
Trumpoji instrukcija – „Outlook”, 
skirta „Android”
Prisijunkite. Tvarkykite. Atlikite darbus.

© „Microsoft Corporation“, 2018. Visos teisės ginamos. Puslapis 1 iš 2

Bakstelėkite Meniu, kad 
peržiūrėtumėte Aplankų ir 
parametrų sąrašą

Bakstelėkite Filtrai, kad būtų 
rodomi tik Neskaityti, Pažymėti
laiškai arba laiškai su Priedais

Jei norite pažymėti laišką, 
bakstelėkite, kad atidarytumėte, 
tada bakstelėkite tris taškus
Daugiau > Vėliavėlė.

Elementai sugrupuojami pagal 
pokalbio giją, nurodant elementų 
pokalbyje skaičių.

Srityje Parametrai Srityje Meniu

Aplanke Reikšmingiausi gautieji iš anksto išmaniai surūšiuojami 
el. laiškai, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, kas svarbu.

Norėdami įjungti arba 
išjungti aplanką 
Reikšmingiausi gautieji, 
bakstelėkite Parametrai
> Reikšmingiausi 
gautieji. 

Bakstelėkite Ieškoti vieną kartą, 
kad rastumėte naujausius 
kontaktus ir failus. Bakstelėkite 
dukart, kad ieškos lauke 
rastumėte el. laiško turinį ir kitą 
informaciją

Jei dar neturite, galite atsisiųsti 
„Outlook for Android“ iš „Google Play“ 
parduotuvės.

Bakstelėkite Meniu > 
Redaguoti piktogramą, 
tada bakstelėkite 
žvaigždutę,kad 
įtrauktumėte aplanką į 
Parankinius. Parankinių 
aplankai pakeliami į viršų

Bakstelėkite Meniu >
Varpo piktogramą, kad 
nustatytumėte parinktis 
Netrukdyti.
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Bakstelėkite, kad perjungtumėte 
pranešimus Reikšmingiausi ir Kiti

Braukite dešinėn arba kairėn, jei 
norite atlikti veiksmą.

Bakstelėkite Parametrai 
> Braukimo parinktys > 
Braukti dešinėn arba 
Braukti kairėn ir 
pasirinkite veiksmą.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
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Failo pridėjimas iš „OneDrive“ Kontakto kortelė

RSVP į kvietimą Kalendoriaus rodinio keitimas

Bakstelėkite RSVP kvietime 
susitikti aplanke Gauta, tada 
bakstelėkite Priimti, 
Neapsispręsta arba 
Atmesti.

Tvarkykite kalendorių, planuokite susitikimus ir gaukite priminimus.
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El. laiške bakstelėkite 
kontakto vardą, kad būtų 
rodomas telefono numeris, 
el. pašto adresas ir kita 
informacija

Bakstelėkite Naujas 
laiškas > Pridėti >
Pasirinkti iš failų, 
tada pasirinkite 
failą.

Kalendoriuje 
bakstelėkite Rodinys ir 
pasirinkite rodinį 
Dienotvarkė, Diena
arba 3 dienos.

Naujo kalendoriaus įvykio 
sukūrimas

Braukite žemyn, kad būtų rodoma 
daugiau kalendoriaus.

Bakstelėkite Susitikimas, kad būtų 
rodoma informacija

Perjungti į rodinį Kalendorius
Bakstelėkite Meniu, kad 
peržiūrėtumėte arba įtrauktumėte 
kalendorių, įskaitant bendrinamus 
kalendorius.

Bakstelėkite dieną, kad 
peržiūrėtumėte tos dienos įvykius.
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