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Bu Qisqacha qoʻllanma sizga telefoningizni qanday 
sozlash va asosiy funksiyalaridan qanday foydalanishni 
oʻrgatadi. Batafsil koʻrsatmalar uchun telefoningizni 
yoqib, Sozlamalar > Telefon haqida > Mijozlarga yordam 
xizmati > Qo'llanma rukniga kiring. vivo rasmiy veb-
saytida yana boshqa foydali axborotlarni olishingiz 
mumkin. 
Huquqiy axborot uchun Sozlamalar > Telefon haqida > 
Huquqiy axborot rukniga kiring.
Bu qoʻllanmadagi funksiya va rasmlar faqat axborot 
uchun taqdim etilgan. Ular haqiqiy mahsulotdan farq 
qilishi mumkin.
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乌兹语 哈语
Bu Qisqacha qoʻllanma sizga telefoningizni qanday 
sozlash va asosiy funksiyalaridan qanday foydalanishni 
oʻrgatadi. Batafsil koʻrsatmalar uchun telefoningizni 
yoqib, Sozlamalar > Tizim boshqaruvi > Mijozlarga 
yordam xizmati > Qo'llanma rukniga kiring. vivo rasmiy 
veb-saytida yana boshqa foydali axborotlarni olishingiz 
mumkin. 
Huquqiy axborot uchun Sozlamalar > Tizim boshqaruvi > 
Telefon haqida > Huquqiy axborot rukniga kiring.
Bu qoʻllanmadagi funksiya va rasmlar faqat axborot 
uchun taqdim etilgan. Ular haqiqiy mahsulotdan farq 
qilishi mumkin.

Bu qurilmaning yoritilganligi sensori va yaqinlashuv 
sensori qabul qilgichning oʻng tomonida joylashgan. 
Sensorlar yaxshi ishlashi uchun ularga chang, moy 
tekkizmang yoki nur oʻtkazmaydigan plyonka bilan 
berkitmang. Qo'shimcha ekranni himoyalovchi 
plyonkadan foydalanish ekranda sensorlarning 
bloklanganligi haqidagi ogohlantirishning paydo bo'lishi 
yoki kiruvchi qo'ng'iroqlarga javob berishda muammolar 
keltirib chiqarishi sababli, sensorlar ishlashi uchun 
ekranni himoyalovchi plyonkani kesishingiz zarur.

Осы пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы 
телефонды баптау жəне оның негізгі қызметтерін 
пайдалану жолы туралы ақпараттан тұрады. 
Барынша толық нұсқауларды алу үшін телефонды 
қосып, Параметрлер > Телефон туралы > Клиенттік 
қызмет > Нұсқаулық. Сондай-ақ, vivo ресми 
сайтынан көбірек пайдалы ақпаратты біле аласыз.
Заңды ақпаратты алу үшін Параметрлер > 
Телефон туралы > Заңды ақпарат.
Бұл нұсқаулықта суреттелген суреттер мен 
қызметтер тек ақпараттық сипатқа ие. Олар нақты 
өнімнен айрықшалануы мүмкін.

Осы пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы 
телефонды баптау жəне оның негізгі қызметтерін 
пайдалану жолы туралы ақпараттан тұрады. Барынша 
толық нұсқауларды алу үшін телефонды қосып, 
Параметрлер > Жүйені басқару > Тұтынушыларды 
қолдау қызмет > Нұсқаулық. Сондай-ақ, vivo ресми 
сайтынан көбірек пайдалы ақпаратты біле аласыз.
Заңды ақпаратты алу үшін Параметрлер > Жүйені 
басқару > Телефон туралы > Құқықтық ақпарат.
Бұл нұсқаулықта суреттелген суреттер мен 
қызметтер тек ақпараттық сипатқа ие. Олар нақты 
өнімнен айрықшалануы мүмкін.

Бұл құрылғының орта жарығы датчигі мен жақындық 
датчигі ресивердің оң жағынан жасырылған . 
Датчиктердің дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін 
шаң-тозаңның, майдың түсуін алдын алу немесе 
жарық өтпейтін үлдірдің қолдану қажет. Үшінші 
тараптық экран протекторын пайдалану датчиктер 
бұғаттаушы дабыл белгілері немесе бұғатталған экран 
кіріс қоңырауларға жауап бермеуіне алып келеді, 
сондықтан датчикті ашу үшін үлдірді алып тастау 
қажет.
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