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Svetainės vartotojo 
vadovas
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Turinys

Užsakymas 4 psl.

Paskyros nustatymai 12 psl.

Turinio naudojimas 17 psl.

Filmų nuoma 24 psl.
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Užsakymas: 2 būdai
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UŽSAKYMAS – 1-as būdas

https://mano.tele2.lt

Prisijungus prie Tele2 savitarnos reikia 
pasirinkti norimą paslaugos paketą 

Ir suvesti el. pašto adresą, kuris toliau bus 
Go3 paslaugos prisijungimo vardu.

https://mano.tele2.lt/
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UŽSAKYMAS – 1-as būdas

Įvesti du kartus vienodą savo 
susikurtą slaptažodį.

Jei neleidžia susikurti 
slaptažodžio arba negavote 
pirmo laiško iš Go3,  tai

https://go3.lt/ puslapyje atlikti 
veiksmus - pamiršau slaptažodį

1-as laiškas iš Go3 Jūsų el. pašto dėžutėje Susikurkite slaptažodį

Slaptažodžio reikalavimai:
Naujas klientas – 8 simboliai

Migruotas klientas – 5 simboliai

Spauskite Tęsti

Spauskite Tęsti

https://go3.lt/
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UŽSAKYMAS – 1-as būdas

Pradedate naudotis paslauga Go3 puslapyje - https://go3.lt/

Norint naudotis Go3 paslauga, 
reikalinga prisijungti

https://go3.lt/
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Prisijungimo būdas Nr.1

Rankiniu būdu suvedami duomenys:

Vartotojo vardas = el.pašto adresas, kurį 
suvedėte Tele2 savitarnoje.

Slaptažodis = kuris sukurtas gavus 1-ą 
Go3 el. laišką.

UŽSAKYMAS – 1-as būdas

Prisijungimo būdai Nr.2 ir Nr.3:

Pasirinkti norimą paskyrą.

Svarbu: el. pašto adresas pasirinktose 
paskyrose turi atitikti įvestą Tele2 
savitarnoje.

Jei pamiršote slaptažodį, spauskite čia.



Paspaudus čia, Jums bus atsiųstas el. laiškas iš Go3

UŽSAKYMAS – 1-as būdas

Suveskite kodą, gautą el. laiške, susikurkite naują 
slaptažodį.

Slaptažodžio reikalavimai:
Naujas klientas – 8 simboliai
Migruotas klientas – 5 simboliai



UŽSAKYMAS – 2-as būdas

Pradedant procesą iš Go3 puslapio - https://go3.lt/

Norint pažiūrėti Go3 turinį, reiks 
atlikti sekančius veiksmus:

o Prisiregistruoti – sukurti 
paskyrą

o Pasirinkti norimą paketą

o Pasirinkti Tele2 parterį, kaip 
apmokėjimo būdą

https://go3.lt/


UŽSAKYMAS – 2-as būdasUŽSAKYMAS – 2-as būda

Pasirinkti norimą paketąPrisiregistruoti – sukurti paskyrą Pasirinkti Tele2 parterį, kaip apmokėjimo būdą



UŽSAKYMAS – 2-as būdas

https://mano.tele2.lt

Prisijungus prie Tele2 savitarnos reikia 
pasirinkti norimą paslaugos paketą 

Ir suvesti el. pašto adresą, kuris toliau bus 
Go3 paslaugos prisijungimo vardu.

https://mano.tele2.lt/
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Paskyros nustatymai
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Paskyros nustatymai – Mano paskyra

Mano paskyroje galima:

o Pakeisti el. pašto adresą

o Pakeisti slaptažodį

o Pakeisti PIN iš numatytojo 1234

o Pakeisti pranešimų nustatymus

o Pakeisti planą = Go3 paketas → Tele2 
savitarna

o Peržiūrėti išnuomotus filmus

o Valdyti įrenginius, per kuriuos žiūrite Go3 
paslaugą
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Pakeisti PIN kodą, kurį reikės įvesti norint 
žiūrėti turinį, skirtą suaugusiems.  
Numatytasis PIN kodas yra 1234

Pakeisti slaptažodį

Paskyros nustatymai – Mano paskyra
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Pakeisti el. pašto adresą

Peržiūrėti išnuomotų filmų sąrašą

Paskyros nustatymai – Mano paskyra
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Pakeisti arba patvirtinti pranešimų 
nustatymus

Peržiūrėti, per kuriuos įrenginius naudojate Go3 paslaugą, juos 
pašalinti ar pridėti.
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Turinio naudojimas
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Meniu

• Filmai – biblioteka ir TV 
įrašai

• Serialai – biblioteka ir TV 
įrašai

• Sportas – TV kanalai ir 
įrašai, archyvas

• TV tiesiogiai – TV kanalai

• Naujai papildyta

• Filmų nuoma – filmai, 
kuriuos galima 
išsinuomoti 48 val.

• Mano mėgstamiausi - čia 
matysite mėgstamą 
turinį, kurį pažymėjote 
širdele
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Suveskite norimo pažiūrėti turinio 
pavadinimą, žanrą ar pan. 

Čia galite pakeisti svetainės kalbą.

Vaikų profilis. Tik vaikiški 
kanalai ir turinys.
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Paleidimo funkcija

Užveskite pelę ant norimo vaizdo įrašo nuotraukos ir 
palaikykite ją ten daugiau nei 1 sekundę, tuomet 

įrašo anonsas bus pradėtas rodyti. 

Paleidimo mygtukas

Pridėti prie „Mano mėgstamiausi“ mygtukas

Daugiau informacijos apie pasirinktą turinį

Galite paleisti vaizdo įrašą, pridėti prie mano 
mėgstamiausių arba pasidalinti nuoroda 

socialiniuose tinkluose. 
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Vaizdo įrašų nustatymai (ne tiesioginių)

Paleisti / Pauzė -10sek/+10sek Atkūrimo juosta. Jei užvesite pelę ant juostos bet kurioje 
vietoje, pamatysite tos vietos vaizdą bei laiką.  

Įrašo 
trukmė Garso kontrolė Pilno ekrano mygtukas (= ekrane spustelti du kartus 

kairįjį pelės mygtuką)

Jei tinkle, prie kurio prisijungę 
naudojatės Go3 bus įrenginys su Cast 
funkcija, pamatysite Cast ikoną 
kairiame kampe ir galėsite pradėti 
transliuoti turinį į savo TV ekraną.  
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TV tiesiogiai nustatymai

Turinys, ant kurio užvedėte 
pelę. Tai padarius, galite jį 

paleisti (jei turinys tiesioginis 
arba archyvas), pamatyti 

daugiau informacijos arba 
pasidalinti).

Dabar tiesiogiai juosta

Galite pasirinkti praėjusią dieną ir žiūrėti archyvą arba 
parinkti ateinančią dieną ir peržiūrėti kanalo programą

Paspaudę kairįjį pelės 
mygtuką galėsite pajudinti 

programą į kairę arba 
dešinę. 

Pakeiskite programos 
(EPG) vaizdą

Paleisti
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TV tiesiogiai nustatymai

Jei paspausite ant bet kokio tiesioginio 
turinio ar archyvo, atsidarys naujas 

langas.

Galite pardėti žiūrėti iškart.

Galite pradėti leisti šį turinį 
arba pasirinkti kitą iš šio 

kanalo archyvo. 

Galite pasirinkti kitą 
kanalą iš sąrašo



Filmų nuoma




