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funkcijos
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Susipažinkime



Paskaitos planas – diskusija!

 Android 

programėlės ir 

nustatymai (~7)

 Naudingos

programėlės (~13)

 Teorija~Praktika



Įrenginys ir 

Nustatymai



Įrenginys ir 

Nustatymai



Įrenginys ir 

Nustatymai

 Garsai ir vibracija:

 Galite pakeisti skambėjimo toną, 

garsumą, vibravimo būdą.



Įrenginys ir 

Nustatymai

 Ekrano užrakto tipas:

 Galite atrakinti PIN kodu, 

braukimu, slaptažodžiu ir net 

biometrija.



Įrenginys ir 

Nustatymai

 Įrenginio priežiūra

 Saugykla

Galite išanalizuoti, 

kas ir kiek jūsų 

įrenginyje užima 

vietos bei ištrinti 

nereikalingus failus.



Laikrodis

Galimybė:

 Įsirašyti tiek signalų, kiek 

yra reikalinga, pakeisti 

signalų garsą.

 Matyti laiką bet kokioje 

laiko zonoje.

 Naudoti chronometrą bei 

laikmatį.



Kalendorius

Galimybė:

 Darniai planuoti 

savo laiką, daryti 

skirtingus įrašus, 

juos trinti, 

kopijuoti ir 

redaguoti.

 Pasidaryti 

priminimą prieš 

jūsų pasirinktą 

laiką.



Radijas



Orų prognozė

 Jei orų prognozę 

norite matyti labai 

dažnai, galima ją 

pasidėti ant 

pradžios arba 

užrakinimo ekrano.



Nuotraukų tvarkymas 

ir dalinimasis

 Išmanieji telefonai turi gana 

gerą nuotraukų kokybę ir yra 

dažnai naudojami mėgėjiškam 

fotografavimui.

 Padarytas nuotraukas yra labai 

paprasta koreguoti, pridėti 

efektų bei dalintis.
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Naršyklė

 Internete yra informacijos 

apie viską, kas tik šauna į 

galvą.

 Naršyklė padeda lengvai 

nusigauti iki jums 

reikalingos informacijos.

 Vienu metu galima naršyti 

daug svetainių.



Nuorodų 

kopijavimas

 Dalintis nuorodomis gali 

būti greitesnis ir 

paprastesnis būdas, jei 

norite kitiems žmonėms 

parodyti kokią nors 

svetainę.

 PASTABA – saugumo 

sumetimais 

rekomenduojama 

atidarinėti nuorodas tik iš 

patikimų šaltinių.



Pratybos?

1. Padarykite nuotrauką

2. Paredaguokite nuotrauką (apkarpykite, pakeiskite spalvas ir pan.)

3. Prisekite nuotrauką prie elektroninio laiško

4. Naršyklėje suraskite kokią nors svetainę (pvz. LR Seimo)

5. Nukopijuokite svetainės nuorodą

6. Įklijuokite svetainės nuorodą į tą patį laišką

7. Nusiųskite laišką adresu

adom.letukas@gmail.com



Atsisiunčiamos programėlės



„Play“ parduotuvė

Galimybė:

 Nemokamai atsisiųsti 

populiariausias programėles

 Naršyti ir atrasti naujų 

programėlių pagal jūsų 

poreikius.



m.Ticket

Galimybė:

 Analizuoti maršrutų 

tvarkaraščius.

 Planuoti jums 

reikalingą maršrutą.

 Realiu laiku matyti 

autobusus 

žemėlapyje.

 Pirkti bei kontrolei 

parodyti bilietus.



Trafi



Įvairios 

parduotuvės
Galimybė:

 Naudoti programėlę 

kaip lojalumo kortelę.

 Naudoti kuponus bei 

specialius pasiūlymus.

 Matyti kitą informaciją 

(pvz. parduotuvės 

užimtumą)



Įvairios 

parduotuvės
 Programėlės yra 

lengvai atnaujinamos 

iš „Play“ parduotuvės



Naujienų portalai

 Delfi

 15min

 LRT

 ...



Walk15

Galimybė:

 Skaičiuoti nueitus 

žingsnius, sudegintas 

kalorijas bei kaupti 

nuolaidas įvairioms 

prekėms ir paslaugoms.

 Išbandyti įvairius 

maršrutus bei klausytis 

audio gidų.



Facebook

Messenger
Galimybė:

 Raštu, balsu ir vaizdu 

komunikuoti su artimaisiais, 

lengvai dalintis nuotraukomis 

ir failais.

 Pokalbį su savimi naudoti kaip 

užrašinę, kurioje taip pat 

galima siųsti nuotraukas, failus 

ir balso įrašus. 



Įvairios kontaktavimo programėlės

 Zoom – nuotoliniai susirinkimai

 Microsoft teams – nuotoliniai susirinkimai

 WhatsApp – skambučiai, žinutės

 Skype - skambučiai, žinutės, nuotoliniai susirinkimai

 Teamviewer – nuotolinio valdymo galimybė



Shazam

Galimybė:

 Atpažinti beveik bet kokį 

muzikinį kūrinį.



Spotify

Galimybė:

 Klausytis įvairių siūlomų ir  

negirdėtų atlikėjų arba kurti 

savo mėgstamų atlikėjų 

grojaraščius.

 Dalintis grojaraščiais su kitais 

žmonėmis.

 PASTABA – nemokama versija 

gali erzinti dėl didelio audio

reklamų kiekio.



Antivirusinės

 TotalAV

 Kaspersky

 Avast

 ...

Galimybė:

 Apsisaugoti nuo žalingų 

kenkėjiškų programų, virusų ir 

pavojingų svetainių.

 Apvalyti telefono atmintį nuo 

nereikalingo šlamšto ir 



QR Scanner

Galimybė:

 Skenuoti QR kodus (pvz. kai 

kuriuose restoranuose ar 

baruose meniu yra pateikiamas 

virtualiai ir į juos galima 

nusigauti nuskenavus pateiktą 

QR kodą)

 PASTABA – saugumo sumetimais 

rekomenduojama skenuoti 

kodus tik patikimose vietose.



Žaidimai



Ačiū už dėmesį!

 Ar galėčiau dar kuo nors pagelbėti?



Ačiū už dėmesį!

 Kas jums buvo naudingiausia?



Kur ieškoti daugiau informacijos?

 www.epilietis.eu -> Temos -> MČTAU mokymo medžiaga

 www.prisijungusi.lt -> Geroji Patirtis -> Senjorų dienos 

internete

 Telefono Naudotojo vadovas

 Klausimais kreiptis į:

 Adom.letukas@gmail.com


