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Programėlės vartotojo 
vadovas
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Turinys

Prisijungimas 4 psl.

Pamiršau slaptažodį 5 psl.

Kaip naudotis 6 psl.

Cast funkcija – rodyti televizoriuje 16 psl.

Atsisiųsti filmą 17 psl.

Filmų nuoma 19 psl.
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Iš kur gauti Go3 programėlę savo telefonui?

Atsisiųskite Go3 mobiliąją programėlę iš:

iOS Android
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Prisijungimas

1. 

Pasirinkite būdą, kaip norite 
prisijungti:

- su el. pašto adresu

- su telefono nr. – Negalima, 
jei mokama per Tele2

- su Google paskyra

- su Facebook paskyra 

* Jei norėsite prisiregistruoti 
naudojant mobilųjį įrenginį, iš 

mobiliosios programėlės būsite 
nukreipti į Go3 svetainę. 

Rekomenduojame užsiregistruoti 
naudojant kompiuterį. 
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Pamiršau slaptažodį

1. 

Paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?” būsite 
nukreipti į Go3 svetainę. Sekite instrukcijas ekrane, kad 
galėtumėte atkurti slaptažodį.
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Pagrindinis puslapis 1

Paieška

MENIU

Pradžia 
(Pagrindinis 

puslapis)

TV tiesiogiai Sportas Mano
mėgstamiausi

Atsisiuntimai

Karusėlė „Žiūrėkite toliau“. Norėdami pamatyti daugiau įrašų, braukite į kairę ir į dešinę (ta 
pati funkcija yra visose kitose karuselėse).
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Pagrindinis puslapis 2

Norėdami pamatyti daugiau karuselių, slinkite ekraną 
žemyn. 



8

Pagrindinis puslapis 3

Atidaryti MENIU
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Mano paskyra 1

Atidaryti „Mano paskyros“ meniu 
sekcijas. 
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Mano paskyra 2

Atsijungti arba Valdyti profilius

Pažiūrėti prenumeratos 
registracijos informaciją ir 

planą
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Mano paskyra 3

Visa informacija apie mokėjimus. Jei paslauga užsakyta per 
Tele2, mokėjimų istorijos nėra. 

Jei paslauga užsakyta su kreditine kortele, matosi sekančio 
mokėjimo data.

Mokėjimai už išnuomotą 
turinį. 
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Paskyros nustatymai

Informacija apie jūsų paskyrą, programėlės versiją, 
funkcija „Atsijungti“, kalbos keitimo funkcija bei 

Terminai ir sąlygos / Privatumo politika / Kontaktai
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TV kanalai 1

Yra dvi galimybės pasirinkti 
kanalus
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TV kanalai 2

1. Norėdami 
pamatyti kanalų 
sąrašą, braukite 
ekraną žemyn ir 

aukštyn.

2. Norėdami 
pradėti žiūrėti 

kanalą, paspauskite 
ant jo ir pamatysite 

programą.

3.  Norėdami žiūrėti 
kanalą tiesiogiai, 
paspauskite ant 
raudonos linijos.
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TV kanalai ir paleidimo funkcija

Raudona linija rodo, kiek 
turinio yra parodyta nuo 

pradžios.

Turinio aprašymas

Norėdami pradėti žiūrėti 
pasirinktą turinį tiesiogiai, 

paspauskite paleidimo (play) 
mygtuką.

Norėdami pakeisti programos 
dienas, braukite į kairę arba į 
dešinę. Įrašus, kurie jau buvo 

rodyti, galite peržiūrėti iš archyvo.  
Tačiau ateinančių dienų turinio 

pamatyti negalima, galėsite 
peržiūrėti tik kanalo programą. 

Pakeisti kanalus

Pauzė/Paleisti
Paleisti turinį nuo 

pradžios, jei kanalas 
turi archyvą.

Atkūrimo juosta (jei 
kanalas turi archyvą, 
galite grįžti į bet kurį 

turinio laiką. 

Jei mygtukas 
raudonas – žiūrite 

tiesiogiai. Jei pilkas –
žiūrite archyvą.  

Settings

Turinio garso kalba Turinio subtitrų kalba Turinio vaizdo
kokybė
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Cast funkcijos

Jei matote CAST mygtuką viršutiniame dešiniame kampe, 
reiškia, kad galite pradėti CAST (transliavimo) funkciją su 

savo įrenginiu, kuris yra prijungtas prie to paties tinklo, kaip 
ir jūsų mobilusis įrenginys. 

Paspaudus CAST mygtuką pasirodys sąrašas su aktyviais 
CAST įrenginiais. Paspauskite ant norimo įrenginio ir 

laukite, kol prisijungs. 

Po prisijungimo pasirinkite, kurį vaizdo įrašą norite paleisti ir 
po kelių sekundžių pamatysite jį savo TV ekrane. Jei norėsite 
žiūrėti kitą įrašą, paspauskite ant jo „Paleisti“ mygtuką. Nėra 

būtina paleisti CAST funkciją dar kartą, ji pasileis automatiškai, 
nes jūsų mobilus įrenginys jau yra prijungtas. 
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Atsisiuntimo funkcijos 1

Tiems vaizdo įrašams, 
kuriems turėsite atsisiuntimo į 

mobilųjį įrenginį teises, 
pamatysite atsisiuntimo 

mygtuką.  

Paspaudus ant mygtuko, 
turėsite pasirinkti vaizdo 

kokybę, kurią norite 
atsisiųti.  

…p (atsisiunčiamo turinio
rezoliucija)

…MB turinio dydis, kuris užims
jūsų mobilaus įrenginio 

atmintį. 
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Atsisiuntimo funkcijos 2

Pamatyti visus vaizdo 
įrašus, kuriuos 
atsisiuntėte. 

To play Size of
download

Till which date
download will
be available

Norėdami valdyti atsiųstus 
įrašus, paspauskite.

Jei siunčiatės kelias 
serialo serijas, jos bus 
atsiųstos atskiruose 
serialų folderiuose.  

Pavyzdžiui, jei siunčiatės serialo „Draugai“ serijas, jos 
bus viename „Draugų“ folderyje. 



19

Filmo nuoma

Filmus nuomai rasite 
užėję per pagrindinį 
meniu Filmų nuoma arba 
pasirinkę filmą iš 
pasiūlymų karuselėje 
esant paslaugos 
pagrindiniame lange.

PIN kodas yra tas pats, 
kaip ir norint matyti turinį 
skirtą suaugusiems. 
Numatytasis PIN kodas 
yra 1234, jį pakeisti galite 
bet kuriuo metu per 
Mano paskyra 
nustatymus.


