tada bakstelėkite 
„Pinch“. Pasirodžius atitinkamiems apskritimams, palieskite kurią nors ekrano vietą, kad juos perkeltumėte, kur 
reikia, tada vilkite juos reikiama kryptimi, kad atliktumėte pirštų išskėtimo arba suglaudimo gestą. Baigę 
bakstelėkite meniu mygtuką. 

Savo gesto sukūrimas. Į valdymo meniu galite įtraukti ir kitą sau aktualų gestą (pavyzdžiui, palietimas ir 
palaikymas arba sukimas dviem pirštais). Bakstelėkite meniu mygtuką, bakstelėkite „Custom“, tada bakstelėkite 
tuščią gesto vietą. Arba eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > „Create New 
Gesture“. 

1 pavyzdys. Norėdami sukurti sukimo gestą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „AssistiveTouch“ > 
„Create New Gesture“. Gesto įrašymo lange, kurį prašoma paliesti, kad būtų sukurtas gestas, pasukite du 
pirštus aplink vieną tašką. (Tai galite padaryti ir vienu pirštu arba specialiu rašikliu – tiesiog abu lankus 
nupieškite atskirai, vieną po kito.) Jei nepavyko, bakstelėkite „Cancel“ ir pamėginkite dar kartą. Kai manote, kad 
gestas pavyko, bakstelėkite „Save“, tada gestą pavadinkite, pavyzdžiui, „Sukimas 90“. Kai norėsite pasukti 
vaizdą programoje „Maps“, atidarykite „Maps“, bakstelėkite „AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir skiltyje 
„Custom“ pasirinkite „Sukimas 90“. Kai pasirodo mėlyni apskritimai, rodantys pradinę pirštų poziciją, vilkite juos 
iki taško, aplink kurį norite sukti žemėlapį, tada paleiskite. Galite sukurti kelis gestus su skirtingu pasukimo 
kampu. 

2 pavyzdys. Sukurkime palietimo ir palaikymo gestą, kuris reikalingas norint pertvarkyti piktogramas 
pradiniame ekrane. Šįkart gesto įrašymo lange palaikykite pirštą vienoje vietoje, kol įrašo būsenos juosta 
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užsipildys iki pusės, tada pirštą atleiskite. Pasistenkite gestą įrašydami piršto nejudinti, nes prietaisas gali jį 
suprasti kaip vilkimą. Bakstelėkite „Save“ ir gestą pavadinkite. Norėdami gestą panaudoti bakstelėkite 
„AssistiveTouch“ meniu mygtuką ir pasirinkite jį skiltyje „Custom“. Kai atsiras piršto poziciją reiškiantis mėlynas 
apskritimas, nuvilkite jį virš pageidaujamos pradinio ekrano piktogramos ir atitraukite pirštą. 

Jei įrašote bakstelėjimų ir vilkimo seką, viskas atkartojama vienu metu. Pavyzdžiui, jei pirštu ar specialiu rašikliu 
įrašote keturis bakstelėjimus skirtingose vietose vieną po kito, bus sukurtas bakstelėjimas keturiais pirštais. 

Išėjimas iš meniu nepasirinkus jokio gesto. Bakstelėkite bet kur kitur. Jei norite grįžti į ankstesnį meniu, 
bakstelėkite meniu viduryje esančią rodyklę. 

Meniu mygtuko perkėlimas. Vilkite jį į bet kurią vietą išilgai ekrano krašto. 

 

Jutiklinio ekrano adaptavimas 
 

Jei jums sunku naudotis jutikliniu ekranu, pasinaudokite jutiklinio ekrano adaptavimo funkcija – galėsite 
pakeisti ekrano reakciją į lietimą. 

Nustatymas, kiek laiko reikia ekraną liesti, kad lietimas būtų fiksuojamas. Galite nustatyti, kad „iPad“ 
reaguotų tik į tam tikros trukmės lietimą. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch 
Accommodations“, įjunkite „Hold Duration“ ir naudodamiesi prie parinkties „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir 
minuso mygtukais pasirinkite trukmę (numatytasis nustatymas yra 0,10 sekundės). 

Laiko intervalo, per kurį įvykę skirtingi bakstelėjimai bus laikomi vienu bakstelėjimu, nustatymas. Jei jums 
sunku paliesti ekraną tik vieną kartą, įjunkite parinktį „Ignore Repeat“. Tada jums greitai palietus ekraną kelis 
kartus „iPad“ laikys, kad bakstelėjote vieną kartą. Jei norite pakeisti laiko intervalą tarp palietimų, kai keli 
palietimai dar laikomi vienu bakstelėjimu, eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch 
Accommodations“, įjunkite „Ignore Repeat“ ir naudodamiesi prie parinkties „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir 
minuso mygtukais nustatykite intervalą. 

Vietos, kurioje „iPad“ užfiksuos lietimą, pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Touch 
Accommodations“ ir pasirinkite vieną iš „Tap Assistance“ parinkčių: „Use Initial Touch Location“ arba „Use Final 
Touch Location“. 

Jei pasirinksite „Use Initial Touch Location“, „iPad“ fiksuos pradinę ekrano lietimo vietą, pavyzdžiui, kai 
bakstelite programą pradiniame ekrane. Jei pasirinksite „Use Final Touch Location“ „iPad“ užfiksuos vietą, nuo 
kurios atitraukėte pirštą. „iPad“ fiksuos bakstelėjimą, jei pirštą atitrauksite per tam tikrą laiką. Šį laiko intervalą 
galite reguliuoti naudodamiesi prie parinkties „Gesture Delay“ esančiais pliuso ir minuso mygtukais. Jei 
užtruksite ilgiau nei nurodyta šioje parinktyje, prietaisas gali fiksuoti kitą gestą, pavyzdžiui, vilkimą. 

„iPad“ reakcijos į pagrindinio mygtuko nuspaudimą ir laikymą pasirinkimas. Eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Accessibility“ > „Home Button“ ir pasirinkite „Siri“ arba „Off“. 
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Programinės ir išorinės klaviatūros 
 

Jei jums sunku atskirti simbolius „iPad“ klaviatūroje arba sunku valdyti išorinę klaviatūrą, pagelbės kai kurie 
nustatymai, kuriuos galite pakeisti nuėję į „Settings“ > „General“ > „Accessibility“ > „Keyboard“. Galimos 
parinktys: 

• „iPad“ klaviatūroje ant klavišų rodyti tik didžiąsias raides; 

• reguliuoti išorinių klaviatūrų klavišų pakartotinio paspaudimo greitį; 

• naudoti nuspaustų klavišų funkciją, kai spaudžiant kitą klavišą reikia laikyti nuspaudus modifikavimo klavišus 
(tokius kaip „Command“ ar „Option“); 

• naudojantis „Slow Keys“ reguliuoti laiką, kuris turi praeiti nuo klavišo paspaudimo iki jo aktyvavimo. 

 

Funkcijos neįgaliesiems operacinėje sistemoje „macOS“ 
 

Neįgaliesiems skirtos funkcijos operacinėje sistemoje „macOS“ gali praversti, kai naudojatės programa 
„iTunes“, norėdami sinchronizuoti „iTunes“ bibliotekos informaciją ir turinį su „iPad“. Programoje „Finder“ 
pasirinkite „Help“ > „Help Center“ (operacinėje sistemoje „OS X 10.11“ ar vėlesnėje versijoje – „Help“ > „Mac 
Help“) ir atlikite žodžio „accessibility“ (neįgaliesiems) paiešką. 

Daugiau informacijos apie „iPad“ ir „macOS“ funkcijas neįgaliesiems rasite svetainėje apie „Apple“ funkcijas 
neįgaliesiems. 

http://www.apple.com/accessibility
http://www.apple.com/accessibility
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SAUGUMAS, PRIEŽIŪRA IR PALAIKYMAS 
 

Svarbi saugos informacija 
 

 ĮSPĖJIMAS. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, gali kilti gaisro, elektros šoko ar kitokios žalos pavojus, taip 
pat galite sugadinti „iPad“ arba kitą turtą. Prieš naudodami „iPad“ atidžiai perskaitykite visą čia pateikiamą 
saugos informaciją. 

Naudojimas. Su „iPad“ elkitės atsargiai. Jis pagamintas iš metalo, stiklo bei plastiko ir jo viduje yra jautrių 
elektronikos komponentų. „iPad“ arba jo akumuliatorių galima sugadinti prietaisą numetus, padegus, pradūrus, 
sutraiškius arba ant jo ar į jį patekus kokiam nors skysčiui. Sugadintu „iPad“, pavyzdžiui, kai sudužęs jo ekranas, 
nesinaudokite, nes galite susižeisti. Jei norite, kad „iPad“ paviršius nesibraižytų, galbūt vertėtų įsigyti dėklą ar 
viršelį. 

Taisymas. Neardykite „iPad“ ir nemėginkite taisyti jo patys. Išardžius „iPad“ galima jį sugadinti arba galite 
susižaloti. Jei „iPad“ sugedo, netinkamai veikia arba ant jo ar į jį patekto skysčio, kreipkitės į „Apple“ arba į 
„Apple“ įgaliotą paslaugų teikėją. Daugiau informacijos, kur galite nunešti savo prietaisą remontuoti, rasite 
„Apple“ palaikymo svetainėje. 

Akumuliatorius. Nemėginkite „iPad“ akumuliatoriaus pakeisti patys. „iPad“ ličio jonų akumuliatorių pakeisti gali 
tik „Apple“ arba įgaliotasis paslaugų teikėjas. Netinkamai pakeitus ar taisant akumuliatorių jį galima sugadinti, 
dėl to jis gali perkaisti ir sukelti sužalojimą. Seną akumuliatorių reikia atiduoti perdirbti arba pašalinti, bet ne su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Akumuliatoriaus nedeginkite. Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus keitimą 
ir perdirbimą rasite svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą. 

Dėmesio blaškymas. Kai kuriomis aplinkybėmis „iPad“ naudojimas gali blaškyti jūsų dėmesį ir todėl gali kilti 
pavojinga situacija (pavyzdžiui, nenaudokite ausinių važiuodami dviračiu ir nerašykite žinučių vairuodami 
automobilį). Laikykitės taisyklių, draudžiančių arba ribojančių mobiliųjų prietaisų ar ausinių naudojimą. 

Navigacija. Programa „Maps“ susijusi su tam tikra duomenų tarnyba. Ši tarnyba gali keistis ir kai kuriuose 
regionuose gali būti nepasiekiama, todėl kai kur žemėlapiai ir informacija, susijusi su buvimo vieta, gali būti 
neprieinama, netiksli arba nepakankama. Informaciją, kurią gaunate iš programos „Maps“, lyginkite su tuo, ką 
matote aplink save. Naudodamiesi navigacija pasitelkite sveiką nuovoką. Visada stebėkite eismo sąlygas ir kelio 
ženklus, kad žinotumėte, ką daryti, jei pastebėtumėte neatitikimų. Kai kurios funkcijos programoje „Maps“ 
neveikia neįjungus buvimo vietos nustatymo paslaugos. 

Įkrovimas. „iPad“ kraukite naudodami pridėtą USB laidą ir maitinimo adapterį arba kitų tiekėjų laidą ir 
maitinimo adapterį, pažymėtus ženklu „Made for iPad“ ir suderinamus su USB 2.0 ar vėlesnės versijos jungtimi. 
Taip pat galite naudoti maitinimo adapterius, kurie atitinka šalyje nustatytas normas ir bent vieną iš šių 
standartų: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ar kitą taikytiną mobiliųjų 
telefonų maitinimo adapterių sąveikos standartą. 

Naudodami pažeistus laidus ar kroviklius arba kraudami prietaisą drėgnoje aplinkoje galite sukelti gaisrą, patirti 
elektros šoką arba sugadinti „iPad“ ar kitą turtą. Jei prietaisui krauti naudojate „Apple USB Power Adapter“, 
prieš prijungdami jį prie maitinimo lizdo įsitikinkite, kad USB laido jungtis iki galo įkišta į maitinimo adapterį. 

„Lightning“ laidas ir jo jungtis. Venkite ilgalaikio jungties kontakto su oda, kai laidas su „Lightning“ ir USB 
jungtimis prijungtas prie maitinimo šaltinio, nes tai gali sukelti diskomfortą arba sužaloti. Ant „Lightning“ 
jungties nemiegokite ir nesėdėkite. 

Ilgalaikis šilumos poveikis. „iPad“ ir jo maitinimo adapteris atitinka taikytinas paviršiaus temperatūros normas 
ir neperžengia leidžiamų ribų. Tačiau ilgalaikis sąlytis su šiltais paviršiais gali sukelti diskomfortą ar sužalojimą. 
Pasitelkę sveiką nuovoką venkite prietaiso ir jo maitinimo adapterio ilgalaikio sąlyčio su oda, kai prietaisas 
veikia arba yra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Pavyzdžiui, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, 
nei ant prietaiso, nei ant maitinimo adapterio nemiegokite, nepakiškite jų po paklode, pagalve ar savimi. 
Svarbu, kad „iPad“ ir maitinimo adapteris būtų naudojami gerai vėdinamoje patalpoje. Ypač saugokitės, jei yra 
sutrikęs jūsų gebėjimas jausti karštį. 

Klausos praradimas. Klausydamiesi garso įrašų dideliu garsumu galite pažeisti savo klausą. Dėl foninio triukšmo 
ir ilgalaikio didelio triukšmo poveikio kai kurie garsai gali atrodyti tylesni, nei yra iš tikrųjų. Prieš kišdami ausines 

https://www.apple.com/support/ipad/repair
https://www.apple.com/batteries/service-and-recycling
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į ausis įjunkite garso failą ir patikrinkite garsumą. Informacijos, kaip prietaise „iPad“ nustatyti garsumo ribą, 
rasite skyrelyje „Muzikos klausymas“. Daugiau informacijos apie žalą klausai rasite svetainėje apie garsą ir 
klausą. 

Kad nepažeistumėte klausos, naudokite tik su „iPad“ suderinamus imtuvus, ausines ir garsiakalbius. Ausinės, 
parduodamos su „iPhone 4s“ ar vėlesniais modeliais Kinijoje (atpažįstamos iš tamsių izoliacinių žiedų ant 
kištuko), atitinka Kinijoje galiojančias normas ir yra suderinamos tik su „iPhone 4s“ ir vėlesniais modeliais, „iPad 
2“ ir vėlesniais modeliais, „iPad Pro“, „iPad mini“ ir vėlesniais modeliais bei „iPod touch“ 5-osios kartos ir 
vėlesniais modeliais. 

ĮSPĖJIMAS. Kad nepažeistumėte klausos, neklausykite muzikos garsiai ilgą laiką. 

Radijo bangų poveikis. „iPad“ jungdamasis prie belaidžių tinklų naudoja radijo signalus. Norėdami sužinoti apie 
prietaiso spinduliuojamą radijo bangų energiją ir ką daryti, kad patirtumėte kuo mažiau jos poveikio, eikite į 
„Settings“ > „General“ > „About“ > „Legal“ > „RF Exposure“ arba į interneto svetainę apie radijų bangų poveikį. 

Radijo dažnių trukdžiai. Stebėkite, ar jūsų esamoje aplinkoje nėra draudžiamas ar ribojimas mobiliųjų prietaisų 
naudojimas (pavyzdžiui, taip gali būti gydymo įstaigose arba sprogdinimų zonose). Nors „iPad“ sukurtas, 
išbandytas ir pagamintas laikantis reikalavimų, reglamentuojančių leidžiamą radijo bangų spinduliuotę, tokia 
„iPad“ spinduliuotė vis tiek gali trukdyti kitų elektroninių prietaisų veikimui. Kai mobiliaisiais prietaisais 
naudotis draudžiama (pavyzdžiui, skrendant lėktuvu arba kai to prašo pareigūnai), „iPad“ išjunkite arba įjunkite 
jame lėktuvo režimą, kad nebeveiktų belaidžiai siųstuvai. 

Medicininiai prietaisai. „iPad“ sudėtyje yra radijo bangų siųstuvų ir kitų prietaisų, kurie skleidžia 
elektromagnetinius laukus. Be to, išilgai „iPad“ kairiojo šono ir priekinio stiklo dešinėje pusėje įmontuoti 
magnetai, kurie gali trukdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių prietaisų darbui. Magnetų 
yra ir „iPad Smart Cover“, „iPad Smart Case“, „iPad Pro Smart Cover“ bei „iPad Pro Smart Keyboard“ sudėtyje. 
Šie elektromagnetiniai laukai ir magnetai gali trukdyti širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar kitų medicininių 
prietaisų darbui. Tarp savo medicininio prietaiso ir „iPad“, „iPad Smart Cover“, „iPad Smart Case“, „iPad Pro 
Smart Cover“ ar „iPad Pro Smart Keyboard“ palaikykite saugų atstumą. Informacijos, susijusios su konkrečiu 
medicininiu prietaisu, teiraukitės savo gydytojo arba ieškokite medicininio prietaiso gamintojo teikiamos 
informacijos. Jei įtariate, kad „iPad“ trukdo jūsų širdies stimuliatoriaus, defibriliatoriaus arba bet kurio kito 
medicininio prietaiso darbui, „iPad“ nebenaudokite. 

Ne medicininis prietaisas. „iPad“ nėra sukurtas nei skirtas naudoti ligos ar kito sveikatos sutrikimo diagnozei, 
gydymui, malšinimui, terapijai ar prevencijai. 

Sveikatos sutrikimai. Jei manote, kad „iPad“ jums galėjo sukelti kokį nors sveikatos sutrikimą (pavyzdžiui, 
širdies priepuolį, sąmonės praradimą, akių ar galvos skausmą), prieš toliau naudodamiesi „iPad“ pasitarkite su 
savo gydytoju. 

Sprogi aplinka. Krauti arba naudoti „iPad“ potencialiai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur ore yra daug 
degių cheminių medžiagų, garų ar dalelių (grūdelių, dulkių, metalo miltelių ir pan.), yra rizikinga. Laikykitės visų 
įspėjamųjų ženklų ir nurodymų. 

Pakartotiniai judesiai. Jei atliekate pasikartojančius judesius, pavyzdžiui, kai prietaise „iPad“ renkate tekstą 
arba žaidžiate žaidimus, gali pradėti skaudėti rankas, riešus, pečius, kaklą ar kitas kūno dalis. Jei jaučiate 
diskomfortą, „iPad“ nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją. 

Su didele rizika susijusi veikla. Šis prietaisas nenumatytas naudoti tokioje veikloje, kur jo gedimas gali tapti 
mirties, susižalojimo ar didelės žalos aplinkai priežastimi. 

Užspringimo pavojus. Kai kurie „iPad“ priedai mažiems vaikams gali kelti pavojų užspringti. Tokius priedus 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

  

https://www.apple.com/sound
https://www.apple.com/sound
https://www.apple.com/legal/rfexposure
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Svarbi informacija apie priežiūrą 
 

Valymas. Jei „iPad“ kuo nors ištepamas, pavyzdžiui, purvu, rašalu, kosmetika ar losjonu, iškart jį nuvalykite. 
Valymo eiga: 

• atjunkite visus laidus ir išjunkite „iPad“ (paspauskite ir palaikykite mygtuką „Miegas / pažadinimas“, tada 
pastumkite ekraninį slankiklį); 

• naudokite švelnią, pūkelių nepaliekančią šluostę, pavyzdžiui, akinių servetėlę; 

• saugokite, kad į angas nepatektų drėgmės; 

• nenaudokite valiklių ar suspausto oro. 

Priekinė „iPad“ dalis pagaminta iš stiklo su oleofobine (riebalams atsparia) danga, ant kurios nelieka piršto 
atspaudų. Laikui bėgant ši danga paprastai nusitrina. Valikliai ir abrazyvinės medžiagos dar sparčiau sunaikintų 
šią dangą ir galbūt subraižytų stiklą. 

Jungčių, lizdų ir mygtukų naudojimas. Kišdami jungtį į lizdą niekada jos negrūskite, taip pat per stipriai 
nespauskite mygtukų, nes taip sugadinus prietaisą garantinė jo priežiūra neatliekama. Jei jungtis į lizdą nelenda 
pakankamai lengvai, jie tikriausiai vienas kito neatitinka. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, taip pat įsitikinkite, kad 
jungtis atitinka lizdą ir kad jungtį kišate teisinga puse. 

Laidas su „Lightning“ ir USB jungtimis. Po kurio laiko gali pakisti „Lightning“ jungties spalva. Tai gali įvykti dėl 
purvo, nuosėdų ir kontakto su skysčiais. Jei laidas ima kaisti, nebekrauna prietaiso „iPad“ arba jo 
nesinchronizuoja, ištraukite „Lightning“ laidą iš kompiuterio ar maitinimo adapterio ir nuvalykite jungtį švelnia, 
sausa šluoste, nepaliekančia pūkelių. Valydami „Lightning“ jungtį nenaudokite skysčių ar valiklių. 

Laidai gali dilti arba nutrūkti dėl kai kurių įpročių. Jei laidą su „Lightning“ bei USB jungtimis, kaip ir bet kokį kitą 
laidą, nuolat lankstysite toje pačioje vietoje, jis gali pasidaryti silpnas ir lengvai nutrūkti. Stenkitės, kad prireikus 
laidą lenkti nesusidarytų kampų. Reguliariai apžiūrėkite laidą ir jungtį – ar nesusidarė mazgų, neatsirado 
įtrūkimų, sulenkimų ar kitokių pažeidimų. Radę pažeidimą laido su „Lightning“ ir USB jungtimis nebenaudokite. 

Naudojimo temperatūra. „iPad“ geriausiai veikia, kai aplinkos temperatūra yra nuo 32 °F iki 95 °F (nuo 0 °C iki 
35 °C) ir gali būti laikomas nuo –4 °F iki 113 °F (nuo –20 °C iki 45 °C) temperatūroje. Jei „iPad“ bus naudojamas 
arba laikomas kitokioje temperatūroje nei nurodyta, jis gali sugesti arba gali sutrumpėti jo akumuliatoriaus 
veikimo laikas. Stenkitės, kad „iPad“ nepatirtų didelių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Kai „iPad“ naudojamas 
arba kraunamas jo akumuliatorius, normalu kad prietaisas sušyla. 

Jei „iPad“ aplinkos temperatūra ilgą laiką viršija įprastinę eksploatacijos temperatūrą, (pavyzdžiui, įkaitusiame 
automobilio salone arba tiesioginėje saulės šviesoje), prietaisas gali imtis priemonių reguliuoti savo 
temperatūrą: 

• nustoja krautis; 

• pritamsina ekraną; 

• rodo perspėjimą apie aukštą temperatūrą; 

• uždaro kai kurias programas. 

Svarbu. Kai rodomas perspėjimas apie aukštą temperatūrą, „iPad“ gali neveikti. Jei prietaisui nepavyksta 
sureguliuoti savo vidinės temperatūros, jame įsijungia gilaus miego režimas. Šis režimas veikia tol, kol prietaisas 
atvėsta. Perkelkite „iPad“ į vėsesnę vietą, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, ir palaukite kelias 
minutes. 

Daugiau informacijos rasite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnyje „Tinkama „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“ 
veikimo temperatūra“. 

  

https://support.apple.com/HT201678
https://support.apple.com/HT201678
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Pamiršote „Apple ID“ arba „iPad“ ar „iCloud“ apsaugos kodą? 
 

„Apple ID“ atkūrimas arba „Apple ID“ slaptažodžio nustatymas iš naujo. Eikite į „Apple“ svetainę „Aš 
pamiršau“. 

„iPad“ apsaugos kodo nustatymas iš naujo. Jei šešis kartus iš eilės įvedate klaidingą „iPad“ apsaugos kodą, 
„iPad“ atsijungs ir matysite pranešimą, kad „iPad“ užblokuotas. Jei slaptažodžio neprisimenate, galite ištrinti 
„iPad“ ir pasirinkti naują slaptažodį. (Jei prieš pamiršdami slaptažodį buvote pasidarę „iCloud“ arba „iTunes“ 
atsarginę duomenų kopiją, iš jos galėsite atkurti duomenis ir nustatymus.) Daugiau informacijos rasite „Apple“ 
palaikymo svetainės straipsnyje „Jei pamiršote „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“ apsaugos kodą arba jei jūsų 
prietaisas užblokuotas“. 

„iCloud“ apsaugos kodo nustatymas iš naujo arba sukūrimas. Jei naudodami „iCloud Keychain“ daug kartų 
įvesite neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą, tame prietaise „iCloud Keychain“ nebeveiks, o saugykloje „iCloud“ 
visi „iCloud Keychain“ duomenys bus ištrinti. Skaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį „Jei daug kartų 
įvedėte neteisingą „iCloud“ apsaugos kodą“. 

 

„iPad“ palaikymo svetainė 
 

Išsamią palaikymo informaciją rasite internetinėje „iPad“ palaikymo svetainėje. Jei norite susisiekti su „Apple“ 
specialistais ir gauti tiesioginės pagalbos (prieinama ne visuose regionuose), eikite į „Apple“ palaikymo 
svetainę. 

 

Jei programa atidaroma ne visame ekrane 
 

Dauguma „iPhone“ ir „iPod touch“ programų gali būti naudojamos ir prietaise „iPad“, bet gali veikti ne visame 
ekrane. Jei taip yra, bakstelėkite  ir programą padidinsite. Jei norite grįžti į pradinį dydį, bakstelėkite . 

Paieškokite, ar „App Store“ nėra programos versijos, kuri būtų optimizuota prietaisui „iPad“, arba universalios 
versijos, tinkamos tiek „iPhone“, tiek „iPod touch“, tiek „iPad“. 

 

Jei nepasirodo ekraninė klaviatūra 
 

Ekraninė klaviatūra nepasirodys, jei „iPad“ susietas su „Bluetooth“ klaviatūra. Kad ekraninė klaviatūra 
pasirodytų, „Bluetooth“ klaviatūroje paspauskite klavišą „Eject“. Taip pat galite „Bluetooth“ klaviatūrą patraukti 
toliau, kad „iPad“ nepasiektų jos signalas, arba ją išjungti. 

  

https://iforgot.apple.com/
https://iforgot.apple.com/
https://support.apple.com/HT204306
https://support.apple.com/HT204306
https://support.apple.com/HT202755
https://support.apple.com/HT202755
https://www.apple.com/support/ipad
https://www.apple.com/support/contact
https://www.apple.com/support/contact
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Informacijos apie savo „iPad“ peržiūra 
 

Laisvos saugyklos vietos ir informacijos, kiek vietos užima kiekviena programa, peržiūra. Eikite į „Settings“ > 
„General“ > „Storage & iCloud Usage“. Čia galite tvarkyti ir saugyklą „iCloud“. Daugiau informacijos rasite 
„Apple“ palaikymo svetainės straipsniuose „Saugyklos vietos peržiūra prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod 
touch“ ir „iCloud“ saugyklos tvarkymas“. 

Akumuliatoriaus naudojimo peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Battery“ ir pamatysite, kiek laiko praėjo nuo 
paskutinio „iPad“ įkrovimo. Taip pat galite pažiūrėti akumuliatoriaus įkrovos lygį procentais. Žr. skyrelį 
„Akumuliatoriaus įkrovimas ir stebėjimas“. 

Mobiliųjų duomenų naudojimo peržiūra. Eikite į „Settings“ > „Cellular“. Žr. skyrelį „Mobiliojo ryšio duomenų 
nustatymai“. 

Išsamesnės informacijos apie „iPad“ peržiūra. Eikite į „Settings“ > „General“ > „About“. Čia rasite tokią 
informaciją: 

• prietaiso pavadinimą; 

• tinklą; 

• muzikos įrašų, vaizdo failų, nuotraukų ir programų skaičių; 

• saugyklos ir likusios laisvos vietos dydį; 

• „iOS“ versiją; 

• (modeliuose su mobiliuoju ryšiu) tinklo operatorių; 

• modelio numerį; 

• serijos numerį; 

• (modeliuose su mobiliuoju ryšiu) mobiliųjų duomenų numerį; 

• „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ adresus; 

• (modeliuose su mobiliuoju ryšiu) IMEI (tarptautinį mobiliojo ryšio įrangos numerį); 

• (modeliuose su mobiliuoju ryšiu) ICCID (lustinės arba išmaniosios kortelės tapatybę) GSM tinklams; 

• (modeliuose su mobiliuoju ryšiu) MEID (mobiliojo ryšio įrangos tapatybę) CDMA tinklams; 

• modemo programinę įrangą; 

• teisinę informaciją (įskaitant licencines sutartis, informaciją apie deklaracijas, garantiją bei radijo bangų 
spinduliuotę). 

Jei norite kopijuoti serijos numerį ar kitokią informaciją, ją palieskite ir palaikykite, kol pasirodys komanda 
„Copy“. 

Jei norite pamatyti informaciją apie normatyvų atitikimą, eikite į „Settings“ > „General“ > „Regulatory“. 

Diagnostinės informacijos peržiūra ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Privacy“ > „Diagnostics & Usage“. 

Kad padėtų kompanijai „Apple“ tobulinti produktus ir paslaugas, „iPad“ siunčia diagnostinę informaciją ir 
duomenis apie naudojimą. Remiantis šia informacija neįmanoma nustatyti jūsų tapatybės, bet joje gali būti 
duomenų apie jūsų buvimo vietą. 

  

https://support.apple.com/HT201656
https://support.apple.com/HT201656
https://support.apple.com/HT204247
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Mobiliojo ryšio duomenų nustatymai 
 

Norėdami įjungti mobiliųjų duomenų paslaugų prietaise „iPad“ (modeliuose ir su „Wi-Fi“, ir su mobiliuoju 
ryšiu), įjungti ir išjungti mobilųjį ryšį bei PIN kodu apsaugoti SIM kortelę, eikite į „Settings“ > „Cellular Data“. Kai 
kurie mobiliojo ryšio operatoriai taip pat leidžia keisti duomenų planą. 

Pastaba. Dėl mobiliųjų tinklų paslaugų ir sąskaitų teiraukitės savo mobiliojo ryšio operatoriaus. 

Jei mobilieji duomenys išjungti, visos paslaugos, kurioms reikia interneto, naudos tik „Wi-Fi“ tinklą, įskaitant 
elektroninį paštą, naršymą internete, perspėjimus apie gautus pranešimus ir kitas paslaugas. Jei mobilieji 
duomenys įjungti, mobiliojo ryšio tiekėjas gali imti už juos mokestį. Pavyzdžiui, mokesčiai pagal duomenų planą 
gali būti skaičiuojami, kai naudositės funkcijomis ir paslaugomis, kurios siunčia duomenis (programa 
„Messages“ ir kt.). 

Mobiliųjų duomenų įjungimas ir išjungimas. Eikite į „Settings“ > „Cellular Data“ ir įjunkite arba išjunkite 
„Cellular Data“. Kai kuriais atvejais galite pasirinkti ir kitas parinktis. 

• Mobiliųjų duomenų tinklo naudojimo stebėjimas ir konfigūravimas. Galite peržiūrėti, kurios programos 
naudoja mobiliuosius duomenis ir, jei pageidaujate, joms tuos duomenis išjungti. 

• LTE įjungimas ir išjungimas. Įjungus LTE, duomenys perduodami sparčiau. 

• Tarptinklinio ryšio duomenų įjungimas ir išjungimas. Išjungę tarptinklinio ryšio duomenis apsisaugosite nuo 
mokesčių, kurie gali būti taikomi, jei prisijungtumėte prie kito mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo. 

• „Personal Hotspot“ įjungimas. Įjungę funkciją „Personal Hotspot“ interneto ryšiu iš „iPad“ galite dalytis su 
kompiuteriu arba kitais „iOS“ prietaisais. Žr. skyrelį „Personal Hotspot“. 

• Funkcijos „Wi-Fi Assist“ įjungimas arba išjungimas. Jei „Wi-Fi“ signalas prastas, funkcija „Wi-Fi Assist“ 
signalui pagerinti naudoja mobiliuosius duomenis. 

 Pastaba. Naudojant mobiliojo tinklo duomenis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. 

Nustatymas, ar programoms ir paslaugoms naudoti mobiliuosius duomenis. Eikite į „Settings“ > „Cellular 
Data“ ir pageidaujamoms programoms įjunkite arba išjunkite mobiliųjų duomenų prieigą. Jei prieigą išjungsite, 
vykdydamas tos programos paslaugas „iPad“ naudos tik „Wi-Fi“ tinklą. „iTunes“ nustatymas paveiks ir „iTunes 
Match“, ir automatinius atsisiuntimus iš „iTunes Store“ bei „App Store“. 

Mobiliųjų duomenų paskyros aktyvavimas, peržiūra ir redagavimas. Eikite į „Settings“ > „Cellular Data“, 
bakstelėkite „View Account“, tada vykdykite ekrane duodamus nurodymus. 

SIM kortelės užrakinimas. Eikite į „Settings“ > „Cellular Data“ > „SIM PIN“. Jei užrakinsite SIM kortelę PIN kodu, 
norėdami prietaise „iPad“ naudoti mobilųjį ryšį turėsite įvesti PIN kodą. 

Daugiau informacijos apie GSM, CDMA ir LTE mobiliojo ryšio duomenų tinklus rasite „Apple“ palaikymo 
svetainės straipsnyje „Apie mobiliojo ryšio duomenų tinklus“. 

  

https://support.apple.com/HT201673
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VPN nustatymai 
 

VPN (virtualusis privatusis tinklas) leidžia per internetą saugiai pasiekti privačius tinklus, pavyzdžiui, jūsų 
organizacijos tinklą. Kad galėtumėte pasiekti tam tikrą tinklą, gali reikėti iš „App Store“ atsisiųsti VPN programą. 
Apie reikiamas programas ir nustatymus teiraukitės savo tinklo administratoriaus. 

 

Profilių nustatymai 
 

Konfigūravimo profiliai yra rinkinys nustatymų, reikalingų naudojant „iPad“ su įmonės ar mokyklos tinklais arba 
paskyromis. Jūsų gali paprašyti įdiegti konfigūravimo profilį, atsiųstą elektroniniu paštu, arba tokį profilį galbūt 
reikės atsisiųsti iš interneto svetainės. Atidarius failą „iPad“ prašys leidimo įdiegti profilį ir parodys informaciją 
apie to profilio turinį. Norėdami pamatyti, kokius profilius esate įdiegę, eikite į „Settings“ > „General“ > 
„Profiles & Device Management“. Pašalinus profilį bus pašalinti ir visi su juo susiję nustatymai, programos bei 
duomenys. 

 

Jei „iPad“ parduodate arba dovanojate 
 

Prieš kam nors parduodami ar padovanodami savo „iPad“, paskaitykite „Apple“ palaikymo svetainės straipsnį 
„Ką reikia padaryti prieš parduodant ar dovanojant savo „iPhone“, „iPad“ ar „iPod touch“ ir būtinai atlikite šiuos 
veiksmus: 

• išsisaugokite atsarginę „iPad“ duomenų kopiją naudodamiesi funkcija „iCloud Backup“ arba išsisaugokite 
atsarginę „iPad“ duomenų kopiją programoje „iTunes“; 

• ištrinkite visą turinį ir nustatymus, įskaitant asmeninę informaciją. Jei esate įjungę funkciją „Find My iPad“, 
gali reikėti įrašyti savo „Apple ID“ ir slaptažodį. 

Jei vieną „iPad“ pakeitėte kitu, naudodamiesi konfigūravimo programa „Setup assistant“ naujajame prietaise 
galite atkurti ankstesnio „iPad“ informaciją ir duomenis iš atsarginės duomenų kopijos. 

  

https://support.apple.com/HT201351
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Papildoma informacija, priežiūra ir palaikymas 
 

Jei norite daugiau informacijos apie „iPad“ saugumą, programinę įrangą, priežiūrą ir palaikymą, ieškokite jos 
toliau nurodytuose šaltiniuose. 

Tema Kur ieškoti 

Saugus „iPad“ naudojimas Žr. skyrelį „Svarbi saugos informacija“. 

„iPad“ priežiūra bei palaikymas, patarimai, forumai 

ir „Apple“ programinės įrangos atsisiuntimas 

Eikite į „iPad“ palaikymo svetainę. 

Naujausia informacija apie „iPad“ Eikite į „iPad“ svetainę. 

„Apple ID“ paskyros tvarkymas Prisijunkite prie „AppleID“ paskyros puslapio. 

„iCloud“ naudojimas Eikite į „iCloud“ žinyno svetainę. 

„iTunes“ naudojimas Atidarykite „iTunes“, tada pasirinkite „Help“ > „iTunes Help“. Jei apie 

„iTunes“ norite sužinoti internete (pasiekiama ne visuose regionuose), 

eikite į „iTunes“ palaikymo svetainę. 

Kitų „Apple iOS“ programų naudojimas Eikite į „iOS“ programų palaikymo svetainę. 

„iPad“ serijos numeris ir IMEI  „iPad“ serijos numerį ir tarptautinį mobiliojo ryšio įrangos numerį 

(IMEI) rasite ant „iPad“ pakuotės. Arba prietaise „iPad“ eikite į 

„Settings“ > „General“ > „About“. Daugiau informacijos rasite „Apple“ 

palaikymo svetainės straipsnyje „Serijos numeris ir kita informacija 

prietaisuose „iPhone“, „iPad“ ir „iPod touch“. 

Garantinis aptarnavimas Pirmiausia pamėginkite rasti pagalbos šioje instrukcijoje. Jei to 

neužtenka, eikite į „iPad“ palaikymo svetainę. 

Informacijos apie „iPad“ normatyvų atitikimą 

peržiūra 

Prietaise „iPad“ eikite į „Settings“ > „General“ > „Regulatory“. 

Akumuliatoriaus keitimas Eikite į svetainę apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą. 

„iPad“ naudojimas įmonės aplinkoje Eikite į svetainę „iPad“ ir verslas“. 

„iPad“ naudojimas švietimo įstaigoje Eikite į svetainę apie „iPad“ ir švietimą. 

 

  

https://www.apple.com/support/ipad
https://www.apple.com/ipad
http://appleid.apple.com/
https://help.apple.com/icloud
https://www.apple.com/support/itunes
https://www.apple.com/support/ios
https://support.apple.com/HT204073
https://support.apple.com/HT204073
https://www.apple.com/support/ipad
https://www.apple.com/batteries/service-and-recycling
https://www.apple.com/ipad/business
http://www.apple.com/education
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FCC atitikties pareiškimas 
 

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Prietaiso veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali 
sukelti žalingųjų trukdžių; 2) prietaisas privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kuriuos gali sukelti 
nepageidaujama veikla. 

Pastaba. Bandymais nustatyta, kad šis prietaisas, remiantis FCC taisyklių 15 dalimi, patenka į skaitmeninių 
prietaisų B klasės ribas, todėl yra pakankamai apsaugotas nuo žalingųjų trukdžių gyvenamoje aplinkoje. Šis 
prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei sumontuotas ir naudojamas 
nesilaikant minėtų nurodymų, gali sukelti žalinguosius trukdžius radijo komunikacijos priemonėms. Vis dėlto 
šiuo pareiškimu negarantuojama, kad konkrečioje aplinkoje trukdžių nebus sukelta. Jei šis prietaisas sukelia 
žalinguosius trukdžius radijo ar televizijos imtuvams (tai galima nustatyti prietaisą išjungiant ir įjungiant), 
naudotojas raginamas šią problemą spręsti vienu ar keliais iš šių būdų: 

• kitur nukreipti arba perkelti signalą priimančią anteną; 

• padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo; 

• prijungti prietaisą prie kito nei imtuvas elektros srovės lizdo; 

• kreiptis pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo / televizijos techniką. 

Svarbu. Jei prietaisui būtų padaryta kompanijos „Apple“ neinicijuotų pakeitimų ar modifikacijų, jam gali būti 
nebetaikoma elektromagnetinė atitiktis (EMC) bei belaidžio ryšio atitiktis ir naudotojas gali netekti teisės 
naudotis šiuo prietaisu. Šis produktas atitinka EMC nuostatas tokiomis sąlygomis, kai naudojami atitinkami 
išoriniai įrenginiai ir dengti laidai tarp sistemos komponentų. Svarbu naudoti atitinkamus išorinius įrenginius ir 
dengtus laidus tarp sistemos komponentų, kad būtų sumažinta tikimybė, jog bus sukelta trukdžių radijo 
aparatams, televizoriams ir kitiems elektroniniams prietaisams. 

Atsakingoji institucija (kreiptis tik FCC klausimais): 

„Apple Inc. Corporate Compliance“ 

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 

Cupertino, CA 95014 

 

Atitikties pareiškimas Kanadai 
 

Šis prietaisas atitinka Kanados Pramonės departamento nelicencines RSS normas. Prietaiso veikimui taikomos 
šios dvi sąlygos: 1) prietaisas negali sukelti trukdžių; 2) prietaisas privalo priimti bet kokius trukdžius, įskaitant 
tuos, kuriuos gali sukelti nepageidaujamas prietaiso naudojimas. 

Prietaisas, veikiantis 5150–5250 MHz dažnio juostoje, yra skirtas naudoti tik viduje, vengiant galimų trukdžių 
panašiu dažniu veikiančioms mobilioms palydovinėms sistemoms. 

Paprastai didelio galingumo radarams yra skiriama pirmenybė naudotis 5250–5350 MHz ir 5650–5850 MHz 
dažnio juostomis. Šie radarai gali trukdyti LE-LAN prietaisams ir (arba) juos sugadinti. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
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„Apple“ ir aplinka 
 

„Apple“ pripažįsta atsakomybę iki minimumo sumažinti savo veiklos ir gaminių poveikį aplinkai. Daugiau 
informacijos rasite svetainėje apie „Apple“ ir aplinką. 

 

Informacija apie prietaiso šalinimą ir perdirbimą 
 

„Apple“ atliekų perdirbimo programa (vykdoma kai kuriuose regionuose). Informacijos apie nemokamą seno 
„iPad“ perdirbimą, iš anksto apmokėtą siuntinio etiketę ir nurodymų ieškokite svetainėje apie perdirbimą. 

 

Šis simbolis reiškia, kad šio produkto ir (arba) akumuliatoriaus negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis. „iPad“ šalinkite tinkamai, laikydamiesi šalyje galiojančių įstatymų ir reikalavimų. Pasibaigus „iPad“ 
tinkamumo laikui, informacijos, kaip galite jį tinkamai pašalinti ar atiduoti perdirbti, teiraukitės atitinkamų 
institucijų savo šalyje arba tiesiog atneškite prietaisą į artimiausią „Apple“ mažmenos parduotuvę arba 
grąžinkite į „Apple“. Tada akumuliatorius bus išimtas ir perdirbtas taip, kad nesukeltų žalingo poveikio aplinkai. 
Daugiau informacijos rasite svetainėje apie perdirbimą. 

Europos Sąjunga. Informacija apie šalinimą 

Šis simbolis reiškia, kad laikantis vietoje galiojančių įstatymų ir nuostatų šio gaminio ir (arba) jo akumuliatoriaus 
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasibaigus šio gaminio tinkamumo laikui nuneškite jį į vietinių 
institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Stengdamiesi gaminį ir (arba) jo akumuliatorių šalinti atskirai nuo 
kitų atliekų ir atiduoti perdirbti, padėsite tausoti gamtos išteklius ir užtikrinsite, kad gaminys bus perdirbtas 
taip, jog nesukels žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Darbai, susiję su akumuliatoriumi. Visus darbus, susijusius su ličio jonų „iPad“ akumuliatoriumi, turi atlikti tik 
„Apple“ arba įgaliotas paslaugų teikėjas. Daugiau informacijos apie su akumuliatoriumi susijusius darbus ir 
akumuliatorių perdirbimą rasite svetainėje apie akumuliatorių priežiūrą ir perdirbimą. 

Akumuliatorius šalinkite laikydamiesi vietoje galiojančių aplinkosaugos įstatymų ir nuostatų. 

 

„ENERGY STAR®“ atitikties pareiškimas 
 

 

Siekiant taupyti energiją, „iPad“ nustatytas, kad nenaudojamas dvi minutes pereitų į miego režimą. Jei norite 
pakeisti šį nustatymą, eikite į „Settings“ > „Display & Brightness“ > „Auto-Lock“. Norėdami atrakinti „iPad“ 
paspauskite mygtuką „Miegas / pažadinimas“ arba pagrindinį mygtuką. 

„iPad“ atitinka „ENERGY STAR“ nurodymus dėl energinio naudingumo. Kai gaminiai naudoja mažiau energijos, 
taupomos lėšos ir tausojami vertingi gamtos ištekliai. Daugiau informacijos rasite „Energy Star“ svetainėje. 

https://www.apple.com/environment
https://www.apple.com/recycling
https://www.apple.com/recycling
https://www.apple.com/batteries/service-and-recycling
https://www.energystar.gov/

