
Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Използвайте това ръководство, ако срещнете някакви проблеми или имате въпроси относно Вашето устройство.

Функции на актуализацията на софтуера

Промени след актуализиране на софтуера до Android 12

Промени след актуализиране на софтуера до Android 11

Функции на Xperia 10 II

Подобряване на изходящия звук

Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE HX)

Страничен сензор

Включване или изключване на Страничен сензор

Използване на Страничен сензор

Задаване на други опции за Страничен сензор

Режим на разделен екран

Използване на режима на разделен екран
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Интелигентно управление на разговорите

Използване на Интелиг. упр. на обажд.

Първи стъпки

Относно това Помощно ръководство

Общ преглед

Поставяне на SIM карта и карта памет

Сглобяване – една SIM карта

Сглобяване – две SIM карти

Използване на устройство с две SIM карти

Защита на екрана

Стартиране на устройството за първи път

Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство

Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство

Защита на устройството

Уверете се, че вашето устройство е защитено

Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Запознаване с основните функции

Включване или изключване на екрана

Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Интелигентно управление на подсветката

Режим за една ръка

Правене на екранна снимка

Индикатор за известия

Икони в лентата на състоянието

Икони на състоянието

Икони за известия

Батерия и поддръжка

Зареждане на устройството

2



Управление на батерията и захранването

Управление на батерията и захранването

Преглед на консумацията на батерията от приложения

Изключване на оптимизацията за определени приложения

Режим STAMINA

Грижа за батерията

Актуализиране на устройството

Преди да актуализирате Вашето устройство

Безжично актуализиране на устройството

Актуализиране на устройството чрез компютър

Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка

Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Връщане на вашите приложения в начално състояние

Подобряване на работата на паметта

Преглед на състоянието на паметта

Освобождаване на място във вътрешната памет

Спиране на активни приложения и услуги

Форматиране на картата памет

Инстр. за интелигентно чистене

Интернет и мрежи

Връзка за мобилни данни

Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Управление на използването на данни

Основни настройки

Меню Настройки

Сила на звука, вибрация и звук

Сила на звука и вибрация

Звуци и тонове
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Настройки на екрана

Актуализации на приложения

Използване на услуги за местоположение

Дата и час

Музика

Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Слушане на музика

Функции на приложението Музика

Камера

Опознаване на камерата

Преглед на камерата

Заснемане на снимка или запис на видеоклип

Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Основни функции на камерата

Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове

Избор на режим на заснемане

Различни методи за заснемане на снимки

Таймер самозасн.

Експозиция, цвят и осветеност

Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Цвят и яркост

Експозиция

Скорост на затвора

ISO

Силно фоново осветление (HDR)

Баланс на белия цвят

Измерване

Настройка на правилния фокус

Хора, селфита и усмихнати лица

4



Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Омекотяване на тена на кожата

Направете снимка, когато някой се усмихне

Заснемане на селфи

Активиране на таймера за селфи с длан

Движещи се обекти

Проследяване на обект

Запис на стабилно видео

Ефект Боке

Използване на различни режими на заснемане

Видеоклипове на забавен каданс

Селфи портрет

Творчески ефект

Панорама

Нощен режим

Резолюция и памет

Диагностициране на камерата

Допълнителни настройки на камерата

Поставяне на геоетикети

Решетка

Настройки за преглед на снимки

Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Звук

Четец на QR Code

Свързаност

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор

Свързване на устройството с USB аксесоари

NFC (FDN)

Използване на устройството като портфейл
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Безжична технология Bluetooth®

Включване или изключване на функцията Bluetooth

Именуване на вашето устройство

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Правна информация

Общи

Гаранция, SAR и указания за използване
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Промени след актуализиране на софтуера до Android 12

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 12, направени са някои промени в съществуващите
функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 12.
Това Помощно ръководство не описва всички Android 12 характеристики и функции. Някои характеристики,
функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно
ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 12.

Правене на екранна снимка

Можете на направите екранна снимка със следната операция.

Забележка
Вече не могат да се правят екранни снимки с продължително натискане на клавиша за захранването.

Преместваеми екранни снимки

Можете да направите екранна снимка на екран, по който може да се придвижвате.

Забележка
Преместваемите екранни снимки са налични, ако приложението поддържа функцията.

Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука (A) и този за захранването (B).1.

Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука и този за захранването.1.
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Режим за работа с една ръка

Методът за режим за работа с една ръка е променен от свиване на целия екран до спускането му надолу.

Докоснете [Заснемане на още].2.

Издърпайте линията, за да регулирате областта за екранната снимка, след това докоснете [Запазване].3.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Режим за работа с една ръка], след това докоснете
превключвателя [Използване на режима за работа с една ръка], за да разрешите функцията.
За да настроите други опции, изпълнете инструкциите на екрана.

1.

За да използвате режимът за работа с една ръка, докоснете два пъти  (бутон Начало).2.

За да излезете от режима за работа с една ръка, отново докоснете два пъти  (бутон Начало) или докоснете
някъде над приложението.

3.

8



Поддръжка на изображения с формат AVIF

Android 12 поддържа отскоро изображения с формат AVIF. Форматът AVIF постига по-добра компресия от други
формати с отлично качество на изображението.

Други актуализирани функции

Включване на екрана с натискане на клавиш
Можете да включвате екрана не само като натиснете бутона за захранването, но и като натиснете бутона за
силата на звука.
Докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] и след това докоснете превключвателя [Събуждане на дисплея
при натискане на бутон], за да разрешите функцията.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Промени след актуализиране на софтуера до Android 11

В допълнение на актуализирането на софтуера до Android 11, направени са някои промени в съществуващите
функции. Следват някои от най-важните промени след актуализиране на вашето устройство до Android 11.
Това Помощно ръководство не описва всички Android 11 характеристики и функции. Някои характеристики,
функции, настройки и елементи на дизайна на екрана може да се различават от съдържанието на това Помощно
ръководство след актуализиране на Вашето устройство до Android 11.

Запис на екрана на Вашето устройство

Нови функции на Страничен сензор

Можете да преместите позицията на лентата на “Страничен сензор” по-лесно и дори да я поставите където
искате на екрана.

За да преместите лентата на “Страничен сензор” нагоре и надолу, докоснете и задръжте лентата на
“Страничен сензор” и я плъзнете.

За да поставите позицията на докосване където искате на екрана, докоснете и задръжте лентата на
“Страничен сензор”, след което я плъзнете към центъра на екрана. Формата на лентата на “Страничен
сензор” се променя в кръг.
Докоснете кръга два пъти, за да отворите менюто Страничен сензор.
Плъзнете кръга до ръба на екрана, за да промените кръга в лента на “Страничен сензор”.

Плъзнете лентата на състоянието надолу два пъти надолу и докоснете  (икона за запис на екрана) в
панела с Бързи настройки.
Ако не можете да намерите  (икона за запис на екрана), плъзнете панела с Бързи настройки наляво.
Ако не можете да намерите иконата в панела с Бързи настройки, докоснете  (икона Редактиране), и след
това плъзнете и пуснете  (икона за запис на екрана) в горната част на екрана.

1.

Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете да записвате екрана.
За да спрете записа, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете известието за Запис на екрана.

2.
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Настройки на SIM картата

Структурите на менюто за настройка на SIM картата и на менюто за настройка на мобилната мрежа са
променени.

Екран за настройка на SIM картата
Когато използвате една SIM карта:
Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа], за да настроите SIM картата.

При използване на две SIM карти:
Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет], след което докоснете името на SIM картата, чиито
функции искате да зададете.
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Съвет

Ако зададете една SIM карта за обаждане, а другата SIM карта - за комуникации с данни, може да не успеете да
осъществите достъп до интернет, докато говорите по телефона. В този случай включете превключвателя [Данни по
време на обаждания] на SIM картата за обаждане. Сега ще можете да извършвате комуникации с данни дори по
време на разговори.

Настройка на функцията за достъп до две SIM карти (само при използване на две SIM карти)
Стартирайте приложението Phone, след което докоснете (икона Повече) > [Настройки] > [Профили за
обаждане] > [Достъпността на двойна SIM].

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Надстройване на качеството на компресирани музикални файлове (DSEE HX)

Функцията DSEE HX засилва качеството на звука на аудиофайловете и възпроизвежда ясните високи звуци,
които често се губят. Качеството на звука ще стане почти равно на това на аудио с висока резолюция.

Забележка
С функцията DSEE HX са необходими кабелни слушалки, които поддържат аудио с висока резолюция (3,5 мм аудио жак),
за възпроизвеждане на звук с качество близко до висока резолюция.

DSEE HX функцията не е налична за безжични или USB слушалки.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Настройки за аудио].1

Разрешете функцията DSEE HX като натиснете превключвателя.2
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Включване или изключване на Страничен сензор

Сродна тема
Използване на Страничен сензор

Задаване на други опции за Страничен сензор

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].1

Натиснете [Страничен сензор].2

Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.3
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Използване на Страничен сензор

Можете да натиснете лентата на "Страничен сензор" в края на екрана или да я плъзнете с една ръка, за да
използвате устройството си по-лесно. Можете да показвате Меню на "Страничен сензор" като пряк път към
приложения и настройки или меню Няколко прозореца, за да изберете две приложения в режима на разделен
екран. Можете също така да се върнете към предишния екран, като плъзнете надолу по лентата на "Страничен
сензор" в края на екрана. Не забравяйте да натиснете или плъзнете пръста си в лентата на "Страничен сензор".

Забележка
Страничен сензор недостъпен в определени ситуации, например, когато изгледът на екрана е в пейзажна ориентация.

Показване на Меню на "Страничен сензор"

За да активирате Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно.
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Съвет

За да излезете от Меню на "Страничен сензор", натиснете лентата Страничен сензор двукратно или натиснете празно
място на екрана.

Показване на менюто Няколко прозореца

Плъзнете пръста си нагоре по лентата на "Страничен сензор", за да се покаже менюто Няколко
прозореца.Следвайте инструкциите, за да добавяте приложения към разделен екран.

Връщане на предишния екран като използвате страничния сензор

Плъзнете пръста си надолу по лентата Страничен сензор, за да се върнете към предишния екран.
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Сродна тема
Включване или изключване на Страничен сензор
Задаване на други опции за Страничен сензор

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

17



Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Задаване на други опции за Страничен сензор

Можете да конфигурирате как да се държи Страничен сензор или да персонализирате менюто и др.
Например, за Страничен сензор са налични следните опции.

Дали да се използва Страничен сензор от едната или от двете страни на Вашето устройство
Действията на екрана за жест

Сродна тема
Включване или изключване на Страничен сензор

Използване на Страничен сензор

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени].1

Натиснете [Страничен сензор].2

Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.3

За да редактирате другите опции на Страничен сензор, следвайте инструкциите в долната част на
екрана.

4
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Използване на режима на разделен екран

Режимът на разделен екран Ви помага да виждате две приложения едновременно, например, ако искате да
видите едновременно Ваши снимки и календара.

Забележка
Не всички приложения поддържат режима на разделен екран.

Преоразмеряване на прозорците на разделен екран

Изход от режима на разделен екран

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Приложение 11.
Граница на разделен екран – плъзгане за преоразмеряване на прозорци2.
Икона превключване в няколко прозореца – натиснете  (икона превключване в няколко прозореца), за да
изберете приложения.  (икона превключване в няколко прозореца) се появява, когато плъзнете границата
на разделен екран.

3.

Приложение 24.
Бутон за разделен екран – избира наскоро използвано приложение за долния прозорец5.
Бутон Начало – връщане към началния екран6.
Бутон Назад – връщане към предходния екран в приложение или затваряне на приложението7.

Плъзнете границата на разделен екран в центъра.1.

Плъзнете границата на разделен екран в горната или долната част на екрана.1.
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Използване на Интелиг. упр. на обажд.

Можете да управлявате входящи повиквания без докосване на екрана, като включите функцията за интелигентно
управление на разговорите. Веднъж активирана, можете да управлявате разговори по следния начин:

Отговор на обаждане: доближете устройството до ухото си.
Отхвърляне: разклатете устройството.
Изключено звънене: поставете устройството с лицето надолу.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] > [Интелиг. упр. на обажд.].1

Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.2
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Относно това Помощно ръководство

Това е Xperia 10 II Помощно ръководството за версия на софтуера Android 10. Ако не сте сигурни коя версия на
софтуера е инсталирана на устройството Ви, можете да проверите в менюто Настройки.
За информация относно общите функции и настройки на Android (като основни настройки за Android, настройки
за Wi-Fi, настройки на началния екран, прехвърляне на съдържание, навигация на екрана с приложения,
известия и други функции за приложения на Google), вижте support.google.com/android/.

Забележка
Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по начин,
различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната в дадена
актуализация.

Проверка на текущата версия на софтуера и номера на модела на устройството ви
Намерете и докоснете [Настройки] > [Всичко за телефона]. Текущата версия на софтуера е показана под [Номер
на версията]. Текущият номер на модела е показан под [Модел].

Ограничения за услуги и функции

Някои от описаните в това Помощно ръководство услуги и функции може да не се поддържат във всички
държави или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги. GSM международният номер за спешни
повиквания може винаги да се използва във всички държави, региони, мрежи и от всички доставчици на услуги,
ако устройството е свързано с мобилна мрежа. Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги,
за да разберете за наличието на конкретна услуга или функция и дали има допълнителни такси за достъп или
ползване.
Използването на някои от функциите и приложенията, описани в това ръководство, може да изисква достъп до
интернет. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на устройството с интернет. За
повече информация се свържете с доставчика на безжичната услуга.

Сродна тема
Преди да актуализирате Вашето устройство

Безжично актуализиране на устройството
Актуализиране на устройството чрез компютър

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Общ преглед
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Жак за слушалки1.
Предна камера2.
Говорителче3.
Сензор за близост/светлинен сензор4.
Втори микрофон5.
Индикатор за зареждане/известяващ индикатор6.
Клавиш за сила на звука/мащабиране7.
Клавиш за захранването/сензор за пръстови отпечатъци8.
Основен високоговорител9.
USB порт/зарядно устройство
Можете също така да осъществите достъп до интернет чрез Ethernet LAN кабел, като използвате наличен в
търговската мрежа USB-LAN адаптер.

Забележка

Някои USB-LAN адаптери може да не работят правилно.

10.

Основен микрофон11.
LED светкавица12.
Основна камера13.
Вторична клетъчна антена14.
Зона за откриване на NFC15.
Wi-Fi/Bluetooth®/GPS антена16.
Слот за nano SIM карта/карта памет17.
Основна клетъчна антена18.
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Сглобяване – една SIM карта

Устройството ви поддържа само nano SIM карти. Устройствата с една SIM карта ви позволяват да използвате
една SIM карта и карта памет.
SIM картата и картите памет се поставят на различни места в поставката за nano SIM карта и карта памет.
Уверете се, че не сте ги объркали.

Забележка
За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите nano
SIM картата или картата памет от устройството.

Забележка
Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

Сродна тема
Намиране на IMEI номера(та) на устройството

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Издърпайте поставката за SIM картата.1

Плътно поставете SIM картата в поставката за SIM карта.2

Поставете картата памет добре в поставката за карта памет.3

Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.4
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Сглобяване – две SIM карти

Устройството ви поддържа само nano SIM карти. Устройствата с две SIM карти поддържат или използването на
две nano SIM карти, или nano SIM карта и карта памет.
Устройствата с две SIM карти не са налични на всички пазари или от всички оператори.

Забележка
За да избегнете загуба на данни, трябва да изключите устройството преди да издърпате поставката, за да извадите nano
SIM картата (или картите) или картата памет от устройството.

Забележка
Не изрязвайте SIM картата, тъй като това може да повреди Вашето устройство.

Сродна тема
Намиране на IMEI номера(та) на устройството

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Издърпайте поставката за SIM картата.1

Поставете основната SIM карта добре на мястото за SIM1.2

Поставете втората SIM карта (SIM2) или картата памет добре в поставката в правилната ориентация.3

Натиснете внимателно поставката за SIM карта обратно в слота, докато прилегне на място.4
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Използване на устройство с две SIM карти

Устройство с две SIM карти Ви позволява да правите следното:

Получавате входящи съобщения през двете SIM карти.
Избирате номера, от който да изпратите изходящи съобщения, или имате възможност да избирате SIM карта
всеки път, когато осъществявате обаждане.
Препращате обаждания, получени чрез SIM 1 на SIM 2, когато SIM 1 е недостъпна, и обратно. Тази функция
се нарича „Достъпност на двете SIM карти“. Трябва да я активирате ръчно.

Преди да използвате няколко SIM карти, трябва да ги разрешите и да изберете SIM картата за обработка на
трафика на данни.

Съвет
Устройство с две SIM карти работи с една или с две поставени SIM карти.

Разрешаване или забраняване използването на две SIM карти

Преименуване на SIM карта

Избор на SIM карта за трафик на данни

Задаване на SIM карта по подразбиране за осъществяване на обаждане

Разрешаване на функцията Достъпността на двойна SIM

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
Можете да откриете елемента под [Разширени].

1.

Натиснете превключватели [SIM 1] и [SIM 2] за разрешаване или забраняване на SIM картите.2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти].
Можете да откриете елемента под [Разширени].

1.

Изберете SIM карта и въведете ново име за нея.2.
Натиснете [ОК].3.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Мобилни данни].
Можете да откриете елемента под [Разширени].

1.

Изберете SIM картата, която желаете да използвате за трафик на данни.2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Обаждания].
Можете да откриете елемента под [Разширени].

1.

Изберете опция.2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [SIM карти] > [Достъпността на двойна SIM].
Можете да откриете елемента под [Разширени].

1.

Под [Достъпността на двойна SIM], натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.2.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата.3.
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Забележка
Функцията за достъпност на две SIM карти може да не е налична в зависимост от комбинацията от мрежови оператори,
предоставили SIM картите.

Съвет

Ако функцията Достъпността на двойна SIM не работи, след като я разрешите, проверете дали сте въвели правилно
телефонните номера за всяка SIM карта. В някои случаи номерата се откриват автоматично по време на настройката. В
противен случай ще бъдете подканени да ги въведете ръчно.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Защита на екрана

Забележка

Преди да използвате Вашето устройството, премахнете цялото защитно фолио за пълна функционалност.

Покритията и протекторите за екран може да Ви помогнат да защитите Вашето устройство от повреда.
Препоръчваме Ви да използвате само тези покрития за екран, които са предназначени за вашето устройство
Xperia. Използването на аксесоари за защита на екрана от други производители може да попречи на правилната
работа на Вашето устройство чрез закриване на сензори, обективи, високоговорители или микрофони и може да
анулира гаранцията.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Стартиране на устройството за първи път

Препоръчително е да заредите батерията в продължение на поне 30 минути преди да стартирате устройството
за първи път. Можете да използвате устройството докато то се зарежда.
При първото стартиране на вашето устройство интерактивна настройка ви помага да конфигурирате основните
настройки, да персонализирате устройството и да влезете във вашите акаунти, например, в акаунта ви в Google.

Изключване на устройството

Забележка
Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

Сродна тема
Зареждане на устройството
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Натиснете продължително клавиша за захранване докато устройството започне да вибрира.1

Натиснете продължително клавиша за захранването докато менюто с опции се отвори.1.
Натиснете [Изключване].2.
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Настройване на акаунт в Google на Вашето устройство

Вашето устройство от Sony работи на Android платформа, разработена от Google. Серия от приложения и услуги
на Google са налични във вашето устройство, когато го закупите, например, Gmail, Google Maps, YouTube и
Google Play. За да се възползвате пълноценно от тези услуги, имате нужда от профил в Google. Например,
профилът в Google ви разрешава да извършвате следното:

Изтегляне и инсталиране на приложения от Google Play.
Синхронизиране на вашия имейл, контакти и календар, като използвате Gmail.
Можете да архивирате, възстановявате и прехвърляте данните си от старо на новото устройство.
Чат с приятели чрез приложението Google Duo.
Синхронизирайте хронологията на сърфиране и показалците чрез уеб браузъра Chrome.
Идентифицирате себе си като оторизиран потребител след поправка на софтуера с помощта на Xperia
Companion.
Дистанционно намирате, заключвате или изтривате данните от загубено или откраднато устройство чрез
услугата Намиране на моето устройство.

За повече информация отидете на support.google.com/.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Профили] > [Добавяне на профил] > [Google].1

Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт в Google или влезте в акаунта си, ако
вече имате такъв.

2
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Прехвърляне на съдържание от старото ви устройство

Има няколко начина за прехвърляне на вашите данни от старо на новото устройство.

Синхронизиране на данни чрез профил в Google
Копиране и прехвърляне на данни с помощта на компютър
Копиране и прехвърляне на данни с помощта на SD карта

За повече информация отидете на support.google.com/android/.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Уверете се, че вашето устройство е защитено

Вашето устройство включва опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на загуба или кражба.
Има няколко начина за защита на Вашето устройство, както е показано по-долу. Намерете и натиснете
[Настройки] и след това потърсете настройките в горната част на екрана.

Заключване на екрана
Диспечер на пръстови отпечатъци
Заключване на SIM картата

Можете да регистрирате пръстови отпечатъци, за да използвате като метод за защита за отключване на Вашето
устройство или потвърждаване на покупки. Намерете и натиснете [Настройки] > [Сигурност] > [Диспечер на
пръстови отпечатъци] и след това следвайте инструкциите на екрана.
За повече информация отидете на support.google.com/android/.

Забележка
Когато използвате опция за защита, за да предпазите вашето устройство, е от съществено значение да запомните
данните, предоставени при настройката.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Намиране на IMEI номера(та) на устройството

Вашето устройство разполага с един или два уникални идентификационни номера, които се наричат IMEI номер
или ИД на продукта. Съхранявайте копие на този номер. Той може да ви е необходим, ако устройството ви бъде
откраднато или когато се свържете с екипа за поддръжка.

Преглед на IMEI номера(та) чрез цифровата клавиатура

Преглед на IMEI номера(та) на поставката

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете  (икона Телефон).1.
Натиснете  (икона Клавиатура за набиране).2.
Въведете *#06# от цифровата клавиатура. IMEI номера(та) се показва(т) автоматично.3.

Издърпайте поставката за SIM картата. IMEI номерът(ата) е(са) показани върху поставката.1.
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Намиране, заключване или изтриване на загубено устройство

Google предлага уеб услуга за местоположение и защита, наречена Намиране на моето устройство. След като
влезете с профил в Google, услугата Намиране на моето устройство е включена по подразбиране. Ако загубите
устройството си, можете да използвате "Намиране на моето устройство", за да го намерите, заключите или
изтриете. 
За повече информация отидете на support.google.com/android/.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

34

https://support.google.com/android/


Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Включване или изключване на екрана

Когато екранът е изключен, вашето устройство може да бъде заключено или отключено в зависимост от вашата
настройка за заключване на екрана.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

За кратко натиснете клавиша за захранването.1
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Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана

Когато устройството е включено и не се използва за определен период от време, екранът се затъмнява и се
изключва, за да се пести зарядът на батерията. Можете да промените колко дълго екранът остава активен преди
да се изключи.
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Спящ режим].1

Изберете опция.2
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Интелигентно управление на подсветката

Интелигентното управление на подсветката запазва екрана включен докато устройството е в ръката ви. След
като оставите устройството, екранът се изключва според настройката за заспиване.

Сродна тема
Регулиране на времето за неактивност преди изключване на екрана
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Интелиг. управление на подсветката].1

Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.2
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Режим за една ръка

Разрешете Режим за една ръка за регулиране размера на дисплея, така че да можете да въвеждате с една ръка
по-лесно.

Регулиране на позицията на екрана
За да преместите екрана наляво или надясно: натиснете съответно  (икона Стрелка наляво) или 
(икона Стрелка надясно).

За да преместите екрана нагоре или надолу: плъзнете хоризонталните ленти в края на преоразмерения
екран.

За да преоразмерите екрана: плъзнете (икона Преоразмеряване на екрана) в края на преоразмерения
екран.

Съвет
Можете да свиете екрана, като използвате менюто на "Страничен сензор".

Сродна тема
Използване на Страничен сензор

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Разширени] > [Режим за една ръка].1

Докоснете превключвателя [Режим за една ръка], за да разрешите или забраните функцията.2

За да свиете екрана, натиснете двукратно  (бутон Начало).

За да излезете от Режим за една ръка, натиснете двукратно  (бутон Начало) или натиснете празно място
на екрана.

3
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Правене на екранна снимка

Можете да направите снимки на всеки екран на устройството си като снимка на екрана. След като заснемете
екранна снимка, можете да преглеждате, редактирате и споделяте изображението. Екранни снимки, които
правите, се записват автоматично във вътрешната памет на Вашето устройство.

Съвет
Можете да зададете правене на екранни снимки с жест в лентата на “Страничен сензор”. За да направите екранна
снимка, като използвате лентата на страничния сензор, намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей] > [Страничен
сензор] > [Жестове], изберете жест измежду [Натискам двукратно], [Плъзгане нагоре], и [Плъзгане надолу], след това
докоснете [Заснемане на екранна снимка].

Заснемане на екранна снимка на наскоро използвано приложение

Натиснете едновременно клавиша за намаляване силата на звука (A) и този за захранването (B).1

Докоснете  (бутон Общ преглед) в навигационната лента.1.
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Сродна тема
Задаване на други опции за Страничен сензор

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Плъзнете наляво или надясно, за да изберете приложението, на което искате да направите екранна снимка,
след което докоснете [Екранна снимка].

2.
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Помощно ръководство

Смартфон
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Индикатор за известия

Индикаторът за известия ви информира за състоянието на батерията и някои други събития. Индикаторът за
известия е включен по подразбиране, но може да бъде изключен ръчно.

Забележка

Когато индикаторът за известия е изключен, той светва само когато има предупреждение за състоянието на батерията,
например, когато нивото на батерията е под 15 процента.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Конфигуриране на известията].1

Докоснете превключвателя [LED светлина за показв. на вход. известия], за да разрешите или
забраните функцията.

Можете да откриете елемента под [Разширени].

2
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Икони на състоянието

(икона за сила на сигнала)
Режимът на мобилната мрежа се показва и при изпращане и изтегляне на мобилни данни.

(икона за липса на сигнал)

(икона за роуминг на данни)

(икона за Wi-Fi сигнал)
Активирана е Wi-Fi връзка и се предават данни.  

(икона за грешка в Wi-Fi връзка)
Активирана е Wi-Fi връзка, но няма интернет връзка.
Тази икона се появява също когато се опитвате да се свържете с мрежа с портал за удостоверяване.
След успешно влизане кръстчето изчезва.  
Ако Google е блокиран във вашата зона, кръстчето може да се появи дори когато устройството е
свързано с мрежа и има работеща Wi-Fi интернет връзка.

(икона за състояние на батерията)

(икона за зареждане на батерията)

(икона режим STAMINA)

(икона за самолетен режим)

(икона за заглушаване на микрофона)

(икона за високоговорител)

(икона за заглушаване)

(икона Вибрация)

(икона Аларма)

(икона за GPS)
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Сродна тема
Икони за известия

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Смартфон
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Икони за известия

Забележка

(икона за нов SMS)

(икона за текущ разговор)

(икона за пропуснато обаждане)

(икона за задържан телефонен разговор)

(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с една SIM карта: Пренасочването на обаждания е
включено

(икона за пренасочване на обаждане) Устройство с две SIM карти: Пренасочването на обаждания е
включено

(икона за изтегляне на данни)

(икона за качване на данни)

(икона за настройка на софтуер) Налична е основна настройка на Вашето устройство

(икона за инсталиране на най-новия софтуер) Налична е софтуерна актуализация

(икона Актуализация на системата) Налични са системни актуализации

(икона за изтегляне на системни актуализации)

(икона за инсталиране на изтеглена системна актуализация)

(икона за грижа за батерията)

(икона Екранна снимка) Направена е снимка на екрана

(икона за изпълнение на музика) Изпълнява се песен

(икона за още известия) Още непоказaни известия
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Не всички икони, които може да се покажат на устройството, са изброени тук. Този списък служи само за справка, като
могат да се извършват промени без предизвестие.

Сродна тема
Икони на състоянието

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Зареждане на устройството

Можете да заредите устройството си от стенен контакт или компютър. Можете да използвате устройството докато
се зарежда.
Ако батерията е изтощена, на устройството може да му отнеме до 10 минути, за да реагира на зареждането.
През това време екранът може да остане напълно тъмен, без да се показва иконата за зареждане. За една
напълно изтощена батерия може са нужни няколко часа, за да се зареди напълно. Скоростта на зареждане може
да се повлияе от температурата на околната среда.
Винаги използвайте оригинални зарядно Sony и USB кабел, предназначен за Вашия конкретен модел Xperia, тъй
като други видове зарядни устройства може да увеличат времето за зареждане, да не зареждат изобщо или дори
може да повредят устройството.

Забележка

Вашето устройство разполага с вградена батерия, която се презарежда и може да бъде заменена единствено от
оторизиран сервизен център на Sony. Никога не се опитвайте да отваряте или разглобявате устройството сами. Това
може да доведе до повреда и да анулира гаранцията ви.

Съвет
Зарядно устройство за стенен контакт зарежда устройството ви по-бързо отколкото чрез компютър. Можете да
използвате устройството докато се зарежда.
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Състояние на светлинния индикатор за батерията
Зелено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е над 90%
Оранжево: Батерията се зарежда, нивото на заряда е 15-90%
Червено: Батерията се зарежда, нивото на заряда е по-малко от 15%

Забележка
Важно е да използвате USB кабела, който се доставя с вашето устройство, тъй като други типове USB кабели могат да
повредят устройството.

Съвет

Свържете единия край на USB кабела към зарядното устройство (или към USB порта на компютър).1

Свържете другия край на кабела към USB порта на вашето устройство.

Известяващият индикатор се включва когато зареждането започне.

2

Когато устройството се зареди напълно, изключете кабела от устройството, като го издърпате право
навън.

Уверете се, че не прегъвате конектора.

3
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Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме до 10 минути, преди да се включи известяващия индикатор и да се
покаже иконата за зареждане.

Сродна тема
Управление на батерията и захранването

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Смартфон
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Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея, проследявайте енергията,
консумирана от различни приложения и функции. Можете също да използвате „Грижа за батерията“, за да
увеличите дълготрайността на батерията. Енергоспестяващите функции във фонов режим се активират по
подразбиране, за да ви помогнат да намалите допълнително консумацията на батерията, и са налични
допълнителни енергоспестяващи режими, за да ви помогнат да намалите консумацията на батерията, когато е
нужно.
Енергоспестяващите функции намаляват приоритета на определени несъществени функции на устройството. Ако
не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто с изключения за енергоспестяване.
Телефонните разговори и SMS не са засегнати.

Забележка

Актуализациите на системата могат да променят наличните енергоспестяващи функции на вашето устройство.

Съвети за общо използване за подобряване работата на батерията
Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

Намалете нивото на яркост на екрана.
Изключете Bluetooth, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не са Ви необходими тези функции.
Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво на мрежово
покритие или без мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични
мрежи, а това консумира енергия.
Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за Вашата домашна
мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като Вашето устройство трябва да предава с по-висока
изходна мощност.
Променете настройките за синхронизация за Вашия имейл, календар и контакти.
Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте предвид съветите за
пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези приложения.
Променете нивото на уведомяване за дадено приложение.
Изключете разрешението за споделяне на местоположението за дадено приложение.
Деинсталирайте приложения, които не използвате.
Използвайте Sony оригинално устройство „свободни ръце“ за слушане на музика. Устройствата „свободни
ръце“ консумират по-малко заряд от батерията, отколкото високоговорителите на устройството.
Рестартирайте устройството си от време на време.

Преглед на консумацията на батерията

Сродна тема
Зареждане на устройството

Грижа за батерията
Настройки на екрана

Намерете и натиснете [Настройки] > [Батерия], за да видите оставащия процент батерия и оставащото време
на батерията.

1.

Натиснете  (икона Повече) > [Използване на батерията], за да видите списък с приложения и функции,
които са изразходили заряда на батерията.

2.
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Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използване на услуги за местоположение
Преглед на консумацията на батерията от приложения

Изключване на оптимизацията за определени приложения

Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Преглед на консумацията на батерията от приложения

Можете да проверите консумацията на батерията от приложения и да промените настройките, ако е необходимо.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1

Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под [Батерия].

Можете да откриете елемента под [Разширени].

2
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Помощно ръководство

Смартфон
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Изключване на оптимизацията за определени приложения

Енергоспестяващите функции намаляват приоритета на определени несъществени функции на устройството. Ако
не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите от менюто с изключения за енергоспестяване.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Разширени] > [Специален достъп за
приложението] > [Енергоспестяваща функция].

1

Следвайте инструкциите на екрана и изберете приложенията, към които е приложена функцията за
пестене на енергия.

2
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Помощно ръководство

Смартфон
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Режим STAMINA

Режим STAMINA удължава времето, докато се наложи зареждане на батерията, като блокира някои функции на
устройството. Когато включите Режим STAMINA, екранът превключва в режим Тъмна тема.
В зависимост от нивото на STAMINA ще бъдат ограничени или изключени различни функции, за да се намали
консумацията на батерията. Те включват производителност на рендиране, яркост на екрана, подобрение на
изображението и GPS, когато екранът е изключен. Синхронизирането на данни във фоново приложение или
поточно предаване може да е забранено за някои приложения.
Можете да настроите режима STAMINA да се включва или изключва автоматично според нивото на батерията.
Следвайте инструкциите на екрана за подробни настройки.

Съвет
В меню Енергоспестяваща функция можете да изключите приложения, за да не се оптимизират отРежим STAMINA.

Сродна тема
Изключване на оптимизацията за определени приложения

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Режим STAMINA].1

Натиснете [Включване сега].2
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Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Грижа за батерията

„Грижа за батерията“ увеличава продължителността на живота на батерията. Тази функция засича навиците ви
на зареждане и изчислява началния и крайния час на вашия обичаен период на зареждане. Скоростта на
зареждане се контролира, така че вашата батерия да достигне 100% точно преди да прекъснете връзката със
зарядното устройство. Можете също така да зададете ръчно начален и краен час за периода на зареждане.

Забележка
„Грижата за батерията“ няма да контролира скоростта на зареждане, докато не открие редовен цикъл на зареждане от
поне 4 часа за период от няколко дни.

Съвет

Заучените модели на обичайни цикли на зареждане се записват от Грижа за батерията. Дори функцията да е забранена,
тя се адаптира към заучените модели след повторното разрешаване на функцията.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Батерия] > [Грижа за батерията].1

Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните Грижа за батерията.

[Автоматично] е избрана по подразбиране.  
За да зададете ръчно начален и краен час за периода на зареждане, натиснете [Персонализиран], след това
задайте начален и краен час.

2
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Смартфон
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Преди да актуализирате Вашето устройство

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване на най-новите
функционалности, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна актуализация, в
лентата на състоянието се показва  (икона Актуализация на системата). Можете също така да проверявате
ръчно за нови актуализации.
Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от вашето устройство.
Имайте предвид, че някои актуализации не са налични за безжично изтегляне. В такъв случай трябва да
използвате софтуера Xperia Companion на Вашия персонален компютър или компютър Apple Mac, за да
актуализирате устройството си.
Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

Проверете дали имате достатъчно капацитет за съхранение.
Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на Вашето устройство по
начин, различен от описания в това Помощно ръководство. Версията на Android може да не бъде засегната
след дадена актуализация.

Проверка за нов софтуер

Сродна тема
Безжично актуализиране на устройството

Актуализиране на устройството чрез компютър

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].1.
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Смартфон
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Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни актуализации.
Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия оператор. Препоръчително е
да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на нов софтуер, за да избегнете разходи за
трафик на данни.

Настройка за автоматично изтегляне на системни актуализации

Разрешаване или забраняване на автоматичните актуализации за приложения

Сродна тема
Преди да актуализирате Вашето устройство
Актуализиране на устройството чрез компютър

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].1

Следвайте инструкциите на екрана.2

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].1.
Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автоматична актуализация на системата].2.
Изберете желаната опция.3.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Актуализиране на софтуера].1.
Натиснете  (икона Повече) > [Настройки] > [Автомат. актуализиране на приложения].2.
Изберете желаната опция.3.
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Актуализиране на устройството чрез компютър

Забележка
Ако на компютъра не е инсталиран софтуерът Xperia Companion, потърсете го в уебсайта за поддръжка на клиентите на
Sony и го изтеглете.

Сродна тема
Преди да актуализирате Вашето устройство
Безжично актуализиране на устройството

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете [Система Android] до  (икона USB).2

Натиснете [Докоснете за още опции.], след което натиснете [Прехвърляне на файлове].3

Компютър: Отворете Xperia Companion, ако не се стартира автоматично.

Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.  
Ако бъде открита нова софтуерна актуализация се появява изскачащ прозорец.

4

Следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните съответните актуализации на софтуера.5
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Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

Можете да рестартирате или изключите принудително устройството, ако престане да отговаря или не се
рестартира нормално. Не се изтриват никакви настройки или лични данни.
Можете също така да върнете устройството си в начално състояние до оригиналните му фабрични настройки.
Тази процедура понякога е необходима, ако вашето устройство спре да функционира правилно, но имайте
предвид, че трябва първо да направите резервно копие на данните си, тъй като нулирането ще изтрие всички
данни от него.
Ако вашето устройство не може да се включи или искате да върнете в начално състояние софтуера на
устройството, можете да използвате Xperia Companion, за да поправите своето устройство. Потърсете Xperia
Companion в уебсайта за поддръжка на клиентите на Sony за повече информация как да изтеглите и използвате
софтуера.

Рестартиране на устройството

Забележка
Устройството ви може да не успее да се рестартира, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Свържете устройството
си към зарядно устройство и опитайте да рестартирате отново.

Принудително рестартиране или изключване на устройството

Възстановяване на фабричните настройки

Забележка
За да предотвратите безвъзвратна повреда на устройството, не прекъсвайте процедура по възстановяване на
фабричните настройки.

Създайте резервно копие на всички данни, записани във вътрешната памет на устройството. Нулирането ще изтрие
всички данни от вашето устройство.

Натиснете продължително клавиша за захранване.1.
В менюто, което се отваря, натиснете [Рестартиране].  
Устройството се рестартира автоматично.

2.

Натиснете продължително и едновременно клавиша за захранване и клавиша за увеличаване на силата на
звука докато устройството започне да вибрира.

1.

В зависимост от това дали искате принудително да рестартирате или изключите устройството, изпълнете
действията по-долу.

Ако желаете да рестартирате принудително устройството: Освободете клавишите в този момент.
Устройството се рестартира.
Ако желаете да изключите принудително устройството: Продължете да натискате клавишите. След още
няколко секунди устройството вибрира три пъти и се изключва.

2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Разширени] > [Опции за нулиране].1.
Натиснете [Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)] > [Изтриване на всички
данни].

2.

Ако е необходимо, очертайте схемата за отключване на екрана или въведете вашата парола или ПИН код за
отключване на екрана, за да продължите.

3.

За потвърждение, натиснете [Изтриване на всички данни].4.
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Съвет

Устройството няма да се върне към по-стара софтуерна версия на Android когато извършите възстановяване на
фабричните настройки.

Сродна тема
Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Поправка на софтуера на устройството чрез Xperia Companion

Можете да използвате Xperia Companion, за да поправите софтуера на устройството си. Ако забравите паролата,
ПИН кода или схемата за отключване на екрана, можете да използвате функцията за поправка на устройството в
Xperia Companion, за да изтриете слоя на защита. Необходимо е да предоставите данните си за влизане в
акаунта в Google, за да извършите тази операция. Чрез изпълнението на функцията за поправка се преинсталира
софтуер за вашето устройство и е възможно някои лични данни да се изгубят по време на процеса.
Ако устройството Ви е блокирало, рестартира се многократно или въобще не се стартира, след като сте
актуализирали софтуера Xperia, след като сте извършили поправка на софтуера или възстановяване на
фабричните настройки, опитайте да изключите принудително устройството и след това да го включите. Ако
проблемът продължава, изключете принудително устройството, след което извършете поправка на софтуера.

Забележка

Преди да извършите поправка на софтуера, се уверете, че знаете вашата парола и потребителско име за профила ви в
Google. В зависимост от настройките за защита, може да се наложи да ги въведете с цел рестартиране на устройството
след поправка на софтуера.

Сродна тема
Рестартиране, нулиране и поправка на устройството

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Уверете се, че Xperia Companion е инсталирано на вашия компютър.1

Отворете софтуера Xperia Companion на компютъра и щракнете върху [Поправка на софтуера] на
основния екран.

2

Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана, за да преинсталирате софтуера и завършите
поправката.

3
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Връщане на вашите приложения в начално състояние

Можете да върнете приложение в начално състояние или да изчистите данни от приложение, ако приложението
не реагира или причинява проблеми с вашето устройство. Чрез нулирането на предпочитанията за дадено
приложение не се изтриват никакви данни от приложението във вашето устройство.

Изчистване на данни от приложение

Изчистване на кеша на приложение

Изчистване на настройката по подразбиране на приложение

Забележка
Опцията за изчистване на данните, кеш паметта или настройката по подразбиране на приложение не е налична за всяко
приложение или услуга.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1

Докоснете броя на приложенията, за да видите всички приложения.2

Натиснете  (икона Повече) > [Нулиране на предпочитанията за приложенията] > [Нулиране на
приложенията].

3

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1.
Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на данните] > [OK].2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1.
Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Хранилище и кеш] > [Изчистване на кеша].2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1.
Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Разширени] > [Отваряне по подразбиране] >
[Изчистване].

2.
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Преглед на състоянието на паметта

Вътрешната памет съхранява изтеглено или прехвърлено съдържание, заедно с лични настройки и данни, и се
запълва в резултат на нормално използване. Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно
се изключват, вземете под внимание следното:

Затворете работещите приложения, които не използвате.
Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.
Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в сменяемата карта памет или услугата
Google.

Забележка
Можете да закупите карта памет отделно.

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, може да е необходимо да форматирате картата.
Имайте предвид, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я форматирате.

Показване на състоянието на паметта

Сродна тема
Освобождаване на място във вътрешната памет

Форматиране на картата памет

Спиране на активни приложения и услуги

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].1.
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Освобождаване на място във вътрешната памет

Ако устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, освобождаването на място във
вътрешната памет може да разреши проблема.

Сродна тема
Преглед на състоянието на паметта

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище].1

Натиснете [ОСВОБОЖДАВ. НА МЯСТО].

Ако в устройството е поставена карта памет, изберете [Вътрешно споделено хранилище] > [ОСВОБОЖДАВ.
НА МЯСТО].

2

Изберете приложения, които не използвате често или стари файлове за изтриване, след което
следвайте инструкциите на екрана.

3
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Спиране на активни приложения и услуги

Ако работата на Вашето устройство или приложения не е оптимална, опитайте да спрете изпълнението на
приложения и услуги.

Сродна тема
Преглед на състоянието на паметта

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1

Изберете приложение или услуга, след което натиснете [Принудително спиране] > [OK].2
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Форматиране на картата памет

Ако Вашето устройство не може да чете съдържание от картата памет, форматирате я.

Забележка
Цялото съдържание на картата памет се изтрива, когато я форматирате. Първо се уверете, че сте направили резервно
копие на всички данни, които искате да запишете. За да направите резервно копие на съдържанието, можете да го
копирате на компютър.
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Хранилище] > [SD карта].1

Натиснете (икона Повече) > [Настройки на хранилището] > [Форматиране], след това извършете
форматиране в следващия диалогов прозорец.

2
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Инстр. за интелигентно чистене

Инстр. за интелигентно чистене подобрява ефективността на устройството чрез автоматично оптимизиране на
съхранявано съдържание и памет, според използването на приложенията.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Xperia Assist].1

Натиснете [Инстр. за интелигентно чистене], след което натиснете превключвателя, за да разрешите
или забраните функцията.

2
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Връзка за мобилни данни

За достъп до интернет се нуждаете от връзка за мобилни данни с правилните настройки за интернет.

За повечето мобилни мрежи и оператори тези настройки са предварително инсталирани на устройството, така
че веднага да можете да започнете да използвате интернет.
Можете ръчно да проверите за актуализации на настройките за интернет. Ако промените или изтриете
настройка за интернет погрешка, върнете настройките за интернет в начално състояние.
Намерете и натиснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа] за повече опции за мобилна
мрежа.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Увеличаване на силата на Wi-Fi® сигнала

Може да направите няколко неща, за да подобрите Wi-Fi приемането:

Преместете устройството по-близо до Wi-Fi точката за достъп.
Отдалечете Wi-Fi точката за достъп от възможни препятствия или смущения.
Не покривайте зоната на Wi-Fi антената на Вашето устройство.

Сродна тема
Общ преглед

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Управление на използването на данни

Можете да следите количеството данни, прехвърляни към и от Вашето устройство, чрез Вашата връзка за
мобилни данни или Wi-Fi връзка за даден период. Например, може да следите количеството данни, използвани
от отделните приложения. Също можете да зададете предупреждения и ограничения за използването на данни,
прехвърляни през връзката за мобилни данни, за да избегнете допълнителни такси.

Подпомагане намаляването на използването на данни

Задаване на предупреждение за използване на данни или ограничение за мобилни
данни

Съвет

Можете да зададете датата, когато цикълът на използване се нулира. Под [Предупреждения и лимит за данни] натиснете
[Цикъл на използване на данни от прилож.], след което задайте дата за нулиране.

Забележка
Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни данни на вашето устройство се
изключва автоматично.

Проверка на използването на данни

Управление на използването на данни от отделните приложения

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Икономия на данни].1.
Натиснете превключвателя, за да разрешите функцията.2.

Уверете се, че трафикът на мобилни данни е включен.1.
Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет] > [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от
приложенията] >  (икона Настройки).

2.

В зависимост от това дали искате да зададете предупреждение за данни, или ограничение за данни,
процедирайте по следния начин.

За да зададете предупреждение за използване на данни, натиснете превключвателя [Предупр. за данните:
задаване], за да разрешите функцията, след което натиснете [Предупреждение за данните], за да
промените нивото на предупреждение.
За да зададете ограничение за мобилни данни, натиснете превключвателя [Задаване на лимит за
данните], за да разрешите функцията, след което натиснете [Лимит за данните], за да промените
ограничението за използване на данни.

3.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Мрежа и интернет].1.
В зависимост от това дали искате да проверите използването на мобилни данни или използването на данни
през Wi-Fi, продължете по следния начин.

За да проверите използването на мобилни данни, натиснете [Мобилна мрежа] > [Пренос на данни от
приложенията].
За да проверите използването на данни през Wi-Fi, натиснете [Wi‑Fi] > [Пренос на данни през Wi-Fi].

2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия].1.
Натиснете желаното приложение за управление, след което натиснете [Мобилни данни и Wi‑Fi].2.
Редактирайте опциите според желанието си.3.
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Забележка

Производителността на отделните приложения може да бъде засегната ако промените съответните настройки за
използване на данни.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Меню Настройки

Преглед и промяна на настройките за вашето устройство от меню Настройки. Меню Настройки е достъпно от
екрана на приложението и панела Бързи настройки.

Съвет
За преглед на информацията за Вашето устройство намерете и натиснете [Настройки] > [Всичко за телефона].

За да потърсите настройка, намерете и натиснете [Настройки], след което въведете името на настройката в полето
[Настройки за търсене].

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки].1
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Сила на звука и вибрация

Силата на звука и вибрацията могат да се променят чрез използване на клавишите за сила на звука или промяна
на дадена настройка.
Можете да промените силата на звука на: звънене, мултимедийно съдържание, аларма и обаждания. В
допълнение, можете да настроите Вашето устройство да вибрира.

Забележка
Настройките на приложенията могат да заменят избраните настройки за сила на звука и вибрация.

Промяна на силата на звука

Активиране на вибрационен режим

Активиране на звук с вибрация за входящи обаждания

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да промените силата на звука на мултимедията.  
За да включите или изключите бързо силата на звука на мултимедия, натиснете  (икона за сила на звука за
мултимедия).

1.

За да промените силата на звука на обажданията, звъненето и известията или алармата, натиснете 
(икона коригиране на силата на звука).  
Използвайте всеки плъзгач, за да регулирате силата на звука. Натиснете [Вижте още] за повече опции.

2.

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.1.
Натиснете иконата над плъзгача веднъж или повече пъти докато се появи  (икона Вибрация).2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].1.
Натиснете превключвателя [Вибриране при обаждания], за да разрешите функцията.2.
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Звуци и тонове

Задаване на тон за звънене

Задаване на звук за известие

Съвет

За да изключите всички звуци за тон и/или известия и да настроите устройството само да вибрира, изберете [Няма] от
списъка.

За да разрешите или забраните други звуци и тонове, намерете и натиснете [Настройки] > [Звук] > [Разширени], след
което натиснете превключвателите, за да разрешите или забраните различните звуци и тонове.
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук].1.
Потребители на устройства с две SIM карти, изберете [Тон звънене на телефона – SIM 1] или [Тон звънене на
телефона – SIM 2]. За потребители на устройства с една SIM карта, натиснете [Мелодия на телефона].

2.

Изберете звуков сигнал от списъка. 
За да изберете музикален файл, записан на устройството, натиснете [Добавяне на мелодия].

3.

За потвърждение, натиснете [OK].4.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Звук] > [Звук за известие].1.
Изберете звуков сигнал от списъка. 
За да изберете музикален файл, записан на устройството, натиснете [Добавяне на известие].

2.

За потвърждение, натиснете [OK].3.
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Настройки на екрана

Можете да промените поведението на екрана, яркостта, размера и качеството на изгледа. Можете също да
регулирате качеството на изображението на снимки и видеоклипове.

Настройки на началния екран
Настр. на качеството на изобр.: Регулирайте качеството на снимките и видеоклиповете, когато ги
разглеждате на Вашето устройство.

Бал. белия цвят: Изберете една от зададените настройки. Можете също да използвате плъзгачите, за да
регулирате баланса на бялото.

Ниво на яркостта: Регулирайте нивото на яркостта с плъзгача. Можете също да разрешите [Адаптивна
яркост] за автоматично оптимизиране на яркостта въз основа на заобикалящата светлина.

Тъмна тема: Можете да покажете екрана с тъмен фон.

Автоматично завъртане на екрана: Задайте екрана да се завърта автоматично, когато устройството е
завъртяно или го настройте да стои в портретен изглед.

Нощно осветление: [Нощно осветление] превключва цвета на екрана на Амбър (кехлибар). По този начин е
по-лесно да разглеждате екрана в тъмна обстановка, а също е по-лесно да заспите.

Забележка
Избягвайте да показвате много ярки или статични изображения за дълъг период от време. Това може да предизвика
послеобраз или на екрана да остане оцветяване.

Съвет
Дори ако функцията Автоматично завъртане на екрана е забранена, можете да завъртите екрана ръчно, като натиснете 

(икона за Завъртане) в навигационната лента.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Дисплей].1

Натиснете настройката, която искате да промените.

Използвайте плъзгачите, квадратчетата за отметка или допълнителните менюта за настройване.

2
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Актуализации на приложения

Ако функцията за автоматично актуализиране е разрешена, приложенията ви се актуализират без подкана, така
че може да не знаете, че се изтеглят големи обеми от данни. За да избегнете потенциално високи разходи за
прехвърляне на данни, можете да забраните автоматичните актуализации или да разрешите автоматичните
актуализации само чрез Wi-Fi връзка. Трябва да забраните функцията за автоматично актуализиране в
приложението Play Store, за да избегнете автоматичното им актуализиране.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете (икона Play Store).1

Натиснете  (икона Меню), след което натиснете менюто с настройки.2

Натиснете менюто за автоматично актуализиране на приложения.3

Изберете желаната опция.4
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Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като „Карти“ и камерата, да използват информация от
мобилната или Wi-Fi мрежа, както и информация от глобалната позиционираща система (GPS), за да определят
Вашето приблизително местоположение.
За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва да активирате
услугите за местоположение.
За повече информация отидете на support.google.com/.

Подобряване на точността на GPS
Първият път когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на местоположението ви
може да отнеме няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете пряка видимост към небето. Стойте
неподвижно и не покривайте GPS антената. GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови
обекти, но не и през повечето плътни обекти, като сгради и планини. Ако Вашето местоположение не бъде
открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

Сродна тема
Общ преглед
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Местоположение].1

Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните услугите за местоположение.2
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Дата и час

Можете да промените датата и часът на вашето устройство.
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Системни] > [Дата и час].

Можете да откриете елемента под [Разширени].

1

За да зададете ръчно датата или часа, натиснете превключвателя [Автоматични дата и час], за да
забраните функцията.

За ръчно задаване на часова зона натиснете превключвателя [Използване на часовата зона, предоставена
от мрежата], за да забраните функцията.

2

Натиснете желания елемент, за да редактирате и промените стойностите.3
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Прехвърляне на музика от компютър на устройството ви

Съществуват два начина за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

Свържете вашето устройство към компютър чрез USB кабел. Изберете [Прехвърляне на файлове] на Вашето
устройство и след това копирайте и поставете или плъзнете и пуснете файловете като използвате компютъра.
Запишете мултимедийните си файлове на компютъра с помощта на Google Диск. След това синхронизирайте
данните на устройството си, като влезете в профила си в Google.

Забележка
Приложението „Музика“ може да не поддържа всички формати на музикални файлове.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Слушане на музика

Използвайте приложението „Музика“, за да слушате любимата си музика.

Общ преглед на музикалния плейър

Съвет

Минимизиране на плейъра на цял екран1.
Търсене във всички песни, записани на устройството2.
Преглед на опашката за изпълнение3.
Преглед на допълнителни опции4.
Обложка (ако е налична)5.
Добавяне или премахване на песен като предпочитана6.
Изтекло време от текущата песен7.
Добавяне на песен към списък за изпълнение8.
Индикатор за изпълнението – плъзнете или натиснете линията за превъртане напред или назад9.
Продължителност на текущата песен10.
Повтаряне на текущата песен или на всички песни в опашката за изпълнение11.
Натиснете, за да отидете до следващата песен. Докоснете и задръжте, за да превъртите напред в текущата
песен

12.

Изпълнение или временно спиране на песен13.
Натиснете еднократно или двукратно, за да отидете в началото на текущата песен или предишната песен,
докоснете и задръжте, за да превъртите текущата песен

14.

Разбъркване на песните в опашката за изпълнение15.
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Как да използвате  (Предишен бутон) докато възпроизвеждате песен.
През първите 5 секунди от възпроизвеждането натиснете бутона, за да се върнете към предишната песен.
След 5 секунди възпроизвеждане натиснете еднократно бутона, за да се върнете към началото на текущата песен или
го натиснете двукратно, за да се върнете към предишната песен.

Начален екран на „Музика“

Забележка
Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Отваряне на менюто Музика1.
Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието2.
Натискане за изпълнение на песен от опашката за изпълнение3.
Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване4.
Към екрана на музикалния плейър5.
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Функции на приложението Музика

В този раздел са обяснени функциите, които са полезни при използване на приложението Музика.

Редактиране на информация за музика

Възпроизвеждане на музика във фонов режим

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Докато дадена песен се изпълнява, в приложението Музика, натиснете обложката на екрана на музикалния
плейър и след това натиснете [Редакт. информ. за музика].

1.

Редактирайте информацията според желанията си.2.
За да зададете обложка, натиснете  (икона Редактиране), след което изберете опция.3.
Когато сте готови, натиснете [ЗАПИШИ].4.

Когато се изпълнява песен, натиснете  (бутон Начало), за да отидете на Началния екран. 
Приложението Музика продължава да се изпълнява във фонов режим.  
За да отворите отново приложението Музика, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете
известието Музика. Или намерете и натиснете  (икона Музика).

1.
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Преглед на камерата
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Натиснете за регулиране на цвят и яркост1.
Превключване между предната и основната камера2.
Настройки на камерата3.
Състояние на географското маркиране4.
Използвайте клавишите за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба5.
Натиснете миниатюрата за преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове6.
Превключване между правене на снимки и видеоклипове7.
Използвайте бутона на затваряне, за да направите снимки или запис на видеоклипове8.
Връщане назад или изход от камерата9.
Избор на режим на заснемане10.
Пряк път до последно избрания режим на заснемане11.
Натиснете, за да превключите между x1, x2 и x0.6 ъгли12.
Избор на пропорциите13.
Натиснете, за да регулирате ефекта на Боке14.
Изберете настройка на светкавицата. Иконата се оцветява в оранжево, когато светкавицата или фенерчето се
активира.

15.

Обектив на предната камера16.
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Заснемане на снимка или запис на видеоклип

В този раздел са обяснени основните операции на камерата.

Съвет
Уверете се, че обективът е чист. Пръстов отпечатък или малко замърсяване може да навреди на качеството на снимката.

Използвайте таймера за самозаснемане когато ви е необходимо допълнително време за подготовка или за да избегнете
размазани снимки.

Проверявайте често състоянието на паметта на вашето устройство. Снимки и видеоклипове с висока разделителна
способност консумират повече памет.

Забележка

Обърнете внимание, че някои функции може да не са налични в зависимост от настройките.

Бутон за затваряне
Бутонът за затваряне се използва по различни начини в зависимост от режима на заснемане и активираните
функции.

 (бутон за заснемане): Заснемане на снимки

 (бутон Старт): Записване на видеоклип/Продължаване на записването

 (бутон за пауза): Временно спиране на видеоклип

 (бутон Стоп): Спиране на запис на видеоклип

 (икона за включен таймер за селфи): Таймер самозасн. е активиран

 (икона за включено заснемане с докосване): Заснемане с докосване е активиран

 (икона за включване на заснемане с докосване и таймер за самозаснемане): Заснемане с докосване и
Таймер самозасн. са активирани

Стартиране на камерата

Плъзнете  (икона Камера) от заключения екран.
Докоснете  (икона Камера) от екрана с приложения.
Натиснете два пъти клавиша за захранване. Натиснете [Настройки] > [Системни] > [Жестове] >
[Поведение на клавиша за захранв.] > [Стартиране на камерата], за да разрешите тази функция.

1

Плъзнете екрана, за да изберете режим на снимки или видеоклипове.2

Натиснете бутона на затвора.3
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Сродна тема
Основни функции на камерата

Различни методи за заснемане на снимки

Таймер самозасн.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Използвайте светкавицата в зависимост от обекта и осветеността.

Забележка
Наличните настройки зависят от режима на заснемане, фото режима и видео режима.

Съвет
Когато фонът е по-светъл от обекта, използвайте Запълваща светкавица за премахване на нежелани тъмни сенки.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете иконата на светкавицата, показана на екрана, например, 
(икона Автоматична светкавица).

1

Ако е необходимо, променете настройката на светкавицата.2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.3
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Основни функции на камерата

Използвайте основни функции на камерата, които Ви помагат да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Промяна на пропорциите

Регулиране на настройките на камерата

Забележка
Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Съвет
Натиснете  (икона Въведение във функции) , за да проверите информацията за различни функции.

Превключване между основната и предната камера

Съвет

Можете също така да превключите между камерите, като плъзнете надолу на екрана на камерата (в портретна
ориентация) или плъзнете надясно на екрана на камерата (в пейзажна ориентация).

При използване на камерата, натиснете  (икона Пропорции).1.
Изберете настройка.2.

При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1.
Плъзнете списъка, за да видите наличните настройки и изберете настройка. 2.

При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера), за да превключите между
основната и предната камера.

1.
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Използване на мащабирането

Забележка
Мащабирането е налично само за основната камера.

Превключване на ъгли чрез използване на  (бутон за превключване на ъгли) не е налично при избор на Ръчен режим.

Съвет
Ако използвате увеличаване на мащаба три или повече пъти, това може да окаже влияние върху качеството на
изображението.

Сродна тема
Заснемане на снимка или запис на видеоклип

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на основната, камера извършете една от следните операции.

Плъзнете навътре или навън по екрана на камерата.
Използвайте бутона за сила на звука.
Натиснете  (бутон за превключване на ъгли) многократно, за да изберете [x1] (широкоъгълно), [x2]
(телефото) или [x0.6] (ултра-широкоъгълно).
Плъзнете  (бутон за превключване на ъгли) наляво и надясно (в портретна ориентация) или нагоре и
надолу (в пейзажна ориентация).

1.
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Преглед, споделяне или редактиране на снимки и видеоклипове

Преглеждайте или споделяйте снимки и видеоклипове в приложението Google Фото, след заснемане на снимки
или запис на видеоклипове. Можете също така да редактирате снимки или видеоклипове, например, чрез
регулиране на цветовете или изрязване на снимки.

Сродна тема
Заснемане на снимка или запис на видеоклип

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете миниатюрата, за да отворите снимка или видеоклип.1

Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.2

Натиснете (икона Споделяне), за да споделите снимка или видеоклип, или (икона Редактиране),
за да редактирате.

Натиснете екрана, за да се скрият или покажат иконите.

3
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Избор на режим на заснемане

Можете да изберете режим на заснемане в зависимост от обекта или целта.

Общ преглед на режими на заснемане
Следват някои от основните режими на заснемане.

 (икона Забавен каданс): Добавете ефект на забавен каданс след запис на видеоклип

 (икона Селфи портрет): Направете по-добре изглеждащи селфита

 (икона Творчески ефект): Снимайте с ефекти и цветни филтри

 (икона Панорама): Снимайте широкоъгълни и панорамни снимки

 (икона Ръчен режим): Снимайте с ръчно регулирани настройки на камерата

 (икона за нощен режим): Заснемайте ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия

Забележка

Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.

Сродна тема
Творчески ефект

Панорама

Селфи портрет
Видеоклипове на забавен каданс

Нощен режим

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Когато използвате камерата, натиснете [Режим] и изберете режим на заснемане.1
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Различни методи за заснемане на снимки

Заснемайте снимки с помощта на метода, който отговаря на Вашето положение.

Снимка чрез натискане на екрана

Съвет
Тази функция може също да се използва за видеоклипове.

Заснемане на снимка докато се записва видео

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Докато използвате камерата, натиснете  (икона Настройки), след което натиснете [Заснемане с докосване]
> [Вкл.] или [Само предна камера].

1.

Затворете менюто с настройките.  
Настройката е записана във всички режими на записване.

2.

Натиснете където и да е върху екрана, за да направите снимка.3.

При записване на видео, натиснете (икона Камера).  
Снимката ще бъде заснета след като пуснете бутона на затвора.

1.
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Таймер самозасн.

Използвайте Таймер самозасн., за да имате повече време да се подготвите за снимка. Също така ви помага да
поддържате устройството стабилно и да избягвате замъглени снимки.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Докато използвате основната камера, натиснете  (икона Настройки) > [Таймер самозасн.], изберете
времето за забавяне и след това затворете менюто с настройки.

Настройката Таймер самозасн. е записана.  
Докато използвате предната камера, натиснете  (икона Таймер за селфи), след което изберете време за
забавяне.

1

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.

Серия от кратки бипвания отбелязва обратното броене до снимката.

2
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Регулиране на експозицията, цвета и осветеността

Добрата експонация за вашите снимки изисква правилното количество светлина. Необходими са различни
експонации, например, при снимки на лица, движещи се обекти или при слаба светлина.

Оптимизиране на светлинните условия
Потърсете светлина с посока и цвят, които придават на сцената форма и дълбочина. Този вид светлина се
наблюдава точно преди изгрев и преди залез. Естествената светлина от прозорец също е добър вариант.
За по-високо качество на снимките при слабо осветление е необходимо камерата да се държи стабилно.
Можете да поставите камерата на солидна повърхност и да използвате таймера за самозаснемане.
Дори ако осветлението е слабо се опитайте да направите снимки със или без светкавицата. Понякога
качеството е по-добро без светкавицата.

Сродна тема
Таймер самозасн.
Заснемане на снимка с помощта на светкавицата

Цвят и яркост

Експозиция

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Цвят и яркост

Вашата камера автоматично регулира цвета и яркостта, като засича светлината и измерва цветовата
температура на околната светлина. Цифровите камери могат да измерват само цветовата температура, така че
може да се наложи да регулирате настройките, за да я коригирате.
Ако снимките, направени в затворени пространства, са с жълт оттенък или снимките, направени със светкавица,
са със син, се опитайте да регулирате цвета.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете  (икона Цвят и яркост).1

Плъзнете плъзгачите за задаване на цвета и яркостта.

Натиснете  (икона Отказ) за връщане в начално състояние и затваряне на настройката на цветовете.

2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.3
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Експозиция

За да постигне по-добри експозиции при слаба светлина, промените яркостта за снимки и видеоклипове.
Ако използвате режим Ръчен за снимки, променете стойността на експозицията.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1

Натиснете [EV] и плъзнете плъзгача за регулиране на стойността на експозицията.

За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).

2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.3
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Скорост на затвора

Скоростта на затвора се отнася до това колко време е отворен и колко време сензорът на камерата е изложен на
светлина.
Бързата скорост на затвора помага за „замразяване“ на движението, а бавната скорост може да създаде ефект,
наречен „замъгляване на движението“, при който движещите се обекти изглеждат замъглени по линията на
движение.
Скоростта на затвора се регулира автоматично, но също така може да бъде зададена ръчно.

Забележка
Тази настройка е налична само за основната камера.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1

Натиснете [SS] и плъзнете плъзгача за регулиране на скоростта на затвора.

За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).

2

Натиснете бутона за затвора, за да направите снимката.3
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ISO

ISO определя колко чувствителна е камерата към светлина. Ниско ISO означава по-ниска чувствителност, а
високо ISO означава по-висока чувствителност. По-висока чувствителност може да замъгли вашите снимки.
По-висока стойност на ISO се използва, когато правите снимки на движещи се обекти или при слаба светлина без
светкавица.
Ако има твърде много светлина, се използва най-ниската настройка за ISO, за да постигнете по-високо качество
на изображението.
ISO се настройва автоматично, когато правите снимки и видеоклипове.

Забележка
Тази настройка е налична само за основната камера.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1

Натиснете [ISO] и плъзнете плъзгача, за да регулирате ISO стойността.

За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).

2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.3
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Силно фоново осветление (HDR)

Силният контражур (HDR) се коригира автоматично, когато правите снимки. Можете също да настроите за силен
контражур ръчно в режим Ръчен.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1

Натиснете  (икона HDR) и изберете [Вкл.].2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.3
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Баланс на белия цвят

Балансът на белия цвят регулира цветовия баланс на условията на околната светлина.
Балансът на белия цвят се коригира автоматично при правене на снимки и видеоклипове. Можете да регулирате
баланса на белия цвят ръчно в режим Ръчен.

Настройки на баланса на белия цвят
 (икона за автоматичен баланс на белия цвят): Настройте цветовия баланс автоматично

 (икона Баланс на белия цвят при облачно време): Настройте цветовия баланс за облачно небе

 (икона за баланс на белия цвят при дневна светлина): Настройте цветовия баланс за снимки на открито в
слънчево време

 (икона за баланс на белия цвят при флуоресцентна светлина): Настройте цветовия баланс при
флуоресцентно осветление

 (икона за баланс на белия цвят при светлина от лампа с волфрамова жичка): Настройте цветовия баланс
за осветление с топла светлина, например, под обикновени крушки

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1

Натиснете [WB] и изберете едно от предварително определените условия на осветеност, например, 
 (икона Баланс на белия цвят при облачно време).

За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).

2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.3
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Измерване

Функцията за измерването на експозицията измерва количеството светлина, което достига до обекта, за да
оптимизира експозицията.
Измерването на експозицията се регулира автоматично при правене на снимки и видеоклипове.  
Можете да регулирате експозицията ръчно в режим Ръчен, например, за определена част от снимката.

Забележка
Тази настройка е налична само за основната камера.

Настройки за измерване
Лице: Измерва количеството светлина върху лицето и регулира експозицията, така че лицето да не е нито
твърде тъмно, нито твърде светло
Централно: Определя центъра на изображението и задава експозицията в зависимост от яркостта на обекта
Точково: Регулира експозицията за много малка част от обекта
Матрично: Измерва средната яркост на целия екран

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1

Натиснете  (икона Настройки) > [Измерване] и след това изберете опция за експозиция.2

Затворете менюто с настройките.

Настройката е записана.

3

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.4
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Настройка на правилния фокус

Камерата автоматично настройва фокуса и засича лица във всички режими на заснемане.

Автоматично фокусиране

Забележка
Тази опция зависи от избрания режим на заснемане.

Задаване на фокусното разстояние

Забележка
Настройката за фокусно разстояние е налична само при използване на основната камера.

Настройката за фокусно разстояние може да не е налична в зависимост от избрания режим на заснемане.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Докато използвате основната камера, натиснете зоната, в която искате да фокусирате.  
 (икона Задаване на фокус) се появява и камерата се фокусира върху зоната, която сте докоснали.  

За да промените зоната на фокусиране, натиснете екрана.

1.

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.2.

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Ръчен режим).1.
Натиснете  (икона Задаване на фокус).2.
Плъзнете плъзгача, за да регулирате фокусното разстояние.  
За скриване или показване на менюто с настройки, натиснете  (икона Ръчен режим).

3.

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.4.
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Заснемане на снимки и запис на видео на хора

Лицата на фокус са обозначени с цветна рамка.
Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне. Ако записвате видео, при
всяка усмивка се прави снимка.

Заснемане на снимки и запис на видео на хора
Обърнете внимание на ориентацията на камерата. Използвайте портрет за снимки отблизо, за да запълните
рамката. Използвайте пейзаж за групови снимки отблизо или за да заснемете обект на заден план.
Поставете камерата на твърда повърхност и използвайте таймера за самозаснемане, за да предотвратите
замъглени снимки.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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Омекотяване на тена на кожата

Можете да правите снимки с по-меки тонове на кожата.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете превключвателя [Ефект на меко осветление], за да разрешите ефекта.2

Затворете менюто с настройките.

Настройката е записана.

3
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Направете снимка, когато някой се усмихне

Използвайте Улавяне на усмивка за автоматична снимка, когато някой се усмихне.

Забележка
Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроенa на [4K (16:9)] или [4K (21:9)].

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете [Автозаснемане] или [Автозаснемане (видео)] > [Улавяне на усмивка].2

Затворете менюто с настройките.

Настройката е записана за избрания режим на заснемане.

3

Когато бъде засечена усмивка, камерата автоматично прави снимка.4
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Заснемане на селфи

Превключете на предната камера и си направете снимка. Можете да използвате таймера за самозаснемане.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, изберете режим заснемане на снимка или видеоклип за Вашето селфи.1

Натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на предната камера.2

Натиснете  (икона Таймер за селфи), ако искате да използвате таймера за самозаснемане.3

Натиснете бутона на затвора, за да направите селфи.4
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Активиране на таймера за селфи с длан

Използвайте Ръчен затвор за автоматично стартиране на таймера и заснемане на снимка, когато камерата
открие ръката Ви. Функцията Ръчен затвор е налична само при използване на предната камера.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете  (икона Превключване на камера) за активиране на
предната камера.

1

Натиснете  (икона Настройки).2

Натиснете [Автозаснемане] > [Ръчен затвор].3

Затворете менюто с настройките.

Настройката е записана.

4

Вдигнете дланта си с пръсти, насочени нагоре към камерата.

Когато камерата засече ръката ви, таймерът стартира и селфито е заснето.

5
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Проследяване на обект

Камерата може да засече и проследи движещ се обект. Жълтата рамка показва лица или движещи се обекти,
които са на фокус.

Забележка
Тази настройка не е налична, когато [Размер на видеото] е настроенa на [4K (16:9)] или [4K (21:9)].

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на основната камера, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете превключвателя [Следене на обекти], за да разрешите.2

Затворете менюто с настройките.

Настройката е записана.

3

Изберете обект за проследяване като го докоснете във визьора.4

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.5
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Запис на стабилно видео

При запис на видеоклипове можете да използвате Видео стабилизация, за да компенсирате движенията на
камерата и за стабилизиране на кадъра.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, плъзнете по екрана, за да изберете видео режим.1

Натиснете  (икона Настройки).2

Натиснете превключвателя [Видео стабилизация], за да компенсирате движението на камерата.3

Затворете менюто с настройките.

Настройката е записана.

4

Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.5
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Ефект Боке

Можете да снимате с ефект Боке, докато използвате основната камера на устройството. Боке ефектът намалява
фокуса на фона на снимка, за да подчертае обекти на преден план за повече артистичност.

Забележка
Мащабирането не е налично, докато използвате ефекта Боке.

Съвет
Ако се приближите твърде близо или се отдалечите прекалено от даден обект, докато използвате ефекта Боке, ще се
появи предупредително съобщение. Ако това се случи, регулирайте разстоянието между камерата и обекта, за да
направите снимката с ефект Боке.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на основната камера, натиснете (икона Боке).1

Преместете плъзгача, за да регулирате.2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.3
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Видеоклипове на забавен каданс

Режимът на Забавен каданс видео добавя мощни ефекти към видеоклиповете Ви. Ефектът Забавен каданс се
добавя след запис на видео с нормална скорост.

Забележка

Доброто осветление е от съществено значение когато записвате видеоклипове на забавен каданс.

Добавете ефект на забавен каданс след запис на видео

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Забавен каданс).1.
Натиснете бутона на затвора, за да запишете видеоклип.2.
Натиснете  (бутон Стоп), за да спрете записа.3.
Натиснете миниатюрата, за да отворите видеоклипа.4.
Плъзнете дръжките на скалата за забавен каданс към позициите, в които искате да се появи ефектът.  
(A): Дръжки  
(B): Скала за забавен каданс

5.
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Селфи портрет

Селфи портрет Ви позволява да правите по-добре изглеждащи селфита.

Селфи портрет общ преглед
 (икона Боке): Прилага размазан ефект около човек

 (икона за мека кожа): Омекотява тена на кожата

(икона за яркост на кожата): Изсветлява тена на кожата

 (икона за уголемяване на очите): Уголемява очите

 (икона Слабо лице): Прави лицето ви да изглежда по-фино

Съвет

Можете да запишете Вашия портрет в същата посока като визуализацията, натискайки  (икона Огледален) > [Вкл.].

Можете да заснемете снимка, като натиснете произволно място на екрана. Натиснете  (икона за заснемане с
докосване) > [Вкл.].

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Селфи портрет).1

Натиснете иконата за ефекта, който искате да приложите и плъзнете плъзгача, за да коригирате
ефекта.

Ако желаете, настройте другите ефекти по същия начин.

2

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка.3
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Творчески ефект

С приложението Творчески ефект можете да задавате предварително ефекти и филтри за цвета, преди да
направите снимка или да запишете видеоклип.

Съвет

Натиснете  (икона Превключване между филтри) за превключване на филтри.
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При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Творчески ефект).1

Плъзнете, за да прегледате филтрите или натиснете филтър, за да прегледате ефекта.2

Натиснете  (икона Прилагане на творчески ефект) за прилагане на филтъра и връщане към екрана
на камерата.

3

Натиснете бутона на затвора, за да направите снимка или да запишете видеоклип.4
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Панорама

Използвайте приложението Панорама, за да правите широкоъгълни и панорамни снимки.
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При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона Панорама).1

Натиснете бутона на затвора.2

Преместете камерата бавно и постепенно по посоката на движение, указана на екрана.3
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Нощен режим

Нощният режим Ви позволява да заснемате ясни снимки дори през нощта или при тъмни условия.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете [Режим] >  (икона за нощен режим).1

Натиснете бутона на затвора.

Дръжте камерата неподвижно, докато процесът на заснемане приключи.

2
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Резолюция и памет

Броят на снимките и видеоклиповете, които можете да съхранявате, зависи от резолюцията или стойността на
MP (мегапикселите), които са използвани, и дължината на вашите видеоклипове.
Снимките и видеоклиповете с висока резолюция заемат повече памет, така че по-ниската резолюция може да е
по-подходяща за ежедневно ползване.
Проверявайте от време на време състоянието на паметта. Когато паметта е пълна, можете да прехвърляте
снимки и видеоклипове на друго устройство за съхранение, за да освобождавате памет.
Изберете дали да съхранявате снимки и видеоклипове на вътрешната памет на устройството или на SD карта
чрез опцията [Хранилище за данни] в менюто с настройки на камерата.

Забележка

Наличните настройки зависят от избрания режим на заснемане.
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При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете [Разм. неп. изоб.] или [Размер на видеото].2

Изберете разделителната способност и затворете менюто с настройките.

Настройката е записана за избрания режим на заснемане.

3
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Диагностициране на камерата

Ако Вашата камера не работи правилно, можете да изпълните диагностичен тест, за да идентифицирате дали
има проблем с основната камера, предната камера или светкавицата.
За да изпълните диагностичен тест на Вашата камера, се уверете, че сте свързани с интернет.
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При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете  (икона Въведение във функции) > [Помощ] > [Старт. на прилож. за поддръжка].2

Натиснете [Тестове Xperia], изберете категория, след което следвайте инструкциите на екрана.3
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Поставяне на геоетикети

Можете да записвате снимките и видеоклиповете си с местонахождението, където са направени – това се нарича
поставяне на геоетикет. Опцията за поставяне на геоетикет на вашите снимки и видео изисква безжична мрежа и
разрешена GPS функция.

Икони на състоянието на поставянето на геоетикети
 (икона за свързване с GPS): Записана географска позиция.

 (икона GPS не е намерена): Географската позиция не е открита.
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При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете превключвателя [Запис на местоположение], за да разрешите.

Настройката е записана.

2
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Решетка

С Решетка можете да приложите „правилото на третините“ и да поставяте важни обекти по насочващите линии
или техните пресечни точки. Като не поставяте обектите си винаги в средата на кадъра, можете да направите
снимките и видеоклиповете си по-интересни.
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При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Докоснете превключвателя [Решетка], за да разрешите или забраните.

Настройката е записана.

2
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Настройки за преглед на снимки

Можете да изберете да преглеждате снимки веднага след като ги направите.

Преглеждане на настройки
Вкл.: След като направите снимка, се появява преглед в долния десен ъгъл на екрана за три секунди, преди
да се запише.
Само предна камера: След като направите снимка с предната камера, се появява преглед в долния десен
ъгъл на екрана за три секунди, преди да се запише.
Изкл.: Не се появява преглед. Снимката се записва директно.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете [Автом. преглед на снимки] и изберете опция.

Настройката е записана.

2
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Различни начини за използване на клавиша за сила на звука

Можете да променяте начина, по който използвате клавиша за сила на звука.

Настройки на клавиш за сила на звука
Мащабиране: Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.
Сила на звука: Клавишът за сила на звука е деактивиран за камерата.
Затвор на камерата: Използвайте клавиша за сила на звука като бутон за затваряне на снимки и
видеоклипове.
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При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Натиснете [Използвай клав. за звук за] и изберете опция.

Настройката е записана.

2
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Звук

Когато Звук е активиран, камерата издава звук, когато снимате или когато стартирате или спирате видеозапис.
Освен това, когато използвате таймер за самозаснемане, обратното броене се чува чрез серия от звукови
сигнали.
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При използване на камерата, натиснете  (икона Настройки).1

Докоснете превключвателя [Звук], за да разрешите или забраните.

Настройката е записана.

2
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Четец на QR Code

Можете да сканирате QR Code.

Сканиране на QR Code
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При използване на камерата, докоснете  (икона Настройки).1

Докоснете превключвателя [Четец на QR Code], за да разрешите функцията.

Настройката е записана.

2

Насочете камерата към QR Code.1.
Докоснете върху известието, което се появява.
Ако известието не се появява, плъзнете надолу лентата на състоянието, за да се отвори панелът с известия и
след това потвърдете.

2.
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Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор

Можете да използвате функцията Дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството си на телевизор
или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел. Технологията Wi-Fi Direct® създава безжична връзка
между двете устройства, така че можете да се облегнете и да се наслаждавате на любимите си снимки от
комфорта на дивана. Можете да използвате тази функция и за да слушате музика от устройството чрез
високоговорителите на телевизора.

Спиране на дублирането на екрана между устройства

Забележка

Тази функция може да се използва с телевизори, които поддържат функцията за дублиране на екрана.

Когато използвате дублиране на екрана, не покривайте областта на Wi-Fi антената на Вашето устройство.

Когато използвате Дублиране на екрана, понякога, ако има смущения от други Wi-Fi мрежи, това може да повлияе
негативно върху качеството на изображението.

Съвет
Можете да спрете дублирането на екрана като докоснете известието в лентата на състоянието на устройството.
Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете [Прекъсни], след което докоснете [ОК].

Докоснете  (икона Повече) за повече опции.

Сродна тема
Общ преглед
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ТВ: Следвайте инструкциите, дадени в ръководството за потребителя на вашия телевизор, за да
включите функцията за дублиране на екран.

1

Вашето устройство: Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] >
[Предпочитания за свързването] > [Дублиране на екрана].

2

Докоснете [СТАРТ].3

Докоснете [ОК] и изберете устройство.4

Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването] >
[Дублиране на екрана].

1.

Докоснете [Прекъсни], след което докоснете [ОК].2.

122



Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Свързване на устройството с USB аксесоари

Можете да използвате адаптер за USB хост, за да свържете устройството с USB аксесоари, като USB памет,
слушалки, контролери за игри, USB клавиатури и USB мишки.

Предпочитания за USB
USB се контролира от: Можете да изберете кое устройство контролира другото, Вашето устройство или
USB-свързаното устройство.
Използване на USB за: Можете да изберете целта на USB връзката.

Прехвърляне на файлове: Управление на файлове или актуализиране софтуера на устройството. Тази
опция се използва с компютри с Microsoft® Windows®. Зареждането е разрешено по подразбиране.
Тетъринг през USB: Устройството може да функционира като устройство за споделена интернет връзка.
MIDI: Устройството може да функционира като MIDI вход за приложения за музикални инструменти.
Без прехвърляне на данни: Просто заредете Вашето устройство когато [USB се контролира от] е
настроено на [това устройство]. Когато [USB се контролира от] е настроено на [свързаното устройство],
можете да използвате устройството като захранване и да зареждате друго свързано устройство.

Забележка
Sony не гарантира, че Вашето устройство ще поддържа всички USB аксесоари.

Свържете USB кабел към устройството си.1

Плъзнете надолу лентата на състоянието, след което натиснете [Система Android] до  (икона USB).2

Натиснете [Докоснете за още опции.] и след това изберете опция.3
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Това устройство разполага с USB порт без капаче. Ако устройството е било изложено на вода, уверете се, че портът е
изсъхнал напълно, преди да свържете USB кабел.Ако бъде открита вода на USB конектора, в панела с известия се
показва известие с предупреждение.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation
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NFC (FDN)

NFC е безжична технология с максимален обхват от един сантиметър, поради което устройствата, обменящи
данни, трябва да са много близо едно до друго.
Зоната за откриване на NFC се намира в задната част на устройството. Задръжте вашето устройство близо до
друго устройство или NFC четец, така че знаците N да се докосват. Уверете се, че функцията NFC е включена и
на двете устройства и че екранът на устройството ви е активен и отключен.

Забележка
При използване на определени приложения някои функции на NFC могат да са разрешени дори когато устройството е
изключено. Имайте предвид, че не всички устройства поддържат тази функция.

Сканиране на NFC етикети
Устройството ви може да сканира различни видове NFC етикети, за да получава допълнителна информация, като
уеб адрес. Например, то може да сканира вградени етикети в плакат, реклама на билборд или до продукт в
магазин за продажби на дребно.

Свързване с NFC съвместимо устройство
Можете да свържете устройството си с друго NFC съвместимо устройство, произведено от Sony, като
високоговорител или слушалки. Когато установявате такъв вид връзка, потърсете повече информация в
ръководството на потребителя на съвместимото устройство.

Забележка
Може да е необходимо да се активира Wi-Fi или Bluetooth и на двете устройства, за да работи връзката.

Сродна тема
Общ преглед

Включване или изключване на функцията Bluetooth

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Поставете устройството върху етикета, така че знакът N да го докосва. Устройството ви сканира етикета и
показва полученото съдържание. Натиснете съдържанието на етикета, за да го отворите.

1.

125



Помощно ръководство

Смартфон
Xperia 10 II XQ-AU51/XQ-AU52

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си портфейл, и можете
да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите плащане, не забравяйте да включите
NFC функцията преди да докоснете устройството си към картов четец.

Забележка

Мобилните разплащателни услуги може да не са налични във вашия регион. За устройства с две SIM карти, NFC
плащания се поддържат само за SIM карта с разрешена NFC функция, поставена в слот 1 за SIM карти.

Сродна тема
NFC (FDN)
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Уверете се, че функцията NFC е разрешена на устройството.1

Намерете и докоснете [Настройки] > [Приложения и известия] > [Специален достъп за приложението]
> [Мобилно плащане].

Можете да откриете елемента под [Разширени].  
Появява се списък на платежни услуги.

2

Можете да управлявате разплащателните услуги според желанията си.

Например, можете да промените разплащателната услуга по подразбиране.

3
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Включване или изключване на функцията Bluetooth

Използвайте функцията Bluetooth за изпращане на файлове на други Bluetooth съвместими устройства или за
свързване с хендсфри аксесоари. Bluetooth връзките работят по-добре на разстояние до 10 метра, без наличие
на масивни предмети между тях. Сдвояването е необходимо за свързване с други Bluetooth устройства.

Съвет

Можете също да включите или изключите Bluetooth от панела за бързи настройки.

Забележка

Вашето устройство не може да се свързва безжично с всички типове Bluetooth устройства. Sony не гарантира, че всички
Bluetooth устройства са съвместими с Вашето устройство.

За да защитите Bluetooth комуникациите, Вашето устройство поддържа функция за защита, която е съвместима със
Bluetooth стандартите. Сигурността обаче може да е недостатъчна в зависимост от настройките и т.н. Бъдете наясно с
рисковете за сигурността, когато използвате Bluetooth функцията.

Моля, обърнете внимание, че Sony не носи отговорност за изтичане на данни, което може да възникне при комуникация
чрез Bluetooth връзката.

Сродна тема
Сдвояване с друго Bluetooth устройство

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].1

Натиснете [Bluetooth].2

Докоснете превключвателя, за да разрешите или забраните функцията.3
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Именуване на вашето устройство

Можете да дадете име на вашето устройство. Това име се показва на други устройства, след като сте включили
функцията Bluetooth и Вашето устройство е настроено да бъде видимо.

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].1

Натиснете [Име на устройството].2

Въведете име за вашето устройство.3

Натиснете [Преименуване].4
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Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Когато сдвоявате устройството си с друго, можете, например, да свържете Вашето устройство към Bluetooth
слушалки или Bluetooth комплект за кола и да използвате тези други устройства, за да споделяте музика.
След като сдвоите устройството си с друго Bluetooth устройство, устройството запомня това сдвояване.
Уверете се, че устройството, което искате да сдвоите, разполага с активирана функция Bluetooth и е видимо за
други Bluetooth устройства.

Свързване на Вашето устройство към друго Bluetooth устройство

Премахване на сдвояването на Bluetooth устройство

Забележка
Някои Bluetooth устройства, например, повечето Bluetooth слушалки, изискват от Вас едновременно да сдвоите и да се
свържете с другото устройство.

Сродна тема
Включване или изключване на функцията Bluetooth
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Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Сдвояване на ново устройство].

Появява се списък на наличните Bluetooth устройства.

1

Натиснете Bluetooth устройството, с което искате да се сдвоите.2

Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].1.
Под [По-рано свързвани устройства] натиснете Bluetooth устройството, към което искате да се свържете.2.

Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство].1.
Под [По-рано свързвани устройства] натиснете  (икона Настройки) до името на устройството, чието
сдвояване искате да премахнете.

2.

Натиснете [Забравяне] > [Забравяне на устройството].3.
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Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като
телефони или компютри. Можете да изпращате следните видове елементи:

Снимки и видеоклипове
Музикални и други аудиофайлове
Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена за приемащото устройство, както и че устройството е видимо за
другите Bluetooth устройства.

Сродна тема
Включване или изключване на функцията Bluetooth

Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

E-982-100-24 Copyright 2020 Sony Corporation

Отворете приложението, съдържащо желания елемент за изпращане.1

Докоснете и задръжте или отворете елемента, след което натиснете  (икона Споделяне).2

Изберете [Bluetooth], след което натиснете името на получаващото устройство.

Включете функцията Bluetooth, ако получите подкана.

3

Ако получите подкана на получаващото устройство, приемете свързването.4

Ако получите подкана на Вашето устройство, потвърдете прехвърлянето към получаващото
устройство.

5

Приемете входящия елемент на получаващото устройство.6
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Получаване на елементи с помощта на Bluetooth технология

Използвайте Bluetooth технология за споделяне на елементи с други Bluetooth съвместими устройства, като
телефони или компютри. Можете да получавате следните елементи:

Снимки и видеоклипове
Музикални и други аудиофайлове
Уеб страници

Уверете се, че функцията Bluetooth е включена и е видима за други Bluetooth устройства.

Преглед на получените файлове чрез Bluetooth връзка

Сродна тема
Включване или изключване на функцията Bluetooth

Изпращане на елементи с помощта на Bluetooth технология
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Изпращайте данни към Вашето устройство от предаващото устройство.1

Когато получите известие за входящ файл в устройството, плъзнете лентата на състоянието надолу
и натиснете известието, за да приемете прехвърлянето на файла.

2

Натиснете [Приемане], за да стартира прехвърлянето на файла.3

За да видите хода на прехвърлянето, плъзнете лентата на състоянието надолу.4

За да отворите получен елемент, плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете съответното
известие.

5

Намерете и докоснете [Настройки] > [Свързване на устройство] > [Предпочитания за свързването].1.
Натиснете [Получени през Bluetooth файлове].2.
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Общи

Това помощно ръководство се публикува от Sony Corporation (тук наричано “Sony”) или от местният филиал на
фирмата без каквито и да е гаранции. Подобрения и промени по настоящото Помощно ръководство,
предизвикани от печатни грешки, неточности на текущата информация или подобрение на програмите и/или
оборудването, може да се извършват от Sony по всяко време и без предизвестие. Такива промени, обаче, ще
бъдат включвани в новите издания на настоящото Помощно ръководство. Всички илюстрации са предоставени
само с цел онагледяване и е възможно да не отразяват точно действителното устройство.
Всички упоменати в този документ имена на продукти и фирми са търговски марки или регистрирани търговски
марки на съответните им притежатели. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им
притежатели. Всички права, които не са специално предоставени тук, са запазени. Посетете
https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html за повече информация.
В настоящото Помощно ръководство е възможно да се упоменават услуги или приложения, предоставяни от
трети лица. Използването на тези програми или услуги може да изисква отделна регистрация към доставчика
трето лице, плащане на такси или предоставяне на информация за кредитна карта, и може да подлежи на
допълнителни условия за използване, промяна, прекъсване или спиране по всяко време. За приложения,
достъпни на или чрез сайт на трета страна, моля, прегледайте условията за ползване и приложимите правила за
поверителност на тези сайтове предварително. Sony не е гаранция и не гарантира наличността или
изпълнението на приложение, уеб сайтове или предлагани услуги от трети страни. В случай че софтуерът,
придружаващ или предоставен във връзка с вашето устройство, е предоставен с допълнителни правила и
условия, тези разпоредби също регулират вашето притежание и използване на софтуера.
Вашето устройство позволява изтегляне, съхранение и препращане на допълнително съдържание, например,
музика или видеоклипове. Използването на такова съдържание може да е ограничено или забранено от права на
трети лица, включително, но не само, по силата на приложимото законодателство за авторско право. Вие, а не
Sony, носите пълна отговорност за допълнителното съдържание, което изтегляте или препращате от вашето
устройство. Преди използването на допълнително съдържание, моля, проверете дали предназначението е
правилно лицензирано или разрешено по друг начин. Sony не гарантира точността, целостта или качеството на
допълнително съдържание или друго съдържание на трети лица. При никакви обстоятелства Sony не носи
каквато и да е отговорност за неправомерно използване на допълнително съдържание или съдържание на трети
лица от ваша страна.
Този продукт е лицензиран с общи лицензи за MPEG-4 визуални и AVC патенти за лична и нетърговска употреба
от краен потребител с цел (i) кодиране на видео в съответствие с визуалния стандарт MPEG-4 (“MPEG-4 видео”)
или стандарта AVC (“AVC видео”) и/или (ii) декодиране на MPEG-4 или AVC видео, което е било кодирано от
потребител за лична и нетърговска цел, и/или което е получено от доставчик на видео съдържание, лицензиран
от MPEG LA да предлага MPEG-4 и/или AVC видео. Не се предоставя лиценз, нито следва да се подразбира
такъв, за каквито и да е други цели. Допълнителна информация, включително относно използване за
промоционални, вътрешни и търговски цели и лицензиране, може да бъде получена от MPEG LA, L.L.C. Вижте
www.mpegla.com. MPEG Layer-3 технология за аудио декодиране, лицензирана от Fraunhofer IIS and Thomson.
Забележка: Sony съветва потребителите да архивират своите лични данни и информация.
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ИЗТРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕЗАПИС НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ
ФАЙЛОВЕ, СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ -
КОНТАКТИ, МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ И СНИМКИ), ВСЛЕДСТВИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИ
ЧРЕЗ НЯКОЙ ОТ МЕТОДИТЕ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩОТО ПОМОЩНО РЪКОВОДСТВО ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯТА.
ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА SONY ИЛИ НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ ВАС ЗА ОТДЕЛНА ЩЕТА, ЗАГУБА И
СЪДЕБЕН ИСК, КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ТЯХ ВЗЕТИ ЗАЕДНО (СПОРЕД ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА
НАДВИШИ СУМАТА, КОЯТО РЕАЛНО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.
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Гаранция, SAR и указания за използване

За информация относно гаранцията, SAR (Специфичната норма на поглъщане) и указанията за безопасност,
моля, прочетете раздела „Важна информация“, който се намира под [Настройки] > [Всичко за телефона] >
[Правна информация] на Вашето устройство.
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