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Забелешка:

Ова е прирачник за корисници за T774H.

Може да има одредени разлики помеѓу упатството за корисникот и употребата 
на телефонот, во зависност од софтверот на вашиот телефон или специфичните 
услуги на операторот.

Помош

Погледнете ги следниве ресурси за да најдете повеќе информации за често 
поставуваните прашања, софтверот и услугата:

Погледнете ги често поставуваните прашања

Одете на https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Пронаоѓање на вашиот сериски број или IMEI

Можете да го пронајдете вашиот сериски број или IMEI (Меѓународен идентитет 
на мобилна опрема) на пакувањето. Алтернативно, изберете Подесувања > 
Систем > За телефонот > Статус > Информации за IMEI на самиот телефон.

Добивање услуга за гаранцијата

Прво, следете ги советите во овој водич или одете на www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile.html. Потоа, проверете ги информациите за директните 
телефонски линии и центарот за поправки преку www.tcl.com/global/en/service-
support-mobile/hotline&service-center.html

Преглед на правни информации

На телефонот, одете во Подесувања > Систем > За телефонот > Правни 
информации.
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1 Основни елементи

1.1 Преглед на уредот

Микрофон

Приемник + звучник

USB тип-C

Конектор за слушалки

Предна камера

Копче за 
враќање назад

Копче за почетна 
страница

Екран чувствителен 
на допир

Неодамнешни 
апликации

ЗвучникМикрофон
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Сензор за 
отпечаток 

од прст

Повеќе задни камери
LED-блиц

Копчето 
за Google 
Assistant

Отвор 
за SIM-
картичка/
Отвор за 
microSD-
картичка

Површина за NFC сензор

Копчиња 
за јачина 

на звук

Копче за 
вклучување/
исклучување

Копче за Google Assistant (лево од уредот)
• Притиснете го за да пристапите до Google Assistant

Копче за враќање назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот екран или за да 

ги затворите рамката за дијалог, менито со опции, панелот со 
известувања итн.

Копче за Почетна страница
• Од која било апликација или приказ, допрете го за да се вратите на 

Почетниот екран.
• Допрете го и задржете го за да го вклучите Google Assistant. Може 

да добиете помош, како што е добивање насоки и информации за 
ресторани врз основа на содржината што е откриена на екранот.
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Неодамнешни апликации
• Допрете за да ги видите апликациите на кои неодамна сте им 

пристапиле.

Копче за вклучување и исклучување/Сензор за отпечаток од прст 
(десно од уредот)
• Со притискање:

Се заклучува екранот/се вклучува екранот.
Во режимот на повик, завршете го повикот кога Подесувања > 
Копчиња и гестови > Копче за вклучување/исклучување > 
Копчето за вклучување/исклучување го завршува повикот е 
Вклучено. Стандардно е Исклучено.

• Со притискање и задржување: Се прикажува скокачкото мени за 
да изберете од Исклучување/Рестартирање/Авионски режим/
Емитување.

• Истовремено притиснете ги Копчето за вклучување/исклучување 
и Копчето за намалување на јачината на звукот за да го сликате 
екранот.

• Притиснете го копчето за Копчето за вклучување/исклучување 
и задржете го притиснато најмалку 10 секунди за да форсирате 
рестартирање.

• Допрете го за да го отклучите екранот ако сте поставиле отпечаток 
од прст за отклучување на вашиот екран.

Копчиња за јачина на звук 
• Во режимот на повик, приспособете ја јачината на звукот од 

слушалка или од пар слушалки.
• Во режим Музика/Видео/Стримување, прилагодете ја јачината на 

звукот од медиумите.
• Во општ режим, прилагодете ја јачината на звукот од медиумите.
• Го стишува звукот на тонот на ѕвонење при дојдовни повици.
• Во режимот за преглед на камера, притиснете го Копчето за 

зголемување или намалување на јачината на звукот за да 
направите една фотографија или притиснете го и задржете го за 
рафални сликања. За да поставите, допрете Камера > Поставки > 
Функција на копчето за јачина на звукот.
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1.2 Започнување

Поставување

Вметнување или вадење на SIM/microSD картичката

1    Вметнете ја доставената игличка за SIM-картичка во отворот.

2    Извлечете ја фиоката за SIM-картичката.

3    Ставете ја SIM-картичката или microSD-картичката во отворот на фиоката 
и внимателно затворете ја фиоката за SIM-картичката.





Micro 
SD SIM





or

Micro 
SD SIM 1

SIM 2

Само за уреди со една 
SIM-картичка

Само за уреди со две 
SIM-картички

Мора да ја вметнете вашата SIM-картичка за да остварите телефонски повици. 
Не мора да го исклучувате телефонот пред да ја внесете или да ја отстраните 
SIM-картичката, бидејќи овој телефон поддржува замена во тек на работа.
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 Вашиот телефон поддржува само нано SIM-картички. Не обидувајте се 
да вметнувате други видови SIM-картички бидејќи на тој начин може да 
го оштетите вашиот телефон.

Полнење на батеријата

Препорачливо е целосно да ја наполните батеријата (  ). Статусот на 
полнење е покажан со процент на екранот додека телефонот е исклучен. 
Процентот се зголемува како што се полни телефонот.

 За да ги намалите потрошувачката на електрична енергија и губењето 
на енергија кога батеријата е целосно наполнета, исклучете го полначот 
од приклучокот; исклучете ги Wi-Fi, GPS, Bluetooth или апликациите 
што работат во заднината кога не се користат; намалете го времето на 
заднинското осветлување итн.

Обратно полнење со OTG-кабел

On-The-Go (OTG) е USB-технологија за емитување што овозможува телефонот 
да се поврзе со надворешен уред со помош на OTG-кабел.

Може да го користите вашиот телефон за да полните други уреди со користење 
на OTG-кабел.

1.  Поврзете го вашиот телефон со уредот што треба да се наполни со 
користење на OTG-кабел.

2.  Откако ќе го поврзете, ќе се појави рамка за потсетување што ќе покаже дека 
вашиот телефон може да го наполни другиот телефон и дека батеријата 
брзо ќе се намали за време на полнењето.

3.  Повлечете надолу од статусната лента за да го отворите панелот со 
известувања; допрете Полнење на поврзаниот уред преку USB, а потоа 
проверете дали Уредот за напојување е избран стандардно.
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Вклучување на вашиот телефон

Задржете го притиснато Копчето за вклучување/исклучување сѐ додека не 
се вклучи телефонот, отклучете го телефонот (Влечење, PIN, лозинка, шема, 
отпечаток од прст или препознавање на лице) ако е неопходно и потврдете. 
Се прикажува Почетниот екран.

Ако не го знаете вашиот PIN-код или сте го заборавиле вашиот PIN-код, 
стапете во контакт со вашиот оператор на мрежата. Вашиот PIN-код чувајте 
го на безбедно место.

Исклучување на вашиот телефон

Притиснете го и задржете го Копчето за вклучување/исклучување додека 
не се појават опции, а потоа изберете Исклучување.

1.3 Почетен екран
Сите ставки (апликации, кратенки, папки и додатоци) што ги сакате или 
најчесто ги користите може да ги донесете на вашиот Почетен екран заради 
брз пристап. Допрете го Копчето за почеток за да се префрлите на Почетниот 
екран.

Статусна лента
• Индикатори за статус/известување 
• Допрете и повлечете надолу за да го 

отворите панелот со известувања

Лента за пребарување
• Допрете  за да влезете во екранот 

за пребарување со текст
• Допрете  за да влезете во екранот 

за пребарување со глас

Допрете една икона за да отворите 
апликација, папка итн.

Лента со омилени апликации
• Допрете за да влезете во апликацијата.
• Притиснете и задржете за преместување 

или отстранување на апликациите.
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Почетниот екран е даден во издолжен формат за да дозволи повеќе простор 
за додавање апликации, кратенки итн. Лизнете хоризонтално преку почетниот 
екран налево и надесно за да добиете целосен приказ.

Користење на екранот чувствителен на допир

Допирање    

За да пристапите до апликација, допрете ја со прстот.

Допирање и задржување    

За да влезете во достапните опции за одредена ставка, допрете ја и задржете 
ја ставката. На пример. Изберете контакт во Контакти, па допрете го и задржете 
го. Потоа, ќе се појави список со опции.

Повлекување    

Поставете го вашиот прст на екранот за да повлечете објект на друга локација.

Лизнување/Поминување со прст    

Лизнете преку екранот за движење нагоре и надолу низ апликациите, 
сликите и интернет-страниците. Исто така, можете да лизнете преку екранот 
хоризонтално.

Брзо поминување    

Слично на поминување преку екран, со брзо поминување, потезите се 
извршуваат побрзо.

Доближување/оддалечување на прстите     

Поставете два прста на површината на екранот и раздалечувајте ги или 
доближувајте ги за промена на големината на елемент на екранот.

Ротирање   

Автоматски променете ја ориентацијата на екранот од исправена во легната 
со вртење на телефонот во легната положба за да имате подобар приказ на 
екранот.
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Статусна лента

Од статусната лента, можете да ги прикажете статусот на телефонот (на 
десната страна) и информациите за известувања (на левата страна).

Влечете ја статусната лента надолу за да се прикажат известувањата и 
влечете повторно надолу за да се влезете во панелот за брзи подесувања.

За да ја затворите, допрете ја и повлечете ја нагоре. Кога има известувања, 
може да пристапите до нив допирајќи ги.

Панел со известувања

Кога има известувања, допрете ја и повлечете ја статусната лента надолу за 
да се отвори панелот со известувања и да прочитате подетални информации.

Допрете за да ги избришете сите 
известувања засновани на настани 
(останатите тековни известувања ќе останат).

Допрете за да пристапите до Поставки, каде 
што можете да поставите повеќе ставки.
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Панел за брзи поставки

Допрете и повлечете надолу од горниот дел на екранот двапати за да го 
отворите панелот за брзи поставки.

Со допирање на иконите може да овозможите или да оневозможите функции 
или да менувате режими. 

Допрете ја иконата Уреди  за да го прилагодите панелот за брзи поставки.

Допрете за да го 
прилагодите панелот 
за брзи поставки.

Заклучување/Отклучување на вашиот екран

За да ги заштитите вашиот телефон и приватноста, може да го заклучите 
екранот со шема, PIN, лозинка, отпечаток од прст или лице.

За да креирате отклучување на екранот, допрете Подесувања > Безбедност 
и биометрика > Заклучување на екранот.

За заклучување на екранот на телефонот

• Ако вашиот телефон остане неактивен одреден временски период, тој 
автоматски ќе го заклучи екранот и ќе влезе во режим на мирување за 
да ја заштеди батеријата. Одете во Подесувања > Екран > Мирување и 
изберете период за неактивност на екранот.

• Исто така, може рачно да го заклучите екранот така што еднаш ќе го 
притиснете Копчето за вклучување/исклучување.
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Повлечете за отклучување на екранот

Еднаш притиснете го Копчето за вклучување/исклучување за да се осветли 
екранот, повлечете нагоре на екранот за да го отклучите екранот. (1)

Повлечете надесно 
за да влезете во 

Телефон (1)

Допрете двапати 
за да влезете во 
деталниот екран 

Повлечете налево за да 
влезете во Камера (1)

Лизнете нагоре за да 
го отклучите екранот

Внесете лозинка за отклучување на екранот

Штом ќе се вклучи екранот, повлечете нагоре на екранот за да се прикаже 
панелот за внесување на лозинка. Потоа, внесете ја лозинката за заклучување 
на екранот.

Користете отклучување со шема

Нацртајте ја истата шема што сте ја поставиле за да го отклучите екранот.

Користете отклучување со лице

• Од списокот со апликации, допрете Подесувања > Безбедност и 
биометрика > Отклучување со лице. Пред да го користите отклучувањето 
со лице, треба да поставите шема/PIN/лозинка.

(1) Се прилагодува со допирање Подесувања > Почетен екран и заклучување 
на екран > Кратенка за заклучување на екран.
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• Држете го телефонот на растојание од 20-50 cm од вашето лице. Поставете 
го вашето лице во квадратчето што е прикажано на екранот. За најдобри 
резултати, ви предлагаме копчето за лице да го употребувате во затворен 
простор и подалеку од директна сончева светлина.

• Овозможете го Отклучувањето со лице кога ќе се вклучи екранот, инаку 
најпрво ќе мора да повлечете нагоре на екранот.

Користете отклучување со отпечаток од прст

Допрете го сензорот за отпечаток од прст со регистриран прст за да го 
отклучите екранот.

Персонализирајте го вашиот Почетен екран

Додавање

Можете да допрете и задржите одредена папка, апликација или додаток и да 
ја повлечете ставката на саканиот Почетен екран.

Преместување

Допрете и задржете одредена ставка и повлечете ја до саканата положба, а 
потоа отпуштете. Можете да преместувате ставки и на Почетниот екран и на 
Лентата со омилени ставки. Држете ја иконата на левиот или десниот раб од 
екранот за да ја преместите на друг Почетен екран.

Отстранување

Допрете ја и задржете ја ставката и повлечете ја до горниот дел од иконата за 
отстранување , а потоа отпуштете откако таа ќе стане црвена.

Креирање папки

За да ја подобрите организацијата на кратенките или на апликациите на 
Почетниот екран и на Лентата со омилени ставки, истите нив може да ги 
додадете во папка, групирајќи ги ставките една врз друга. За да преименувате 
папка, отворете ја и допрете ја лентата со името на папката за да го внесете 
новото име.

Прилагодување заднина

Допрете и задржете на празниот простор на Почетниот екран, а потоа допрете 
Позадини за да ја прилагодите позадината.
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Додатоци и неодамна користени апликации

Преглед на додатоците

Допрете и задржете на празниот простор на Почетниот екран, а потоа допрете 
Додатоци за да се прикажат сите додатоци.

Допрете го и задржете го избраниот додаток и со лизгање преместете го во 
екранот што го претпочитате.

Погледнете неодамна користени апликации

За да ги видите неодамна користените апликации:

• Допрете го Копчето за неодамнешни апликации.

• Ако е поставено Подесувања > Копчиња и гестови > Навигација низ 
системот > Навигација со гестови, повлечете нагоре од долниот дел на 
екранот и задржете најмалку 0,3 секунди.

Допрете сликичка во прозорецот за да ја отворите апликацијата.

Допрете една сликичка и лизнете ја нагоре за да ја затворите апликацијата, 
лизнете ја надесно/налево за да се префрлате помеѓу апликациите.

Допрете ИЗБРИШИ СÈ во долниот дел на екранот за да ги затворите сите 
отворени апликации.
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Прилагодување на јачината на звукот

Притиснете го Копчето за јачина на звукот за да ја прилагодите јачината на 
звукот на Медиумската содржина.

Допрете ја иконата  за да ја прилагодите јачината на звукот на Ѕвонењето, 
Алармот и Известувањето.

1.4 Внесување на текст

Користење на тастатурата на екранот

Поставки за тастатура на екран

Допрете Подесувања > Систем > Јазик и внесување, допрете ја виртуелната 
тастатура што сакате да ја поставите и ќе ви стане достапна серија поставки.

Прилагодување на ориентацијата на тастатурата на екранот

Превртете го телефонот во легната или во исправена положба за да 
ја прилагодите ориентацијата на тастатурата на екран. Можете да ја 
прилагодите со промена на поставките (Допрете за вклучување/исклучување 
на Подесувања > Екран > Автоматско ротирање на екран).
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Тастатура Android

1

2

3
4

5
6

7

1    Внесете броеви на примателите или изберете од контакти

2    Допрете за да ја пратите SMS или MMS-пораката

3    Допрете и задржете за да го смените јазикот

4    Допрете за да внесете точка 
Допрете и задржете за да изберете симболи

5    Допрете за да се префрлите помеѓу режимот „abc/Abc“ 
Допрете и задржете за да се префрлите во режим „abc/ABC“

6    Допрете за да пристапите до тастатурите со симболи и броеви

7    Допрете за да внесете запирка 
Допрете и задржете за да пристапите до поставките за тастатурата, да 
внесете емотикон и да влезете во режимот за внесување со лева или 
десна рака.
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Уредување текст

Можете да го уредите текстот што сте го внеле.

• Допрете и задржете или двапати допрете во текстот што сакате да го 
уредите.

• Повлечете ги картичките за да ја смените количината на текстот за 
уредување.

• Ќе се појават следниве опции: Исечи, Копирај и Сподели. 

Исто така, ако сакате, може да вметнете нов текст ако сакате.

• Допрете каде што сакате да пишувате или допрете и задржете на празна 
површина. Курсорот ќе трепка и ќе се појави картичката. Влечете ја 
картичката за движење на курсорот.

• Ако сте исекле или ископирале некој текст, допрете ја картичката за да 
се појави опцијата Залепи и Избери сѐ што ви овозможува веднаш да го 
завршите залепувањето.
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2 Мултимедијални апликации

2.1 Камера ...........................................................
Пред да ја користите камерата, проверете дали сте го отстраниле заштитниот 
капак на леќа за да не влијае врз квалитетот на сликата.

Стартувајте ја камерата

Има повеќе начини да ја отворите апликацијата Камера.

Од почетниот екран

Од почетниот екран, допрете Камера  .

Од екранот за заклучување

Кога екранот е заклучен, еднаш притиснете го Копчето за вклучување/
исклучување за да се осветли екранот, а потоа повлечете налево на иконата 
за камера во долниот десен агол за да ја отворите камерата.

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10

11
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1    Изберете филтр и

2    Режим на блиц:  Допрете за вклучување/исклучување на блицот на 
камерата

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Стојте на безбедно растојание кога го користите 
блицот. Не насочувајте го блицот кон очите на луѓето или животните.

3    Направете темпирана фотографија

4    Направете HDR фотографии

5    Зумирајте/одзумирајте

6    Префрлете се помеѓу предната/задната камера

7    Направете фотографија

8    Допрете за да пристапите до поставките

9    Големина на слика

10    Доближете ги прстите за да одзумирате или оддалечете ги прстите за да 
зумирате

11    Видете ги фотографиите или видео-записите што сте ги направиле

За да направите фотографија

Екранот ја има функцијата на визир. Прво, поставете го предметот или 
пејзажот во визирот, допрете го екранот за да фокусирате ако е потребно. 
Допрете  за да сликате. Фотографијата ќе биде автоматски зачувана. 

Исто така, можете да допрете и задржите на  за да направите рафални 
сликања, максималниот број е 20.

За да направите видео-запис

Допрете ВИДЕО-ЗАПИС за да го промените режимот на камерата во видео-
запис. 

Допрете  за да почнете со снимање на видео-записот. Допрете го левиот 
дел од оваа икона  за да направите фотографија во текот на снимањето 
на видео-записот. 

Допрете го десниот дел од оваа икона  за да го паузирате снимањето 
на видео-записот и допрете  за да продолжите. Допрете  за да го 
запрете снимањето. Видео-записот ќе биде автоматски зачуван.
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Натамошни операции кога прегледувате фотографија/видео-запис што 
сте го снимиле

• Лизгајте кон лево или кон десно за преглед на фотографиите или на 
видеозаписите што сте ги снимиле.

• Допрете  , а потоа Gmail/Bluetooth/MMS итн. за да ја споделите 
фотографијата или видео-записот.

• Допрете го Копчето за враќање назад  за да се вратите на Камера.

Режими и поставки

Режими

Лизгајте налево или надесно за да се префрлате помеѓу режимите.

• ПОВЕЌЕ: Со избирање ПОВЕЌЕ, можете да пристапите до повеќе режими. 
Овие режими можат да се преместат на главниот екран со допирање  .
ПАНОРАМА: Допрете за да ја вклучите функцијата за панорама. Допрете 
го копчето за блендата за да започнете со фотографирање на панорамска 
фотографија и движете го телефонот стабилно во насоката означена 
со линијата на екранот. Откако ќе се пополнат отворите, фотографијата 
автоматски ќе биде зачувана. Ако отворите не се целосно пополнети, 
повторно допрете го копчето на блендата за да ја зачувате фотографијата.
СНИМАЊЕ КАДАР ПО КАДАР: Направете голем број фотографии од 
одредена сцена, а потоа претворете ги во забрзан видео-запис.
ОСВЕТЛЕНО ДВИЖЕЊЕ: Снимајте ги креативните движења на светлината 
со помош на фотографија со долга експозиција.
СУПЕР МАКРО: Допрете за да пристапите до режимот супер макро. 
Најдоброто растојание за макро фотографирање е 4cm.
ЗАБАВЕНА СНИМКА: Снимајте посебни прилики и сцени со брзи движења, 
а потоа репродуцирајте ги со забавена брзина на кадри.
ВИСОКА ПИКСЕЛНА ГУСТИНА: При фотографирање, уредот ќе ја користи 
задната камера од 48М. Фотографиите се поголеми и подетални од сликите 
направени во автоматски режим. Овој режим работи само во делумно 
светли сцени, како на пример кога свети сонцето.

• АВТОМАТСКИ: Автоматски е стандардниот режим за Камера.

• ВИДЕО-ЗАПИС: Допрете за да пристапите до режимот за видео-записи.
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• ПОРТРЕТ: Допрете за да создадете ефект на длабочина на поле. Можете 
да компонирате слика што ќе го стави во преден план вашиот субјект, 
истовремено произведувајќи прекрасно заматена позадина.

• ПРОФЕСИОНАЛНО: Режимот на професионална камера ви овозможува да 
ги подесувате параметрите и ви дава целосна контрола врз ISO, времето на 
експозиција WB, отворот, брзината на блендата и така натаму.

Поставки

Допрете  за да поставите повеќе опции:

• Големина на фотографија: Допрете за да ја изберете големината на 
фотографијата.

• Квалитет на видео-запис: Допрете за да изберете квалитет на видеозапис.

• Стабилизација на видео-запис (EIS): Допрете на  за да ја овозможите 
функцијата за Електронска стабилизација на сликата (EIS). Таа помага во 
намалување на заматувањето предизвикано од движењето на камерата во 
текот на експозицијата.

• Откривање на сцена со вештачка интелигенција: Откако ќе се вклучи, 
камерата автоматски ќе ја идентификува сликовната содржина на сцената 
и соодветно ќе ја категоризира. Поддржани се многу различни категории на 
сцени. Ова функционира само при користење на предната камера.

• Откривање на калории(1): Вклучете  за да ја откриете содржината на 
калории на снимениот предмет.

• Паметен водич(1): Допрете за вклучување/исклучување. Оваа функција 
овозможува водичи за откривање на лице со помош на вештачка 
интелигенција и композиција за портретните слики. Таа функционира само 
при користење на предната камера.

• Сликање во темница: Вклучете  за да направите одлични слики во 
темна околина.

• Функција на копчето за јачина на звукот: Допрете за да го прилагодите 
Копчето за јачина на звукот да се користи за Блендата, Зумирање или 
Јачината на звукот при користење на камерата.

• Допрете за да сликате: Допрете за вклучување/исклучување. Кога ќе се 
активира, сликата ќе се сними со едноставно допирање на екранот на 
визирот.

(1) Достапно е само кога е вклучено Откривање на сцена со вештачка интелигенција.
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• Мрежа: Допрете за вклучување/исклучување. Го дели екранот на два 
еднакви дела и ви помага да правите подобри фотографии олеснувајќи го 
порамнувањето на елементите, како на пример, хоризонтот или зградите, 
со линиите во мрежата.

• Меморија: Допрете за да изберете помеѓу меморијата на телефонот и 
SD-картичката кога ќе се вметне SD-картичка. Стандардно е поставена 
меморијата на телефонот.

• Зачувајте информации за локацијата: Вклучете  за да ги означите 
фотографиите и видео-записите со вашата локација. Оваа опција е достапна 
кога е овозможена услугата за GPS локација.

• Звук на блендата: Допрете за вклучување/исклучување на звукот на 
блендата при сликање.

• Либела: Овозможете Либела за да се прикаже водилка на визирот што ќе 
ви помогне да правите подобри фотографии.

• Воден жиг: Допрете за вклучување/исклучување на Водниот жиг.

• Ресетирајте поставки: Допрете за да ја ресетирате камерата на нејзините 
стандардни фабрички поставки.

Достапни се уште опции кога ќе се префрлите на користење на предната 
камера:

• Убави лица: Допрете за вклучување/исклучување. Кога е активирано, 
допрете  за да го прилагодите измазнувањето на кожата и да ги 
подобрите ефектите на боење во портретите.

• Огледална камера: Допрете за вклучување/исклучување.

2.2 Галерија .........................................................
Галеријата работи како плеер за медиуми за прегледување фотографии и 
емитување видео-записи. Покрај тоа, за избор е достапна серија дополнителни 
операции за слики и видео-записи.

За да ги прегледувате фотографиите што сте ги направиле, допрете  од 
Почетниот екран.
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1
2
3

4

1    Допрете за да пристапите до повеќе опции

2    Истражи
Функцијата „истражи“ ги групира фотографиите правејќи ги полесни за 
пронаоѓање

3    Албуми
Сите фотографии, видео-записи, снимки од екран итн автоматски се 
групираат во Албуми

4    Моменти
Видете ги фотографиите/видео-записите кои штотуку сте ги направиле

Работење со слики

Можете да работите со слики и да ги ротирате или отсекувате, да ги споделувате 
со пријателите, да ги поставувате како слики за контакт или заднини итн.

Најдете ја сликата на која сакате да работите и допрете ја сликата во приказот 
на цел екран.
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• Допрете  за да ја споделите сликата.

• Допрете  за да ја уредите сликата. 

 Изберете Филтри.

 Отсечи, Ротирај или Пресликај ја сликата.

 Цртај ја сликата.

 Прилагоди ја бојата на сликата.

 Допрете за да поставите Одмаглување, Бришач на објекти и Небо.

• Допрете  за да ја поставите сликата како ваша омилена.

• Допрете  за да ја избришете сликата. 

• Допрете  > Постави како за да ја поставите сликата како фотографија за 
Контакт или Позадина.

Управување со албуми

Кога има многу слики и видео-записи, можете да управувате со вашите албуми 
за практично прегледување.
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Креирајте албум

Допрете  за да креирате и именувате нов албум. Изберете ги сликите или 
видео-записите што сакате да ги вклучите во албумот со допирање  за да 
ги копирате или преместите.

Преместувајте/копирајте слики или видео-записи

Допрете ги и задржете ги сликата(ите) или видео-записот(ите) што сакате да 
ги преместите/копирате. Допрете  > Копирај во албум/Премести во албум, 
а потоа изберете го албумот во којшто сакате да преместите/копирате.

Бришете или враќајте слики или видео-записи

Допрете ги и задржете ги сликата(ите) или видео-записот(ите) што сакате да 
ги избришете, допрете  > ИЗБРИШИ.

Избришаните ставки ќе се задржат во албумот Корпа за отпадоци 30 дена, по 
што трајно ќе се избришат. За трајно да ги избришете во овој период, најдете 
ги сликата(ите) или видео-записот(ите) во Корпа за отпадоци и допрете и 
задржете за да ги избришете.

За да ги вратите сликата(ите) или видео-записот(ите) во овој период, допрете 
ги и задржете ги сликата(ите) или видео-записот(ите) во Корпа за отпадоци 
и допрете  за да ги вратите.
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Сокријте албум (1)

Допрете го и задржете го албумот што сакате да го сокриете, допрете  > 
ПРЕМЕСТИ. Содржината на албумот ќе биде сокриена од Моменти.

2.3 Музика ............................................................
Можете да емитувате музички датотеки складирани на вашиот телефон или 
microSD картичка.

За да емитувате музичка датотека, повлечете нагоре на Почетниот екран, а 
потоа допрете Музика  .

1

2

3
4

5

1    Повеќе опции

2    Пребарајте песна

3    Емитувајте или паузирајте

4    Емитувајте ја следната песна

5    Поставки за музика

 Додека емитувате песни со Музика, функциите за пауза, емитување 
или прескокнување сѐ уште се достапни, дури и ако екранот е заклучен.

(1) Стандардните албуми како што се Камера, Видео-записи, Снимки на екран 
итн. не можат да се сокријат или преместат.
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3 Апликации и функции

3.1 Телефон .........................................................

Воспоставување повик

За да воспоставите повик, допрете  во Лентата со омилени ставки.

Контакти

Прикажете детални 
информации за повикот

Дневници на повици

Омилени броеви

Прикажете го бирачот
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Допрете и задржете 
за да пристапите до 

говорната пошта

Внесете го саканиот број преку тастатурата за бирање и допрете  за да 
го извршите повикот или изберете еден контакт од Контакти или Дневници 
на повици со лизгање или допирање на картичките, потоа воспоставете го 
повикот.

Бројот што сте го внеле може да се зачува во Контакти со допирање Креирај 
нов контакт или Додај во контакт.

Ако направите грешка, можете да ги избришете неточните цифри со допирање 
 .

За да прекинете повик, допрете  .

Меѓународен повик

За да упатите меѓународен повик, допрете и задржете  за да внесете „+“, 
а потоа внесете го меѓународниот код за државата проследен со целосниот 
телефонски број и допрете  .

Итен повик

Ако вашиот телефон има покриеност со мрежа, изберете го бројот за итниот 
повик и допрете  за да воспоставите итен повик. Во зависност од вашата 
мрежа и земја, ова би можело да работи дури и без SIM-картичка и без да го 
напишете PIN-кодот на SIM-картичката. 
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Одговарање на повик или одбивање повик

Кога примате повик:

• Притиснете ОДГОВОРИ или лизнете ја нагоре иконата  за да одговорите;

• Притиснете ОДБИЈ или лизнете ја надолу иконата  за да одбиете;

• Допрете  за да го одбиете повикот со испраќање на однапред 
дефинирана порака.

Повикување на вашата говорна пошта 

Вашата говорна пошта е обезбедена од вашата мрежа за да се избегне 
пропуштање на повиците. Функционира како телефонска секретарка која 
можете да ја повикате во секое време. 

За да пристапите до вашата говорна пошта, допрете и задржете .

Ако примите говорна пошта, на статусната лента ќе се појави . Отворете 
го панелот со известувања и допрете Нова говорна пошта.
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Во тек на повик

За да ја прилагодите јачината на звукот во текот на повик, притиснете го 
Копчето за зголемување/намалување на јачината на звукот.

Тековниот повик се завршува.

Допрете за да го стишите тековниот повик. Допрете ја оваа икона 
повторно за да го вратите звукот од повикот.

Прикажете го бирачот.

Допрете за да го активирате звучникот за време на тековниот повик. 
Допрете ја оваа икона повторно за да го деактивирате звучникот.

Воспоставете друг повик.

Воспоставете видео-повик.

Ставете го повикот на чекање.

Спојте ги повиците за да започнете конференциски повик.

Управувајте со конференциските повици.

Префрлете ги повиците.
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 За да избегнете случајно притискање на екранот што е чувствителен 
на допир во текот на повик, екранот автоматски ќе се заклучи штом ќе 
го ставите мобилниот телефон во близина на вашето уво и ќе се 
отклучи штом ќе го оддалечите мобилниот телефон од вашето уво.

Управување со повеќе повици

Со овој телефон, можете да управувате со повеќе повици истовремено. 

Префрлање повици

Кога ќе прифатите два повика, допрете ја иконата  за да се префрлате 
меѓу двете линии. Тековниот повик ќе биде ставен на чекање, а вие ќе може 
да се вклучите во другиот повик.

Конференциски повици(1)

Можете да поставите конференциски повик на следниов начин: 

• Упатете повик до првиот учесник во конференцискиот повик. 

• Допрете  за да додадете друг повик.

• Внесете го телефонскиот број на лицето што сакате да го додадете во 
конференцијата и допрете  . Исто така, можете да додавате учесници 
преку Дневниците на повици или Контактите.

• Допрете  за да ја започнете конференцијата.

• Допрете  за да го завршите конференцискиот повик и да ја прекинете 
врската со сите учесници.

Поставки за повици

Допрете  од екранот Телефон, а потоа допрете Поставки за да ги поставите 
поставките за телефонот и контактите.

Дневник на повици

Можете да пристапите до вашите дневници на повици со допирање  од 
екранот Телефон за да ги видите пропуштените повици, појдовните повици и 
дојдовните повици.

(1) Зависи од вашиот мрежен оператор.
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Допрете еден повик за да видите информации или дополнителни операции. 
Може да започнете нов повик, да испратите порака на контактот или бројот, 
или да видите детални информации за повикот.

За да ја избришете историјата на повици на избраниот контакт или бројот, 
допрете го и задржете го контактот и изберете Избриши.

3.2 Контакти ........................................................
Контакти овозможува брз и лесен пристап до контактот што сакате да го 
добиете. 

Можете да прикажувате и креирате контакти на вашиот телефон и да ги 
синхронизирате со вашите контакти од Gmail или други апликации на интернет 
или на вашиот телефон.

Отворање на вашите Контакти

За да ги видите вашите контакти, допрете  од Фиоката со апликации.

Додајте нов контакт

• Допрете за да го отворите панелот за брзи контакти
• Допрете и задржете за да го споделите или 

избришете избраниот контакт

 Избришаните контакти ќе бидат отстранети и од другите апликации на 
телефонот или на интернет кога следниот пат ќе го синхронизирате 
вашиот телефон.
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Додавање контакт

Допрете  во списокот со контакти за да креирате нов контакт.

Од вас се бара да го внесете името на контактот и други информации за 
контактот. Лизгајте нагоре и надолу по екранот за да се движите од едно на 
друго поле.

Изберете слика или направете фотографија 
за телефонскиот контакт

Допрете за да зачувате

Допрете за да ги отворите достапните ознаки

Додај во/Отстрани од Омилени (1)

За да додадете контакт во омилените, може да го допрете контактот за да 
се прикажат деталите за контактот, а потоа допрете  за да го додадете 
контактот во омилените. 

За да отстраните контакт од омилените, допрете  на приказот со детали 
за контактот.

Уредување на вашите Контакти

За да ги уредите информациите за контактот, допрете  во екранот 
со детали за контактот.

Кога ќе завршите, допрете Зачувај.

(1) Во омилените може да се додадат контакти од телефонот и Gmail.
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Користење на панелот за брзи контакти

Допрете еден контакт за да го отворите панелот за брзи контакти.

• Допрете  или бројот за да воспоставите повик.

• Допрете  за да пратите порака.

• Допрете  за да воспоставите видео-повик.

Иконите достапни на панелот на Quick contact зависат од информациите кои 
ги имате за контактот и од апликациите и сметките на вашиот телефон.

Споделување контакти

Можете да споделите еден или повеќе контакти со другите преку праќање на 
vCard од контактот преку Bluetooth, Gmail итн.

• Од екранот Контакти, допрете го и задржете го контактот, па допрете .

• Изберете ја апликацијата за да го извршите ова дејство.
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Сметки

Контактите, податоците или други информации може да се синхронизираат 
од повеќе сметки во зависност од апликациите кои се инсталирани на вашиот 
телефон.

За да додадете сметка, допрете  од списокот со контакти, па допрете 
Поставки > Сметки > Додај сметка, или од почетниот екран, допрете 
Подесувања > Сметки > Додај сметка.

Од вас се бара да го изберете видот на сметката што ја додавате, како Google 
итн.

Како и кај поставувањето некоја друга сметка, треба да внесете детални 
информации, како корисничко име, лозинка итн.

Можете да отстраните сметка и сите поврзани информации од телефонот. 
Допрете ја сметката што сакате да ја избришете, допрете Отстрани сметка, 
а потоа потврдете.

Автоматска синхронизација

На екранот Сметки, вклучете Автоматска синхронизација на податоците 
 . Кога е активирано, сите промени во информациите на телефонот или 

онлајн автоматски ќе бидат синхронизирани едни со други.

3.3  Пораки ............................................................

Пишување нова порака

Може да креирате, уредувате, испраќате и да добивате SMS и MMS со овој 
телефон.

За да пристапите до Пораките, допрете  од Фиоката со апликации.

На екранот на листата со пораки, допрете  за да пишувате 
текстуални/мултимедијални пораки.
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Праќање текстуална порака

• За да додадете приматели, внесете број на мобилен телефон или изберете 
контакт во лентата За.

• Допрете ја лентата Текстуална порака за да го внесете текстот на пораката.

• Кога ќе завршите, допрете  за да ја пратите текстуалната порака. 

 Исто така, специфичните букви (акцентирани) ќе ја зголемат големината 
на SMS-пораката. Тоа може да предизвика кај вашиот примател да се 
испратат повеќе SMS-пораки.

Праќање мултимедијална порака

MMS ви овозможува да праќате видео-записи, слики, фотографии, анимации 
и звуци на други компатибилни мобилни уреди и адреси на е-пошта. 

SMS ќе се конвертира во MMS автоматски кога ќе се прикачат медиумски 
датотеки (слика, видео-запис, аудио-запис, слајдови итн.) или ќе се додадат 
наслов или адреси на е-пошта.

• За да пратите мултимедијална порака, внесете го телефонскиот број на 
примателот во лентата За.

• Напишете го текстот на пораката во лентата Текстуална порака.

• Допрете  за да дадете пристап до вашата локација, да пратите говорна 
порака или да прикачите датотеки.
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• Допрете  за да направите фотографија/видео-запис или да прикачите 
фотографија/видео-запис што сте ги направиле.

• Кога ќе завршите, допрете  за да ја пратите мултимедијалната порака.

Управување со пораки

Кога добивате порака, на статусната лента ќе се појави  како известување. 
Влечете ја надолу статусната лента за да го отворите панелот за известувања. 
Допрете ја новата порака за да ја отворите и да ја прочитате. Исто така, може 
да пристапите до апликацијата Пораки и да ја допрете пораката за да ја 
отворите. 

Пораките се прикажуваат како разговор. 

Допрете порака за да влезете во приказот за пишување порака:

1
2
3

4

1    Допрете за повеќе опции

2    Допрете за да пребарувате во разговорот

3    Допрете за да го повикате бројот

4   Допрете за да го зачувате бројот во Контакти или да ги видите деталите 
за контактот ако бројот бил зачуван

За да ги прилагодите поставките за пораките, допрете  и изберете Поставки 
на екранот на листата со пораки.
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3.4 Календар .......................................................
Користете го Календарот за следење на важните состаноци, закажани средби 
итн.

За приказ на календарот и креирање на настани, отворете ја папката 
апликации од Google од Почетниот екран, а потоа допрете Календар.

Повеќережимски приказ

Можете да го прикажете Календарот според Распоред, Ден, 3 дена, Седмица 
или Месец, допрете  за да изберете.

За креирање нови настани

Можете да додавате нови настани од кој било приказ на Календарот. 

• Допрете  .

• Пополнете ги сите задолжителни информации за овој нов настан. Ако се 
работи за целодневен настан, може да вклучите Целодневен  .

• Поканете луѓе на настанот. Внесете ја адресата на е-пошта на гостите што 
сакате да ги поканите со запирка за да ги одвоите. Гостите ќе примат покана 
од Календарот и од Е-пошта.

• Кога ќе завршите, допрете Зачувај во горниот дел на екранот.

За брзо да креирате настан од екраните со приказ Ден, 3 дена, Седмица, 
допрете на празно место за да изберете целна област, а потоа повторно 
допрете за да креирате нов настан.

За бришење или уредување настан

За да избришете или уредите настан, допрете на настанот за да влезете 
во екранот со неговите детали. Допрете  за да го уредите настанот или 
допрете  > Избриши за да го избришете.
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Потсетник за настан

Доколку сте поставиле потсетник за настан, иконата на претстојниот настан 
 ќе се појави на статусната лента како известување кога ќе дојде време за 

настанот. 

Допрете ја и повлечете ја статусната лента надолу за да го отворите панелот 
со известувања, допрете име на настан за да ја видите листата со известувања 
од календарот. Допрете го копчето Назад за да ги задржите потсетниците на 
чекање во статусната лента и панелот со известувања.

3.5 Часовник .......................................................
Вашиот мобилен телефон има вграден часовник.

За да го видите тековното време, повлечете нагоре на Почетниот екран, а 
потоа допрете Часовник или допрете го времето на Почетниот екран за да 
пристапите до него.

Аларм

Од екранот за Часовник, допрете Аларм за да влезете.

• Вклучете  за да го активирате алармот.

• Допрете  за да додадете нов аларм, допрете  за да зачувате.

• Допрете го моментно постојниот аларм за да внесете приказ за уредување 
на алармот.

• Допрете ИЗБРИШИ и потврдете за да го избришете избраниот аларм.

Часовник

За да ги видите датумот и времето, допрете Часовник.

• Допрете  за да додадете град од листата.
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Тајмер

Од екранот за Часовник, допрете Тајмер за да влезете.

• Допрете го даденото време за директно да го започнете одбројувањето. Или

• Поставете го времето. Допрете  за да го започнете одбројувањето. 

• Допрете  за да паузирате.

• Допрете  за да ресетирате.
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Стоперка

Од екранот за Часовник, допрете Стоперка за да влезете.

• Допрете  за да ја стартувате Стоперката.

• Допрете  за да паузирате.

• Допрете  за да ресетирате.

• Допрете  за да споделите.

Приспособување на поставките на часовникот

Допрете  за да пристапите до поставките за Часовник и Аларм.
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3.6 Калкулатор ....................................................
За решавање математички проблеми со Калкулаторот, повлечете нагоре од 
почетниот екран, па допрете  .

1
2
3

4

1    Историја на пресметки

2    Допрете за да префрлате помеѓу Основна пресметка и Научна пресметка

3    За повеќе опции за конверзија на Валута и Единица

4    Допрете за да ги бришете цифрите една по една
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3.7 Апликации за TCL

NXTVISION .....................................................................................

NXTVISION овозможува подобрување на сликите, подобрување на видео-
записите и игрите и другите функции на екранот, помагајќи му на вашиот 
екран да оживее со прекрасно визуелно подобрено искуство. 

TCL+ ..............................................................................................

TCL+ ви помага да дознаете повеќе за новостите и трендовите во рамки на 
TCL, да го подобрите вашето искуство со паметниот телефон, да ги најдете 
нашите најнови објави на социјалните мрежи итн.

Центар за поддршка ...................................................................

Центарот за поддршка ви помага да дознаете повеќе за актуелните често 
поставувани прашања, упатствата за работење, решавањето проблеми итн. 
Користете го за да ни ги испратите вашите повратни информации.

3.8 Други апликации (1)

Претходните апликации во овој дел се однапред инсталирани на вашиот 
телефон. За да преземете и инсталирате повеќе апликации од трети страни, 
користете ја апликацијата Google Play Store.

3.9 Google- апликации
Google апликациите се однапред инсталирани на вашиот телефон за да се 
подобри работната ефикасност и полесно да уживате во животот.

Во овој прирачник, апликациите се опишани во кратки црти. За деталните 
функции и водичи за корисници, погледнете ги соодветните веб-страници или 
воведот даден во апликациите.

Препорачливо е да се регистрирате со Google сметка за да уживате во сите 
функции.
(1) Достапноста на апликациите зависи од државата и од операторот.
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Chrome

Интернет-прелистувач со кој може да сурфате на интернет.

Вашите омилени страници, историја на прелистување и поставки, во рамки на 
сите уреди на кои е инсталиран прелистувачот, може да се синхронизираат со 
вашата Google сметка.

Gmail

Како интернет-базирана услуга за е-пошта на Google, Gmail се конфигурира 
кога за прв пат ќе го поставите вашиот телефон. Со оваа апликација може 
да праќате и да добивате е-пошта, да управувате со е-поштата според 
ознаките, да ја архивирате е-поштата итн. Е-поштата може автоматски да се 
синхронизира со вашата Gmail сметка.

Maps

Google Maps нуди сателитски слики, мапи на улици, 360° панорамски прикази 
на улици, сообраќајни услови во реално време и планирање маршрути за 
патување пешки, со автомобил или со јавен транспорт. Со користење на оваа 
апликација, можете да ја најдете сопствената локација, да пребарате место и 
да добиете предложена планирана маршрута за вашите патувања.

YouTube

YouTube е интернет апликација за споделување видео-записи каде корисниците 
можат да поставуваат, прегледуваат и споделуваат видео-записи. Достапната 
содржина вклучува видео-записи, телевизиски записи, музички видео-записи 
и други содржини како на пример, видео-блогирање, кратки оригинални видео-
записи и едукативни видео-записи. Поддржува функција за стримување што 
ви овозможува да започнете да гледате видео-записи речиси веднаш штом ќе 
бидат преземени од интернет.

Play Store

Служи како официјална продавница за апликации за оперативниот систем 
Android, овозможувајќи им на корисниците да прелистуваат и преземаат 
апликации и игри. Апликациите се или бесплатни, или имаат одредена цена.
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Во Play Store, пребарајте ја потребната апликација, преземете ја и потоа, 
следете го водичот за инсталација за да ја инсталирате апликацијата. 
Можете, исто така, да деинсталирате апликација, ажурирате апликација и да 
управувате со вашите преземени ставки.

Duo

Мобилна апликација за видео-разговори.

Откако ќе го потврдат својот телефонски број, корисниците можат лесно да 
повикуваат луѓе од своите листи со контакти.

Photos

Google Photos ги складира и прави резервни копии од вашите фотографии 
и видео-записи. Исто така, автоматски ги анализира фотографиите и ги 
организира во групи за да можете брзо да ги најдете фотографиите што ги 
барате.

Google Pay

Google Pay ви овозможува да вршите бесконтактно плаќање со вашиот 
телефон, што е брз, едноставен и безбеден начин за плаќање на милиони 
места - во продавници, онлајн и повеќе.

Google Assistant

Уредите може да имаат наменето хардверско копче за Google Assistant.

• Стандарден — Еднаш притиснете за да го активирате 

Стандардниот режим е ист како и стартувањето на Google Assistant со долго 
притискање на копчето за почетна страница. 

Менаџер за датотеки

Датотеки ги прикажува сите податоци зачувани на телефонот, вклучувајќи 
и на надворешната SD картичка и во внатрешната меморија, како што се 
апликации, медиумски датотеки преземени од Google Play Store, YouTube или 
од други локации; видео-записи, слики или аудио-записи што сте ги снимиле; 
други податоци префрлени преку Bluetooth, USB-кабел итн.
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4 Подесувања..................................
За да одите во Подесувања, повлечете нагоре од Почетниот екран или 
повлечете налево, а потоа допрете Подесувања  .

Исто така, можете да повлечете надолу од панелот со известувања и да 
допрете  .

4.1 Wi-Fi
Може да се поврзете на интернет кога вашиот телефон е во опсегот на 
безжична мрежа. Wi-Fi може да се користи на вашиот телефон дури и без да 
е вметната SIM картичка.

За вклучување на Wi-Fi и поврзување со безжична мрежа

• Допрете Подесувања > Wi-Fi.

• Вклучете  .

• Откако ќе се вклучи Wi-Fi, се наведуваат откриените мрежи Wi-Fi.

• Допрете мрежа Wi-Fi за да се поврзете на неа. Ако избраната мрежа е 
обезбедена, ќе треба да внесете лозинка или други акредитиви (за повеќе 
информации треба да стапите во контакт со мрежниот оператор). Кога ќе 
завршите, допрете ПОВРЗИ. 

За додавање Wi-Fi мрежа

Кога е вклучена Wi-Fi, може да додавате нови Wi-Fi мрежи во согласност со 
вашите потреби. 

• Допрете Подесувања > Wi-Fi > Додај мрежа.

• Внесете ги името на мрежата и сите други потребни информации за мрежата.

• Допрете Поврзи.
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За заборавање Wi-Fi мрежа

Со следниве чекори се спречува автоматско поврзување со мрежи кои веќе не 
сакате да ги користите.

• Вклучете Wi-Fi ако веќе не е вклучена.

• На приказот Wi-Fi допрете го името од зачуваната мрежа.

• Допрете ЗАБОРАВИ во дијалогот што ќе се отвори.

4.2 Bluetooth
Bluetooth е технологија за безжична комуникација на кратки растојанија која 
можете да ја користите за размена на податоци или за поврзување на други 
Bluetooth уреди за различни намени. 

За вклучување на Bluetooth

• Допрете Подесувања > Bluetooth.

• Вклучете  .

Името на вашиот уред ќе се појави на екранот.

За преименување на вашиот уред

• Допрете Подесувања > Bluetooth.

• Допрете Име на уредот.

• Внесете име и допрете ПРЕИМЕНУВАЈ за да потврдите.

За спојување/поврзување на вашиот телефон со Bluetooth 
уред 

За размена на податоци со друг уред, треба да го вклучите Bluetooth и да 
го споите вашиот телефон со Bluetooth уредот со кој сакате да разменувате 
податоци.

• Допрете Подесувања > Bluetooth > + Спои нов уред.

• Допрете го уредот Bluetooth со кој сакате да го споите вашиот телефон од 
листата.
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• Во дијалогот што ќе се отвори допрете СПОЈ за да потврдите.

• Ако спојувањето е успешно, вашиот телефон ќе се поврзе со уредот.

За прекинување на врската со Bluetooth уред

• Допрете  покрај уредот со кој сакате да ја прекинете врската.

• Допрете ЗАБОРАВИ за да потврдите.

Super Bluetooth
Штом ќе се поврзат два или повеќе BT уреди, Super Bluetooth ќе ви овозможи 
да ги прилагодите јачината на звукот и аудио балансот на секој BT уред и 
да калибрирате поврзан звучник за подобро да го синхронизирате звукот со 
видеото на вашиот паметен телефон.
За да добиете подобро слушачко искуство, ви предлагаме вашиот уред да се 
поврзе со најмногу четири аудио уреди истовремено.

 Ќе се појави потсетник за калибрација секогаш кога ќе се промени 
поврзаниот Bluetooth звучник. Може да се додаде трет или четврт 
Bluetooth уред само ако сте поврзани на Wi-Fi мрежа од 5GHz.

4.3 SIM-картичка и мобилна мрежа

Поставки за SIM-картичката (1)

Допрете за да изберете SIM 1 или SIM 2 за поврзување на мрежата, 
воспоставување повици и праќање SMS пораки.

Употреба на податоци

Првиот пат кога ќе го вклучите вашиот телефон со вметната SIM-картичка, тој 
автоматски ќе ја конфигурира вашата мобилна мрежна услуга: 2G, 3G, 4G или 
5G. 

Штедење податоци

Со активација на Штедење податоци, можете да ја намалите употребата на 
податоци така што ќе спречите некои апликации да праќаат или примаат 
податоци во позадина.

(1) Само за две SIM-картички.
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Мобилни податоци

Ако мрежата не е поврзана, можете да вклучите  Мобилни податоци.

Ако не треба да пренесувате податоци на мобилни мрежи, исклучете 
Мобилни податоци за да избегнете високи трошоци за употреба на податоци 
на мобилните мрежи од локалните оператори, особено ако немате договор за 
мобилни податоци.

 Употребата на податоци се мери од страна на вашиот телефон и може 
да се разликува од мерката што ја добил вашиот оператор.

Авионски режим

Вклучете  Авионски режим за истовремено да ги деактивирате сите 
безжични врски вклучувајќи Wi-Fi, Bluetooth и други. 

Хотспот и врзување

За да ја споделувате податочната врска од вашиот телефон преку Wi-Fi, 
Bluetooth, USB и Етернет врзување, или како мобилен хотспот, одете во 
Подесувања > SIM-картичка и мобилна мрежа > Хотспот и врзување за да 
ги активирате овие функции.

За да го преименувате или обезбедите вашиот мобилен хотспот

Кога е активиран вашиот мобилен хотспот, може да ја преименувате Wi-Fi 
мрежата на вашиот телефон (SSID) и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

• Допрете Подесувања > SIM-картичка и мобилна мрежа > Хотспот и 
врзување > Мобилен хотспот.

• Допрете Име на хотспот за да ја преименувате мрежата SSID или да 
поставите обезбедување на вашата мрежа.

• Допрете ОК.

 Функциите погоре може да предизвикаат дополнителни трошоци за 
мрежата од вашиот мрежен оператор. Дополнителните трошоци може, 
исто така, да бидат наплатени и во области каде сте во роаминг.

Приватен DNS

Допрете за да изберете режим на приватен DNS.



51

4.4 Поврзани уреди

VPN

Виртуелните приватни мрежи (VPN) ви овозможуваат да се поврзете со 
ресурсите внатре во обезбеден локална мрежа однадвор од мрежата. VPN 
мрежите се најчесто употребувани од страна на корпорации, училишта и 
други институции за нивните корисници да можат да пристапуваат до ресурси 
од локалната мрежа кога се надвор од мрежата или кога се поврзани на 
безжична мрежа.

За додавање VPN

• Допрете Подесувања > Поврзани уреди > VPN, а потоа допрете  .

• На приказот што ќе се отвори следете ги упатствата од вашиот мрежен 
администратор за да ја конфигурирате секоја компонента од поставувањата 
за VPN.

• Допрете ЗАЧУВАЈ.

VPN ќе биде додадена во листата на приказот за поставки за VPN.

 Пред да додадете VPN, треба да поставите заклучување на екранот за 
вашиот телефон,

За поврзување со/исклучување од VPN

За поврзување со VPN:

• Допрете Подесувања > Поврзани уреди > VPN.

• Се прикажуваат мрежите VPN што сте ги додале. Допрете ја VPN со која 
сакате да се поврзете.

• Во дијалогот што ќе се отвори внесете ги бараните акредитиви и допрете 
ПОВРЗИ.

За исклучување од VPN:

• Допрете ја VPN од којашто сакате да се исклучите. Во рамката за дијалог 
што ќе се појави, допрете ИСКЛУЧИ.
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За уредување/бришење VPN

За уредување VPN:

• Допрете Подесувања > Поврзани уреди > VPN.

• Се прикажуваат мрежите VPN што сте ги додале. Допрете ја иконата  
која се наоѓа до VPN што сакате да ја уредите.

• По уредувањето допрете ЗАЧУВАЈ.

За бришење на VPN

• Допрете ја иконата  која се наоѓа до избраната VPN, а потоа допрете 
ЗАБОРАВИ за да ја избришете.

NFC 

Вклучете  за да активирате NFC.

Функцијата овозможува размена на податоци кога телефонот допира друг 
уред.

Емитување

Можете да користите Емитување за екранот на вашиот телефон да го 
прикажете на вашиот телевизор и да прикажувате или споделувате содржини 
како што се телевизиски емисии, филмови, фотографии, игри и веб-страници 
од поддржани апликации.

USB
Со помош на USB-кабелот, може да го полните вашиот уред, да пренесувате 
датотеки или фотографии (MTP/PTP) помеѓу вашиот телефон и компјутерот.

За поврзување на вашиот телефон на компјутер

• Употребете го USB-кабелот што доаѓа со вашиот телефон за да го поврзете 
телефонот со отворот за USB на вашиот компјутер. Ќе добиете известување 
дека USB-то е поврзано.

• Отворете го панелот со известувања и изберете на кој начин сакате да ги 
пренесувате датотеките или допрете Подесувања > Поврзани уреди > 
USB за да изберете. Стандардно, избрано е Наполни го овој уред. 
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 Пред да користите MTP, проверете дали сте инсталирале драјвер 
(Windows Media Player 11 или понова верзија). 

Печатење

Допрете Печатење за да ги активирате Услугите за печатење. Можете да ја 
изберете вашата Стандардна услуга за печатење.

Хромбук(1)

Ако вашиот телефон е поврзан со Хромбук уред, тогаш можете да испраќате 
пораки од вашиот компјутер, да ја споделувате Интернет-врската на вашиот 
телефон и да го поедноставите отклучувањето итн.

Допрете  за да пристапите до повеќе поставки.

Споделување во близина

Вклучете  за да ја активирате оваа функција.

Поставката за видливост на вашиот телефон контролира кој може да 
споделува со вас додека е отклучен вашиот екран.

Пред да користите Споделување во близина, треба:

• да имате креирано и да се имате најавено на сметката.

• Поставките за Bluetooth и Локација да се вклучени.

• Да биде вклучен привремен Wi-Fi-хотспот за да споделувате датотеки.

Android Авто

Откако ќе ја креирате и ќе се најавите на вашата сметка, апликациите од 
телефонот ќе можат да се користат на екранот на вашиот автомобил.

4.5 Почетен екран и заклучување на екран
Со ова мени, поставете ги апликациите на вашиот почетен екран, изберете ги 
вашите омилените позадини и стилови на теми итн.

(1) Функциите се разликуваат според уредот.
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Џебен режим

Вклучете  Џебен режим за да спречите вршење на случајни операции 
на вашиот телефон кога се наоѓа во вашиот џеб или чанта.

4.6 Екран

Ниво на осветленост

Рачно прилагодете ја осветленоста на екранот.

Прилагодлива осветленост

Вклучете  за автоматски да ја прилагодите осветленоста на екранот.

Осветленост на режимот на темна светлина

Рачно прилагодете ја осветленоста на екранот во режим на темна светлина.

Темен режим

Празниот простор на екранот ќе стане црн во овој режим, олеснувајќи го 
гледањето во екранот или читањето на придушена светлина.

Режим за удобност на очите

Режимот за удобност на очите може ефикасно да го намали зрачењето на 
сина светлина и да ја прилагоди температурата на бојата за ублажување на 
заморот во очите. Исто така, можете да креирате прилагоден распоред според 
кој ќе го вклучувате.

Мирување

Поставете време за неактивност на екранот.

Брзина на освежување

Изберете брзина на освежување.
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Големина на фонт

Лизнете за текстот на екранот да го направите помал или поголем.

Автоматско ротирање на екран

Изберете дали екранот да се ротира автоматски или не.

Статусна лента и dotch

Со ова мени, можете да го вклучите/исклучите прикажувањето на брзината 
на мрежата, да го поставите стилот на статусната лента, да изберете дали 
иконите за известувањата да се преклопени и како да се прикажува процентот 
на батеријата.

Повеќе поставки за приказ

Штедење на екран

Допрете за да го поставите тековното штедење на екранот како Бои или 
Фотографии, како и кога да започне штедењето на екранот.

Апликации на цел екран

Повеќето апликации што се инсталирани на телефонот автоматски ќе се 
прилагодат на приказот на цел екран без да ги поставувате рачно.

За апликациите што не се прилагодуваат автоматски на приказот на цел 
екран, може да одите во Подесувања > Екран > Повеќе поставки за приказ 
> Апликации на цел екран за да ги поставите.

4.7 Звук и вибрации
Користете ги поставките за Звук и вибрации за да конфигурирате многу аспекти 
на мелодиите за повици, музиката и другите поставки за аудио-записи.

Мелодија за телефонот и вибрации

Поставете ја мелодијата на ѕвонење на дојдовниот повик, исто така вклучете/
исклучете вибрирање за повиците или изберете телефонот само да вибрира.
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Претпочитани параметри за Не вознемирувај

Ако не сакате вашиот телефон или мелодиите за информации да ве 
вознемируваат додека работите или одмарате, можете да го поставите 
режимот Не вознемирувај. 

Двапати повлечете ја статусната лента надолу за да пристапите до панелот за 
брзи поставки и допрете  за да го вклучите Не вознемирувај.

Други звуци и вибрации

Поставете тонови за тастатурата за бирање, звуци за заклучување на екранот, 
звуци за допирање, вибрирање при допир, предупредувања за итни случаи.

4.8 Известувања
Во поставките за Известувања, можете да поставите беџови за иконите на 
аликациите, брзи поставки за заклучување на екранот итн.

4.9 Копчиња и гестови

Навигација низ системот

Изберете го изгледот на вашето омилено копче за навигација (користете само 
за навигација со копчиња).

Гестови

За да поставите одредени гестови за практична употреба, како на пример 
преврти за стишување, снимка на екран со 3 прсти, поделен екран итн.

Копче за вклучување/исклучување

За да ги вклучите/исклучите брзите кратки функции во врска со Копчето 
за вклучување/исклучување, како и менито на Копчето за вклучување/
исклучување.
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4.10 Напредни функции

Заштита на приватноста

За да ја заштитите вашата приватност, можете да го активирате/деактивирате 
типот на известувања и потсетници што ќе ги прикажува вашиот телефон, а и 
дали личните информации се видливи на вашиот телефон или не.

Далечинско заклучување

Далечинското заклучување ќе го стави вашиот телефон во изгубен режим 
со испраќање на текстуална порака што содржи специфична команда. Кога 
е активиран во изгубен режим, телефонот ќе се заклучи, а на екранот ќе се 
прикаже копчето за бирање. Со допирање на копчето за бирање, директно ќе 
го контактирате вашиот контакт за итни случаи.

Допрете ПОСТАВИ СЕГА за да поставите опции како што се шема, лозинка, 
контакти за итни случаи итн.

Брзо стартување со отпечаток од прст

Вклучете  за да активирате Брзо стартување со отпечаток од прст. 
Двапати допрете го сензорот за отпечаток од прст за да го активирате панелот 
за брз почеток. Максималниот број на апликации што можат да се стартуваат 
на овој начин е четири.

• Лизнете  за да го смените списокот.

• Допрете  за да додадете.

• Допрете  > Уреди > избери апликација >  за да отстраните.

Режим на игра

Во овој режим, можете да го овозможите режимот НЕ ВОЗНЕМИРУВАЈ додека 
играте, да спречите случајни допири и да ги оптимизирате перформансите на 
играта.
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Режим со една рака

Намалете ја површината за приказ на екранот и ракувајте со телефонот со 
една рака. 

До оваа функција може да се пристапи во панелот за брзи поставки со 
допирање на иконата .

Снимач на екран

Поставете ги резолуцијата на видео-записите и звукот.

За да го активирате Снимачот на екран, допрете ја иконата  во панелот за 
брзи поставки.

Повеќе корисници

Функцијата Повеќе корисници ви овозможува да го споделувате вашиот уред 
со други додека вашите лични или професионални информации остануваат 
приватни.

За да се подобри приватноста помеѓу корисниците, секој корисник треба да 
постави заклучување на екранот. Заклучувањето на екранот го спречува пристапот 
на другиот корисник до информациите во различниот кориснички профил.

4.11 Паметно управување
Паметно управување гарантира дека вашиот телефон работи во врвна 
форма со автоматско скенирање и оптимизирање на употребата на податоци 
за да се зачуваат нивоата на батеријата, да се управува со меморијата и да 
се заштити телефонот од закани по безбедноста.

Ограничувањето на автоматското стартување на апликациите може да 
направи системот да работи побрзо и да го продолжи векот на траење на 
батеријата.

Исто така, можете рачно да направите некои опции за понатамошно 
оптимизирање.
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4.12 Безбедност и биометрика

Заклучи екран

Изберете еден метод како што е Влечење, Шема, PIN или Лозинка за да го 
отклучите екранот.

Отпечаток од прст

Употребете го вашиот Отпечаток од прст за да го отклучите екранот или 
апликацијата.

Пристапете за да додадете отпечаток од прст или да вклучите/исклучите 
повеќе опции.

Отклучување со лице

Отклучувањето со лице ви овозможува да го отклучите уредот со податоците 
за вашето лице. Поставете го според чекорите што се дадени на екранот.

Гледајте да сте свртени кон екранот на телефонот кога користите препознавање 
на лице.

ЗАБЕЛЕШКА: треба да поставите шема, PIN или лозинка пред да го користите 
Копчето за лице.

Паметно заклучување

Паметно заклучување го држи вашиот уред отклучен кога е на безбедно со 
вас и заклучен кога ќе открие дека сте го спуштиле на земја.

Заклучување на апликација

Заклучувањето на апликации може ефикасно да ви ја заштити приватноста 
така што ќе заклучи некои апликации со шема или отпечаток од прст. Одете во 
Подесувања > Безбедност > Заклучување на апликации за да ги поставите 
форматот на заклучување, времето на заклучување и да ги изберете 
апликациите што сакате да ги заклучите.
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Друго

Исто така, можете да поставите Брза помош, Заклучување на SIM-
картичката, Закачување на екран итн.

4.13 Локација
Допрете за да поставите дали да ѝ дозволите на некоја апликација да 
пристапува до локацијата на вашиот уред. Можете да поставите да се дозволи 
постојан пристап или само додека апликацијата е во употреба.

4.14 Приватност
За да си ја заштитите приватноста, можете да поставите на апликацијата да ѝ 
биде дозволен или забранет пристап до вашата локација, SMS, телефон итн. 
Исто така, дали да ги покажува лозинките или не, да ги избира активностите 
и информациите што сакате да се зачуваат на Google.

4.15 Апликации
Допрете за да се прикажат детали за апликациите што се инсталирани 
на вашиот телефон, заради управување со нивните податоци или нивно 
запирање. 

Во менито Управување со дозволи на некоја апликација, можете да дадете 
дозволи за апликацијата, како на пример, да ѝ дозволите на апликацијата 
пристап до вашата Камера, Контакти, Локација итн. 

4.16 Меморија
Влезете во Подесувања > Меморија за да ја проверите искористеноста на 
меморискиот простор и да ослободите повеќе кога ќе биде потребно.

4.17 TCL сметка
TCL сметката им обезбедува на корисниците услуга за управување со уредите 
и апликациите на TCL.
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4.18 Сметки
Допрете за додавање, отстранување и управување со вашите сметки за 
е-пошта и други поддржани сметки. Исто така, можете да ги користите 
овие поставки за да ги контролирате опциите за тоа како сите апликации 
ги испраќаат, примаат и синхронизираат податоците; т.е. дали ова се прави 
автоматски, според распоредот за секоја апликација, или тоа воопшто не е 
така.

Допрете Додај сметка за да додадете сметка за избраната апликација.

4.19 Дигитална благосостојба и родителски 
надзор

Во ова мени можете да најдете колку време сте потрошиле на телефонот, 
па дури и на секоја апликација. Можете да го прилагодите временското 
ограничување за користење на телефонот за да осигурате здрав и балансиран 
живот.

Згора на тоа, родителите можат да го ограничат времето на користење на 
своите деца за да управуваат со нивните навики за пребарување.

4.20 Google
Допрете за да ги конфигурирате вашата Google сметка и поставките за услуги.

4.21 Пристап
Користете ги поставките за пристап за конфигурирање додатоци за пристап 
што сте ги инсталирале на вашиот телефон.

4.22 Систем

За телефонот
Видете ги основните информации за вашиот телефон како што се име на 
моделот, CPU, камера, резолуција итн.
Исто така, можете да ги проверите и правните информации, бројот на 
програмскиот пакет, статусот и другите спецификации.



62

Ажурирање на системот

Ако сакате да го ажурирате системот, допрете ПРОВЕРИ ДАЛИ ИМА 
АЖУРИРАЊА (погледнете во “5 FOTA Upgrade”). 

Ажурирање на АПЛИКАЦИИТЕ

Допрете за да ја проверите и/или инсталирате новата системска апликација.

Допрете  за да поставите повеќе опции.

Јазици и внесување

Допрете за да ги конфигурирате поставките за јазик, тастатурата на екранот, 
поставките за гласовно внесување, брзината на покажувачот итн.

Датум и време

Користете ги поставките за Датум и време за да ги приспособите кон вашите 
склоности за тоа како да се прикажуваат датумот и времето.

Резервна копија

Вклучете  за да направите резервна копија на поставките на вашиот 
телефон и на другите податоци од апликациите на серверите на Google. Ако 
го замените вашиот телефон, поставките и податоците од кои сте направиле 
резервна копија ќе се вратат на новиот телефон кога ќе се најавите со вашата 
Google сметка.

Опции за прогрмери

За да ја активирате оваа функција, одете во Подесувања > Систем > За 
телефонот, а потоа допрете Број на програмски пакет 7 пати. Сега, Опциите 
за програмери се достапни. Опциите за програмери содржат поставки што се 
корисни за развивање Android апликации.

Ресетирај
Допрете за да ги ресетирате сите мрежни поставки и претпочитани параметри 
за апликациите, нема да ги изгубите вашите податоци со овие поставки.
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Ако е избрано Ресетирање на фабричките податоци, ќе се избришат сите 
податоци во внатрешната меморија на вашиот телефон, направете резервна 
копија од податоците пред да ресетирате.

Регулаторни и безбедносни информации
Допрете за да ги видите информациите за производот како што се Модел на 
производот, Име на производителот, Адреса на производителот, IMEI, CU 
референца, ID на декларацијата за Bluetooth итн.

Програма за подобрување на корисничкото искуство
Допрете за да се приклучите на Програмата за подобрување на корисничкото 
искуство за да можеме да продолжиме да го подобруваме дизајнот на нашите 
производи и целокупното корисничко искуство.
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5 FOTA Upgrade
За да го ажурирате софтверот на вашиот телефон, употребете ја FOTA 
Upgrade (Фирмвер преку воздух). 

За да пристапите до ажурирањата, од списокот со апликации, допрете 
Подесувања > Систем > Ажурирање на системот. Пред да пребарате 
ажурирања, вклучете податочна врска или Wi-Fi. 

Со вклучен Wi-Fi, системот може да открие дали е достапна нова верзија на 
фирмверот, и ако е така, почнува автоматски да го презема. Штом ќе заврши, 
појавувачкиот дијалог ќе ви даде опција да го ажурирате вашиот телефон сега 
или подоцна.

Ако Подесувања > Систем > Ажурирање на системот >  > Поставки за 
ажурирање > Автоматско ажурирање е исклучено, појавувачкиот дијалог ќе 
ве праша дали сакате да ја преземете новата верзија на фирмверот која ја 
открил телефонот или пак сакате да ја игнорирате.

Ако имате само мобилна мрежна врска, ќе добиете само известување што ќе 
се појави во статусната лента.

Во текот на преземањето или на ажурирањето FOTA, за да се избегнат грешки 
при лоцирањето на точните пакети за ажурирање, не треба да ја менувате 
својата стандардна локација за меморирање.
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6 Проблеми и решенија
Пред да стапите во контакт со сервисниот центар, еве неколку упатства кои ќе 
ви помогнат да ги решите проблемите околу вашиот уред:
• За оптимално работење, целосно наполнете ја батеријата.
• За подобрување на изведбата на телефонот, отстранете ги непотребните 

датотеки или апликации од вашиот телефон.
• Ажурирајте го софтверот на вашиот телефон преку Подесувања > Систем 

> Ажурирање на системот.
• Ресетирајте го вашиот телефон преку Подесувања > Систем > 

Ресетирај > Ресетирање на фабрички податоци. Друг метод е со 
задржување на копчето за Вклучување/Исклучување и копчето за 
Зголемување на јачината на звукот истовремено кога телефонот се 
исклучува. Отпуштете го копчето за вклучување/исклучување кога вибрира 
уредот, а потоа изберете Избриши податоци / фабричко ресетирање >  
Ресетирање на фабрички податоци за да ресетирате. Сите податоци 
на вашиот телефон ќе бидат трајно изгубени. Строго се препорачува да 
направите целосна резервна копија на податоците од телефонот пред да го 
ресетирате.

и извршете ги следните проверки:

Мојот телефон не може да се вклучи или е блокиран
• Кога телефонот не може да се вклучи, полнете го телефонот најмалку 

20 минути за да се добие потребната минимална енергија на телефонот. 
Потоа, вклучете го повторно.

• Кога телефонот ќе заглави во циклус во текот на анимацијата при вклучување, 
и не може да се пристапи до корисничкиот интерфејс, притиснете го Копчето 
за вклучување/исклучување и задржете го притиснато за да извршите 
ресетирање. Со ова ќе се отстрани секој проблем поврзан со стартување на 
оперативниот систем, настанат од апликации од трети лица.

• Ако не работи ниту еден од методите, ресетирајте го телефонот со 
истовремено притискање на Копчето за вклучување/исклучување и 
Копчето за зголемување на јачината на звукот. Отпуштете го копчето за 
вклучување/исклучување кога вибрира уредот, а потоа изберете Избриши 
податоци / фабричко ресетирање > Ресетирање на фабрички податоци 
за да ресетирате. 
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Мојот телефон нема реагирано неколку минути
• Ако вашиот телефон не реагира, исклучете го со притискање и задржување 

на копчето за Вклучување/Исклучување додека не се исклучи, а потоа, 
стартувајте го повторно.

• Ако и натаму не работи, ресетирајте го телефонот.

Мојот мобилен телефон се исклучува сам
• Проверете дали екранот е заклучен кога не го користите телефонот и 

осигурете се дека копчето за Вклучување/Исклучување не е случајно 
притиснато додека е отклучен екранот.

• Проверете го нивото на наполнетост на батеријата.
• Ако и натаму не работи, ресетирајте го телефонот или ажурирајте го 

софтверот.

Мојот мобилен телефон не се полни правилно
• Осигурајте се дека го користите полначот TCL кој се испорачува со 

телефонот.
• Проверете дали батеријата не е целосно испразнета; ако батеријата е 

целосно празна подолго време, потребно е околу 20 минути за да се 
прикаже индикаторот за полнење на батеријата на екранот.

• Проверете дали полнењето се изведува под нормални услови 0°C (32°F) до 
40°C (104°F).

• Кога сте во странство, внимавајте влезниот напон да биде компатибилен.

Мојот телефон не може да се поврзе на мрежа или се прикажува пораката 
„Нема услуга“
• Обидете се да ја поврзете мрежата со преместување на друга физичка 

локација.
• Проверете ја мрежната покриеност кај вашиот оператор.
• Проверете кај вашиот оператор дека вашата SIM картичка е важечка.
• Обидете се да се поврзете подоцна ако мрежата е преоптоварена.

Мојот телефон не може да се поврзе на интернет
• Проверете дали услугата за пристап на интернет на вашата SIM картичка е 

достапна.
• Проверете ги поставките за интернет врска на вашиот телефон.
• Проверете дали сте на локација со мрежна покриеност.
• Обидете се да се поврзете подоцна или на друга локација.
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Невалидна SIM картичка
• Проверете дали SIM картичката е внесена точно.
• Проверете дали чипот на вашата SIM картичка е оштетен.
• Проверете дали услугата е достапна на SIM картичката.

Мојот телефон не може да воспоставува појдовни повици
• Осигурајте се дека бројот што сте го повикале е важечки и дека сте допреле 

на  .
• За меѓународни повици, проверете ги кодовите на земјата и подрачјето.
• Проверете дали вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е 

преоптоварена или недостапна.
• Проверете го вашиот претплатнички статус кај операторот (кредит, важечка 

SIM картичка, итн.).
• Уверете се дека не сте забраниле појдовни повици.
• Уверете се дека вашиот телефон не е во авионски режим.

Мојот телефон не може да прима дојдовни повици
• Проверете дали вашиот мобилен телефон е вклучен и поврзан на мрежа 

(проверете дали мрежата е преоптоварена или недостапна).
• Проверете го вашиот претплатнички статус кај операторот (кредит, важечка 

SIM картичка, итн.).
• Уверете се дека не сте поставиле препраќање на дојдовните повици.
• Уверете се дека не сте забраниле некои повици.
• Уверете се дека вашиот телефон не е во авионски режим.

Името/бројот на повикувачот не се покажува кога се прима повик
• Проверете дали сте претплатник на оваа услуга кај вашиот оператор.
• Вашиот повикувач можеби го сокрил своето име или својот број.

Не можам да ги најдам моите контакти
• Проверете дали SIM картичкате е скршена.
• Проверете дали SIM картичката е правилно вметната.

Квалитетот на звукот од повиците е лош
• Прилагодете ја јачината на звукот во тек на повик со притискање на Копчето 

за јачина на звукот.
• Проверете ја мрежната јачина. Преместете се на локација каде што има 

сигнал со поголема јачина.
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• Проверете дали се чисти приемникот, конекторот и звучникот на вашиот 
телефон.

Не можам да ги користам опциите опишани во прирачникот
• Проверете кај вашиот оператор за да се уверите дека вашата претплата ја 

содржи оваа услуга.
• Осигурајте се дека за оваа функција не е потребен TCL прибор.

Кога ќе изберам број од моите контакти, не можам да го повикам бројот
• Осигурајте се дека правилно сте го меморирале бројот во вашите контакти.
• Проверете дали правилно сте го избрале кодот на државата кога повикувате 

меѓународен број.

Не можам да додадам контакт
• Проверете дали именикот на вашата SIM-картичка не е полн; избришете 

некои контакти или зачувајте ги контактите на телефонот.

Моите повикувачи не можат да остават пораки во мојата говорна пошта
• Контактирајте со вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста 

на услугата.

Не можам да пристапам до мојата говорна пошта
• Проверете дали бројот на говорната пошта на вашиот оператор е правилно 

внесен во „Број на говорна пошта".
• Ако мрежата е зафатена, обидете се подоцна.

Не можам да праќам и примам MMS пораки
• Проверете ја меморијата на вашиот телефон бидејќи може да е полна.
• Контактирајте го вашиот мрежен оператор за да ја проверите достапноста 

на услугата и параметритe за MMS.
• Проверете го бројот на центарот на серверот или вашиот MMS профил кај 

вашиот оператор.
• Центарот на серверот може да е презафатен. Обидете се повторно подоцна.

PIN кодот е заклучен од SIM картичката
• Контактирајте го вашиот мрежен оператор за да го добиете PUK кодот 

(Персонален клуч за отклучување).

Не можам да го поврзам мојот телефон со мојот компјутер
• Проверете дали USB портата е оштетена. Ако не функционира, обидете се 

со друга USB порта на вашиот компјутер.
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• Проверете дали двигателите за USB се правилно инсталирани.
• Ако користите компјутер со Windows, проверете дали поддржува режим 

MTP. Ако користите Mac, проверете дали сте инсталирале Android File 
Transfer од www.android.com/filetransfer/.

Не можам да преземам нови датотеки
• Осигурете се дека има доволно меморија на телефонот за вашето 

преземање.
• Изберете ја microSD картичката за да ги снимите датотеките кои ги 

преземавте.
• Проверете го статусот на вашата претплата кај вашиот оператор.

Телефонот не може да се открие од други преку Bluetooth
• Проверете дали Bluetooth-от е вклучен и дека вашиот мобилен телефон е 

видлив за останатите корисници.
• Обезбедете двата телефона да се во опсегот на детекција на Bluetooth.

Батеријата се троши пребрзо
• Осигурете се дека го почитувате целосното време на полнење (минимум 

150 минути).
• По делумно полнење, индикаторот за наполнетост на батеријата може да 

не биде прецизен. Почекајте најмалку 20 минути откако ќе го извадите 
полначот за да добиете прецизна индикација.

• Прилагодете ја светлината на екранот по потреба.
• Продолжете го автоматското времетраење за проверка на е-пошта на 

подолг интервал.
• Ажурирајте ги вестите и информациите за времето рачно или зголемете го 

интервалот за нивна автоматска проверка.
• Исклучете ги заднинските апликации кога не ги користите подолг период.
• Исклучувајте ги функциите Bluetooth, Wi-Fi или GPS кога не се во употреба.

Tелефонот се загрева по долги повици, играње игри, сурфање на 
интернет или по употреба на други сложени апликации
• Ова загревање е нормална појава поради прекумерна обработка на податоци 

од страна на системот за централно процесирање. Со прекинување на 
горенаведените активности, телефонот ќе ја врати нормалната температура.
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По ресетирање на фабричките податоци, не можам да го користам мојот 
телефон без да ги внесам податоците за најава на Google сметката
• По ресетирање на фабричките податоци, потребно е да ги внесете 

податоците за најава на оригиналната Google сметка кои биле употребени 
на овој телефон.

• Ако не се сеќавате на податоците за најава на Google сметката, извршете 
ја постапката за обновување на Google сметката.

• Ако и натаму не можете да пристапите до вашиот телефон, однесете го 
во овластен сервисен центар, но имајте предвид дека тоа нема да биде 
покриено со гаранцијата.

Заборавив одредени лозинки/кодови/клучеви за мојот телефон
• Извршете ресетирање на фабричките податоци.
• Ако и натаму не можете да пристапите до вашиот телефон, однесете го 

во овластен сервисен центар, но имајте предвид дека тоа нема да биде 
покриено со гаранцијата.
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7 Спецификации
Платформа: 
• Qualcomm® Snapdragon™ SM6115

OS: 
• Android 11, TCL UI

Меморија: 
• 128 GB ROM + 4 GB RAM

Димензии (ДxШxВ): 
• 166,2 x 76,9 x 9,1 mm

Тежина: 
• 199g

Екран: 
• 6,67-инчен екран на допир со резолуција на екранот од 1080x2400 пиксели

Мрежа:
• GSM 850/900/1800/1900
• UMTS B1/2/5/8
• LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41(2535~2655MHz)

GPS: 
• GPS (со A-GPS)/GLONASS/BeiDou/Galileo

Поврзување:
• Bluetooth 5.1
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac за 2,4GHz и 5GHz
• 3,5 mm аудио приклучок
• Тип-C USB 2.0

Камера:
• Задна камера: 48Mp + 8Mp супер широко + 2Mp FF макро + 2Mp FF 

длабочина
• Предна камера: 16MP
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Поддржани аудио и видео формати: 
• Стандарден опсег на Android ( AAC LC, AAC+, подобрен AAC+, AMR-NB, 

AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE)
• HEVC, H.264, MPEG-2, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid

Батерија (1): 
• Капацитет: 5000 mAh

Отвор за експанзиона картичка:
• microSD™ мемориска картичка

 (Достапност на microSD-картичката до 1TB)

Сензори:
• G-сензор
• Сензор за светлина
• Сензор на близина
• E-компас
• Gyro

Забелешка: Спецификациите се предмет на измена без претходно 
известување.

(1) Оригиналната батерија има поминато ригорозни инспекции за безбедност и ги 
исполнува стандардите за квалификација, додека употребата на неоригинални 
батерии може да претставува опасност.
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8 Прибор
Стандарден прибор

• Полнач

• USB-кабел

• Проѕирна школка

• Pin-код за SIM-картичката

• Водич за брзо започнување

• Лист со безбедносни информации за производот 

 • Приборот зависи од земјите.
• Користете ги само батериите TCL, полначите и приборот вклучени 

во пакувањето со вашиот уред.
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9 Лиценци

microSD логото е заштитен знак.

Bluetooth знакoт и логото се во сопственост на Bluetooth SIG, 
Inc. и секоја употреба на такви знаци од TCL Communication 
Ltd. и нивните партнери е под лиценца. Други заштитни знаци 
и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици. 
TCL T774H Bluetooth Декларација ID D054292

Логото Wi-Fi е ознака за сертификација на Wi-Fi Alliance.
Со оваа опрема може да се работи во сите европски држави. 

Фреквентниот појас од 5150-5350 MHz е ограничен да може да се користи 
само во затворен простор.

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT

CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI

SK FI SE NO IS LI CH TR UK (NI)

Google, логото Google, Android, логото Android, Google Search 
TM, Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store и 
Hangouts TM се трговски марки на Google Inc.

Роботот Android е репродуциран или модифициран од дело создадено и 
споделено од страна на Google и се користи според условите опишани во 
Creative Commons 3.0 Attribution License (текстот ќе се појави кога ќе допрете 
Правни работи на Google во Подесувања > Систем > За телефонот > 
Правни информации) (1). 

Купивте производ кој користи софтвер со отворен код (http://opensource.org/) 
програми mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd во предметниот код и други 
програми од отворени извори лиценцирани од GNU General Public License и 
Apache License.

(1) Може да не е достапно во сите држави.
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Ние ќе ви обезбедиме целосна копија од соодветниот извор на кодови на 
ваше барање во рок од три години од дистрибуцијата на производот од страна 
на TCL Communication Ltd.

Можете да ги преземете изворните кодови од https://sourceforge.net/projects/
tcl-mobile/files/. Обезбедувањето на изворниот код е бесплатно од интернет.

Со ова истакнуваме дека гаранцијата за крајниот корисник за повреда на 
правата на интелектуална сопственост е ограничена само за земјите од ЕУ/
ЕЕО/Швајцарија.

Ако Производот е извезен, земен или се користи од крајниот клиент 
или од крајниот корисник надвор од ЕУ/ЕЕО/Швајцарија, гаранцијата или 
обештетувањето на производителот и неговите добавувачи во однос на 
Производот истекува (вклучувајќи и надомест на штета во однос на кршење 
на правата од интелектуална сопственост).



За повеќе информации како да го користите телефонот, одете на tcl.com и преземете го целосниот 
прирачник за корисници. Веб-страницата ќе ви даде и одговори на често поставуваните прашања.


