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Saturs
LIETOŠANAS SĀKŠANA
PAMATFUNKCIJAS
PAPILDFUNKCIJAS
BUJ
1. Aparatūras
izkārtojums
2. Uzlāde
3. Navigācija
4. Palaidējs
5. Ātrie iestatījumi /
paziņojumi

1. Tīkls
2. Savienotās ierīces
3. Lietotņu

instalēšana/dzēšana
4.Akumulators
5. Krātuve
6. Skaņa un vibrācija
7. Glifu interfeiss
8. Ekrāna bloķēšana un
drošība
9. Par phone (1)

1. Kameras un mikrofona optimizācija
2. Lietotņu saīsnes
3. Izvērstās ikonas
4. Netraucēt
5. Google asistents
6. Atgriezeniskā

uzlāde
7.Ekrānuzņēmums
8. NFC
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Lietošanas sākšana
1. Aparatūras
izkārtojums
2. Uzlāde
3. Navigācija
4. Palaidējs
5. Ātrie iestatījumi / paziņojumi

phone (1)
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Aizmugurējā
kamera
Lukturītis

Ierakstīšanas
indikators

Barošanas
poga

Skaļuma
palielināšanas
poga
Skaļuma
samazināšanas poga

Bezvadu uzlādes spole

SIM kartes
paliktnis

Glifu interfeiss

Uzlādes ports
Skaļrunis

Priekšējā
kamera

Lietošanas sākšana
1. Aparatūras izkārtojums
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phone (1) tiek uzlādēts ar 33 W jaudu. Tas spēj sasniegt
100 % uzlādi tikai 76 minūtēs, izmantojot ātro uzlādi ar
vadu un saderīgu ātrās uzlādes adapteri.
Savukārt ar bezvadu 15 W lādētāju šī ierīce pilnībā tiek
uzlādēta 130 minūšu laikā. Lai izmantotu bezvadu
uzlādi, novietojiet phone (1) ar priekšpusi uz augšu uz
saderīga bezvadu lādētāja.

Lietošanas sākšana
2. Uzlāde
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ŽESTU NAVIGĀCIJA

3 POGU NAVIGĀCIJA

Atpakaļ

Atpakaļ

Sākums

Sākums

Lietotņu pārslēdzējs

Lietotņu pārslēdzējs

Velciet uz iekšu no ekrāna kreisās vai
labās malas.

Velciet uz augšu no ekrāna apakšmalas.

Velciet uz augšu no ekrāna apakšmalas un
turiet.

Lietošanas sākšana
3. Navigācija
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Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai
atsauciet pēdējo darbību.

Atgriezieties palaidēja sākumlapā.

Atveriet lietotņu pārslēdzēju, lai
pārslēgtos uz nesen atvērtu lietotni vai
atbrīvotu atmiņu, aizverot lietotnes,
kas darbojas fonā.

NOTHING

phone (1)

SĀKUMA EKRĀNS

LOGRĪKI

1. Turiet nospiestu tukšo apgabalu, lai atvērtu

1. Atveriet izvēlni “Logrīki”, izmantojot lietotņu

sākuma ekrāna iestatījumus, logrīkus un
pielāgojumus.
2. Turiet nospiestas lietotņu ikonas, lai parādītu
lietotņu saīsnes un pārkārtotu ikonas citās vietās.
3. Turiet nospiestu un velciet vienu lietotnes
ikonu uz citu ikonu, lai izveidotu mapi.

saīsnes, vai turiet nospiestu tukšo sākuma
ekrāna apgabalu.
2. Turiet nospiestu un velciet jebkuru logrīku
uz sākuma ekrānu.
3. Turiet nospiestu logrīku, lai mainītu tā izmēru vai rediģētu.

LIETOTŅU
PANELIS
1. Velciet uz augšu no apakšmalas, lai pavilktu

uz augšu lietotņu paneli.
2. Turiet nospiestu un velciet lietotnes ikonu, lai
pievienotu to sākuma ekrānam.

Lietošanas sākšana
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4. Palaidējs

NOTHING

phone (1)

Velciet uz leju no statusa joslas, lai piekļūtu izvēlnei
“Ātrie iestatījumi” un “Paziņojumu centrs”. Izvēlnē
“Ātrie iestatījumi” pieskarieties katram elementam,
lai pārslēgtu katru funkciju. Turiet nospiestus
elementus, lai piekļūtu detalizētākiem
iestatījumiem.
Velciet uz leju otru reizi, lai piekļūtu izvērstajai
izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Velciet pa kreisi un pa labi,
lai piekļūtu citiem izvēlnes “Ātrie iestatījumi”
elementiem. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un
velciet elementus, lai pielāgotu izkārtojumu.

Lietošanas sākšana
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5. Ātrie iestatījumi / paziņojumi
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Pamatfunkcijas
1. Tīkls
2. Savienotās ierīces
3. Lietotņu
instalēšana/dzēšana
4.Akumulators
5. Krātuve
6. Skaņa un vibrācija
7. Glifu interfeiss
8. Ekrāna bloķēšana un drošība

phone (1)
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9. Par phone (1)

NOTHING
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Lai mainītu tīkla iestatījumus, velciet uz leju paneli “Ātrie iestatījumi”
un turiet nospiestu pirmo elementu augšējā kreisajā stūrī vai arī
atveriet izvēlni Iestatījumi un pieskarieties opcijai “Tīkls un internets”.
Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi, pieskarieties izvēlnes opcijai
“Wi-Fi” un ieslēdziet Wi-Fi slēdzi. Tad atlasiet izvēlēto bezvadu tīklu
un ievadiet paroli.
Šajā lapā var ieslēgt arī interneta koplietošanu. Lai to izdarītu,
vienkārši pieskarieties pie izvēlnei “Tīklājs un piesaiste”, lai atlasītu
izvēlēto metodi un tad veiciet tās iestatīšanu. Šai opcijai var viegli
piekļūt arī izvēlnē “Ātrie iestatījumi”.

Pamatfunkcijas
1. Tīkls
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Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, velciet uz leju paneli
“Ātrie iestatījumi” un turiet nospiestu pirmo elementu augšējā labajā
stūrī vai arī atveriet izvēlni Iestatījumi un pieskarieties opcijai
“Savienotās ierīces”.
Pieskarieties opcijai “Savienot pārī jaunu ierīci” un atlasiet mērķa
ierīci, lai ar to izveidotu savienojumu.

Pamatfunkcijas
2. Savienotās ierīces
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INSTALĒŠANA

DZĒŠANA

Palaidiet Play veikalu un piesakieties Google
kontā. Tad meklējiet lietotni augšējā meklēšanas
joslā un pieskarieties zaļajai pogai “Instalēt”.
Instalētā lietotne ir atrodama lietotņu panelī.

Atveriet lietotņu paneli, turiet un velciet lietotni, kas
ir jāizdzēš. Velciet to uz ekrāna augšējo labo stūri un
atlaidiet to zem zonas ar nosaukumu “Atinstalēt”.

*Piezīme. Ja šī darbība tiek veikta sākuma ekrānā,
zonas nosaukums ir “Noņemt” — tajā ikona tiek
tikai noņemta no sākuma ekrāna un netiek
atinstalēta.

Pamatfunkcijas
3. Lietotņu instalēšana/dzēšana
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Tālrunim phone (1) ir 4500 mAh akumulators, kura uzlāde ilgst vidēji vienu
dienu, vidēji vai intensīvi lietojot. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems,
iespējojiet akumulatora taupīšanas režīmu, izvēlnē “Ātrie iestatījumi”
pieskaroties elementam “Akumulatora taupītājs” vai nospiežot paziņojumu par
zemu uzlādes līmeni, kas tiek parādīts automātiski, ja ierīces akumulatora
uzlādes līmenis ir mazāks nekā 15 %.
phone (1) optimizē akumulatora ilgtermiņa stāvokli, samazinot uzlādes ātrumu
nakts laikā, kad ir iestatīts modinātājs. Tas tiek darīts, lai izvairītos no
uzturēšanas uzlādes un ierīci pilnībā uzlādētu tikai tuvu pamošanās laikam.

Pamatfunkcijas
4. Akumulators
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Lai pārbaudītu ierīcē pieejamo krātuvi, atveriet izvēlni “Iestatījumi” un
pieskarieties opcijai “Krātuve”, lai iegūtu pārskatu par katra elementu
veida krātuves patēriņu.
Lai notīrītu lietotņu krātuvi vai notīrītu lietotņu kešatmiņu, atveriet
izvēlni “Iestatījumi” un pieskarieties opcijai “Lietotne”, tad “Visas
lietotnes”, lai skatītu visas instalētās lietotnes un attiecīgo krātuvi, ko
izmanto katra lietotne. Pieskarieties atlasītajai lietotnei, lai piekļūtu
lapai “Papildinformācija”, kurā atrodas divas pogas krātuves un
kešatmiņas notīrīšanai.

Pamatfunkcijas
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5. Krātuve

NOTHING
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Nospiediet fizisko skaļuma palielināšanas vai samazināšanas pogu ierīces
sānā, lai regulētu pēdējā izmantotā audio avota skaļumu un atvērtu audio
izvēlni.
Audio izvēlnē pieskarieties augšējai zvana ikonai, lai pārslēgtos starp
opcijām “Zvana režīms”, “Tikai vibrācija” un “Klusuma režīms”.
Audio izvēlnē pieskarieties apakšējai daudzpunktes ikonai, lai atvērtu
slīdņa izvēlni ar četriem slīdņiem, ar kuriem attiecīgi regulē multivides
skaļumu, zvana skaļumu, zvana un paziņojumu skaļumu un modinātāja
skaļumu.

Pamatfunkcijas
6. Skaņa un vibrācija
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Glifu interfeiss ir pieci atsevišķi kontrolēti apgaismojuma segmenti phone (1)
aizmugurē. Visiem iepriekš ielādētajiem Nothing tālruņa zvana signāliem un
paziņojumu skaņām ir individuāli, ar rokām veidoti glifu raksti, kas izgaismo glifu
interfeisu sinhroni ar skaņu un vibrāciju, sniedzot phone (1) lietotājam jaunu,
vizuālu pieredzi.
Lai iestatītu atsevišķas funkcijas, izvēlnē “Iestatījumi” atrodiet sadaļu “Glifu
interfeiss”. Varat arī turēt nospiestu slēdzi “Glifi” izvēlnē “Ātrie iestatījumi”.
Velciet spilgtuma slīdni, lai pielāgotu glifu interfeisa spilgtumu. Tādējādi visiem
glifiem maksimālais spilgtums tiek samazināts līdz iestatītajam.
Lai priekšskatītu un iestatītu zvana signālus, sadaļas “Glifu interfeiss”
iestatījumos atrodiet cilni “Zvana signāli”. Iestatiet noklusējuma zvana signālu vai
arī atsevišķām kontaktpersonām piešķiriet unikālus zvana signālus, tad izvēlieties
vai nu “Nothing skaņas” (ar rokām veidoti glifi), vai arī “Manas skaņas”
(importētas skaņas, ģenerēti glifi).
Lai pievienotu pielāgotu zvana signālu, atveriet sadaļu “Manas skaņas” un
nospiediet “Pievienot jaunas skaņas”. Tiek atvērts failu pārlūks, kurā varat atlasīt
importējamos failus.

Pamatfu

nkcijas
7. Glifu interfeiss (1)
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CITAS GLIFU INTERFEISA OPCIJAS
Uzlādes mērītājs

Pasīvi attēlo ierīces uzlādes gaitu, kad tā ir pievienota lādētājam.

Google asistents

Iedegas Glyph interfeiss, kad tiek aktivizēts Google palīgs.

Glifi ar ekrānu uz leju

Īslaicīgi apklsusina un izslēdz phone (1) vibrāciju, kad tas ir novietots ar ekrānu
uz leju, lai izvairītos no uzmanības novēršanas, bet vienlaikus nepalaistu garām
nevienu svarīgu zvanu.

Gulēšanas grafiks

Īslaicīgi atspējo glifu interfeisu noteiktos laikos noteiktās dienās, lai
netraucētu lietotāju nakts laikā.
Slepenā Lieldienu olu funkcija — kaismīgākie Nothing fani atšifrēs to pavisam
ātri.
Režīms “Netraucēt” īslaicīgi atspējo glifu interfeisu.

Pamatfunkcijas
7. Glifu interfeiss (2)
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Lai mainītu atbloķēšanas metodi, atveriet izvēlni “Iestatījumi” un atrodiet opciju
“Ekrāna bloķēšana un drošība”. Atveriet lapu, lai iestatītu atbloķēšanas PIN,
reģistrētu papildu pirkstu nospiedumus vai ierakstītu sejas datus, ko izmanto
ierīces atbloķēšanai.
Piezīme. Atbloķēšanu ar pirkstu nospiedumu / sejas datiem nevar izmantot bez
PIN, jo pretējā gadījumā ikviens var vienkārši vilkt, lai atbloķētu ierīci.

Pamatfunkcijas
8. Ekrāna bloķēšana un drošība
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Satur visu ar ierīci saistīto informāciju, piemēram, aparatūras
informāciju, tālruņa numuru utt.
Nospiediet uz ierīces nosaukuma, lai rediģētu phone (1) nosaukumu,
kāds būs redzams citās ierīcēs.
Ja ierīcei ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums, blakus
Nothing operētājsistēmas versijai ir redzams sarkans cipars (1).
Pieskarieties 9 reizes.

Pamatfunkcijas
9. Par phone (1)
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Papildfunkcijas
1. Kameras un mikrofona optimizācija
2. Lietotņu saīsnes
3. Izvērstās ikonas
4. Netraucēt
5. Google asistents
6. Akumulatora
koplietošana
7.

phone (1)
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Ekrānuzņēmu
ms
8. NFC

NOTHING
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phone (1) veic kameras un mikrofona optimizācijas algoritmus
operētājsistēmas līmenī, kas ietekmē visas pirmās personas un
trešo personu lietotnes. Ikreiz, kad tiek izmantota kamera vai
mikrofons, statusa joslas labajā pusē parādās zaļa ikona.
Lai pārslēgtu optimizācijas režīmus, vienreiz velciet uz leju un
pieskarieties zaļajai ikonai, tad izvēlieties labāko algoritmu, ko
izmantot pašreizējā vidē.

Papildfunkcijas
1. Kameras un mikrofona optimizācija
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Turot nospiestu lietotnes ikonu, tiek parādīta izvērstā
saīsnes izvēlne, lai palaidējā piekļūtu lietotnēm
specifiskām saīsnēm.
Padoms. Saīsni var izveidot arī kā atsevišķu ikonu, velkot un
nometot to sākuma ekrānā.

Papildfunkcijas
2. Lietotņu saīsnes
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Nothing palaidējs sniedz iespēju sākuma ekrānā izvērst jebkuru ikonu līdz
četras reizes lielākam izmēram, nodrošinot lietotājiem pilnas pielāgošanas
iespējas. Lai izmantotu šo funkciju, turiet nospiestu lietotnes ikonu un
nospiediet izvēršanas ikonu, lai palielinātu atlasītās lietotnes ikonu.
To pašu procedūru var veikt arī mapēs pirmajām trīs mapē esošajām
lietotnēm, lai lietotājs varētu sakārtot sākuma ekrānu bez
nepieciešamības veikt lieku darbību, kas paredzētu vispirms atvērt
mapi.

Papildfunkcijas
3. Izvērstās ikonas
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Režīms “Netraucēt” sniedz iespēju izvairīties no uzmanības novēršanas,
īslaicīgi izslēdzot paziņojumus un ienākošos zvanus, kas nav iekļauti
baltajā sarakstā, kā arī paslēpjot visus neapskatītos paziņojumus
statusa joslā un paziņojumu paliktnī. Lai pārslēgtu šo funkciju, atveriet
izvēlni “Ātrie iestatījumi” un pieskarieties elementam “Netraucēt”.
Lai veiktu izmaiņas personu/lietotņu baltajā sarakstā, izvēlnē “Ātrie
iestatījumi” vienkārši turiet nospiestu elementu “Netraucēt” un rediģējiet
svarīgās personas/lietotnes. Tādējādi šim sarakstam būs iespēja apiet
paziņojumu aizliegumu.
Arī režīms “Netraucēt” pēc noklusējuma īslaicīgi atspējo glifu interfeisu.
Lai mainītu šo funkciju, izvēlnē “Ātrie iestatījumi” turiet nospiestu
elementu “Netraucēt” un izslēdziet slēdzi “Izslēgt glifus”.

Papildfunkcijas
4. Netraucēt
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Google palīgs darbojas kā virtuālais personīgais asistents,
izmantojot dabiskas valodas runas saskarni, lai veiktu
dažādus uzdevumus. To var aktivizēt, īsi turot nospiestu
barošanas pogu vai velkot uz augšu no ekrāna apakšējā labā
stūra.
Uzziniet vairāk par to, kādas komandas teikt Google
asistentam, izmantojot lietotni Google asistents.

Papildfunkcijas
5. Google asistents
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phone (1) spēj uzlādēt citas ar Qi saderīgas bezvadu uzlādes
ierīces, izmantojot bezvadu uzlādes spoli.
Lai aktivizētu šo funkciju, atveriet izvēlni “Ātrie iestatījumi”
un ieslēdziet akumulatora koplietošanas funkciju. Ja funkcija
ir veiksmīgi aktivizēta, iedegas glifu interfeiss.

Papildfunkcijas
6. Akumulatora koplietošana
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Lai tālrunī phone (1)uzņemtu ekrānuzņēmumu, vienlaikus nospiediet skaļuma
samazināšanas un barošanas pogu. Attēls tiek saglabāts lietotnes Google
fotoattēli ekrānuzņēmumu albumā. Pēc noklusējuma šī mape var nebūt
sinhronizēta ar galveno fotoalbumu. Lai piekļūtu albumam, atveriet lietotni
Google fotoattēli un atveriet cilni “Bibliotēka” apakšējā labajā stūrī.
Lai uzņemtu izvērstu ekrānuzņēmumu, vispirms uzņemiet parasto
ekrānuzņēmumu un pagaidiet, līdz ekrāna apakšdaļā parādās poga
“Uzņemt vairāk”. Pieskarieties, lai jebkuram ritināmam interfeisam būtu
redzams pilnas lapas skats. Vienkārši velciet apmales, lai pielāgotu
ekrānuzņēmuma izmēru.
Ekrānuzņēmumu var arī ātri rediģēt, nospiežot zīmuļa ikonu, kas parādās
pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas. Veiciet izmaiņas, piemēram, apgrieziet
mazāku, pievienojiet tekstu vai komentāru, pēc tam augšējā kreisajā stūrī
nospiediet “Saglabāt”, lai saglabātu rediģēto ekrānuzņēmumu.

Papildfunkcijas
7. Ekrānuzņēmums
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NFC (tuva darbības lauka sakari) ļauj phone (1) izveidot savienojumu ar citām
NFC atbalstītajām ierīcēm, novietojot abas ierīces vienu otrai tuvu. Visbiežāk
phone (1) tiek izmantots kā virtuāla kredītkarte/debetkarte platformā Google Pay.
Ērtības labad ir ieteicams turēt NFC ieslēgtu, jo tas nepatērē daudz akumulatora
jaudas, ja atrodas gaidstāves režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, atveriet izvēlni
“Ātrie iestatījumi” un pieskarieties elementam “NFC”.

Papildfunkcijas
8. NFC
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Kā ieslēgt Nothing phone (1)?

Nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz displejā tiek parādīts logotips Nothing.

Kā pārsūtīt datus no esošā tālruņa uz Nothing phone (1)?

Iestatīšanas vednī būs iespēja kopēt datus no esošas ierīces, izmantojot Google konta dublējumu vai
savienojot abas ierīces ar vadu.

Kā mainīt valodu?

Valodu var iestatīt iestatīšanas vedņa pirmajā lapā. To var mainīt arī sadaļā “Iestatījumi >
Sistēma > Valodas un ievade”.

Kā iespējot atrašanās vietas pakalpojumus?

Atrašanās vietas pakalpojumus var aktivizēt sadaļā “Iestatījumi > Atrašanās vieta”. Kad šis slēdzis ir
ieslēgts, lietotnes, kurām nepieciešami atrašanās vietas pakalpojumi, pieprasīs atļauju piekļūt jūsu
atrašanās vietas datiem, kad pirmo reizi atvērsit lietotni.

Kā tālrunī Nothing phone (1) aktivizēt funkciju “Atrast ierīci”?

Funkcija “Atrast ierīci” tiks automātiski aktivizēta pēc pieteikšanās Google kontā.
Tomēr atrašanās vietai var piekļūt tikai tad, ja ir ieslēgti atrašanās vietas pakalpojumi. Lai iegūtu
sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Iestatījumi > Google > Atrast ierīci”.

Kā dublēt Nothing phone (1) datus?

phone (1) izmanto Google noklusējuma dublēšanas rutīnu, kad tas ir savienots ar Wi-Fi un tiek
uzlādēts gaidīšanas režīmā 2 stundas. Lai nekavējoties izveidotu dublējumu, atveriet sadaļu
“Iestatījumi > Google > Dublēšana” un pieskarieties pogai “Dublēt tūlīt”.
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Kā nomainīt Nothing phone (1) fona tapeti un izcēluma krāsu?

Fona tapeti un izcēluma krāsu var nomainīt, sākuma ekrānā turot nospiestu tukšo apgabalu un
uznirstošajā izvēlnē atlasot “Pielāgošana”. Pieskarieties “Fona tapete un stils”, lai atlasītu fona tapeti
un izcēluma krāsu. Pēc noklusējuma phone (1) izmanto Android 12 jauno funkciju Dynamic Color, lai
iegūtu krāsas no fona tapetes, ja vien nav iestatīts citādi.

Kā lietot Nothing phone (1) ekrāna ierakstīšanu?

Lai iestatītu ekrāna ierakstīšanas funkciju, divas reizes velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai
piekļūtu izvērstajai izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet
elementu “Ekrāna ierakstīšana” uz augšu no slēptajiem elementiem.
Lai sāktu ierakstīšanu, velciet uz leju, lai atvērtu izvēlni “Ātrie iestatījumi” un atrastu tikko pievienoto elementu “Ekrāna
ierakstīšana”.
Pieskarieties tam vienreiz un apstipriniet, lai sāktu ierakstīšanu pēc trīs sekunžu atpakaļskaitīšanas,
kas redzama paziņojumu joslas labajā pusē.
Lai pabeigtu ierakstīšanu, velciet uz leju un atveriet paziņojumu centru, tad pieskarieties “Apturēt”,
lai saglabātu ierakstu. Failam var piekļūt sadaļā “Google fotoattēli > Bibliotēka > Filmas”.

Kā Nothing phone (1) ekrānam pievienot ear (1) logrīku?

Lai piekļūtu ear (1) logrīkam (tāpat kā jebkuram citam logrīkam), sākuma ekrānā turiet nospiestu tukšo
apgabalu un uznirstošajā izvēlnē atlasiet “Logrīks”. Pēc tam ritiniet uz leju līdz ear (1) lietotnei un
velciet logrīku uz sākuma ekrānu.
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Kā tālrunī Nothing phone (1) ierakstīt video?

Palaidiet kameras lietotni un režīma izvēles joslā pieskarieties opcijai “Video”.

Kā tālrunī Nothing phone (1) iestatīt un izmantot piekļuves kodu?
Atveriet sadaļu “Iestatījumi > Drošība” un izvēlieties vēlamo atbloķēšanas metodi. Ņemiet
vērā, ka vispirms ir jāiestata kombinācija / PIN kods, lai izmantotu pirksta nospiedumu vai
sejas atbloķēšanu.

Kā atiestatīt Nothing phone (1) uz rūpnīcas iestatījumiem?

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Atiestates opcijas >
Dzēst visus datus (atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem)”.

Kā izņemt Nothing phone (1) SIM kartes paliktni?

Ievietojiet komplektā iekļauto SIM kartes izņemšanas rīku atverē blakus SIM kartes
paliktnim, kas atrodas tālruņa apakšā.

Kā savienot ear (1) ar Nothing phone (1)?

Atverot pārī nesavienotu ear (1) kārbiņu, kurā atrodas austiņas, tālrunī phone (1) tiek palaista
funkcija “Ātrā savienošana pārī”. Veiciet ātrās savienošanas pāri iestatīšanas procesu, lai
pabeigtu savienošanu pārī.
Ja neparādās funkcija “Ātrā savienošana pārī”, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Savienotās
ierīces > Savienot pārī jaunu ierīci” un meklējiet Nothing ear (1). Lai iegūtu sīkāku
informāciju, skatiet ear (1) rokasgrāmatu.
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Kā iespējot Nothing phone (1) akumulatora taupīšanas režīmu?

Kad phone (1) akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 15 %, parādās paziņojums par zemu
akumulatora uzlādes līmeni, aicinot ieslēgt akumulatora taupīšanas režīmu.
Lai to manuāli pārslēgtu, divas reizes velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai piekļūtu izvērstajai
izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementu “Akumulatora
taupītājs” uz augšu no slēptajiem elementiem. Izvēlnē “Ātrie iestatījumi” pieskarieties tam, lai to
ieslēgtu vai izslēgtu.

Kā veikt Nothing phone (1) piespiedu restartēšanu?

Vienlaicīgi turiet nospiestu barošanas pogu un skaļuma palielināšanas pogu, līdz displejā parādās
logotips Nothing.

Kā iespējot Nothing phone (1) spēļu režīmu?

Spēļu režīms tiek automātiski aktivizēts, kad tiek palaista sarakstā norādītā lietotne. Lai rediģētu
lietotņu sarakstu, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Sistēma > Spēļu režīms > Lietotņu saraksts”.
Lietotnes, kas Play veikalā ir norādītas kā spēles, pēc noklusējuma tiek pievienotas šim sarakstam.

Kā zināt, ka ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums?

Ikreiz, kad ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums, parādās paziņojums, kas atgādina
par atjaunināšanu uz jaunāko versiju. Atjauninājumus var pārbaudīt arī manuāli, atverot sadaļu
“Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras informācija”. Ja ir pieejams jauns atjauninājums,
blakus Nothing operētājsistēmas marķējumam ir redzama sarkana ikona.

Kā bloķēšanas ekrānā paslēpt ziņojuma informāciju?

Atveriet sadaļu “Iestatījumi > Displejs > Bloķēšanas ekrāns > Konfidencialitāte”, lai izvēlētos paziņojumu priekšskatījuma opciju.
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Kā tālrunī Nothing phone (1) iespējot zvanu gaidīšanu?

Atveriet lietotni “Tālrunis” un meklēšanas joslas labajā pusē pieskarieties daudzpunktes ikonai.
Pēc tam atveriet sadaļu “Iestatījumi > Zvanītāju konti > Papildu iestatījumi” un ieslēdziet opciju
“Zvanu gaidīšana”.

Kā tālrunī Nothing phone (1) bloķēt numurus / iekļaut numurus melnajā sarakstā?
Atveriet lietotni “Tālrunis” un meklēšanas joslas labajā pusē pieskarieties daudzpunktes ikonai.
Pēc tam atveriet sadaļu “Iestatījumi > Bloķētie numuri > Pievienot numuru”, lai bloķētu ienākošos
zvanus un īsziņas no pievienotā numura.

Kā televizorā attēlot Nothing phone (1) ekrāna saturu?

Lai iestatītu ekrāna apraides funkciju, divas reizes velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai piekļūtu
izvērstajai izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementu
“Ekrāna apraide” uz augšu no slēptajiem elementiem.
Lai sāktu spoguļošanu, velciet uz leju, lai atvērtu izvēlni “Ātrie iestatījumi” un atrastu tikko pievienoto
elementu “Ekrāna apraide”. Pieskarieties tam vienreiz un atlasiet mērķierīci, ko apraidīt savienotajā
televozorā tajā pašā lokālajā tīklā.

Kā iespējot Nothing phone (1) tumšo motīvu?

Tumšais motīvs ir iespējots pēc noklusējuma. Lai to mainītu, velciet uz leju, lai piekļūtu izvēlnei
“Ātrie iestatījumi”, atrodiet elementu “Tumšais motīvs” un pieskarieties tam, lai to ieslēgtu/izslēgtu.

Kā tālrunī Nothing phone (1) nomainīt fontu?

Tālruņa phone (1) fontu nevar mainīt. Taču, lai mainītu fonta lielumu, atveriet sadaļu “Iestatījumi >
Displejs > Fonta lielums”.

Kā atjaunot izdzēstos fotoattēlus vai videoklipus?

Atveriet lietotni “Fotoattēli” un apakšējā joslā atveriet opciju “Bibliotēka”. Pēc tam pieskarieties
opcijai “Atkritne”, lai redzētu pēdējo 60 dienu laikā izdzēstos vienumus.
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