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Брзи поставки на телефон со Android
Научете како да пристапувате до вообичаените 
поставки брзо и лесно.
Брзите поставки на вашиот телефон со Android 
ви овозможува да пристапувате бргу до корисните 
поставки. Можете да ги користите за да го прилагодите 
режимот за звук на вашиот телефон и осветленоста на 
екранот, и да пристапувате бргу до функциите за Wi-Fi, 
мобилни податоци и светилка. 

Што ќе ви треба
Пред да почнете, проверете дали вашиот телефон е 
целосно полн и дали го покажува Почетниот екран. Исто 
така, софтверот на вашиот оперативен систем треба да 
биде целосно ажуриран на најновата верзија.
Запомнете, постојат голем број различни брендови 
телефони со Android и сите тие функционираат малку 
различно. Некои од екраните на вашиот телефон може 
да изгледаат малку поинаку од оние во овој водич, но 
сепак можете да ги следите упатствата.

Првите чекори
Функцијата Брзи поставки собира на едно место голем 
дел од функциите што најчесто ги употребувате на 
вашиот телефон со Android, така што не мора да ги 
барате во списоците и менијата. 
Можете да ја отворите Брзи поставки во секое време, 
без оглед дали се наоѓате во некоја апликација, вршите 
повик или разгледувате веб-страница. 

1.  Ставете го прстот на горната рамка, а тоа е црната 
или белата област што го опкружува екранот.

2.  Поминете со прстот по екранот одгоре надолу 
за да го отворите панелот со Брзи поставки. Ќе 
забележите икони за некои вообичаени поставки, 
но за да ги видите сите поставки што ви требаат, 
ќе треба да го отворите целосниот панел со Брзи 
поставки. За да го сторите тоа, поминете повторно 
со прстот надолу на панелот со Брзи поставки.

3.  Кога ќе завршите со користење на панелот 
со Брзи поставки, можете да допрете или да 
поминете со прстот каде било на екранот надвор 
од панелот за да го затворите.

Чекорите во овој водич може да 
изгледаат различно од оние на 
вашиот телефон, но би требало 
да бидат доволно слични за да 

можете да ги следите.

Поминете со прстот надолу од 
горниот дел на рамката за да го 

отворите панелот со Брзи поставки, 
а потоа поминете повторно со 

прстот надолу за да го отворите 
целосниот панел со Брзи поставки.
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Приспособување на осветленоста на 
екранот
Една од првите контроли што ќе ги забележите на 
панелот Брзи поставки е хоризонталната лизгачка 
лента. Таа ја контролира осветленоста на екранот.

1.  Ставете го прстот на панелот и движете го лизгачот 
надесно за да го направите екранот посветол. 
Ова е корисно кога сакате да го користите вашиот 
телефон на силно сончево светло.

2.  Преместете го прстот налево за да ја намалите 
осветленоста на екранот. Можете да го правите 
ова во потемна соба или навечер.

3.  Тргнете го прстот од лизгачот за да ја поставите 
осветленоста на нивото што сте го избрале.

Брзи поставки за звук
Можете да ја контролирате јачината на звукот на вашиот 
телефон користејќи ги копчињата за јачина на звук 
што се наоѓаат странично на телефонот. Но, ако сакате 
вашиот телефон да не емитува никаков звук, на пример, 
кога се наоѓате во кино, можете да го направите тоа со 
брзата поставка Режим за звук.

1.  Допрете ја двапати иконата Режим за звук за да го 
префрлите вашиот телефон во тивок режим.  
Тој нема да емитува никаков звук. Треба да знаете 
дека во овој режим може да пропуштите повик.

2.  Кога телефонот се наоѓа во тивок режим, допрете ја 
еднаш иконата Режим за звук за да го активирате 
повторно звукот. Вашиот телефон ќе ѕвони 
нормално кога ќе имате повик.

Приспособување на поставки
Можете да ги контролирате разните поставки на вашиот телефон со допирање на 
иконите во менито со Брзи поставки. Ако ја допрете иконата, ќе ја вклучите или 
исклучите поставката. Кога иконата е сива, функцијата е исклучена. Кога иконата 
има полна боја, функцијата е вклучена. Сега ќе погледнеме неколку од најкорисните 
поставки што се вообичаени за сите телефони со Android.

Оваа икона го 
контролира звукот на 

вашиот телефон

Овој лизгач ја 
контролира 

осветленоста на 
вашиот екран
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Брзи поставки за поврзување
Иконата Wi-Fi му овозможува на вашиот телефон да се 
поврзува на интернет преку домашна Wi-Fi мрежа или 
преку бесплатна јавна Wi-Fi мрежа. Кога се поврзувате на 
Wi-Fi мрежа, името на таа мрежа ќе се појави под иконата.
Кога се наоѓате надвор од опсегот на домашната Wi-Fi 
мрежа, вклучете ја иконата Мобилни податоци и вашиот 
телефон ќе добие пристап до интернет преку мобилната 
телефонска мрежа.
Со вклучени Wi-Fi и Мобилни податоци можете да бидете 
постојано поврзани дома или кога се наоѓате надвор од 
домот.
Иконата Авионски режим го исклучува пристапот до 
Wi-Fi и мрежните мобилни податоци, што значи дека 
вашиот телефон не може да праќа или да прима повици 
и пораки или да пристапува до интернет. Можно е да ви 
биде побарано да го користите Авионскиот режим кога се 
наоѓате во авион.
Исто така, овој режим е корисен кога не сакате да бидете 
поврзани на интернет, како на пример, кога сакате да го 
користите вашиот телефон како камера.
Ако сте го поставиле вашиот телефон да врши телефонски 
повици преку звучниците на автомобилот, иконата Bluetooth 
покажува дали оваа функција е вклучена или исклучена.

Брзи поставки за светилка
Функцијата за светилка е многу корисна функција на 
вашиот телефон. Допрете ја иконата и од задниот дел на 
вашиот телефон ќе се вклучи силно светло. 
Запомнете да ја допрете повторно иконата за да ја 
исклучите светилката, инаку таа брзо ќе ја испразни 
батеријата.

Кратенка за камера
Камерата на вашиот телефон е многу корисна, па еве една 
практична кратенка.
Притиснете го бргу копчето за вклучување/исклучување 
што се наоѓа странично на вашиот телефон за да ја 
отворите апликацијата за камера, за да биде подготвена за 
употреба. Можете да ја користите оваа кратенка во секое 
време, дури и кога телефонот е заклучен.

Оваа икона ја вклучува или 
исклучува функцијата Wi-

Fi. Тековната Wi-Fi мрежа се 
прикажува под иконата

Иконата со светилка 
функционира како 

копче за функцијата 
за светилка на вашиот 

телефон


