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Smartfon

Nazwa smartfon pochodzi od angielskich wyrazów smart phone, oznaczających sprytny telefon.
Smartfon łączy w sobie cechy wielu urządzeń – telefonu, komputera, aparatu fotograficznego 

czy nawigacji samochodowej. Przez możliwość instalowania aplikacji możemy dostosowywać 
go do naszych potrzeb. To, co odróżnia smartfon od telefonu jest brak klawiatury numerycznej, 
duży ekran i sterowanie dotykiem.

Karta SIM
Jeżeli jest to nasz pierwszy telefon, karta SIM, jaką otrzymamy razem ze smartfonem na pewno 
będzie pasowała do urządzenia.

Jeśli wymieniamy telefon upewnijmy się, czy stara karta SIM będzie pasować do naszego 
nowego telefonu. Jeśli nie, poprośmy naszego operatora o wymianę karty. Przy wymianie karty 
zachowujemy swój numer abonenta.

Możemy spotkać się z trzema rodzajami kart SIM.  

Od góry:
• karta	SIM – już nie stosowana
• mini	SIM – karta o wymiarach 25 x 15 mm. spotykana w zwykłych telefonach 

komórkowych
• micro	SIM	– karta o wymiarach 15 x 12 mm. najczęściej spotykana w smartfonach.
• nano	SIM – karta o wymiarach 12 x 9 mm. spotykana w najnowszych modelach 

smartfonów.

W zależności od modelu naszego smartfonu kartę SIM może być umieszczona pod obudową 
naszego smartfonu lub z boku smartfonu w specjalnym gnieździe. Wszystkie informacje o sposobie 
instalacji karty w naszym smartfonie znajdziemy w instrukcji obsługi.

Przy wymianie starego telefonu na smartfon na pewno będzie potrzeba wymiany karty SIM. 
Aby nie utracić naszych kontaktów będziemy musieli przenieść je na nowy telefon.

Możemy zrobić to za pośrednictwem komputera. Na starym telefonie otwieramy Kontakty 
i w opcjach wyszukujemy Eksportuj kontakty. Nasze kontakty zostaną zapisane w pamięci telefonu 
lub na karcie pamięci w formacie pliku VCF. Wystarczy podłączyć telefon do komputera i zgrać 
do niego plik VCF. Następnie podłączamy do komputera nasz smartfon, w aplikacji Kontakty 
wybieramy opcję Importuj kontakty i wskazujemy plik VCF zapisany w komputerze.

Jeśli nie mamy dostępu do komputera, możemy przesłać plik VCF do smartfonu za pomocą 
połączenia bluetooth. Wymaga to jednak sparowania obu urządzeń i może być trudne dla osoby 

Źródło Wikipedia
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nigdy nie korzystającej z tej funkcji. W tym przypadku możemy zwrócić się o pomoc do jednego 
z Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora.

Wyposażenie smartfonu
• Ładowarka – aby naładować telefon musimy podłączyć do niej dostarczony w zestawie 

przewód USB a następnie podłączyć do telefonu.
• Przewód	USB – oprócz wykorzystania go do ładowania, za jego pomocą możemy podłą-

czyć nasz smartfon do komputera w celu przesłania plików.
• Słuchawki – wyposażone w mikrofon, pozwalają wygodnie rozmawiać przez telefon, lub 

umożliwiają słuchanie nagranej muzyki czy radia. W przypadku słuchania radia słuchaw-
ki będą też służyć jako antena.

Do naszego telefonu warto dokupić folie	ochronne na ekran zabezpieczające przed poryso-
waniem czy obudowę chroniącą nasz smartfon w razie upadku.

Po zakupie smartfonu pomyślmy o zakupie dodatkowej pamięci w postaci karty micro	SD. 
Przed zakupem sprawdzimy, jaką pojemność karty nasz smartfon obsługuje. Możemy zwrócić 
się o pomoc do pracownika salonu, w którym kupujemy telefon.

Po zainstalowaniu karty micro SD, możemy na niej zapisywać zrobione przez nas zdjęcia i inne 
ważne dane co może nas uchronić przed ich utratą w przypadku awarii smartfonu.

Budowa smartfonu
• Włączanie – przycisk najczęściej znajduje się po prawej stronie i jest niewielki. Jego 

dłuższe przytrzymanie spowoduje uruchomienie smartfonu. Krótkie przyciśniecie przy 
pracującym smartfonie powoduje aktywację ekranu.

• Ustawienie	głośności – są to dwa przyciski które często wyglądają jak jeden długi przy-
cisk. Przyciski mogą tez pełnić inne funkcje w zależności od aplikacji w której ich użyje-
my. Mogą służyć do przybliżania lub oddalania w aplikacji Aparat lub robienia zrzutów 
ekranu.

• Przycisk	Home – dostępny w modelach smartfonów firmy Samsung. W innych mode-
lach smartfonu jest on zastąpiony dotykowym odpowiednikiem umieszczonym na dole 
ekranu. Jest jednym z trzech przycisków panelu nawigacyjnego smartfonu.

Wejścia
• Port	ładowania – służy zarówno do ładowania telefonu jak i komunikacji z kompute-

rem. Najczęściej jest to port typu micro USB. Coraz częściej możemy spotkać smartfony 
z portem typu USB-C.

• Wejście	słuchawkowe – najczęściej podłączamy do niego przewód zakończony końców-
ką typu jack 3,5 mm.

WStępna konfiguracja

Aby uruchomić smartfon należy przytrzymać przez ok. 2 – 3 s przycisk włącznika. Przycisk znajduje 
się na górze lub z boku smartfonu.

Po uruchomieniu na ekranie może pojawić się logo producenta naszego smartfonu lub naszego 
operatora sieci komórkowej. Musimy poczekać na pojawienie się pierwszego okna konfiguracji 
naszego smartfonu. Tym oknem powinno być najprawdopodobniej okno wyboru języka. 
Standardowo powinna być już zaznaczona opcja Polski. Dotknijmy placem napis Gotowe. W tym 
momencie może pojawić się treść umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania smartfonu. 
Bez jej zaakceptowania nie będzie możliwa dalsza konfiguracja smartfonu.
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Akceptacja odbywa się poprzez dotkniecie 

kwadracika obok napisu Znam już ważne 
informacje lub podobnego. W treści umowy 
mogą występować prośby o udostępnienie 
danych diagnostycznych. Dane te nie są 
obowiązkowe, możemy przy tych zapisach 
kliknąć w opcję Rezygnuję.

Do wstępnej konfiguracji smartfonu potrzeb-
ny jest dostęp do internetu, w następnym 
etapie zostaniemy poproszeni o podanie 
sposobu, w jaki będziemy łączyć się 
z internetem.      

Możemy wybrać pomiędzy siecią komórkową 
i Wi-Fi dla osób z abonamentem na transfer 
danych (mogą być naliczane dodatkowe opłaty) 
lub tylko sieć Wi-Fi.

W kolejnym etapie mamy możliwość pod-
łączenia telefonu z siecią Wi-Fi będącą 
w zasięgu smartfonu. Z listy wyświetlonych 
sieci wybieramy tę, do której znamu hasło 
albo ogólnodostępną sieć, na przykład w bi-
bliotece lub w pociągu. Na ekranie pojawi się 
okno z nazwą naszej sieci i polem gdzie należy 
wpisać hasło. Hasło wprowadzamy korzystając 
z klawiatury ekranowej. Jeżeli chcemy sprawdzić 
poprawność wprowadzonego hasła, dotknijmy 
pola Pokaż hasło.   

Po wprowadzeniu hasła wybieramy Połącz.
Jeżeli podaliśmy prawidłowe hasło pod nazwą 

naszej sieci Wi-Fi pojawi się napis Połączono.
Jeśli decydujemy się na zakup smartfonu, 

kolejną rzeczą o jaką musimy zadbać jest wy-
kupienie pakietu internetowego, który pozwoli 
nam na surfowanie po internacie, kiedy nie 
będziemy w zasięgu sieci WI-Fi. Ceny pakietów 
internetowych mogą różnić się w zależności 
od operatora sieci komórkowej, jak i wielkości 
pakietu. Transfer rzędu 2 – 5 GB powinien 
wystarczyć na swobodne przeglądanie stron, 
przeglądanie poczty i korzystanie z serwisów 
YouTube czy Facebook.

Jeżeli nasz smartfon będzie się łączył 
z Internetem wyłącznie z wykorzystaniem 
pakietu internetowego albo z Wi-Fi będziemy 
korzystać rzadko, pakiet musi być odpowiednio 
większy.



Android 05, strona 6

Zakładanie konta google

Konto Google pozwala powiązać telefon z jego właścicielem, a jego 
utworzenie jest wymagane do pełnego korzystania z możliwości 
smartfonu z zainstalowanym systemem Android.

Założenie konta Google jest darmowe, i jest częścią wstępnej 
konfiguracji naszego smartfonu.

Najważniejsze zalety posiadania konta Google to możliwość 
tworzenia kopi zapasowych naszych kontaktów, zdjęć czy też insta-
lowania aplikacji na naszym smartfonie.     

Jednym z ekranów, które zobaczymy podczas wstępnej konfiguracji 
naszego smartfonu będzie ekran z prośbą o zalogowanie się do 
konta Google. Możemy wprowadzić nasz adres email i hasło, jeśli 
posiadamy już konto, jeśli nie – klikamy w opcję Utwórz konto.

W następnym kroku wypełniamy pola Imię i Nazwisko. Klawiatura 
ekranowa pojawi się w momencie dotknięcia pola Imię bądź Nazwisko.

Następnie klikamy przycisk Dalej.

W następnym kroku podajemy podstawowe dane o sobie. Po dotknięciu poszczególnych pól 
pojawi się klawiatura numeryczna bądź pola wyboru, w których będziemy wybierać interesujące 
nas dane.

W tym kroku wybieramy swoją nazwę użytkownika, która będzie powiązana z kontem Google. 
Ma ona postać nazwa@gmail.com. Zamiast nazwa podajemy np. swoje imię i nazwisko (piszemy 
razem bez przerw, ewentualnie możemy rozdzielić je kropką np.: imię.nazwisko) lub pseudonim 
i klikamy Dalej.

W tym momencie może pojawić się komunikat, że wybrana przez nas nazwa użytkownika 
jest już zajęta (oznacza to, że już ktoś używa takiej nazwy). Na ekranie wyświetlone zostaną 
propozycje nazw użytkownika, które nie są zajęte. Możemy wybrać jedną z nich lub dotknąć pole 
z wpisaną nazwą i wpisać inną. Z uwagi na ogromną liczbę użytkowników Google, wymyślenie 
nazwy użytkownika, która będzie nam odpowiadała może zająć trochę czasu.

Musimy pamiętać, że założonej nazwy użytkownika nie możemy już zmienić.

mailto:
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W tym kroku wprowadzamy hasło, które będzie chroniło dostępu do naszego konta. Hasło 
musi mieć co najmniej osiem znaków (litery, cyfry, symbole). Unikajmy prostych haseł składających 
się np.: nasze imię z 1. Następnie klikamy Dalej.  

Możemy powiązać nasz numer telefonu z kontem Google. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo 
konta, w tym proces odzyskiwania hasła. W zależności od naszej decyzji klikamy Pomiń lub OK, 
zgadzam się.

Aby zakończyć proces rejestracji musimy zgodzić się na Warunki korzystania z usługi. Mamy 
możliwość zapisywania naszej aktywności w internecie, wyświetlania spersonalizowanych reklam 
czy też historii oglądania w YouTube. Jeżeli nie chcemy tego robić, wybierajmy opcję Nie zapisuj.

Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie zgody na korzystanie z usług Google oraz zgody na 
przetwarzanie danych oraz kliknięcie w Utwórz konto.

Wyrażenie tych zgód jest wymagane, bez nich nie zakończymy procesu rejestracji.
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Elementy ekranu smartfonu   

1.	 Pasek	powiadomień – w tym miejscu wy-
świetlane są informacje o stanie nałado-
wania baterii, przychodzących wiadomo-
ściach sms, czy poczcie elektronicznej. 
Informacje wyświetlane są za pomocą ikon. 
Przeciągnięcie palcem w dół od górnej kra-
wędzi ekranu, wyświetli szczegóły wszystkich 
powiadomień.

2.	 Widżety	pulpitu – programy działające bezpo-
średnio na pulpicie telefonu pozwalające w szybki 
sposób na sprawdzenie pogody, wyszukanie 
informacji w internecie, czy sprawdzenie poczty.

3.	 Ikony	pulpitu – aplikacje zainstalowane na 
naszym smartfonie.

4.	 Wskaźnik	pulpitu – podświetlona ikonka pokazuje, 
na którym wirtualnym pulpicie w tej chwili 
jesteśmy. Aby zmienić pulpit należy przesunąć 
palcem po ekranie w lewo lub prawo.

5. Ikony funkcyjne – aplikacje stale widoczne na 
ekranie naszego smartfonu, niezależnie od 
pulpitu, na którym aktualnie jesteśmy.

6.	 Ekran	menu	aplikacji – dotknięcie tej ikonki 
spowoduje wyświetlenie wszystkich aplikacji 
zainstalowanych na naszym smartfonie.

7.	 Przyciski	od	lewej: 
 Aplikacje/Ustawienia,  
 Home – powrót do ekranu głównego,  
 Cofnij.

Pasek szybkich ustawień  

Pasek szybkich ustawień ułatwia dostęp do najczęściej wykorzystywanych 
funkcji naszego smartfonu. Aby go wywołać należy szybkim ruchem 
przesunąć palec od górnej krawędzi ekranu do dolnej.

Za pomocą pojedynczego dotknięcia włączamy lub wyłączamy 
poszczególne opcje. Na niebisko podświetlone są włączone opcje, na 
szaro wyłączone.

Poniżej omówiono niektóre z nich:
  Wi-Fi – opcja uruchamiająca połączenie z siecią bezprzewodową. 
Kliknięcie w nazwę sieci lub napis Wi-Fi wyświetli listę dostępnych 
sieci bezprzewodowych.

 Dane	komórkowe – włącza komórkową transmisję danych.
  Dźwięk – możemy wybrać miedzy całkowitym wyciszeniem 
telefonu, sygnalizacją wibracjami lub włączonym dźwiękiem.

 Latarka – zmienia wbudowaną lampę błyskową w latarkę.
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  Autoobrót	– pozwala na wygodniejsze przeglądania stron internetowych oraz oglądanie 
filmów i zdjęć.

  Lokalizacja	– jej włączenie pozwala lokalizować nasz telefon na mapie czy używać nawigacji.
  Tryb	samolotowy	–	ustawienie w telefonie komórkowym, które blokuje odbieranie 
połączeń, wysyłanie SMS, a także dostęp do Internetu.

Sterowanie telefonem za pomocą dotyku
W odróżnieniu od telefonów z klawiaturą, w smartfonie sterowanie odbywa się za pomocą 
dotyku. Najczęściej krótkie dotknięcie obiektu znajdującego się na ekranie spowoduje jego 
uruchomienie, np. dotykając ikony telefonu uruchomimy aplikację Telefon.

Gesty	sterujące
• Dotknięcie – krótkie dotknięcie ikony znajdującej się na ekra-

nie smartfonu spowoduje uruchomienie przypisanej do niej 
aplikacji. 

• Dotknięcie	i	przytrzymanie palca na ikonie spowoduje wy-
świetlenie dodatkowych funkcji, symboli czy menu powiąza-
nych z danym obiektem. W ten sposób możemy zmienić miej-
sce wyświetlania obiektu na ekranie czy usunąć go z ekranu.

• Aby	przesunąć	obiekt	w	inne	miejsce na ekranie należy do-
tknąć i przytrzymać palec na ikonie aplikacji, a następnie bez 
odrywania palca przesuwamy ją w wybrane przez nas miejsce.

• Usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego nie powoduje jego 
całkowitego skasowania z systemu Android.  

• Szczypanie, czyli jednoczesne dotknięcie rozsuniętymi palcami 
ekranu w dwóch miejscach a następnie ich zsunięcie bez 
odrywania od ekranu. Wykonanie gestu na głównym ekranie 
smartfonu, spowoduje uruchomienie funkcji porządkowania 
wirtualnych pulpitów – ten sam efekt uzyskamy przytrzymując 
dłużej palec w wolnym miejscu na ekranie.

• Gest	rozciągania,	rozpychania. Jest to gest odwrotny do gestu 
szczypania. Należy dotknąć ekranu dwoma złączonymi palca-
mi, a następnie rozsunąć je bez odrywania od ekranu. W ten 
sposób możemy powiększać wyświetlone zdjęcia, strony 
internetowe bądź mapy. Aby pomniejszyć np.; zdjęcie należy 
wykonać gest szczypania.

• Przesuwanie pozwala nam przewijać pulpity ekranu głównego. 
Wystarczy przesunąć palec w poziomie aby przewijać ekrany 
smartfonu.

Klawiatura
Ponieważ w smartfonach zrezygnowano ze standardowej klawiatury na 
rzecz coraz większych ekranów, przy pierwszym kontakcie z telefonem 
zastanawiamy się, gdzie jest klawiatura.

W smartfonach wywołanie klawiatury wiąże się z uruchomieniem 
jakieś aplikacji, w której jest możliwość dodawania tekstu.
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Najłatwiej przećwiczyć działanie klawiatury, uruchamiając aplikację Wiadomości , która 
znajduje się na głównym ekranie.

Po uruchomieniu aplikacji dotykamy symbolu tworzenia nowej wiadomości  (w prawym 
dolnym rogu), a następnie dotykamy przycisk Utwórz.  Otworzy się nam ekran podzielony na 
dwie części. Na górze mamy obszar, gdzie wpisujemy treść wiadomości na dole pokaże się nam 
klawiatura.

Dotykamy pola Wprowadź wiadomość i zaczynamy pisać (po 
dotknięciu pojawia się migający pionowy kursor, który przesuwa 
się wraz z wpisywanym tekstem). Zauważmy, że po dotknięciu pola 
Wprowadź wiadomość litery zmieniły wielkość z małych na duże. 
Klawiatura smartfonu stara się przewidywać, co chcemy wprowadzić 
i uwzględnia reguły wykorzystywanego języka.  

Jeżeli jednak chcemy, żeby nasza wiadomość zaczynała się z małej 
litery, dotknijmy dwukrotnie strzałki skierowanej do góry  
znajdującej się po lewej stronie klawiatury.  

DUŻE	LITERY
Pojedyncze dotknięcie strzałki przełączy litery z małych na duże (strzałka zmieni kolor na nie-
bieski lub czerwony), ale tylko do momentu dotknięcia jakiejkolwiek litery. Dwukrotne szybkie 
dotknięcie przełączy klawiaturę na pisanie DUŻYMI LITERAMI, które będzie działać, dopóki 
ponownie nie dotkniemy strzałki.

Ekran nowej wiadomości

Klawiatura smartfonu – duże litery
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Polskie	znaki	(np.:	ż,	ź,	ą)
Aby wstawić do wyrazu polski znak diakrytyczny, należy 
dłużej przytrzymać palec na literze najbardziej zbliżonej 
do polskiego znaku (np.: a jeśli chcemy wstawić ą, 
l w przypadku ł), a następnie – bez odrywania palca 
– przesunąć go na odpowiedni znak.
Wyjątkiem – w niektórych modelach – jest litera ź 
ukryta pod x. Czasami ź uzyskujemy podobnie, jak 
ż – wybierając z i przesuwając palec na właściwą literę.

Kasowanie	znaków	i	poprawianie	błędów			
Do kasowania wpisanych znaków używamy strzałki 
skierowanej w lewą stronę  (znajduje się z prawej 
strony klawiatury). Pojedyncze naciśnięcie kasuje ostatni 
znak (po lewej stronie kursora), dłuższe przytrzymanie 
strzałki będzie kasować znaki do momentu oderwania 
palca od ekranu.

Miejsce, od którego będziemy kasować znaki wyznacza 
migający kursor |, domyślnie znajdujący się na końcu 
wpisywanego tekstu. Aby poprawić błąd w środku 
wyrazu, wystarczy dotknąć miejsce, w którym chcemy 
ustawić kursor i poprawić błąd (w dokładnym ustawieniu 
kursora pomaga kropka, która pojawia się pod 
kursorem).

Możemy też zamienić wyraz z błędem na wyraz 
zaproponowany nam przez aplikację.

Klawisz Enter  pozwala przenieść kursor do 
nowego wiersza.

Po naciśnięciu klawisza  pojawi się dodatkowa 
klawiatura ze znakami specjalnymi. 

Aby powrócić do klawiatury literowej naciskamy 
przycisk ABC.      

Strzałka skierowana w dół na dole ekranu pozwala 
nam ukryć klawiaturę.

Klawiaturę przywrócimy dotykając pola Wprowadź wiadomość.
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ekran

Dłuższe przytrzymanie palca na ekranie lub gest szczypania 
wywoła okno za pomocą, którego możemy zarządzać 
naszymi ekranami, ustawić tapetę czy dodać widget.

Przesuwając palem w lewo lub prawo możemy przeglądać 
nasze ekrany. Jeśli zechcemy usunąć któryś z ekranów 
naciskamy symbol kosza w prawym górnym rogu.

Pod miniaturką ekranu widzimy kilka kropek, które 
pokazują liczbę aktywnych ekranów oraz tzw. ekran 
główny, który przywołujemy naciskając przycisk HOME 

 na dole ekranu.
Jeśli chcemy ustawić ekran jako ekran główny naciskamy 

symbol domku na górze ekranu.

Widżety (widget)
Widżety to dodatki mające ułatwić nam obsługę smartfonu. 
Do najpopularniejszych należą widżety pogodowe, dodatki 
obsługujące pocztę, kalendarz czy odtwarzacze 
muzyki.

Aby dodać widżet do ekranu naszego smartfonu, 
przytrzymajmy dłużej palec na ekranie lub wykonajmy 
gest szczypania. Naciskamy przycisk Widgety i przewijamy 
ekrany w poszukiwaniu interesującego nas dodatku.

Jeśli zdecydujemy się na jeden z widżetów, przytrzymujemy 
go palcem i przenosimy na ekran telefonu.

Może się zdarzyć, że wybranie widżetu otworzy dodatkowy 
ekran z kilkoma wersjami tego dodatku (np. różne wersje zegara).  

Każdy z widżetów zajmuje pewną ilość miejsca na ekranie 
i jeśli mamy na ekranie dużą liczbę ikon aplikacji, umieszczenie 
widżetu może być niemożliwe. W takim przypadku możemy – nie 
odrywając palca od ekranu – przenieść widżet na inny ekran 
przesuwając palec do krawędzi ekranu.

Ekran dodania widżetu
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Ustawienie tapety

Aby zmienić tapetę, wystarczy przytrzymać palec na ekranie, 
a następnie nacisnąć opcję Tapety. Drugim sposobem jest wejście 
w Ustawienia i naciśnięcie opcji Tapety i motywy.

Po naciśnięciu na wybraną tapetę wybieramy, dla którego ekranu 
tapeta ma być ustawiona. Mamy do wyboru Ekran startowy, Ekran 
blokady oraz Ekran startowy i blokowania.

Możemy ustawić jako tapetę wykonane przez nas zdjęcie z galerii 
smartfonu. W tym celu naciskamy ikonę galerii lub klikamy w Pokaż 
wsz., a następnie wybieramy Z Galerii. W oknie, które się otworzy 
wybieramy zdjęcie i ekran, na którym tapeta ma być ustawiona.

W kolejnym kroku na miniaturce ekranu wybieramy, która część 
zdjęcia ma posłużyć za tapetę i naciskamy Ustaw jako tapetę.

Możemy też zmieniać wygląd niektórych aplikacji i ikon wybierając 
Motywy.

Jeśli zainstalowany motyw nie przypadnie nam do gustu, możemy 
wrócić do wyglądu standardowego, instalując motyw Domyślny 
(najczęściej umieszczony na początku listy pobranych przez nas 
motywów).    Ekran dodawania tapety



Android 05, strona 14

WykonyWanie połącZeń

Do wykonywania połączeń telefonicznych możemy posłużyć się aplikacją Telefon lub Kontakty.

Aplikacja Telefon

Aby wpisać numer, dotykamy symbolu klawiatury w prawym 
dolnym rogu  .

Kiedy zaczniemy wprowadzać numer telefonu, aplikacja spró-
buje podpowiedzieć nam osobę, do której chcemy zadzwonić, 
dopasowując wprowadzany przez nas numer do kontaktów 
zapisanych w naszym telefonie.

Po wprowadzeniu numeru telefonu dotykamy zielonej słu-
chawki, aby wykonać połączenie.

Możemy też wybrać numer telefonu korzystając z historii 
połączeń. W tym celu klikamy w zakładkę Ostatnie, a następnie 
w wybrany kontakt. Połączenie rozpoczynamy klikając zieloną 
słuchawkę .

Oprócz możliwości połączenia możemy przejść do pisania 
wiadomości SMS klikając w ikonę Wiadomość lub do połączenia 
wideo (wybrane telefony).

W opcji Szczegóły możemy sprawdzić całą historię połączeń 
z wybraną osobą, a także dodać niezapisany numer do listy 
kontaktów.

Na liście Ostatnie pod każdym połączeniem można zobaczyć 
jedną z niżej pokazanych ikon:

 – Połączenia odebrane

 – Połączenia wychodzące

 – Połączenia nieodebrane

 – Połączenia odrzucone
Aby zadzwonić na jeden z zapisanych kontaktów, klikamy 

w Kontakty. Wyświetlona zostanie posortowana alfabetycznie 
lista naszych kontaktów, którą możemy przewijać, przeciągając 
palcem z dołu do góry i odwrotnie. Możemy też dotknąć jedną 
z liter znajdujących się z prawej strony ekranu i zostaniemy 
przeniesieni do kontaktów zaczynających się od tej litery.

Wykonanie połączenia polega na kliknięciu w wybrany kontakt, 
a następnie w symbol zielonej słuchawki.

W aplikacji Telefon na górze ekranu znajduje się pole Szukaj. 
Za jego pomocą możemy wyszukać numer telefonu zarówno 
w historii połączeń jak i w Kontaktach.

Spis połączeń
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Wyszukiwanie za pomocą głosu

W polu Szukaj po prawej stronie znajduje się symbol mikrofonu . Po jego 
dotknięciu pojawi się ekran z symbolem głośnika w niebieskim kółku. W tym 
momencie telefon rozpozna wypowiedziane przez nas słowo, a następnie 
spróbuje wyszukać je w naszych kontaktach. Na przykład po wypowiedzeniu 
słowa adam, telefon wyszuka zarówno kontakty o imieniu Adam, jak i kontakty, 
w których będzie występować ciąg znaków adam, np. Piotr Adamski.     

Aby zakończyć połączenie klikamy w czerwony symbol słuchawki.
Podczas prowadzenia rozmowy na ekranie telefonu wyświetlają 

się dodatkowe symbole, na przykład:
• Głośnik – służy do przełączenia rozmowy ze słuchawki 

na głośnik telefonu. Aby wyłączyć głośnik należy po-
nownie kliknąć w symbol głośnika. Ta opcja jest przy-
datna, kiedy nie możemy trzymać telefonu w dłoni np. 
podczas prowadzenia samochodu. Należy pamiętać, że 
włączenie tej opcji w autobusie sprawi, że inne osoby 
będą słyszeć naszego rozmówcę.

• Klawiatura – służy do wyświetlenia klawiatury 
podczas rozmowy (na przykład do wybrania numeru 
wewnętrznego).

• Wycisz – służy do wyłączenia mikrofonu podczas roz-
mowy bez jej kończenia.

• Wstrzymaj – służy do wstrzymania rozmowy, bez jej 
zakończenia.

• Rozmowa	video – w tej opcji nie tylko słyszymy, ale 
także możemy widzieć naszego rozmówcę (jeśli ktoś 
chce rozmawiać z nami przy użyciu tej opcji, możemy 
nie zgodzić się na taką rozmowę i zablokować kamerę 
telefonu). Rozmowa wideo jest dostępna w niektórych 
modelach telefonów.

Aby odebrać połączenie dotykamy 
symbolu zielonej słuchawki, a na-
stępnie – nie odrywając palca od ekranu – przesuwamy go w kierunku 
wskazanym przez wyświetlony symbol strzałki.

Na ilustracji odbieramy połączenie przesuwając palec w lewo. 
Odrzucając połączenie naciskamy czerwoną słuchawkę i – nie odry-
wając – przesuwamy palec w prawo.

Ekran przychodzącego połączenia
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Wiadomości

Wysyłanie	SMS	i	MMS			
Do wysyłania SMS (Short Message Service) i MMS (Multimedia 
Messaging Service) używamy aplikacji Wiadomości. Po urucho-
mieniu aplikacji wyświetli się nam lista wszystkich wiadomości, 
jakie do tej pory otrzymaliśmy, pogrupowanych w wątki (wątek 
– wszystkie wiadomości od jednego kontaktu).

Aby utworzyć nową wiadomość, klikamy w symbol tworzenia 
nowej wiadomości  w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie 
klikamy w przycisk Utwórz.

W polu Odbiorca wprowadzamy numer telefonu osoby, do 
której chcemy wysłać wiadomość.

Możemy to zrobić za pomocą klawiatury – wprowadzając imię, 
nazwisko lub numer kontaktu. Podczas wprowadzania danych 
odbiorcy, aplikacja stara się nam podpowiedzieć, co chcemy 
wpisać i wyświetla kontakty odpowiadające wprowadzonym 
przez nas znakom.

Innym sposobem dodania odbiorców jest kliknięcie w symbol 
sylwetki człowieka po prawej stronie . Zostaniemy przeniesieni 
do kontaktów zapisanych w naszym telefonie. Jedyne, co musimy 
zrobić to kliknąć interesujący nas kontakt (zostanie on 
podświetlony), a następnie kliknąć w przycisk Utwórz lub 
w symbol  na górze ekranu.

Dodawanie odbiorców poprzez aplikację Kontakty 
pozwala wybrać kilka osób, do których możemy wysłać 
tą samą wiadomość.

Treść wiadomości wprowadzamy w polu Wprowadź 
wiadomość. Jeśli nie widzimy klawiatury kliknięcie w pole 
Wprowadź wiadomość pokaże ją nam.

Do wiadomości możemy dodawać symbole graficzne 
tzw. emotikony. W tym celu dotykamy symbolu uśmiech-
niętej buzi, który znajduje się po prawej stronie, a następnie 
wybieramy interesujący nas symbol.  

Ekran nowej wiadomościEmotikony
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Jeżeli chcemy wysłać wiadomość z załącznikiem (MMS), klikamy 
w symbol spinacza. W okienku, które się pokaże mamy możliwość 
wyboru rodzaju załącznika, jaki chcemy wysłać (najczęściej jest 
to zdjęcie).

Aby do wiadomości dodać zdjęcie, klikamy w ikonę Obraz. 
W następnym kroku wybieramy Galerię. W aplikacji Galeria 
klikamy w Aparat, otworzą się zdjęcia, jakie wykonaliśmy naszym 
smartfonem. Dołączenie zdjęć polega na zaznaczeniu palcem 
zdjęcia bądź zdjęć, które chcemy wysłać. Potwierdzamy wybór 
klikając przycisk Gotowe.

Aby wysłać wiadomość, kliknijmy w przycisk Wyślij lub w symbol 
przypominający strzałkę skierowaną w prawo.

W przypadku wysyłania lub odbierania wiadomości MMS, 
 musimy mieć włączoną transmisję danych.

Zapisywanie zdjęć otrzymanych w wiadomościach MMS      
Jeżeli chcemy zapisać otrzymane w wiadomości MMS zdjęcie na naszym smartfonie, należy 
przytrzymać palec na interesującym nas zdjęciu do momentu pojawienia się dodatkowego menu.

Po kliknięciu w opcje Zapisz, załącznik (zdjęcie) zostanie zapisany w folderze Pobrane.

Dodawanie załącznika 
do wiadomości

Zapisywanie załącznika z wiadomości MMS
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Kasowanie wiadomości SMS/MMS

Wszystkie otrzymane wiadomości grupowane są w wątki, co 
pozwala nam w łatwy sposób zarządzać wiadomościami.

Aby skasować wszystkie wiadomości od jednego kontaktu 
(otrzymane i wysłane), musimy przytrzymać dłużej palec na 
jednym z wątków, a po jego podświetleniu kliknąć w opcję 
Usuń na górze po prawej stronie.

Jeśli chcemy skasować kilka wątków jednocześnie, wystarczy 
po wybraniu pierwszego wątku, klikać na inne wątki, które 
chcemy usunąć. Na górze ekranu po prawej stronie wyświetlona 
zostanie lista wątków do skasowania. Kliknięcie w przycisk 
Wszystkie (lewy górny róg) spowoduje zaznaczenie wszystkich 
wiadomości, aby je odznaczyć musimy kliknąć przycisk jeszcze 
raz. Tak samo ponowne kliknięcie w już zaznaczony kontakt 
spowoduje jego odznaczenie.

Oprócz kasowania całych wątków, możemy kasować wybrane 
wiadomości, które otrzymaliśmy.

Po kliknięciu na wybrany wątek, otworzą się nam wszystkie 
wiadomości SMS i MMS, jakie otrzymaliśmy i wysłaliśmy do 
jednej osoby. Dłuższe przytrzymanie palca na wiadomości do 
skasowania spowoduje wyświetlenie na ekranie dodatkowego 
menu, z którego wybieramy opcę Usuń. Dalej postępujemy tak 
samo, jak przy kasowaniu całych wątków.

kontakty

Do przeglądania kontaktów wchodzimy naciskając ikonę 
Kontakty albo przez aplikację Telefon lub Wiadomości, naciskając 
napis Kontakty na górze ekranu.         

Kontakty wyświetlane są alfabetycznie. Na górze listy mogą 
znajdować się kontakty oznaczone przez nas, jako ulubione 
i te, które najczęściej wybieramy.

Po naciśnięciu na wybrany kontakt wyświetlone zostaną 
ikonki, powodujące nawiązanie połączenia telefonicznego, 
wysłanie wiadomości czy przeprowadzienie rozmowy wideo.

Po naciśnięciu ikony Szczegóły wyświetlimy informacje 
o kontakcie oraz historię połączeń.

Informacje o kontakcie możemy też wyświetlić naciskając 
kółko z sylwetką człowieka lub literą w środku.

Zaznaczenie kilku wiadomości 
do usunięcia

KontaktyTelefon – spis połączeń 
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Dodanie nowego kontaktu

Na liście kontaktów naciskamy symbol plus na dole ekranu.
W nowym oknie na samej górze możemy określić, w jakim miejscu nowy kontakt ma być 

zapisany. Na ilustracji obok wybrana została opcja zapisu na koncie Google. Aby ją zmienić, 
naciskamy napis Google. Wyświetlą się dodatkowe opcje – zapis na telefonie, czy karcie SIM.

Po wyborze zapisu na karcie SIM będziemy mieć możliwość zapisu tylko nazwy kontaktu, 
jednego numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Naciskając w symbol aparatu poniżej możemy dodać do naszego kontaktu zdjęcie – po naci-
śnięciu ikonki aparatu możemy wykonać zdjęcie lub wybrać je z Galerii, klikając w jej ikonkę .

Poniżej ikony aparatu znajdują się pola, w których podajemy dane kontaktu. Po prawej stronie 
pola Nazwa znajduje się skierowana w dół strzałka, po naciśnięciu której pokażą się dodatkowe 
pola, np. Imię i Nazwisko.

Obok pól mogą znajdować się symbole plusa lub minusa, które 
pozwalają dodawać lub usuwać dodatkowe numery telefonów, czy 
adresy email. Dodawanie kontaktu kończymy naciskając Zapisz.       

Dodanie do kontaktów numeru telefonu ze spisu połączeń
W tym celu po wyświetleniu szczegółów połączenia naciskamy Utwórz 
kontakt na dole ekranu. Pojawi się taki sam ekran, jak przy dodawaniu 
nowego kontaktu z już wypełnionym polem Telefon. Po uzupełnieniu 
pozostałych pół naciskamy Zapisz.

Po naciśnięcie przycisku Akt. istniejący możemy dodać numer, jako 
drugi do już istniejącego kontaktu. Po kliknięciu pojawi się lista, na 
której wyszukujemy kontakt. Po jego naciśnięciu numer zostanie 
dopisany do kontaktu.

Opcja Blokuj numer pozwoli nam zablokować zarówno połączenia 
telefoniczne, jak i wiadomości od wybranego numeru.

Dodawanie nowego kontaktu

Dodanie zdjęcia do kontaktu

Spis połączeń – historia połączeń 
z wybranym numerem
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Edycja i usunięcie istniejącego kontaktu

Po wyświetleniu szczegółów kontaktu zapisanego już na naszym smartfonie możemy go poprawiać 
klikając w Edytuj.

Po prawej stronie obok nazwy kontaktu wyświetlana jest szara gwiazdka. Po jej kliknięciu 
kontakt zostanie dodany do Ulubionych. Kontakty dodane do ulubionych są wyświetlane na 
początku listy naszych kontaktów.

Aby usunąć kontakt naciskamy trzy pionowe kropki i w wyświetlonym polu wybieramy Usuń. 
W tym momencie smartfon wyświetli się dodatkowe pole, w którym będziemy musieli potwierdzić 
decyzję o usunięciu kontaktu.

Zarządzanie kontaktami
Jeśli posiadaliśmy już telefon komórkowy, a na karcie SIM mie-
liśmy zapisane kontakty, możemy zaimportować je do naszego 
smartfonu. W tym celu na ekranie Kontakty naciskamy trzy 
pionowe kropki  i wybieramy Zarządzanie kontaktami. Na 
wyświetlonym ekranie naciskamy Importuj/Eksportuj kontakty. 

Na kolejnym ekranie wybieramy 
opcje Importuj. W kolejnym 
oknie wybieramy miejsce, skąd 
chcemy zaimportować kontakty. 
Jeżeli przenosimy kontakty 
z karty SIM, naciskamy na napis 
Karta SIM i wybieramy kontakty 
do przeniesienia. Jeżeli chcemy 
przenieść całą kartę naciskamy 
przycisk Wszystkie na górze 
ekranu i potwierdzamy klikając w Gotowe.

Opcje Pamięć wewnętrzna i Karta pamięci pozwalają importo-
wać kontakty do smartfonu z pliku vcf, który wcześniej musimy 
przenieść do naszego telefonu.

Wybierając Eksportuj przenosimy nasze kontakty do plików vcf 
jeśli wybierzemy zapis w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. 
W przypadku eksportu na kartę SIM pojawia się ekran, na którym 
wybieramy kontakty do wyeksportowania.

Przeniesienie kontaktów z karty SIM do pamięci smartfonu
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Scalanie	kontaktów dostępne w Zarządzaniu kontaktami pozwala połączyć kontakty o takiej 
samej nazwie, numerze telefonu czy adresie e-mail.
Synchronizuj	kontakty – ta funkcja synchronizuje kontakty zapisane w pamięci telefonu 
z kontaktami zapisanymi w kopii zapasowej na koncie Google. Pozwoli to w przypadku utraty 
telefonu odzyskać nasze kontakty. Funkcja działa automatycznie, ale jeżeli chcemy możemy 
zsynchronizować nasze kontakty ręcznie naciskając Synchronizuj na dole ekranu.
Synchronizacja kontaktów jest także dostępna w Ustawieniach. W opcji Chmura i konta naciskamy 
Konta, następnie odszukujemy nasze konto Google, a po jego kliknięciu naciskamy Synchronizuj.
Domyślna lokalizacja pozwala wybrać miejsce, w którym będziemy zapisywać nasze kontakty. 
Możemy wybierać pomiędzy kartą SIM, pamięcią smartfonu i kontem Google.

uStaWienia telefonu

Menu ustawień pozwala na zarządzanie funkcjami smartfonu. 
Aby je uruchomić na ekranie głównym dotykamy ikony Aplikacje, 
a następnie odszukujemy ikonę Ustawienia.

Ustawienia
Wszystkie funkcje ekranu ustawień podzielone są na kategorie. 
Poniżej omówione zostały niektóre z nich

W Połączeniach będą zgrupowane wszystkie funkcje związane 
z łącznością naszego smartfonu, np.: z sieciami Wi-Fi czy transmisją 
danych komórkowych.

Połączenie z siecią Wi-Fi
Na ekranie Połączenia klikamy 

w napis Wi-Fi. Na następnym 
ekranie zostanie wyświetlona 
lista wszystkich sieci Wi-Fi 
będących w zasięgu naszego 
smartfonu. Wybieramy sieć, do 
której chcemy się podłączyć 
(najczęściej jest to nasza sieć 
domowa), na ekranie pojawi 
się pole z nazwą sieci i polem, w którym wpisujemy hasło 
dostępu. Dla ułatwienia możemy dotknąć pola Pokaż hasło.

Następnie wybieramy Połącz. Jeżeli hasło jest prawidłowe, 
pod nazwą sieci Wi-Fi powinien pojawić się napis Połączono. 
W przypadku problemów z połączeniem, zależy jeszcze raz 
kliknąć nazwę sieci, a w polu, które się pojawi dotknąć Zapomnij 
i po ponownym naciśnięciu nazwy sieci spróbować wprowadzać 
hasło jeszcze raz.

Licznik danych
Licznik danych pozwala sprawdzić wykorzystanie danych ko-
mórkowych w miesięcznym okresie czasu i ustawić ostrzeżenia 
dotyczące zużycia danych komórkowych.

Ustawienia - Połączenia
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Z ilustracji możemy dowiedzieć się, że telefon zużył 36 MB danych 
komórkowych w okresie 1-31 sty., a ostrzeżenie o zużyciu pojawi 
się po przekroczeniu 9 GB przy miesięcznym limicie 10 GB.

Liczbę MB lub GB ustawiamy w zależności od pakietu trans-
misji danych, jaki mamy wykupiony u swojego operatora sieci 
komórkowej.

• Cykl rozliczeniowy ustawiamy klikając w Cykl rozl. i Ostrz. 
dot. danych.

• Klikając w Początek cyklu rozliczeniowego ustawiamy 
dzień, od którego rozpoczyna się naliczanie danych.

• W Ostrzeżenie o danych ustawiamy ilość danych, po 
których przekroczeniu smartfon wyświetli komunikat 
o wyczerpującym się pakiecie internetowym.

• Limit danych – po jego przekroczeniu dane komórkowe 
zostaną wyłączone.

• Wykorzystanie danych komórkowych pozwala sprawdzić, 
które aplikacje naszego telefonu zużywają najwięcej 
danych.

Dźwięki i wibracja
Dźwięki i wibracja pozwalają na ustawienie głośności i rodzaju 
dzwonka.   

Aby zmienić dzwonek, na ekranie Dźwięki i wibracja naciskamy 
Dzwonek.

Klikając na poszczególne nazwy będziemy odsłuchiwać melodie. 
Jeżeli jakiś dzwonek się nam spodoba, wystarczy nacisnąć strzałkę 
na górze obok napisu Dzwonek (w innych wersjach systemu Android 
wybór potwierdzamy klawiszem OK). Jeśli chcemy dodać własny 
dzwonek klikamy w Dodaj.

W okienku odtwarzacza wybieramy plik, który ma być naszym 
dzwonkiem i klikamy Gotowe. Pliki musimy najpierw przegrać na 
nasz telefon.

Opcja Głośność pozwala nam usta-
wić głośność dzwonka jak i odtwa-
rzanej muzyki czy przychodzących 
po wia domień.
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Powiadomienia

W Powiadomieniach możemy określić, które aplikacje będą 
wyświetlać komunikaty na Pasku powiadomień.

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienie dla wybranej aplikacji 
naciskamy przycisk z prawej strony ekranu.

Naciśnięcie przycisku Wszystkie aplikacje wyłączy wszystkie 
powiadomienia, w tym o przychodzącej poczcie czy wiadomo-
ściach SMS.

Wyświetlacz
W kategorii Wyświetlacz możemy ustawić m.in. wielkość czcionki 
czy jasność ekranu.

Konserwacja urządzenia
Konserwacja urządzenia pozwala w szybki sposób poprawić 
wydajność naszego telefonu, m.in. zamykając zbędne aplikacje 
czy wyczyszcząc pamięć ze zbędnych plików.

Opcja Bateria uniemożliwia aplikacjom zużywanie energii 
w momencie, gdy nie będą używane. Tryb wydajności dostosowuje 
czas pracy baterii i rozdzielczość ekranu do zadań wykonywanych 
na smartfonie (gry, oglądanie filmów).

Domyślna pamięć pozwala sprawdzić ilość wolnej pamięci w smartfonie.
Naciskając jeden z elementów mamy możliwość przeglądania i usuwania/odinstalowania 

zbędnych plików i aplikacji.
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Aplikacje

W kategorii Aplikacje możemy m.in. odinstalować programy zainstalowane w naszym smartfonie.
Na ekranie Aplikacje wyświetlone są wszystkie aplikacje posortowane alfabetycznie. W zależności 

od zainstalowanego systemu Android mogą być podzielone na kategorie np.: Pobrane, Na karcie 
SD, Wszystkie.

Po kliknięciu aplikacji wyświetlony zostanie ekran z informacjami, np. o ilości miejsca, jakie 
zajmuje aplikacja na smartfonie. Na górze ekranu pokazane są dwa przyciski Odinstaluj/Wyłącz 
i Wymuś zatrzymanie.

Przycisk Wyłącz pojawia się w przypadku aplikacji, które zostały zainstalowane fabrycznie 
z systemem Android. Wybranie Odinstaluj usuwa aplikację ze smartfonu (można ja zainstalować 
ponownie przez Sklep Play). Wyłącz lub Wymuś zatrzymanie powoduje zatrzymanie działania 
aplikacji do momentu ponownego naciśnięcia jej ikony na ekranie.

Obok aplikacja zainstalowana 
przez użytkownika (Atlas 
NaGrzyby), powyżej aplikacja 
fabryczna (YouTube).
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Chmura i konta

W kategorii Chmura i konta mamy możliwość dodawania kont 
pocztowych i zarządzania kopią zapasową danych z naszego 
telefonu.

Po naciśnięciu Konta zostanie wyświetlona lista wszystkich 
kont. Mogą to być konta e-mail, w tym konto Google, konto 
Facebook czy konto jednej z aplikacji zainstalowanych na naszym 
smartfonie.

Jeżeli używaliśmy wcześniej 
innego adresu e-mail niż gmail, 
możemy dodać go do naszego 
smartfonu naciskając Dodaj 
konto.

W oknie Dodaj konto naciska-
my ikonkę E-mail, podajemy 
adres poczty e-mail oraz hasło 
i klikamy Zaloguj.

W przypadku popularnych skrzynek pocztowych serwisów Onet, 
Wirtualna Polska czy Interia powinniśmy móc bez problemów 
zalogować się do naszej poczty. W przeciwnym wypadku będziemy 
musieli skorzystać z Konfiguracji ręcznej i podać dodatkowe 
parametry naszej skrzynki.

Konta Facebook czy WhatsApp dodawane są do listy podczas 
pierwszego uruchomienia tych aplikacji.

Aby usunąć konto należy kliknąć jego nazwę, a następnie Usuń 
konto.

W przypadku usunięcia konta Google stracimy możliwość wykonywania kopii zapasowych, 
korzystania ze sklepu Play, przestaną też być widoczne kontakty zapisane na tym koncie.  

Na szczęście korzystając z opcji Dodaj konto możemy nasze konto Google przywrócić.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie
Na tym ekranie możemy sprawdzić, na jakim koncie jest wy-

konywana kopia zapasowa (domyślnie będzie to konto Google) 
oraz datę utworzenia ostatniej kopi.

Z wyświetlonych informacji możemy dowidzieć się, jakie dane 
są przechowywane w kopii, a także utworzyć kopię naciskając 
Utwórz kopię zapasową teraz.

Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania informuje nas o dostępnych 
aktualizacjach systemu Android oraz pozwala wybrać sposób 
pobrania i godziny aktualizacji.
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Ekran blokady

Dzięki ustawieniu blokady nikt nie przejrzy zawartości naszego telefonu bez naszej wiedzy. 
Podstawowym zabezpieczeniem telefonu jest kod PIN karty SIM. Kod ten podajemy tylko przy 
uruchomieniu telefonu i później nie jest już wymagany. Aby zabezpieczyć nasz telefon musimy 
skorzystać z trybów blokowania ekranu.

Aby ustawić blokadę klikamy w Ustawienia, a następnie w Ekran 
blokady i zabezpieczenia.

W nowym oknie naciskamy Typ 
blokady ekranu.

W Typ blokady ekranu możemy ustawić:
• Przeciągnij – to brak zabezpieczenia telefonu. Ekran 

odblokowujemy przysunięciem palca po ekranie.
• Symbol – w celu odblokowania ekranu musimy naryso-

wać na ekranie specjalny symbol, wcześniej zdefiniowa-
ny przez użytkownika.

• Kod PIN – aby odblokować ekran musimy podać kod 
złożony co najmniej z 4 cyfr.

• Hasło – bardzo silne zabezpieczenie. Możemy 
zdefiniować długie i trudne do odgadnięcia hasło. 
Zabezpieczenia hasłem będzie metodą uciążliwą dla 
użytkownika, jeśli często korzysta ze smartfonu.

Niektóre modele smartfonów mogą oferować także zabezpie-
czenie ekranu przez odcisk palca, rozpoznawanie twarzy czy 
tęczówki.       

8. Przeglądarka Google Chrome

Odblokowanie ekranu 
symbolem

Odblokowanie ekranu 
kodem PIN

Odblokowanie ekranu 
przy użyciu hasła
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połącZenie Z komputerem

Przy pomocy dołączonego do smartfonu kabla USB możemy 
przenosić dane z komputera na smartfon i odwrotnie.

Po podłączeniu do komputera na ekranie smartfonu pojawi 
się okno, w którym wybieramy opcję Prześlij pliki lub połączenie 
w trybie przesyłania multimediów MTP. Treść komunikatu może 
się różnic w zależności od modelu telefonu.

W tym samym czasie na ekranie komputera pojawią się komu-
nikaty o wykryciu nowego urządzenia i instalacji sterowników.

Nasz smartfon będzie widoczny po lewej stronie okna 
Eksploratora Windows jako nowe urządzenie odpowiadające 
nazwie naszego smartfonu.

Możemy także odnaleźć nasz te-
lefon klikając w ikonę Komputer, 
nazwa naszego urządzenia będzie 
widoczna w głównym oknie w części 
Urządzenia i dyski.

Po kliknięciu w ikonę naszego te-
lefonu, zobaczymy dwa foldery jeżeli 
nasz smartfon jest wyposażony 
w dodatkową kartę pamięci. Folder 
Phone to pamięć telefonu, Card 
pamięć karty.   

Jeżeli po otworzeniu telefonu nie widzimy 
folderów Phone i Card odłączmy smartfon od 
komputera i podłączmy go jeszcze raz. 

Podłączając telefon do komputera, możemy 
też wybrać tryb połączenia Prześlij obrazy. 
W tym trybie możemy przesyłać tylko pliki 
obrazów.

Zdęcia i filmy zrobione aparatem znajdziemy 
otwierając folder DCIM, a następnie Camera. 
Wystarczy zaznaczyć interesujące nas zdję-
cia i skopiować do wybranego folderu na 
komputerze.

Możemy też przenosić pliki z komputera do 
naszego telefonu tak, jak na przenośny nośnik 
danych czyli pendrive.
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Kopiowanie danych ze smartfonu na komputer

1.	 Na komputerze otwieramy dwa okna. Jedno z folderami z naszego smartfonu, drugie okno 
to folder, do którego będziemy kopiować dane z telefonu.

2.	 Jeśli chcemy przenieść zdjęcia z telefonu, otwieramy folder DCIM, a następnie folder Camera.
3.	 Możemy przeciągać pojedyncze zdjęcia za pomocą myszki. Możemy też przytrzymać klawisz 

Shift i kliknąć w pierwszy i ostatni z kopiowanych plików albo z wciśniętym lewym przyciskiem 
myszy zaznaczyć większą grupę zdjęć. Jeżeli chcemy zaznaczyć wszystkie zdjęcia możemy 
posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl + A (zaznacz wszystko) i przeciągnąć do folderu 
na komputerze.

Jeżeli przeniesiemy do smartfonu pliki dźwiękowe w formacie mp3, możemy zmienić nasz 
smartfon w odtwarzacz mp3. Foldery z muzyką kopiujemy do folderów Phone lub Card. Dla 
zachowania porządku w pamięci smartfonu możemy utworzyć folder, do którego będziemy 
kopiować nasze pliki muzyczne. Po uruchomieniu odtwarzacza plików mp3 smartfon sam 
odszuka wszystkie pliki muzyczne. W niektórych modelach smartfonów będziemy musieli sami 
zainstalować odtwarzacz muzyki ze Sklepy Play.

korZyStanie Z pocZty gmail

Dzięki aplikacji Gmail możemy korzystać z konta pocztowego, które 
założyliśmy podczas pierwszego uruchomienia smartfonu. Aplikację 
Gmail znajdziemy na ekranie Aplikacji lub w folderze Google.  

Centralną część aplikacji Gmail zajmują wiadomości e-mail. Po 
naciśnięciu trzech poziomych kresek  wyświetlony zostanie 
pasek, na którym możemy wyczyścić zawartość kosza czy sprawdzić 
historię wysłanych przez nas wiadomości.

Symbol lupy po prawej stronie 
pozwala nam przeszukiwać naszą 
pocztę.

Kiedy naciśniemy ikonę pióra 
na dole ekranu otworzymy okno 
tworzenia nowej wiadomości.

Wypełniamy po kolei wszystkie 
pola. W polu Od automatycznie 
wstawiany jest nasz adres. 
W polu Do wpisujemy adres 
email osoby, do której wysy-
łamy wiadomość. Jeśli chcemy 
wysłać email do osoby zapisanej 
w naszych kontaktach naciskamy 
trzy poziome kreski lub trzy 
kropeczki, leżące jedna nad 
drugą  i wybieramy Dodaj 
z Kontaktów. Zostaną wyświe-
tlone tylko kontakty, do których 
oprócz telefonu dodaliśmy adres 
email.
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Naciskając symbol  na górze ekranu wysyłamy wiadomość.
Symbol spinacza służy do dodawania załączników do naszej 

wiadomości. Po jego naciśnięciu pojawią się dwie opcje:
• Załącz plik – dołączamy pliki zapisane w pamięci 

naszego smartfonu;
• Wstaw z Dysku – dołączamy pliki zapisane w usłudze 

Dysk Google.

Po wybraniu Załącz plik wyświetlona zostanie lista plików 
na naszym smartfonie posortowana wg. daty utworzenia.

Kliknięcie w trzy poziome kreski  pozwoli nam wyświetlić 
tylko obrazy lub przejść do wybranego miejsca na Karcie 
pamięci smartfonu.

Wystarczy nacisnąć wybrany plik, aby został dołączony do 
wiadomości.

aparat

Włączamy aparat naciskając ikonę Aparat. 
Przy zablokowanym ekranie możemy szybko 
uruchomić aparat przeciągając palcem jego 
ikonę w kierunku środka ekranu.

Domyślnie uruchamia się aparat z tyłu 
smartfonu. Aby wykonać zdjęcie naciska-
my duży biały przycisk (1). W niektórych 
modelach smartfonu może być dodatkowo 
oznaczony symbolem aparatu. Z lewej strony 
mamy przycisk uruchamiający kamerę (2), 
po prawej przycisk Galerii (3).

Przybliżając lub oddalając od siebie dwa 
palce przybliżamy lub oddalamy fotografo-
wany obiekt. To samo zrobimy przysuwając 
przycisk (1) w lewo lub prawo.

Przyciski na górze ekranu służą do prze-
łączania między przednią a tylna kamerą , to samo możemy 
zrobić przesuwając palcem w górę lub w dół.

Przycisk  przełącza ekran w tryb pełnoekranowy. Przyciskiem 
 ustawiamy tryb lampy błyskowej. Na ilustracji lampa ustawiona 
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jest w trybie automatycznym (A). Możemy też włączyć bądź wyłączyć lampę na stałe. Ostatni 
przycisk  służy do zmiany ustawień aparatu np. jakości lub wielkości wykonywanych zdjęć.

Przesuwając palcem po ekranie w lewo lub prawo możemy wyświetlić dodatkowe tryby 
fotografowania.

Po naciśnięciu przycisku kamery (2), nasz smartfon automatycznie zaczyna nagrywać. Nad 
przyciskami wyświetlony jest czas nagrania. Przyciskiem pauzy (5), możemy zatrzymać, a następnie 
wznowić nagrywanie. Przycisk aparatu (6) pozwala robić zdjęcia podczas nagrywania. Naciśnięcie 
przycisku stop (4), kończy nagrywanie i przełącza kamerę w tryb aparatu.

mapy google

Aplikacja Mapy Google pozwala zmienić nasz smartfon 
w nawigacje samochodową czy sprawdzić jak dojechać do 

celu za pomocą komunikacji miejskiej, samochodem czy rowerem.
Mapy Google znajdziemy na ekranie Aplikacji lub w folderze 

Google.
Na samej górze ekranu aplikacji znajduje się pasek wyszukiwania. 

Po jego naciśnięciu palcem pojawi się klawiatura. Możemy też 
użyć do wyszukiwania mikrofonu. Po naciśnięciu mikrofonu 
pojawi się pole z symbolem mikrofonu. Po usłyszeniu sygnału 
wystarczy podać nazwę ulicy czy miasto.

Ikona  pozwoli nam zmienić wygląd mapy czy wyświetlić 
informacje o natężeniu ruchu czy przystankach komunikacji 
miejskiej.

Naciśnięcie ikony  zlokalizuje miejsce, w którym się znajdujemy. 
Nasza lokalizacja będzie widoczna 
w postaci niebieskiej kropki.

Ikona START  otwiera ekran 
nawigacji.
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Wyznaczanie trasy na mapie

Po wyszukaniu na mapie interesującej nas lokalizacji, na dole ekranu pokaże się przycisk Trasa. 
Po jego naciśnięciu pojawi się ekran z proponowanymi wariantami dojazdu do punktu docelowego. 
Jako punkt startowy domyślnie nawigacja przyjmuje naszą lokalizacje.

Na niebiesko podświetlona jest wybrana trasa dojazdu, w kolorze szarym pokazane są trasy 
alternatywne. Nad mapą możemy wybierać sposób w jaki chcemy dojechać do celu.

W przypadku wyboru komunikacji miejskiej nawigacja pokaże nam przystanek, numer autobusu 
lub tramwaju, a także godzinę najbliższego odjazdu. Naciśnięcie jednej z propozycji wyświetli 
szczegóły dojazdu.

Innym sposobem wyznaczenia trasy jest naciśnięcie przycisku Start  na ekranie głównym. 
Na tym ekranie mamy możliwość wybrania punktu docelowego z historii wyszukiwania.

Po naciśnięciu pola Twoja lokalizacja możemy zmienić punkt startowy.
Ikona  obok pól z punktem startowym i docelowym pozwala zamienić je miejscami, nato-

miast ikona  wyświetli dodatkowe opcje nawigowania, np. godzinę odjazdu i przyjazdu czy 
dodatkowe punkty nawigacyjne na mapie.
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prZeglądanie Stron internetoWych

Do przeglądania stron internetowych możemy użyć standardowej przeglądarki systemu Android, 
znajdującej się na głównym ekranie smartfonu o nazwie Internet  lub przeglądarki Google 
Chrome .

Jeżeli na komputerze używamy innej przeglądarki, np. Mozilla Firefox możemy zainstalować 
ją także na naszym smartfonie, pobierając aplikację ze sklepu Play.

Na ilustracji powyżej widać duże podobieństwo obydwu Aplikacji.
Na samej górze mamy pasek wyświetlający adres aktualnie załadowanej strony internetowej, 

w pokazanych przykładach jest to www.google.pl. Pasek ten służy także jako wyszukiwarka 
internetowa.

Po naciśnięciu, jego zawartość zostanie podświetlona i pojawi się klawiatura. Do skasowania 
zawartości paska możemy użyć przycisku  znajdującego się po prawej stronie lub po prostu 
zacznijmy pisać.

W trakcie wpisywania adresu strony internetowej czy poszukiwanej frazy pojawią się podpo-
wiedzi odpowiadające wprowadzonemu tekstowi.

Przeglądarka Internet Przeglądarka Google Chrome

http://www.google.pl
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Możemy kliknąć w jedną z nich lub nacisnąć przycisk Idź, żeby wyświetlić pełną listę wyników 
wyszukiwania.

Do wyszukiwania możemy użyć też funkcji wyszukiwania głosowego. Mikrofon  możemy 
wybrać klikając na jego ikonę w oknie klawiatury lub w pasku adresu/wyszukiwania.

Aby wejść na jedna z wyświetlonych stron internetowych, 
klikamy w wyświetlony w kolorze niebieskim adres strony 
internetowej.

Do powrotu do wyników wyszukiwania możemy użyć przycisku 
Cofnij  , lub przycisku Wstecz  w przeglądarce.

Możemy powiększać wyświetloną stronę używając gestu 
rozpychania, lub gestu szczypania jeśli chcemy zmniejszyć 
wyświetloną stronę.

Jeżeli chcemy zapamiętać adres strony naciskamy symbol 
gwiazdki . W ten sposób dodamy stronę do Ulubionych 
i będziemy mieli do niej dostęp klikając w ikonę Zakładki 
, a następnie wybierając ją z listy innych zachowanych stron 
internetowych.

Klikając w ikonę Karty  możemy otworzyć nową stronę 
internetową bez konieczności zamykania poprzedniej. Po 
kliknięciu ikony Karty, klikamy Nowa Karta i wpisujemy adres 
nowej strony internetowej.

Po naciśnięciu ikony Strona główna  zostaniemy przeniesieni 
do strony początkowej. Często tą stroną jest strona Google – 
www.google.pl lub strona operatora sieci komórkowej.

Stronę główną możemy zmienić klikając w , następnie 
wybieramy Ustawienia i odszukujemy opcję Strona domowa.

Przeglądarka internetowa – 
kasowanie zawartości paska 
adresu

http://www.google.pl
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uStaWienie alarmu (Budzik)

Na ekranie aplikacji naciskamy 
ikonę Zegar .

Standardowo aplikacja Zegar 
otwiera się w oknie dodania nowego 
alarmu. Aby dodać alarm, naciskamy 
symbol plusa na dole ekranu .

W nowym oknie oprócz godziny 
możemy wybrać datę alarmu kli-
kając w ikonę Data i wskazując na 
kalendarzu datę alarmu.

Zamiast daty możemy ustawić 
dni tygodnia, w których będzie 
uruchamiał się budzik.

Jeżeli mamy ustawioną większą 
liczbę alarmów warto nadać im 
nazwy dla łatwiejszego zarządzania 
nimi.

Drzemka pozwala nam ustawić 
czas i liczbę powtórzeń funkcji 
Drzemka, którą możemy włączyć 
po uruchomieniu się alarmu. Na ilu-
stracji alarm Drzemki uruchomi się 3 razy co 5 min.

W funkcjach Dźwięk alarmu i Wibracja wybieramy dźwięk alarmu i typ wibracji.
Ustawienia zatwierdzamy naciskając przycisk Zapisz.

google play

Google Play lub Sklep Play jest aplikacją służącą do pobierania 
i instalacji aplikacji na smartfonie. Do jej obsługi wymagane jest 
zalogowanie za pomocą konta Google.

 Ekran główny Sklepu Play podzielony jest na kilka części.
Na górze ekranu mamy pasek wyszukiwania, w którym wpisujemy 

nazwę szukanego elementu, np. latarka. Zostaną wyświetlone 
wszystkie aplikacje pasujące do wpisanej frazy.

Poniżej znajduje się pasek z podziałem na podstawowe działy 
sklepu.

• Strona główna – jest to dział z aplikacjami do naszego 
smartfonu.

• Gry – jest to dział poświęcony rozrywce. Gry podzielone 
są na kategorie np.: akcja, edukacyjne, łamigłówki czy 
quizy.

• Film – w tym dziale możemy wypożyczyć lub kupić filmy, 
które będziemy mogli obejrzeć na naszym smartfonie.

• W działach Książki czy Muzyka możemy także wypoży-
czać lub kupić interesujące nasz pozycje.

Ekran główny sklepu Play
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 Następny pasek pozwala nam wyświetlić zawartość sklepu z podziałem na kategorie, gatunki, 
nowości czy najpopularniejsze aplikacje lub filmy.

W pasku wyszukiwania naciskając na trzy poziome 
kreski możemy wyświetlić pasek dodatkowych opcji np. 
listę pobranych aplikacji.

Moje gry i aplikacje pozwalają zarządzać aplikacjami 
zainstalowanymi na naszym smartfonie.

• Aktualizacje – jak sama nazwa wskazuje w tej 
zakładce możemy sprawdzić dostępność aktu-
alizacji i je zainstalować.

• Zainstalowane – w tej zakładce możemy 
przeglądać zainstalowane aplikacje a także je 
odinstalować.

• Biblioteka wyświetla wszystkie aplikacje, które 
były przez nas kiedykolwiek pobrane ze sklepu 
Play.

Jeżeli zechcemy dokonać zakupu w sklepie Play 
w zakładce Formy płatności, możemy dodać numer 
karty kredytowej lub wybrać inną formę płatności np.: 
płatność przez operatora sieci komórkowej.

W zakładce Ustawienia możemy zdecydować o sposo-
bach pobierania czy aktualizacji aplikacji. Przykładowo 
możemy zdecydować czy aktualizacje będą pobierane 
tylko przez siec Wi-Fi lub przez dowolną sieć (komórkowa 
transmisja danych).

Istnieje możliwość wyłączenia aktualizacji automa-
tycznych. W tym przypadku musimy sami sprawdzać 
dostępność aktualizacji i je instalować.

Okno dodatkowych opcji wyświetlo-
nych po naciśnięciu symbolu trzech 
kresek

Sklep Play – wybór sposobu pobierania 
aktualizacji
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Instalacja aplikacji ze sklepu Play

Po uruchomieniu aplikacji sklep Play w pasku wyszukiwania 
wpisujemy nazwę szukanego elementu, np. mapy.

Naciskając w wybrane aplikacje możemy zobaczyć przykładowe 
zdjęcia działającej aplikacji, a także przeczytać opinie innych 
użytkowników. Pod nazwą każdej 
aplikacji możemy zauważyć ocenę, 
jaką aplikacji wystawiają inni użyt-
kownicy (np. 4.2).

Wybierzmy aplikację Mapy offline 
i nawigacja. Na nowym ekranie na-
ciskamy przycisk Zainstaluj. Jeśli po 
rozpoczęciu instalacji pojawi się ko-
munikat z prośbą o dokończenie 
konfiguracji konta Google naciskamy 
napis Pomiń.   

Po zakończeniu instalacji, aby uru-
chomić aplikację, naciskamy przycisk 
Otwórz. Podczas pierwszego urucho-
mienia niektóre aplikacje mogą prosić 
o zezwolenie na dostęp do niektórych 
funkcji naszego smartfonu, np. aparatu 
czy galerii. Sklep Play – lista wyszukanych 

aplikacji

Ekran instalacji aplikacji 
w sklepie Play

Ekran zainstalowanej aplikacji
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Odinstalowanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację otwieramy Sklep Play, w pasku 
wyszukiwania naciskamy trzy poziome kreski, a następnie klikamy 
w Moje gry i aplikacje. W wyświetlonym oknie klikamy 
w Zainstalowane.

W wyświetlonej liście aplikacji wyszukujemy program, który 
chcemy usunąć i naciskamy nazwę aplikacji. Naciskamy przycisk 
Odinstaluj.

Naciśnięcie przycisku Otwórz uruchomi wybraną aplikację.

kalendarZ

Aplikacja Kalendarz  firmy Google może zastąpić nasze tradycyjne 
kalendarze. Dzięki powiązaniu z naszym kontem Google, mamy do 
niego dostęp z wszystkich urządzeń, na których logujemy się do 
konta Google (np. komputer).

Kalendarz uruchamia się pokazując niebieskim obramowaniem 
aktualną datę. Na naszym kalendarzu mogą już pojawić się jakieś 
wpisy, np. urodziny naszych znajomych, ponieważ Kalendarz po-
wiązany jest z kontem Google, w tym z aplikacją Kontakty, w której 
możemy dodawać także datę urodzin.

Dotknięcie napisu Dzisiaj na górze ekranu, ustawia ramkę zazna-
czenia na dzisiejszej dacie.

Naciskając napis Wyświetl możemy zmienić 
widok kalendarza. Mamy do wyboru widok 
roku, miesiąca, tygodnia dnia i zaplanowanych 
zadań.

Naciskając trzy kropki wyświetlimy dodat-
kowe okno, w którym możemy np. zmieniać 
ustawienia aplikacji.

Naciskając przycisk  przechodzimy do 
okna dodawania nowego wydarzenia.

W polu tytuł wpisujemy nazwę, pod jaką wydarzenie będzie wyświetlona 
na kalendarzu, klikając w niebieski kwadracik możemy dodatkowo wybrać 
kolor wyróżniający tworzone wydarzenie.

Kalendarz Google
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Jeśli tworzymy wydarzenie całodniowe zaznaczamy opcję Cały dzień, a następnie poniżej klikając 
w datę wskazujemy na wyświetlonym kalendarzu datę początku i końca wydarzenia np. może 
być to termin naszego urlopu.

Aby ustawić datę i godzinę wydarzenia pole Cały dzień musi być 
odznaczone.

Teraz po kliknięciu w datę pokaże nam się okno kalendarza wraz 
z zegarem. Nasze ustawienia zapisujemy klikając w napis Gotowe.

W następnym polu będzie wyświetlony nasz adres e-mail konta 
Google. Znaczy to, że nasze wydarzenie zapisujemy w kalendarzu 
przypisanym do naszego konta Google.

W polu Przypomnienie ustalamy, kiedy chcemy otrzymać powia-
domienie o zbliżającym się wydarzeniu.  Jeśli żadna z wyświetlonych 
propozycji nam nie odpowiada wybieramy Dostosuj.

W wyświetlonym oknie możemy sami określić termin otrzymania 
przypomnienia.

Klikając w Powiadomienie ustalamy, czy przypomnienie ma 
pojawić się na smartfonie, czy zostać wysłane na adres e-mail 
naszego konta Google.  

W Mapa 
możemy do-
dać miejsce, 
w którym 
będzie od-
bywać się 
wydarzenie. 
Jeśli kliknie-
my w pole Lokalizacja, będziemy mogli 
wpisać adres wydarzenia. Możemy też 
kliknąć napis Mapa. Zostaniemy przeniesieni 
do aplikacji Mapa. Miejsce możemy dodać, 
wpisując jego adres w polu szukaj i naciskając 
na klawiaturze symbol lupy. Drugim spo-
sobem jest odnalezienie miejsca na mapie. 
Dłuższe przytrzymanie palca na wybranej 
lokalizacji skopiuje jego adres do paska 
wyszukiwania. Nasz wybór zatwierdzamy 
naciskając Gotowe.

W polu Powtórzenia możemy ustawić, czy wydarzenie ma się powtarzać.
W polu Zaproszeni możemy określić, jakie osoby z naszych kontaktów zostaną powiadomione 

o planowanym wydarzeniu. Po naciśnięciu Kontakty, zostaną wyświetlone tylko osoby z naszej 
książki adresowej z wpisanym adresem e-mail.

Kończymy tworzenia wydarzenia klikając w Zapisz.

Wybór początku i końca 
wydarzenia

Okno tworzenia wydarzenia

Dodawanie 
przypomnienia

Ustawienie 
przypomnienia


