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Kompiuterio ir IKT naudojimo pagrindai 

„Facebook“  

ir „Messenger“ 
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Įvadas 
 

 

Knygelė, kurią skaitote, yra brošiūrų serijos dalis. 
 

Brošiūrų serija moko naudotis kompiuteriu ir internetu. 

 

Brošiūros rašomos naudojant lengvai skaitomą ir 

suprantamą kalbą. 
 

Kiekvienoje brošiūros pateikiama skirtinga tema. 
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Visos brošiūrų serijos temos: 

1. Kompiuterio įjungimas/išjungimas  

- Pelės ir klaviatūros naudojimas 
 

2. Darbalaukis: perkelkite failus, kurkite ir  

ištrinkite aplankus 
 

3. Prieigos galimybės – Klaviatūros spartieji klavišai 

 

4. USB atmintis 

 

 

5. Microsoft Word 

 

6. Vaizdo įrašo rengyklė 

 

7. Skaitmeninis saugumas 
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8. Google Chrome 

 

9. Google Maps 

 

10. YouTube 

 

11. Gmail 

 

12. Facebook and Messenger 

 
 

13. Pixlr X 

 

14. Curriculum Vitae Europass 
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Brošiūrų seriją parašė ekspertai iš 7 organizacijų.                                                              

7 organizacijos yra: 

Associazione Uniamoci Onlus iš Italijos 

 

Asociacija „Aktyvus Jaunimas“ iš Lietuvos 

 

„Centro Social e Paroquial Santos Martires“ 

iš Portugalijos 
 

„Tallinna Tugikeskus JUKS“ iš Estijos 

 

IES El Greco iš Ispanijos 

 

„Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Spolecznych Alpi“ iš Lenkijos 

 

Università Degli Studi Di Catania iš Italijos 
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Daugiau lengvai skaitomos ir suprantamos informacijos apie 

projektą rasite jo svetainėje: 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/ 

Knygų serija buvo sukurta įgyvendinant 

Erasmus + projektą.  

 

Šis Erasmus + projektas vadinamas 

Prieinama Informacinė Medžiaga  

(Accessible Information Material). 
 

 

 

 

 

ŽODYNAS 

„Erasmus +“ yra Europos Sąjungos 

programa, finansuojanti įvairaus pobūdžio 

projektus. 

 

 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/
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Facebook 

Įvadas 

„Facebook“ yra socialinis tinklas. 

Socialinis tinklas yra vieta internete, kur galite dalytis 

informacija su kitais žmonėmis. 

Jei norite užsiregistruoti „Facebook“, jums reikia el. Pašto 

adreso. 

Jei neturite el. Pašto adreso, galite patikrinti, kaip jį sukurti, 

skaitydami brošiūrą Nr. 11. 

 

Tai yra „Facebook“ simbolis: 

 

Pradėkite naudotis „Facebook“ 

- Atidarykite „ Google “ savo kompiuteryje. 

- Vietoje šalia padidinamojo stiklo simbolio parašykite 

„Facebook “ ir klaviatūroje paspauskite „Enter“. - Spustelėkite 

pirmąją sąrašo nuorodą. 
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Teisinga nuoroda yra facebook.com 

 

 

 

 

- Spustelėkite žalią mygtuką Sukurti naują paskyrą 

- Užpildykite pasirodžiusį langą su reikiama informacija: vardas, 

pavardė, mobiliojo telefono numeris arba el. Paštas, 

slaptažodis, gimtadienis ir lytis. 

Slaptažodis sudarytas iš 6 ar daugiau raidžių, skaičių ir 

skyrybos ženklų. - Pasirinkite norimą slaptažodį, pavyzdžiui, 

Paul1990. 
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- Norėdami pridėti savo gimtadienį,  

spustelėkite rodyklę šalia parašyto mėnesio.                                  

Bus parodytas metų mėnesių sąrašas.                            

Spustelėkite savo gimimo mėnesį. 

Tada spustelėkite rodyklę šalia parašytos dienos. 

Bus parodytas dienų nuo 1 iki 31 sąrašas. 

Norėdami ieškoti savo gimimo dienos,  

perkelkite pelės rodyklę ant skaičiaus.                                      

Skaičius taps mėlynas, o naudodamiesi  

klaviatūros rodyklėmis, galite eiti žemyn  

arba aukštyn sąraše. 

Darykite tą patį pridėdami savo gimimo metus. 

 

Prieš tęsdami, įsitikinkite, kad teisingai pridėjote savo 

gimtadienį. 
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- Jei esate moteris, spustelėkite apskritimą šalia užrašyto 

Moteris. - Jei esate vyras, spustelėkite apskritimą šalia parašyto 

Vyras.   

 

 

 

 

- Spustelėkite žalią mygtuką su užrašu „ Prisiregistruoti“. 

 

Dabar jūsų el. Pašto adresu išsiųstas patvirtinimo el. Laiškas. 

- Atidarykite savo el. Paštą naujame skirtuke. 

- Spustelėkite el. Laišką, kurį gavote iš „Facebook“, kad jį 

atidarytumėte. 

- Spustelėkite mėlyną mygtuką su užrašu „ Patvirtinti savo 

sąskaitą“. 
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Būsite nukreipti į naująjį „ Facebook“ profilį.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaip sukurti savo profilį 

Pridėti arba pakeisti profilio nuotrauką 

- Spustelėkite savo vardą kairiajame ekrano viršuje.                        

Bus atidarytas jūsų profilio puslapis. 

- Spustelėkite ant galvos formos apskritimo. 
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- Norėdami pridėti savo profilio nuotrauką, spustelėkite Pridėti 

nuotrauką. 

- Norėdami pakeisti profilio nuotrauką, spustelėkite Atnaujinti 

profilio nuotrauką. 

- Tada spustelėkite + Įkelti nuotrauką, jei norite įkelti nuotrauką 

iš savo kompiuterio. 

Jei norite, kad jūsų draugai lengvai atpažintų „Facebook“, 

turėtumėte naudoti savo nuotrauką.  

Pasirodys langas, kuriame galėsite rasti paveikslėlį 

kompiuteryje. 

- Spustelėkite aplanką, kuriame išsaugojote paveikslėlį, sąraše 

kairėje lango pusėje. 

Šį aplanką galite turėti darbalaukyje, paveikslėlyje arba 

atsisiuntimuose. 

Aplankas atsidarys lange.  
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- Nuotraukos, kurios norite kaip profilio, turite ieškoti 

„Facebook“. 

- Spustelėkite nuotrauką ir spustelėkite Atidaryti. 

Bus atidarytas langas su jūsų nuotrauka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

- Galite pridėti aprašymą. 

- Norėdami nuspręsti, kokia nuotraukos dalis bus rodoma ratu, 

galite perkelti nuotrauką: spustelėkite ratą ir judinkite pelę. 

- Jei spustelėsite „ Apkirpti nuotrauką“, ji taps kvadratu. 

- Jei spustelėsite Padaryti laikiną, jūsų profilio nuotrauka kurį 

laiką išliks ir automatiškai grįš į ankstesnę. 

Turite pasirinkti, kiek laiko norite šios profilio nuotraukos, 

pasirinkdami trukmę tarp pasiūlymų, kurie bus rodomi 

spustelėjus rodyklę šalia 1 savaitės. 

Spustelėkite norimą trukmę. 

- Jei paspausite ant + jūs priartinti nuotrauką ir, jei paspausite 

ant - jūs nutolinti nuotrauką dar kartą. 

 

- Jei suprantate, kad nuotrauka jums nepatinka, galite spustelėti 

„ Atšaukti“ 
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ir kitame lange spustelėkite „Atmesti“. 

Dabar galėsite įkelti kitą paveikslėlį. 

- Jei jums patinka pasirinkta nuotrauka, spustelėkite „ 

Išsaugoti“ ir tai bus jūsų profilio nuotrauka. 
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Pridėti viršelio nuotrauką 

- Savo profilio puslapyje spustelėkite Pridėti viršelio 

nuotrauką.  

 

 

 

 

 

- Spustelėkite Įkelti nuotrauką. 

Pasirodys langas, kuriame galėsite rasti paveikslėlį 

kompiuteryje. 

- Pasirinkite aplanką ir norimą nuotrauką. 

- Spustelėkite Atidaryti .  
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Jūsų viršelio nuotrauka bus rodoma jūsų profilio puslapyje. 

Jei spustelėsite nuotrauką ir tuo pačiu metu judinsite pelę, 

perkelsite nuotrauką. 

- Kai nuotrauka yra jums patinkančioje vietoje, dešiniajame 

ekrano viršuje spustelėkite „Išsaugoti pakeitimus“. 

- Jei norite įkelti kitą paveikslėlį arba visai jo neturėti, 

spustelėkite Atšaukti. 

 

Keisti viršelio nuotrauką 

- Norėdami pakeisti viršelio nuotrauką, profilio puslapyje 

spustelėkite Redaguoti viršelio nuotrauką.  
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- Spustelėkite „ Pasirinkti nuotrauką“, jei norite pasirinkti 

viršelio nuotrauką iš nuotraukų, kurias jau įkėlėte į „Facebook“. 

- Jei norite pasirinkti viršelio nuotrauką iš savo kompiuterio, 

spustelėkite Įkelti nuotrauką. 

- Spauskite ant Pakoreguokite jei jūs tiesiog norite perkelti šiek 

tiek savo tikrąjį viršelio nuotrauką. 

- Spustelėkite Pašalinti, jei nenorite viršelio nuotraukos savo 

profilyje. 

Redaguoti profilį 



19 
 

- Profilio puslapyje spustelėkite Redaguoti profilį.                                         

Bus atidarytas langas.  

 

 

- Norėdami pridėti šiek tiek  

informacijos apie save, 

 spustelėkite  

„Pridėti“ šalia Tinkinti savo  

įvadą. 

Galite pridėti visą informaciją arba tik dalį jų. 
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Pvz., Jei norite pridėti savo darbo vietą: - spustelėkite Pridėti 

darbo vietą. 

- Spustelėkite stačiakampius ir įveskite reikiamą informaciją. 

 

 

 

 

 

 

- Pažymėkite, kad šiuo metu dirbu čia, jei jūs vis dar ten 

dirbate.  

- Pasirinkite metus spustelėdami mygtuką Metai, tada tiesiai ant 

metų.  

- Jei spustelėsite Vieša, galėsite nuspręsti, kas gali perskaityti 

šią informaciją.  

Bus atidarytas langas.  
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Spustelėkite Viešas, jei norite, kad visi galėtų matyti tą 

informaciją. 

Spustelėkite Draugai, jei norite, kad tik jūsų „Facebook“ draugai 

galėtų matyti šią informaciją. 

Spustelėkite Draugai, išskyrus…, jei norite paslėpti šią 

informaciją tik kai kuriems savo draugams.                                                                

Tokiu atveju bus rodomas jūsų draugų sąrašas ir jūs turite 

pasirinkti tuos, kurie nemato jūsų informacijos. 

Spustelėkite Konkretūs draugai, jei norite, kad tik kai kurie jūsų 

draugai galėtų matyti tą informaciją.                                                      

Tokiu atveju bus rodomas jūsų draugų sąrašas ir jūs turite 

pasirinkti tuos, kurie matys jūsų informaciją. 
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Spustelėkite Tik aš, jei norite, kad ši informacija būtų matoma 

tik jums. 

- Norėdami išsaugoti informaciją savo profilyje, spustelėkite 

Išsaugoti. 

- Jei norite ištrinti pridėtą informaciją, spustelėkite „Atšaukti“. 

 

 

 

 

Dėl jūsų saugumo siūlome nepridėti telefono numerio prie 

savo profilio.  

Pridėti draugų 

- Viršutinėje kairėje ekrano pusėje su didinamuoju stiklu įveskite 

asmens, kurį norite pridėti kaip draugą „Facebook“, vardą ir 

pavardę. 
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- Paspauskite klaviatūros klavišą Enter.                                        

Bus parodytas žmonių, turinčių šį vardą, sąrašas.                                        

Pažvelkite į nuotrauką, kad rastumėte savo draugą.                                                    

Jei nerandate jo tarp pirmųjų parodytų žmonių, spustelėkite 

Žiūrėti visus.  

 

 

 

 

 

- Radę savo draugą, spustelėkite šį simbolį ir išsiųskite jam 

draugo užklausą. 

Jei norite būti tikri, kad tai tinkamas asmuo, prieš siųsdami 

draugo užklausą, spustelėkite vardą arba nuotrauką, kad 

atidarytumėte jo profilį. 
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Jei atidarote profilį ir norite išsiųsti draugo užklausą tam 

asmeniui, po jo viršelio nuotrauka spustelėkite  

Pridėti draugą.  

Tas asmuo gali nuspręsti, priimti jus kaip draugą „Facebook“ ar 

ne.                                                                                                     

Norėdami turėti tą asmenį tarp savo draugų, turite palaukti, kol 

jis priims jūsų prašymą. 

Jei spustelėsite Draugai juostoje po savo profilio nuotrauka, 

galėsite pamatyti savo draugų sąrašą ir ieškoti tarp jų.  

 

Jei kas nors atsiųs jums draugo užklausą, gausite pranešimą.                                                                                   

Tai reiškia, kad viršutiniame viduriniame ekrano šone 

esančiame mygtuke pasirodys raudonas skaičius. 

- Spustelėkite ir draugo prašymai bus rodomi kairėje puslapio 

pusėje. 
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- Spustelėkite asmens vardą, kad pamatytumėte profilio 

apžvalgą ir patikrintumėte, ar pažįstate tą asmenį.  

Po asmens vardu ir nuotrauka yra du mygtukai. 

 

 

- Spustelėkite Patvirtinti, jei norite pridėti tą asmenį prie savo 

draugų. - Spustelėkite Pašalinti, jei nenorite pridėti to asmens 

prie draugų.                                                                                       

Pridėkite tik tuos žmones, kuriuos tikrai pažįstate. 

Žemiau „Draugų“ užklausų „Facebook“ siūlo jums keletą 

žmonių, kuriuos galbūt pažįstate. 

Pažvelkite į juos ir, jei jums patinka, galite nusiųsti jiems draugo 

užklausą spustelėdami Pridėti draugą.  

 

Pridėti albumų 

Galite sukurti albumą su, pavyzdžiui, savo gimtadienio 

nuotraukomis arba su savo atostogų nuotraukomis. 
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Norėdami sukurti albumą, turite turėti nuotraukas savo 

kompiuteryje. 

- Profilio puslapyje spustelėkite Nuotraukos. 

 

- Spustelėkite Albumai. 

 

- Spustelėkite Sukurti albumą. 

 

- Spustelėkite Įkelti nuotraukas ar vaizdo  

įrašus. 

Pasirodys langas, kuriame galėsite rasti nuotraukas ir vaizdo 

įrašus kompiuteryje.                                                                            

Juos galite turėti darbalaukyje, vaizduose, atsisiuntimuose arba 

išmaniajame telefone ar fotoaparate. 

Jei nuotraukos yra jūsų išmaniajame telefone ar fotoaparate, 

turite jas prijungti prie kompiuterio kabeliu. 
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- Kairėje lango pusėje esančiame sąraše spustelėkite aplanką, 

kuriame saugojote nuotraukas ar vaizdo įrašus. 

Spustelėjus darbalaukį, USB atminties pavadinimą arba telefono 

ar fotoaparato pavadinimą iš lango kairėje esančio sąrašo, visi 

toje vietoje saugomi dalykai rodomi pagrindinėje lango srityje. . 

- Spustelėkite aplanką, kuriame saugomos nuotraukos ar 

vaizdo įrašai. 

Aplankas atsidarys lange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turite ieškoti nuotraukų ar vaizdo įrašų, kuriuos norite įkelti į 

„Facebook“.  
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- Pasirinkite juos ir spustelėkite Atidaryti.                                                         

Atsidarys langas su jūsų pasirinktomis nuotraukomis.  

 

 

 

 

 

- Spustelėkite rašantį albumo pavadinimą ir įveskite albumo 

pavadinimą, pavyzdžiui, „Holiday“. 

Dešinėje pusėje galite pamatyti visas nuotraukas.  

 

Po kiekviena nuotrauka yra erdvė,  

kur galite apie tai ką nors parašyti,  

jei norite.  
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- Spustelėkite tris taškus virš kiekvienos  

nuotraukos, jei norite modifikuoti nuotrauką,  

pasirodys meniu: 

 

- Norėdami ištrinti nuotrauką iš albumo, spustelėkite Pašalinti 

nuotrauką. 

- Norėdami pasukti nuotrauką, paspauskite „Rotate Left“ arba 

„ Rotate Right“. Galite spustelėti kelis kartus, kol rasite tinkamą 

nuotraukos vietą. 

Po kiekviena nuotrauka yra keletas simbolių: 

        yra pažymėti žmones nuotraukoje. 

Pažymėti reiškia pasakyti, kad tie žmonės yra su tavimi toje 

nuotraukoje. - Norėdami pažymėti spustelėkite, tada 

spustelėkite asmens veidą ir pradėkite rašyti jo vardą.                                                                                                        
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Bus parodytas žmonių sąrašas. - Spustelėkite savo draugą iš 

sąrašo.                                                

Pakartokite tą patį visiems savo draugams nuotraukoje. 

         yra pridėti vietą prie nuotraukos. 

Pavyzdžiui, jei nuotrauka buvo padaryta restorane ar mieste ir 

norite ją parodyti žmonėms:  

- Spustelėkite ir pradėkite rašyti restorano pavadinimą. - Tarp 

siūlomų variantų spustelėkite restoraną. 

        yra pridėti datą ir laiką prie nuotraukos. 

Paprastai „Facebook“ pateikia einamosios dienos datą.  

- Spustelėkite  

- Spustelėkite datą ir pasirinkite dieną, spustelėdami ją.  

Naudodamiesi rodyklėmis, galite judėti atgal per mėnesį ir į 

priekį. 

- Spustelėkite „ Laikas“, kad pasirodžiusiame meniu 

pasirinktumėte laiką. 

- Norėdami išsaugoti pakeitimus, spustelėkite Atlikta. 
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                   yra nuspręsta, kas gali pamatyti albumą.                                

Jei jo nepakeisite, nuotraukas matys tik jūsų draugai.       Jei 

nesate patenkintas, galite jį pakeisti spustelėdami ir iš sąrašo 

pasirinkdami tai, ko norite. 

- Norėdami išsaugoti ir įdėti albumą į internetą, spustelėkite 

Paskelbti. 

 

Kaip sukurti įrašą  

Atidarykite savo profilio puslapį. 

Jūsų profilio puslapis yra tas, kuris pasirodo spustelėjus 

mygtuką su nuotrauka ir vardu. 

- Spustelėkite Žinutės  

- Spustelėkite vietą šalia savo nuotraukos. 
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Bus atidarytas langas Sukurti įrašą. 

- Pradėkite rašyti frazę spustelėdami vietą po nuotrauka. 

 

 

 

 

 

 

 

Po erdve, kur norite įvesti, yra keletas mygtukų. 

- Norėdami pasirinkti teksto foną, spustelėkite  

- Norėdami pridėti nuotrauką ar vaizdo įrašą, spustelėkite  

Jei jūsų pranešimas skirtas ir kai kuriems jūsų draugams, galite 

juos pažymėti. 
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Jei pažymėsite draugus, jie gaus pranešimą ir jie reaguos į jūsų 

įrašą. 

- Norėdami pažymėti draugus, spustelėkite  

Pasirodys naujas langas. 

Šalia didinamojo stiklo įveskite savo draugo vardą. 

Bus parodytas draugų sąrašas ir turite spustelėti savo draugą.   

 

 

 

Galite pridėti kitų draugų, įvesdami jų vardus šalia didinamojo 

stiklo. 

Baigę žymėti spustelėkite Atlikta. 

 

- Taip pat galite pridėti jausmą ar užsiėmimą. 

Jausmas yra pasakyti kitiems, kaip jautiesi, pavyzdžiui, 

laimingas ar liūdnas. 

Veikla yra, pavyzdžiui, valgymas ar kelionė. 

Pvz .: jei esate picos restorane, galite paskelbti savo picos 
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nuotrauką ir pasirinkti „alkio“ jausmą, arba galite paskelbti savo 

 nuotrauką prie stalo ir pridėti užsiėmimą „picos valgymas“. 

- Norėdami pridėti jausmą ar veiklą, spustelėkite  

Atsiras sąrašas su jausmais. 

Pasirinkite jus dominantį ir spustelėkite jį. 

Spustelėkite „Veikla“. 

Bus parodytas veiklų sąrašas. 

Pasirinkite jus dominantį ir spustelėkite jį. 

Parodytame sąraše spustelėkite konkrečią veiklą. 

- Norėdami pridėti vietą, spustelėkite  

Pradėkite rašyti vietos pavadinimą ir pasirinkite jį iš sąrašo. 

Kai jūsų pranešimas bus paruoštas paskelbti, spustelėkite  

Mygtukas Skelbimas yra lango apačioje. 

 

Keisti ir ištrinti įrašą 

- Norėdami modifikuoti įrašą, spustelėkite tris taškus, 

esančius viršutiniame dešiniajame įrašo puslapyje, esančiame 

savo profilio puslapyje. 

- Spustelėkite Redaguoti įrašą.  



35 
 

- Pakeiskite, ką reikia pakeisti, ir spustelėkite Išsaugoti. 

- Norėdami ištrinti įrašą, spustelėkite tris taškus, esančius 

viršutiniame dešiniajame įrašo puslapyje, esančiame savo 

profilio puslapyje. 

- Spustelėkite Perkelti į šiukšliadėžę. 

- Spustelėkite Perkelti. 

 

Kaip pamatyti ir bendrauti su draugų įrašais 

- Norėdami pamatyti savo draugų įrašus, spustelėkite mygtuką 

Pagrindinis Pagrindinis juostos viduryje puslapio viršuje.  

Dabar puslapio viršuje rasite langą įrašui sukurti. 

Po juo yra jūsų draugų įrašai. 

Galite juos pažvelgti tiesiog slinkdami žemyn. 

Jei jums įdomus pranešimas, galite jį spustelėti.  

Kartais įrašai yra nuorodos į svetaines, taigi, spustelėjus įrašą, 

svetainė atsidarys ir galėsite perskaityti visas naujienas. 

Po kiekvienu įrašu yra 3 mygtukai. 

 

 



36 
 

- Jei perkelsite pelę ant mygtuko „ Patinka“, pasirodys tam 

tikros reakcijos į įrašą. 

Pasirinkite norimą ir spustelėkite jį. 

 

 

 

 
- Šalia „Patinka“ yra mygtukas Komentuoti  

Jei spustelėsite „Komentuoti“, pasirodys eilutė, kur įvesti tekstą, 

ir galėsite redaguoti komentarą.  

 

 

 

Spustelėkite klaviatūros klavišą Enter, kad komentaras būtų 

rodomas internete. 

Jei padarėte klaidų, galite pakeisti arba ištrinti komentarą.  

- Spustelėkite šalia savo komentaro. - Spustelėkite Redaguoti 

arba Ištrinti. 
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Jei pasirinksite Redaguoti, komentarą vėl bus galima redaguoti 

ir galėsite jį ištaisyti. 

Jei pasirinksite Ištrinti, atsidarys langas.  

Jei vis tiek norite jį ištrinti, dar kartą spustelėkite Ištrinti. 

- Šalia komentaro yra mygtukas Bendrinti. 

Jei paspausite ant jo, turite keletą galimybių. 

 

 

 

 

 

Bendrinti dabar (Draugai) reiškia iškart spustelėjus bendrinti 

įrašą savo profilio puslapyje. 

Bendrinti su naujienų kanalu nukreipsite jus į langą, kuriame 

galėsite sukurti savo įrašą su jūsų bendrinamu įrašu. 

„Send in Messenger“ leidžia jums siųsti įrašą draugui 

asmeniniu pranešimu. 
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- Jei paspausite ant jo, galite įvesti pranešimą į vietą šalia savo 

nuotraukos. 

- Pradėkite rašyti savo draugo vardą šalia didinamojo stiklo ir 

pasirodžiusiame sąraše spustelėkite savo draugą. 

- Spustelėkite Siųsti šalia savo draugo nuotraukos ir vardo. 

Bendrindamas draugo profilyje, pateksite į langą, kuriame 

galėsite ieškoti savo draugo profilio. 

- Pradėkite rašyti savo draugo vardą šalia didinamojo stiklo ir 

pasirodžiusiame sąraše spustelėkite savo draugą. 

Pasirodys įrašo sukūrimo langas. 

- Pridėkite tai, kas jums patinka, ir spustelėkite „ Skelbti“. 

 

 

 

Kaip pamatyti įdomius įrašus 

Internetiniuose laikraščiuose, parduotuvėse ir organizacijose 

paprastai nėra „Facebook“ profilio, tačiau jie turi „Facebook“ 

puslapį. 
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Savo „Facebook“ puslapyje jie skelbia naujienas, pasiūlymus, 

veiklą. 

Taigi, jei norite būti informuotas apie save: 

- Viršutinėje kairėje ekrano pusėje šalia didinamojo stiklo 

įveskite laikraščio, parduotuvės ar organizacijos pavadinimą. 

- Paspauskite klaviatūros klavišą Enter.  

- Norėdami atidaryti puslapį, spustelėkite rezultatą. 

Perskaitykite informaciją ir įsitikinkite, kad jos ieškojote.  

Puslapis gali patikti spustelėjus mygtuką Patinka. 

Norėdami perskaityti to puslapio įrašus savo pagrindiniame 

puslapyje: - Spustelėkite tris taškus  

- Spustelėkite „ Sekti nustatymus“. 

- „Facebook“ pasiūlyta parinktis „Default“ yra gera. 

- Spustelėkite Atnaujinti. 

 

Norėdami atsijungti ir prisijungti iš „Facebook“ 

Jei naudojatės asmeniniu kompiuteriu, visada galite likti 

prisijungę. 
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Baigę naudoti „Facebook“, tiesiog uždarykite jo langą 

spustelėdami „ X “ „Facebook“ lango viršuje. 

Jei naudojatės kompiuteriu, kuriuo gali naudotis ir kiti žmonės, 

prieš išeinant iš kompiuterio, geriau atsijunkite nuo „Facebook“. 

Norėdami atsijungti nuo „Facebook“  

- Spustelėkite mažą apskritimą su savo nuotrauka dešinėje 

viršutinėje ekrano pusėje. 

- Parodyto sąrašo pabaigoje spustelėkite Atsijungti. 

Norėdami prisijungti prie „Facebook“  

- Atidarykite „ Google “ savo kompiuteryje. 

- Vietoje šalia padidinamojo stiklo simbolio parašykite 

„Facebook “ ir klaviatūroje paspauskite „Enter“.  

- Spustelėkite pirmąją sąrašo nuorodą. 

- Viršutinėje baltoje eilutėje įveskite savo el. Pašto adresą. 

- Apatinėje baltoje eilutėje įveskite slaptažodį. 

- Spustelėkite mygtuką Prisijungti. 
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Kur patikrinti, ar turite pranešimų? 

Pranešimai leidžia suprasti, kas vyksta jūsų „Facebook“ 

profilyje:  

- Jei kas nors jus pažymėjo įraše ar nuotraukoje. 

- Jei tai tavo draugų gimtadienis. 

- Jei kas nors sureagavo į jūsų įrašą. 

Jei gausite pranešimus, virš pranešimų simbolio pamatysite 

raudoną apskritimą su skaičiumi. 

Šis simbolis yra dešinėje viršutinėje ekrano pusėje. 

Skaičius yra naujų pranešimų, kuriuos turite, skaičius. 

- Spustelėkite, kad pamatytumėte pranešimų sąrašą. 

- Norėdami atidaryti susijusį įrašą, spustelėkite vieną pranešimą. 
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Kaip naudotis „Messenger“  

Įvadas  

„Messenger“ yra pokalbis, susietas su „Facebook“. 

Tai leidžia jums siųsti pranešimus ir atlikti vaizdo skambučius su 

„Facebook“ draugais ir kitais žmonėmis. 

Kaip naudotis „Messenger“ 

Norėdami atidaryti „Messenger“, kai esate „Facebook“ 

profilyje: 

- Spustelėkite jo simbolį dešinėje viršutinėje ekrano pusėje. 

- Norėdami padidinti langą, spustelėkite 

Norėdami ieškoti asmens, kuriam norite siųsti pranešimus: 

- Spustelėkite pilką erdvę didinamuoju stiklu, viršutinėje kairėje 

ekrano pusėje.   

 

 

- Pradėkite rašyti vardą ir spustelėkite mygtuką su savo draugo 

vardu bei nuotrauka, kad atidarytumėte pokalbį. 

Pokalbio turinys pasirodys pagrindinėje ekrano dalyje. 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekrano apačioje yra pilka juosta, kurioje galite pradėti rašyti 

savo pranešimą. 

- Įvedę klaviatūroje paspauskite „Enter “ arba spustelėkite 

rodyklę šalia pranešimo, kad išsiųstumėte pranešimą. 

- Jei norite išsiųsti jaustuką, spustelėkite besišypsantį veidą 

šalia vietos, kur norite įvesti tekstą. 

Atsivers langas su jaustukais. 

Spustelėkite jums patinkančią jaustuką ir jis pasirodys 

spausdinimo juostoje. 

- Jei norite, galite pridėti teksto. 

- Norėdami išsiųsti pranešimą, klaviatūroje paspauskite 

„Enter “ arba spustelėkite rodyklę šalia pranešimo.  
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Norėdami išsiųsti nuotrauką ar vaizdo įrašą savo  

draugui spustelėkite: - Pasirinkite nuotrauką ar vaizdo  

įrašą, kurį norite siųsti iš savo kompiuterio. 

- Spustelėkite Atidaryti. 

Paspauskite klaviatūros klavišą Enter arba spustelėkite 

rodyklę šalia pranešimo, kad jį išsiųstumėte.  

Norėdami išsiųsti lipduką draugui, spustelėkite 

- Spustelėkite vieną iš siūlomų kategorijų. 

- Spustelėkite norimą lipduką, kad jį nedelsdami išsiųstumėte. 

Norėdami pridėti GIF spustelėkite 

GIF yra judantis vaizdas. 

- Prie didinamojo stiklo užrašykite GIF temą: pavyzdžiui, plokite. 

- Slinkite žemyn GIF ir spustelėkite norimą GIF, kad jį 

nedelsdami išsiųstumėte. 

Norėdami siųsti failą, spustelėkite kairėje apatinėje ekrano 

pusėje. 

Failas yra, pavyzdžiui, muzika, pdf dokumentas arba žodinis 

dokumentas. 
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- Spustelėkite  

- Pasirinkite failą iš savo kompiuterio. 

- Spustelėkite atidaryti. 

- Norėdami nusiųsti failą, paspauskite klaviatūros klavišą 

Enter arba spustelėkite rodyklę šalia spausdinimo vietos.   

Jei jūsų draugas siunčia jums ką nors, kas jums  

patinka, spustelėkite šalia rašymo vietos. 

Norėdami pradėti garso skambutį su draugu,  

spustelėkite viršutinėje dešinėje ekrano pusėje. 

Garso skambutis prasidės automatiškai. 

- Norėdami baigti garso skambutį, spustelėkite 

Norėdami pradėti vaizdo skambutį su draugu,  

spustelėkite viršutinėje dešinėje ekrano pusėje. 

Vaizdo skambutis prasidės automatiškai. 

- Norėdami baigti vaizdo skambutį, spustelėkite 

 

 


