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Instrukcja obsługi — informacje

Ta instrukcja obsługi dotyczy instrukcji dla oprogramowania.
Ważne: Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu zapoznaj się ważnymi informacjami 
na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i baterii znajdującymi się w 
dokumentach „Dla własnego bezpieczeństwa” oraz „Informacje dotyczące produktu i 
bezpieczeństwa”, dostępnymi w formie drukowanej, podręczniku użytkownika w 
urządzeniu i na stronie www.microsoft.com/mobile/support. Aby dowiedzieć się jak 
zacząć korzystać z nowego urządzenia, zapoznaj się z instrukcją użytkownika w formie 
drukowanej.

Aby znaleźć internetowy podręcznik użytkownika, filmy instruktażowe, dodatkowe informacje 
i pomoc w rozwiązywaniu problemów, przejdź na stronę support.microsoft.com, a następnie 
do instrukcji dotyczących telefonów z systemem Windows Phone.
Możesz obejrzeć filmy pomocy technicznej na stronie www.youtube.com/lumiasupport.
W telefonie znajduje się ponadto podręcznik użytkownika — masz go zawsze pod ręką. Aby 
znaleźć odpowiedzi na różne pytania i zapoznać się z przydatnymi wskazówkami, dotknij 
Lumia Pomoc i wskazówki. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem telefonu Lumia, zapoznaj się 
z sekcją dla nowych użytkowników.
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Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z lokalnie obowiązującymi przepisami.

PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest 
niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w 

samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w 
których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o 
ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie 
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze 

bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei 
mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.
BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę 
Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Ładowarki innych firm zgodne z 

odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi USB, i które można podłączyć do portu USB w 
urządzeniu, mogą także być kompatybilne. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
CZĘŚCI SZKLANE
Ekran urządzenia zrobiony jest ze szkła. To szkło może się stłuc, jeśli urządzenie spadnie 
na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, 

nie dotykaj szklanych części urządzenia i nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. 
Nie używaj urządzenia, zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.

CHROŃ SŁUCH
Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj 
ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.
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Pierwsze kroki

Skup się na podstawowych funkcjach i błyskawicznie przygotuj telefon do używania.

Włączanie telefonu
Włącz telefon i zapoznaj się z jego funkcjami.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż telefon zawibruje.

Wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przeciągnij ekran blokady w dół.
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Blokowanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub 
torbie, możesz ustawić blokadę klawiszy i ekranu. Możesz również ustawić automatyczną 
blokadę klawiszy i ekranu.
Aby ustawić blokadę klawiszy i ekranu, naciśnij klawisz zasilania.
Odblokowywanie klawiszy i ekranu
Naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady w górę.

Wskazówka: Jeśli możesz ukryć pasek nawigacyjny, możesz też zablokować klawisze i 
ekran przez dwukrotne dotknięcie paska. Aby włączyć tę funkcję, przesuń palcem od 
góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > Ekran 
blokady, a następnie włącz opcję Naciśnij dwukrotnie pasek nawigacyjny, aby 
wyłączyć ekran . Opcja ukrywania paska nawigacyjnego nie jest dostępna w 
niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ustawianie automatycznej blokady klawiszy i ekranu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > 
Ekran blokady, a następnie w obszarze Ekran wyłącza się, kiedy minie ustaw czas, po 
upływie którego ma następować automatyczna blokada ekranu i klawiszy.

Ładowanie telefonu
Dowiedz się, jak naładować telefon.

Ładowanie telefonu za pomocą ładowarki USB
Bateria została częściowo naładowana w fabryce, ale przed pierwszym włączeniem telefonu 
konieczne może być jej ponowne naładowanie.
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Upewnij się, że ładujesz telefon przy użyciu kompatybilnej ładowarki USB. Ładowarki mogą 
być sprzedawane osobno.
1. Podłącz kompatybilną ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej, a potem końcówkę kabla 
do telefonu.

2. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę od telefonu i od gniazdka 
sieci elektrycznej.

Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu 
pojawi się wskaźnik ładowania.

Wskazówka: Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego 
gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przesyłać dane. 
Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania 
oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.
Upewnij się, że komputer jest włączony.
Najpierw podłącz kabel USB do komputera, a następnie do telefonu. Gdy bateria będzie 
już w pełni naładowana, najpierw odłącz kabel USB od telefonu, a następnie od 
komputera.
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Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas 
rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na 
nową. Aby wymienić niewymienną baterię, udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Bezprzewodowe ładowanie telefonu
Nie musisz męczyć się z kablami — wystarczy umieścić urządzenie na bezprzewodowej 
ładowarce, aby od razu rozpocząć ładowanie.
Funkcja ładowania bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. 
Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.
Do korzystania z funkcji ładowania bezprzewodowego może być konieczna obudowa do 
ładowania bezprzewodowego. Ta obudowa może się znajdować w opakowaniu handlowym 
lub być dostępna osobno. Używaj tylko oryginalnej obudowy do ładowania 
bezprzewodowego Twojego modelu Lumia.
Ładowarki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie.
Obszary ładowania telefonu i ładowarki muszą zetknąć się ze sobą, więc upewnij się, że oba 
urządzenia są odpowiednio ułożone. Nie wszystkie modele telefonów pasują do 
poszczególnych ładowarek.

Korzystaj tylko z ładowarek bezprzewodowych zgodnych z Twoim urządzeniem.
1. Upewnij się, że ładowarka bezprzewodowa jest podłączona.
2. Jeśli Twój telefon wymaga użycia obudowy do ładowania bezprzewodowego, upewnij się, 
że została ona prawidłowo założona na urządzenie.
3. Umieść telefon na ładowarce bezprzewodowej, tak, aby obszary ładowania stykały się ze 
sobą.
4. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, zdejmij telefon z ładowarki.
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Ostrzeżenie: Między ładowarką a urządzeniem nie powinny się znajdować żadne 
przedmioty. Na powierzchni urządzenia obok obszaru ładowania nie należy umieszczać 
żadnych przedmiotów, np. naklejek.

Więcej informacji na temat bezprzewodowego ładowania znajduje się w podręczniku 
użytkownika ładowarki.
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Twój pierwszy telefon Lumia?

Zaczynamy. Ustaw swój nowy telefon, ciesz się widokami i menu telefonu i dowiedz się, jak 
korzystać z ekranu dotykowego.

Dowiedz się więcej o swoim telefonie
Aby uzyskać więcej informacji na temat telefonu i jego działania, można sprawdzić kilka źródeł 
pomocy.
Podręcznik użytkownika w Twoim telefonie zawiera dodatkowe instrukcje, które pomogą Ci 
maksymalnie wykorzystać możliwości telefonu. Dotknij  Lumia Pomoc i wskazówki.
Możesz także przejść do strony www.microsoft.com/mobile/support, gdzie znajdziesz:
• informacje o rozwiązywaniu problemów,
• Błyskawiczne odpowiedzi na pytania
• dyskusje,
• nowości dotyczące aplikacji i pobieranych materiałów,
• informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania,
• więcej szczegółów o funkcjach i technologiach oraz zgodności urządzeń i akcesoriów.
W niektórych językach rozwiązywanie problemów i dyskusje mogą być niedostępne.
Pliki wideo pomocy technicznej są dostępne na stronie www.youtube.com/lumiasupport.
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem telefonu Lumia, wypróbuj aplikację Wprowadzenie.

Konfigurowanie telefonu
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu od razu po jego uruchomieniu.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie wyświetli instrukcje, jak od razu skonfigurować 
połączenia sieciowe, ustawienia telefonu i konto Microsoft.
Konto Microsoft jest potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i przywracania zawartości oraz 
ustawień telefonu, kupowania, instalowania i aktualizowania aplikacji, a także do uzyskania 
dostępu do niektórych usług firmy Microsoft, takich jak:
• Xbox
• Groove i Filmy i telewizja
• OneDrive
• Hotmail
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• Outlook
Możesz korzystać z jednej nazwy użytkownika i tego samego hasła na komputerze i w 
telefonie.
1. Włącz telefon i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
2. Po wyświetleniu monitu utwórz konto Microsoft. Jeśli masz już założone konto w usługach 
Microsoft, takich jak Xbox Live, Hotmail lub Outlook, lub jeśli masz utworzone konto Microsoft 
na tablecie Surface lub komputerze z systemem Windows, zaloguj się, podając nazwę 
użytkownika tego konta.
Upewnij się, że pamiętasz dane logowania do konta Microsoft dodanego do Twojego telefonu.

Wskazówka: Możesz także później utworzyć konto Microsoft. Przesuń palcem od góry 
ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > Twoja poczta e-mail i 
konta > Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft.

Konto można utworzyć i zarządzać nim w witrynie account.microsoft.com.
3. Wypełnij swoje dane do konta.
4. Wpisz swój numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail. Na numer telefonu lub dodatkowy 
adres e-mail wysyłany jest jednorazowy kod dla zabezpieczenia Twoich danych.
5. Gdy wyświetli się monit, wpisz swój adres e-mail lub ostatnie 4 cyfry swojego numeru 
telefonu.
6. Gdy otrzymasz kod, wpisz go, aby móc tworzyć kopie zapasowe danych na telefonie.

Wskazówka: Jeśli ekran się wyłączy, naciśnij klawisz zasilania i przeciągnij ekran blokady 
do góry.

Poznaj kafelki, aplikacje i ustawienia
Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w dwóch widokach: na ekranie startowym i w menu 
aplikacji. Do ekranu startowego możesz przypiąć skróty do ulubionych aplikacji i najczęściej 
używanych kontaktów, a wszystkie zainstalowane aplikacje z łatwością znajdziesz w menu 
aplikacji.

Ekran startowy zawiera kafelki, które są skrótami m.in. do aplikacji, kontaktów i zakładek 
przeglądarki. Niektóre kafelki mogą wyświetlać powiadomienia i aktualizacje, np. o 
nieodebranych połączeniach, otrzymanych SMS-ach, MMS-ach i najświeższych 
wiadomościach.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 12

http://account.microsoft.com


1. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo 
na ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.

Wskazówka: Aby wrócić do ekranu startowego z jakiegokolwiek widoku, dotknij 
klawisza Start .

W menu aplikacji znajdują się wszystkie zainstalowane aplikacje w porządku alfabetycznym. 
Wszystkie zainstalowane aplikacje są widoczne na tej liście. Aby wyszukać aplikację w menu 
aplikacji, dotknij paska wyszukiwania u góry ekranu lub dotknij odpowiedniej litery.
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Ostatnio zainstalowane aplikacje są wyświetlane u góry menu aplikacji.
2. Aby dodać skrót do aplikacji na ekranie startowym, w menu aplikacji dotknij wybranej 
pozycji i ją przytrzymaj, a następnie dotknij Przypnij do ekranu startowego.
Szybkie sprawdzanie powiadomień i zmienianie ustawień
Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.

W centrum działania możesz szybko zobaczyć powiadomienia, np. o nieodebranych 
połączeniach, nieprzeczytanych wiadomościach e-mail, a także otworzyć aparat i uzyskać 
dostęp do wszystkich ustawień telefonu.
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Nawigacja wewnątrz aplikacji
Każda aplikacja ma kilka zakładek. Aby zobaczyć więcej widoków w aplikacji, przesuń palcem 
w lewo. Aby poznać więcej funkcji, skorzystaj z menu opcji.
W większości aplikacji przejście do innego widoku jest możliwe po przesunięciu palcem w 
lewo.

Wskazówka: Aby przełączać widoki, możesz także dotknąć nagłówka karty u góry 
ekranu.

Znajdowanie dodatkowych opcji w aplikacji
Dotknij  lub .
W menu opcji możesz znaleźć dodatkowe ustawienia i funkcje, które nie są wyświetlone pod 
postacią ikon.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 15



Korzystanie z ekranu dotykowego
Poznaj funkcje swojego telefonu za pomocą naciskania, przeciągania i przesuwania.

Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy 
nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij ich.
Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć dalsze opcje
Trzymaj palec na elemencie do chwili otwarcia menu.
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Aby przeciągnąć element, dotknij go i przytrzymaj
Przytrzymaj palec na elemencie przez kilka sekund, a następnie przesuń palcem po ekranie.

Przesuwanie
Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku.
Na przykład, przesuń palcem w lewo lub w prawo między ekranem startowym a menu aplikacji 
albo między różnymi widokami w aplikacjach.

Przewiń długą listę lub menu
Przesuń palec szybkim ruchem w górę lub w dół ekranu, a następnie unieś palec. Aby 
zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 17



Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie czy strona internetowa, a następnie 
rozsuń je lub zsuń.

Blokowanie orientacji ekranu
Ekran automatycznie zmienia swoją orientację, gdy tylko obrócisz telefon o 90 stopni. Aby 
zablokować ekran w obecnej orientacji, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 
Wszystkie ustawienia >  System > Ekran i przełącz opcję Blokada obrotu na Wł. .
Funkcja obracania ekranu może nie działać we wszystkich aplikacjach lub widokach.
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Klawisze Wstecz, Start i Szukaj
Klawisze Wstecz, Start i Szukaj ułatwiają korzystanie z urządzenia.

• Aby sprawdzić otwarte aplikacje, dotknij klawisza Wstecz .Aby przełączyć się do innej 
aplikacji, dotknij jej.Aby zamknąć aplikację, dotknij .

• Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz Wstecz .Telefon zapamiętuje 
wszystkie aplikacje i strony internetowe otwierane od chwili ostatniej blokady ekranu.

• Aby przejść do ekranu startowego, dotknij klawisza Start .Otwarta aplikacja pozostanie 
aktywna w tle.

• Jeśli Twój telefon ma duży ekran, to aby przybliżyć centrum działań do kciuka, naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Start .Ekran automatycznie powraca do normalnego widoku.

• Aby przeszukać sieć lub znaleźć materiały w swoim telefonie, dotknij klawisza Szukaj .
• Aby włączyć lub wyłączyć wibrację tych klawiszy, przesuń palcem od góry ekranu w dół, 

dotknij Wszystkie ustawienia > Dodatki > Dotyk, a następnie w opcji Wibruj, gdy 
naciskam klawisze nawigacyjne. włącz  lub wyłącz  ją.Zmiana ustawienia wibracji 
dla połączeń przychodzących nie wpływa na ustawienia wibracji klawiszy.

Przenoszenie zawartości do telefonu Lumia
Dowiedz się, jak przenieść swoją zawartość do telefonu Lumia.

Przenoszenie zawartości do nowego telefonu Lumia
Jest wiele świetnych sposobów na przeniesienie zdjęć, filmów i innych ważnych materiałów ze 
starego telefonu na nowy.
Instrukcje te mogą dotyczyć tylko niektórych modeli i producentów telefonów.
Do przeniesienia materiałów może być konieczne zainstalowanie kilku aplikacji w telefonie. W 
zależności od instalowanego oprogramowania i ilości danych do przeniesienia może to chwilę 
potrwać.
Nie można przenieść niektórych formatów plików. Dostępne mogą być aplikacje innych firm 
umożliwiające przekonwertowanie tych plików na format, który można przenieść.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 19

http://www.microsoft.com/mobile/switch-easy


Kopiowanie kontaktów
Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Za pomocą aplikacji Przekaż 
moje dane można łatwo skopiować kontakty, wiadomości SMS i obrazy ze starego telefonu. 
Aplikacja nie obsługuje niektórych modeli telefonu.

Wskazówka: Jeśli Twój stary telefon to Lumia lub kopia zapasowa Twoich kontaktów 
została zapisana na koncie Microsoft, wystarczy zalogować się na konto w telefonie i 
zaimportować kontakty z usługi. Kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być 
zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.
1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych 
urządzeń.
2. Na nowym telefonie dotknij  Przekaż moje dane.
3. Dotknij polecenia kontynuuj i włącz funkcję Bluetooth.
4. Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.
Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje 
kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Przekaż moje dane, możesz ją pobrać z witryny 
www.microsoft.com.

Przenoszenie materiałów za pomocą konta Microsoft
Jeśli Twój stary telefon to Lumia, najłatwiejszym sposobem na przeniesienie kontaktów, 
kalendarza i wiadomości SMS do nowego telefonu Lumia jest skorzystanie z konta Microsoft.
Upewnij się, że w Twoim starym i nowym telefonie Lumia zostało skonfigurowane konto 
Microsoft. Jeśli jeszcze nie masz konta Microsoft skonfigurowanego w nowym telefonie Lumia, 
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przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > Twoja 
poczta e-mail i konta > Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft i utwórz 
konto Microsoft, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
1. Pamiętaj, aby w starym telefonie zrobić kopię zapasową materiałów, które chcesz przenieść 
do nowego telefonu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tworzeniu kopii zapasowej telefonu, otwórz instrukcje 
dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie support.microsoft.com.
2. Na nowym telefonie Lumia zaloguj się na koncie Microsoft.
Zawartość zapisana w kopii zapasowej jest automatycznie przenoszona do Twojego nowego 
telefonu Lumia.

Wskazówka: Do nowego telefonu Lumia możesz również przenieść zdjęcia, wideo i inne 
pliki ze swojego starego telefonu. W starym telefonie wybierz pliki, które chcesz 
przenieść na dysk OneDrive.

Przenoszenie materiałów przy użyciu usługi OneDrive
Prześlij dokumenty Office, zdjęcia i filmy do usługi OneDrive, aby łatwo przenieść je ze starego 
telefonu do nowego urządzenia Lumia.
Aby łatwo przesyłać materiały do usługi OneDrivei zarządzać nimi, pobierz i zainstaluj aplikację 
OneDrive z witryny:
• Google Play na telefony z systemem Android
• App Store na telefony iPhone
• Sklep na telefony z systemem Windows (jeżeli nie została jeszcze zainstalowana)
• Mac App Store na komputery Apple Mac
• support.microsoft.com na komputery PC
Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.
Usługa OneDrive może być niedostępna na niektóre modele telefonów.
1. W starym telefonie otwórz aplikację OneDrive.
2. Przekaż pliki, które chcesz przenieść do nowego telefonu.
Teraz możesz zalogować się w usłudze OneDrive za pomocą konta Microsoft i uzyskać dostęp 
do swoich materiałów na dowolnym urządzeniu i pobrać je w razie potrzeby.

Przenoszenie zawartości z telefonu z systemem Symbian lub S40
Do przeniesienia kontaktów, wpisów kalendarza, muzyki i zdjęć z telefonu z systemem 
Symbian lub S40 do telefonu Lumia użyj pakietu Nokia Suite.
Upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja pakietu Nokia 
Suite. Możesz ją pobrać z witryny www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.
Aby zalogować się w usłudze OneDrive, musisz mieć konto Microsoft.
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1. Podłącz telefon z systemem Symbian lub S40 do komputera za pomocą kompatybilnego 
kabla USB.
2. Na komputerze otwórz pakiet Nokia Suite.
3. Wybierz Kopiuj zawartość do urządzenia Nokia Lumia, zaloguj się na konto Microsoft i 
wykonaj instrukcje wyświetlane na komputerze. Materiały zostaną skopiowane do usługi 
OneDrive. Skopiowane zdjęcia znajdują się w folderze w usłudze OneDrive, a kontakty i 
wydarzenia z kalendarza znajdziesz na swoim koncie Outlook.com.
4. Aby uzyskać dostęp do zdjęć, w telefonie Lumia dotknij  Zdjęcia. Aby uzyskać dostęp do 
innych plików, takich jak muzyka, na ekranie startowym dotknij  OneDrive. Twoje kontakty 
i wydarzenia z kalendarza są synchronizowane automatycznie.

Wskazówka: Twój telefon z systemem Symbian lub S40 nie obsługuje pakietu Nokia 
Suite? A może chcesz przesłać inne materiały, np. filmy? Możesz podłączyć swój telefon 
do komputera i przeciągać pliki, które chcesz przesłać do komputera. Jeśli masz na 
komputerze aplikację OneDrive, możesz przeciągnąć pliki i upuścić je bezpośrednio w 
folderze OneDrive, aby przesłać je automatycznie.

Przenoszenie zawartości programu Outlook z telefonu z systemem Android lub iPhone
Wiadomości e-mail, kontakty i pozycje kalendarza programu Outlook można przenieść z 
telefonu z systemem Android lub iPhone do telefonu Lumia, używając konta Microsoft.
Do tego potrzebna jest aplikacja Microsoft Outlook zainstalowana na telefonie z systemem 
Android lub iPhone.
1. Na starym telefonie z systemem Android lub iPhone dodaj konto Google lub iCloud do 
aplikacji Outlook. Upewnij się, że wszystkie materiały przenoszone do nowego telefonu są 
zsynchronizowane z Twoim kontem.
2. W nowym telefonie Lumia dotknij  Poczta programu Outlook > Rozpocznij >  Dodaj 
konto.
3. Zaloguj się na konto Google lub iCloud i dotknij Możemy zaczynać.
Twoje wiadomości e-mail, kontakty i pozycje kalendarza są automatycznie synchronizowane 
z nowym telefonem. Do chwili udostępnienia zawartości może minąć trochę czasu.

Wskazówka: Możesz również przenieść zdjęcia i pliki wideo ze swojego starego telefonu 
na nowy telefon Lumia. W telefonie z systemem Android lub iPhone zainstaluj aplikację 
Microsoft OneDrive, zaloguj się w niej za pomocą konta Microsoft i dodaj wybrane pliki 
do usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji o synchronizowaniu zawartości za pomocą aplikacji Outlook, 
znajdź instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie 
support.microsoft.com.
Wybór zawartości do zsynchronizowania z telefonem Lumia
Naciśnij  Poczta programu Outlook >  >  Konta. Wybierz konto, dotknij Zmień 
ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej i w obszarze Opcje synchronizacji wybierz 
elementy, które chcesz zsynchronizować.
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Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Co nowego w tej wersji?
Zobacz krótki opis najważniejszych funkcji w tej wersji.
Niektóre telefony nie obsługują wszystkich funkcji. Informacje o dostępności można znaleźć 
na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
• Skonfiguruj aplikację Windows Hello Beta służącą do rozpoznawania biometrycznego, aby 

odblokowywać telefon jednym spojrzeniem.
• Dodawanie pełnorozmiarowego zdjęcia w tle do ekranu startowego i menu aplikacji.
• Łatwy dostęp do ostatnio zainstalowanych aplikacji u góry menu aplikacji.
• Szybki dostęp do ustawień w nowych grupach ustawień.
• Rozwijany widok skrótów umożliwiający wyświetlenie większej liczby skrótów w centrum 

działania.
• Szybkie reagowanie na powiadomienia w centrum działania. Możesz na przykład 

odpowiedzieć na wiadomość SMS bez otwierania aplikacji Wiadomości.
• Jeśli Twój telefon ma duży ekran, możesz przesunąć klawiaturę, aby móc łatwiej pisać jedną 

ręką.
• Podłącz telefon do monitora, klawiatury lub myszy znajdujących się w pobliżu i korzystaj 

z telefonu jak z komputera dzięki funkcji Continuum.
• Wypróbuj nową aplikację Wprowadzenie lub po prostu dotknij klawisza Szukaj , aby 

znaleźć potrzebne informacje.

Zapoznaj się z funkcjami telefonu
Twój telefon ma dwa widoki: ekran startowy i menu aplikacji. Aby przełączać widoki, przesuwaj 
palcem w lewo lub w prawo.
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Ekran startowy: Animowane dynamiczne kafelki pokazują m.in. nieodebrane połączenia i 
odebrane wiadomości, najnowsze informacje oraz prognozę pogody. Aktualizacje przypiętych 
kontaktów są wyświetlane na kafelku, a szczegóły kontaktu mogą być wyświetlane 
bezpośrednio na ekranie startowym.
Menu aplikacji: Wszystkie aplikacje znajdują się na uporządkowanej liście. Jeśli masz wiele 
aplikacji i chcesz znaleźć jedną z nich, dotknij paska wyszukiwania na górze ekranu. Ostatnio 
zainstalowane aplikacje są wyświetlane u góry menu aplikacji.

Przełączanie między widokami i aplikacjami
Nie wszystkie Twoje aplikacje znajdują się na ekranie startowym – przesuń palcem do menu 
aplikacji, aby je znaleźć. albo sprawdź, jakie aplikacje są obecnie uruchomione, i przełączaj je.
Aby zobaczyć wszystkie aplikacje dostępne w telefonie, po prostu przesuń palcem w lewo na 
ekranie startowym. Aby wrócić do ekranu głównego, przesuń palcem w prawo.
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Wskazówka: Aby szybko znaleźć aplikację, dotknij dowolnej litery w menu aplikacji, a 
w kolejnym menu dotknij pierwszej litery lub znaku nazwy żądanej aplikacji.

Wyświetlanie, przełączanie i zamykanie otwartych aplikacji
Aby wyświetlić otwarte aplikacje, dotknij klawisza Wstecz  i przytrzymaj go. Aby przełączyć 
się do wybranej aplikacji, dotknij jej. Aby zamknąć aplikację, z której już nie korzystasz, dotknij 

.

Nawigacja do menu ustawień
Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij  Wszystkie ustawienia. Aby wybrać grupę 
ustawień, dotknij jakąkolwiek grupę ustawień i wybierz żądaną grupę. Aby wyszukać 
poszczególne ustawienie, dotknij paska wyszukiwania na górze ekranu i wpisz nazwę 
ustawienia.
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Ukrywanie paska nawigacyjnego, gdy nie jest potrzebny
Wszystkie telefony Lumia wyposażone są w 3 klawisze znajdujące się w dolnej części:klawisze 
Wstecz, Start i Szukaj.Możesz ukryć ten pasek nawigacyjny, aby nie był widoczny na ekranie 
startowym, jeśli go nie potrzebujesz.
Opcja ukrywania paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach.Informacje 
o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.
Aby ukryć pasek nawigacyjny, tak aby nie był widoczny na ekranie startowym, kiedy nie jest 
Ci potrzebny, przesuń palcem od dołu ekranu w górę.Aby ponownie wyświetlić pasek 
nawigacyjny, przesuń palcem do góry.

Zmienianie koloru paska nawigacyjnego
Możesz zmienić kolor paska nawigacyjnego, aby był bardziej widoczny lub lepiej pasował do 
ustawionego motywu.Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  Personalizacja > Kolory i przełącz opcję Zastosuj kolor do paska 
nawigacji na Wł. .

Sprawdzanie powiadomień w telefonie
W centrum działania, które otwiera się u góry ekranu, możesz między innymi szybko sprawdzić 
powiadomienia, zmienić niektóre ustawienia lub dodać skróty do niektórych aplikacji.

Ikona powiadomień  pokazuje nieprzeczytane powiadomienia.

1. Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.
Wskazówka: Aby wyświetlić więcej skrótów, dotknij Rozwiń.
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Na tym ekranie możesz:
• zobaczyć nieodebrane połączenia, a także najnowsze nieprzeczytane wiadomości SMS, 

MMS i e-mail;
• sprawdzić powiadomienia, np. o aktualizacjach aplikacji dostępnych w witrynie Sklep;
• szybko reagować na powiadomienia, nawet bez otwierania aplikacji. Możesz na przykład 

odpowiedzieć na wiadomość SMS bezpośrednio z centrum działań.
• otwierać aplikacje;
• szybko przechodzić do wszystkich ustawień.
• Dotknij skrótu, aby łatwo włączać i wyłączać wybrane funkcje. Możesz również dotknąć 

skrótu i przytrzymać go, aby zmienić ustawienia wybranych funkcji, takich jak Wi-Fi.
2. Aby zamknąć menu, przesuń palcem w górę od dołu ekranu.
Personalizowanie centrum działania
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Powiadomienia i akcje. Aby zmienić skrót, dotknij go, a następnie wybranej aplikacji. Możesz 
także wybrać rodzaj powiadomień i sposób ich otrzymywania.

Zmiana głośności
Jeśli nie słyszysz dźwięku dzwonka Twojego telefonu w hałaśliwym otoczeniu lub dźwięk 
dzwonka jest zbyt głośny, możesz zmienić poziom jego głośności.
Użyj klawiszy głośności z boku telefonu. Maksymalny poziom głośności wynosi 10.
Jeśli słuchawki zostały podłączone, klawisze głośności regulują głośność dzwonka i 
multimediów w tym samym czasie. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.
Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić 
urządzenie. Do złącza audio nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do 
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złącza audio urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do 
użytku z tym urządzeniem, należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.
Zmiana głośności multimediów i aplikacji
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, aby wyświetlić pasek głośności, dotknij , a 
następnie dotknij paska głośności multimediów i aplikacji, aby ustawić odpowiedni poziom 
głośności. Maksymalny poziom głośności wynosi 30.

Przełączanie na tryb cichy
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij  na pasku głośności, a następnie dotknij 

. Aby wyłączyć tryb cichy, ustaw żądany poziom na pasku głośności.
Włączenie trybu cichego nie wpływa na alarmy i przypomnienia. Jeśli chcesz odpocząć, 
upewnij się, że nie masz żadnych zaplanowanych alarmów ani przypomnień, lub wyłącz 
telefon.

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby 
wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności.

Włączanie wibracji
Jeśli chcesz, aby telefon wibrował, naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij  na 
pasku głośności, a następnie dotknij  Wibracje wyłączone. Aby wyłączyć wibracje, dotknij 

Wibracje włączone.
Wskazówka: Aby zmienić inne ustawienia dźwięków, przesuń palcem od góry ekranu w 
dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > Dźwięki.
Wskazówka: Aby włączyć lub wyłączyć wibrację klawiszy Wstecz, Start i Szukaj, przesuń 
palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > Dotyk 
i włącz  lub wyłącz  opcję Wibruj, gdy naciskam klawisze nawigacyjne.. Zmiana 
ustawienia wibracji dla połączeń przychodzących nie wpływa na ustawienia wibracji 
klawiszy.
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Używanie telefonu w trybie samolotowym
Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie chcesz nawiązywać ani odbierać połączeń, po 
włączeniu trybu samolotowego nadal masz dostęp do muzyki, filmów i gier offline.
Tryb samolotowy zamyka połączenia z siecią komórkową i wyłącza bezprzewodowe funkcje 
urządzenia. Funkcja służąca do dokonywania płatności i biletowania, jeśli obsługiwana przez 
urządzenie, może pozostać aktywna. Stosuj się do instrukcji i wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa ustalonych np. przez linie lotnicze, a także do wszelkich obowiązujących 
przepisów. Gdy jest to dozwolone, w trybie samolotowym możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, 
aby na przykład przeglądać internet lub włączyć Bluetooth. 
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Tryb samolotowy.
2. Przełącz opcję Stan na Wł. .

Ikony wyświetlane na ekranie telefonu
Pasek stanu u góry ekranu informuje m.in. o aktualnej godzinie, poziomie naładowania baterii, 
mocy sygnału.

Wskazówka: Aby wyświetlić ukryte ikony, dotknij paska stanu.

Moc sygnału sieci komórkowej

  Moc sygnału

  Twój telefon nie jest podłączony do sieci komórkowej.

   W telefonie nie ma karty SIM.

   Karta SIM jest zablokowana.

  Tryb samolotowy jest włączony.

  Telefon korzysta z roamingu poza macierzystą siecią komórkową.

Połączenie danych mobilnych
Pojedyncze litery, połączenia liter lub połączenia liter i liczb przedstawiają typ sieci 
komórkowej, z którą Twój telefon jest połączony.
Ikony przedstawiające typ połączenia sieciowego mogą różnić się w zależności od regionu lub 
usługodawcy sieciowego.
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  Rozpoczęto transmisję danych EDGE.

  Rozpoczęto transmisję danych GPRS.

  Podłączono telefon do sieci komórkowej 3G.

  Rozpoczęto szybką transmisję danych (HSDPA/HSUPA).

  Rozpoczęto szybką transmisję danych (HSPA+/DC-HSDPA).

   Telefon jest połączony z siecią 4G.

  Dane są przesyłane za pomocą połączenia danych mobilnych.

Połączenie Wi-Fi

  Połączenie Wi-Fi jest aktywne.

  Mobilne połączenie transmisji danych jest udostępniane innym urządzeniom przez sieć 
Wi-Fi.

  Dane są przesyłane przez Wi-Fi.

Urządzenie Bluetooth

  Do telefonu jest podłączone urządzenie Bluetooth.

Bateria

  Poziom naładowania baterii.

  Trwa ładowanie baterii.

  Tryb oszczędzania baterii jest włączony.

  Poziom naładowania baterii ani stan baterii nie są obecnie znane.

Powiadomienia

  Masz nieprzeczytane powiadomienia, takie jak nowe wiadomości. Aby zobaczyć 
powiadomienia, przesuń palcem od góry do dołu ekranu.

Profile

  Tryb wibracji jest włączony.

  Tryb cichy jest włączony.

Przekazywanie połączeń

  Połączenia są przekazywane pod inny numer lub do poczty głosowej.

Lokalizacja

  Aplikacja lub usługa korzysta z Twoich informacji o lokalizacji.
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Tryb jazdy samochodem

  Tryb jazdy samochodem jest włączony.

Konta
Dowiedz się więcej na temat różnych kont w telefonie i zobacz, do czego służą.

Korzyści z utworzenia konta Microsoft
Za pomocą konta Microsoft możesz uzyskać dostęp do wszystkich usług firmy Microsoft przy 
użyciu jednej nazwy użytkownika i jednego hasła na komputerze lub w telefonie. Ta sama 
nazwa użytkownika i hasło mogą służyć do uzyskiwania dostępu do konta Xbox.

Używając konta Microsoft, możesz na przykład:
• Pobierać zawartość z usługi Sklep
• Tworzyć kopie zapasowe kontaktów
• Przesyłać, przechowywać i udostępniać zdjęcia i dokumenty
• Tworzyć kopie zapasowe zawartości telefonu w usłudze OneDrive
• Korzystać z usług Groove i Filmy i telewizja
• Grać w gry z usługi Xbox
• Wybierać awatara oraz przenosić wyniki swoich gier do telefonu i poprawiać je, grając w 

gry w telefonie
• Śledzić i blokować swój zgubiony telefon za pomocą funkcji Znajdź mój telefon
• Otrzymywać aktualności z usług sieci społecznościowych w aplikacji Kontakty
• Nawiązywać połączenia i rozmawiać przez Skype
Aby dowiedzieć się więcej na temat konta Microsoft i tego, co można dzięki niemu robić, 
przejdź do strony www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Tworzenie konta Microsoft
Uprzyjemnij sobie życie i poszerz funkcjonalność swojego telefonu — utwórz konto Microsoft. 
Jeśli nie utworzysz konta Microsoft podczas pierwszego uruchomienia telefonu, możesz to 
zrobić później.
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Jeśli masz już konto w usługach Xbox Live, Hotmail.com lub Outlook.com lub jeśli masz konto 
Microsoft na tablecie Surface albo komputerze z systemem Windows, nie musisz tworzyć 
nowego konta – wystarczy tylko się zalogować, podając nazwę użytkownika i hasło do tego 
konta. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz utworzyć je w telefonie.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Twoja poczta e-mail i konta.
2. Dotknij Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft > Utwórz konto.
3. Podaj swoje dane do konta.
Upewnij się, że pamiętasz dane logowania do konta Microsoft dodanego do Twojego telefonu.
4. Wpisz swój numer telefonu lub dodatkowy adres e-mail. Na numer telefonu lub dodatkowy 
adres e-mail wysyłany jest jednorazowy kod dla zabezpieczenia Twoich danych.
5. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.
6. Gdy wyświetli się monit, wpisz swój adres e-mail lub ostatnie 4 cyfry swojego numeru 
telefonu.
7. Gdy otrzymasz kod, wpisz go, aby móc tworzyć kopie zapasowe danych i korzystać z 
telefonu.

Wskazówka: Gdy otrzymasz kod w wiadomości, telefon będzie przez chwilę wyświetlał 
powiadomienie. Aby otworzyć wiadomość, dotknij powiadomienia. Jeśli powiadomienie 
nie jest już wyświetlane, przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby wyświetlić je w 
centrum działań, a następnie dotknij go. Aby wrócić do widoku, w którym można dodać 
kod, dotknij klawisza wstecz i przytrzymaj go , a następnie dotknij odpowiedniego 
widoku.

Konto można utworzyć i zarządzać nim w witrynie account.microsoft.com.

Dodawanie konta Microsoft w telefonie
Jeśli nie zalogowano się do konta Microsoft w czasie pierwszego uruchomienia telefonu, 
można dodać konto później i łatwo pobrać swoje dane i ustawienia na wszystkie urządzenia.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Twoja poczta e-mail i konta > Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft.
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2. Zaloguj się na konto Microsoft, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
Wskazówka: Możesz też zalogować się, używając numeru telefonu i hasła z istniejącego 
konta Microsoft.

3. Wybierz sposób otrzymywania jednorazowego kodu.
4. Gdy wyświetli się monit, wpisz swój adres e-mail lub ostatnie 4 cyfry swojego numeru 
telefonu.
5. Gdy otrzymasz kod, wprowadź go.

Wskazówka: Gdy otrzymasz kod w wiadomości, telefon będzie przez chwilę wyświetlał 
powiadomienie. Aby otworzyć wiadomość, dotknij powiadomienia. Jeśli powiadomienie 
nie jest już wyświetlane, przesuń palcem w dół od dołu ekranu, aby wyświetlić je w 
centrum działań, a następnie dotknij go. Aby wrócić do widoku, w którym można dodać 
kod, dotknij klawisza wstecz i przytrzymaj go , a następnie dotknij odpowiedniego 
widoku.

Twoje dane i ustawienia zostaną zsynchronizowane z telefonem.

Konfiguracja usługi Moja rodzina
Jeśli chcesz zablokować funkcje pobierania przez Twoje dzieci materiałów płatnych albo 
niedozwolonych w ich wieku z usługi Sklep, skonfiguruj usługę Moja rodzina.

Usługa Xbox nie obsługuje kont dzieci w niektórych krajach lub regionach, w których dostępne 
są telefony z systemem Windows.
Dzięki usłudze Moja rodzina możesz:
• uniemożliwić swojemu dziecku używanie określonych aplikacji i uzyskiwanie dostępu do 

określonych witryn;
• ograniczyć godziny, w jakich telefon może być używany;
• monitorować, co i kiedy dziecko robi ze swoim telefonem.
1. Przejdź na stronę account.microsoft.com/family i zaloguj się na konto Microsoft.
2. Dodaj konto swojego dziecka do usługi Moja rodzina, wysyłając zaproszenie na jego adres 
e-mail.
Zmiana ustawień na koncie dziecka jest możliwa dopiero po zaakceptowaniu przez nie 
zaproszenia.
3. Zmień ustawienia konta swojego dziecka.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień konta Moja rodzina, przejdź do 
account.microsoft.com/family.

OneDrive
Poznaj usługę OneDrive i sprawdź, jak jej używać.
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OneDrive — przestrzeń dyskowa w chmurze
Przechowuj materiały w usługach chmurowych. Dzięki temu nigdy nie zabraknie Ci miejsca na 
ulubione czy nowe aplikacje.

Usługa OneDrive to magazyn w chmurze, w którym można przechowywać wszystkie 
dokumenty, zdjęcia i muzykę, tak, aby mieć do nich dostęp i móc je udostępniać oraz, w razie 
potrzeby, przywrócić. W usłudze OneDrive można również ustawić automatyczne tworzenie 
kopii zapasowej, aby po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu elementy te były kopiowane do 
albumu w chmurze.
Kiedy korzystasz z usługi OneDrive, masz dostęp do zdjęć, dokumentów, muzyki i innych 
materiałów z telefonu, tabletu lub komputera. W zależności od aplikacji można nawet 
kontynuować pracę nad dokumentem od miejsca, w którym została przerwana.
Materiały w usłudze OneDrive można przechowywać w kilku miejscach. Zdjęcia możesz 
zapisać w usłudze OneDrive w aplikacji Zdjęcia, w aplikacjach pakietu Office możesz zarządzać 
dokumentami, a w aplikacji Muzyka Groove możesz odtwarzać swoje pliki muzyczne.

Zapisywanie zdjęć i innych materiałów w usłudze OneDrive
Do usługi OneDrive można przesyłać pliki zapisane w telefonie, aby łatwo uzyskiwać do nich 
dostęp z telefonu, tabletu i komputera.
Do połączenia z usługą OneDrive jest wymagane konto Microsoft.
Domyślnie telefon automatycznie przekazuje przyszłe zdjęcia i wideo do usługi OneDrive. Jeśli 
chcesz zapisać w usłudze OneDrive również zdjęcia zrobione wcześniej, zrób to ręcznie.

Ręczne przekazywanie zdjęcia do usługi OneDrive
1. Dotknij  OneDrive.
2. Dotknij  >  Zdjęcia, wybierz zdjęcie, które chcesz przekazać, i dotknij .
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Zapisywanie pliku w usłudze OneDrive
Dotknij  OneDrive >   >  To urządzenie , wybierz plik, który chcesz przesłać, i dotknij 

.
Podczas pracy z dokumentami w programach Word, Excel i PowerPoint pliki są automatycznie 
zapisywane w usłudze OneDrive. Pracę z dokumentem można kontynuować od dowolnego 
momentu przy użyciu każdego urządzenia połączonego z kontem Microsoft — wystarczy 
otworzyć dokument z usługi OneDrive.

Wskazówka: Możesz przekazywać również pliki zapisane na karcie pamięci. Dotknij 
OneDrive >  >  Karta SD i wybierz plik, który chcesz przekazać. Karta pamięci jest 
obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na 
stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zapisywanie pliku z usługi OneDrive z powrotem w telefonie
Dotknij  OneDrive, przejdź do folderu, w którym znajduje się plik, i dotknij . Wybierz plik, 
który chcesz pobrać, dotknij , i zapisz plik w odpowiednim folderze.
Pobrane pliki można łatwo znaleźć w aplikacji Eksplorator plików.

Udostępnianie zdjęć i innych materiałów między urządzeniami
Usługa OneDrive zapewnia Ci łatwy dostęp do zdjęć, dokumentów i innych materiałów 
przesyłanych z dowolnego urządzenia.
Aby móc przesyłać do usługi OneDrive zdjęcia, dokumenty i inne materiały zapisane w 
telefonie, tablecie lub na komputerze, musisz zalogować się na swoje konto Microsoft. Aby 
uzyskać dostęp do przesłanych materiałów z innego urządzenia, zaloguj się na to samo konto 
Microsoft, za pomocą którego materiały zostały załadowane.
Do przesyłania lub pobierania materiałów jest potrzebne połączenie internetowe. Jeśli nie 
masz planu taryfowego uwzględniającego przesyłanie danych, Twoje koszty transmisji danych 
mogą szybko wzrosnąć. Jeśli potrzebujesz informacji na temat możliwych kosztów transmisji 
danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Materiały w usłudze OneDrive można przechowywać w kilku miejscach. W telefonie możesz 
przeglądać zdjęcia i pliki wideo w aplikacji Zdjęcia, otwierać dokumenty pakietu Office w 
aplikacjach Office oraz odtwarzać pliki muzyczne w aplikacji Muzyka Groove.
W tablecie lub na komputerze możesz zarządzać materiałami online na stronie onedrive.com 
lub za pomocą aplikacji OneDrive uzyskiwać dostęp do usługi OneDrive bezpośrednio z 
komputera. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji OneDrive, możesz ją pobrać i zainstalować z witryny 
onedrive.com.

Wskazówka: Za pomocą aplikacji OneDrive na komputerze można łatwo przesyłać 
materiały, przeciągając i upuszczając odpowiednie pliki do folderu usługi OneDrive w 
menedżerze plików, takim jak program Eksplorator Windows lub narzędzie Znajdź. Pliki 
są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive.
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Rozwiązywanie problemów z kontem
Brak dostępu do konta Microsoft
• Jeśli musisz przywrócić nazwę użytkownika, przejdź do strony account.microsoft.com, 

wpisz numer telefonu i hasło, a następnie wykonaj wyświetlane instrukcje.
• Jeśli musisz przywrócić hasło, wykonaj instrukcje wyświetlane na stronie https://

account.live.com/ResetPassword.aspx.

Personalizowanie telefonu
Dowiedz się, jak spersonalizować ekran startowy oraz jak zmieniać dzwonki.

Personalizowanie ekranu startowego
Spersonalizuj ekran startowy — wybierz zdjęcie w tle, przypnij do ekranu startowego ulubione 
aplikacje i inne elementy lub zmień rozmiar i rozmieszczenie kafelków. Aby optymalnie 
wykorzystać przestrzeń ekranu głównego, pogrupuj aplikacje w folderach.
Dodawanie zdjęcia w tle
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Personalizacja > Start.
2. Przełącz opcję Tło na wartość Moje obrazy, a następnie dotknij Przeglądaj.
3. Dotknij zdjęcia, przytnij je według potrzeb, a następnie dotknij .
4. Przełącz opcję Wybierz styl na wartość Rozmieść sąsiadująco lub Obraz na pełnym 
ekranie.

Wskazówka: Jeśli w ustawieniach stylu została wybrana opcja Obraz na pełnym 
ekranie, można zmienić przezroczystość kafelków. W tym celu przesuń suwak 
Przezroczystość kafelków.
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Zmiana koloru kafelków
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Personalizacja > Kolory oraz koloru.

Wskazówka: Jeśli masz w telefonie konto Microsoft, możesz udostępnić schemat 
kolorów, tło i inne ustawienia dla wszystkich swoich urządzeń z systemem Windows. 
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Synchronizowanie ustawień, a następnie przełącz opcję Ustawienia synchronizacji 
na wartość Włączone . Następnie przełącz opcję Motyw na Wł. .

Przenoszenie kafelków
Dotknij kafelka, przytrzymaj go oraz przeciągnij i upuść w nowej lokalizacji, po czym dotknij 
ekranu.

Zmiana rozmiaru i odpinanie kafelka
Aby zmienić rozmiar kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij ikony strzałki.
Kafelki mogą być małe, średnie lub szerokie. Im większy kafelek, tym więcej informacji się w 
nim zmieści.
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Aby odpiąć kafelek, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij . Kafelki to skróty do 
aplikacji. Odpięcie kafelka nie oznacza usunięcia aplikacji z telefonu.
Grupowanie kafelków w folderach
Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij i upuść u góry kafelka lub folderu, w 
którym chcesz go umieścić. Aby otworzyć aplikację z folderu, dotknij folderu, a następnie 
wybranej aplikacji. Aby zmienić nazwę folderu, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie wpisz nową 
nazwę. Aby usunąć folder, odepnij znajdujące się w nim kafelki.

Przypinanie aplikacji
Przesuń palcem w lewo, aby przejść do menu aplikacji, dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a 
następnie dotknij Przypnij do ekranu startowego.
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Przypinanie kontaktu
Dotknij  Kontakty, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij polecenia Przypnij 
do ekranu startowego.
Po przypięciu kontaktu jego aktualizacje będą widoczne na kafelku, a ponadto będzie można 
połączyć się z nim bezpośrednio z ekranu startowego.

Więcej kafelków na ekranie startowym
Więcej aplikacji pod ręką — dodaj jeszcze jedną kolumnę kafelków na ekranie 
startowym.Możesz też usunąć kolumnę, aby lepiej widzieć kafelki na ekranie startowym.
Funkcja wyświetlania większej liczby kafelków nie jest obsługiwana przez niektóre modele 
telefonów.Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures.
Liczba kolumn, które można wyświetlić na ekranie startowym, zależy od telefonu.
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > 
Start i przełącz opcję Pokaż więcej kafelków na Wł.  lub Wył. .
Teraz możesz przesuwać kafelki i zmieniać ich wielkość według potrzeb.

Personalizowanie ekranu blokady
Zmień ekran blokady na dowolny. Możesz na przykład umieścić w tle swoje ulubione zdjęcie.

Dodawanie zdjęcia w tle
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Personalizacja > Ekran blokady. Przełącz Tło na opcję Mój obraz i dotknij pola 
Przeglądaj. Wybierz zdjęcie, dostosuj je do swoich potrzeb i dotknij .
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Zmiana zdjęcia tła
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Personalizacja > Ekran blokady. Naciśnij opcję Przeglądaj, wybierz zdjęcie, dostosuj je do 
swoich potrzeb i naciśnij .

Wskazówka: Możesz również wybrać aplikację, która będzie pokazywać informacje na 
ekranie blokady lub odtwarzać zdjęcia w losowej kolejności z usługi Bing. Zmień 
ustawienia funkcji Tło na dowolne.

Wybór aplikacji wyświetlających powiadomienia na ekranie blokady
Możesz zdecydować, które powiadomienia aplikacji, np. nieodebrane połączenia lub nowe 
wiadomości, chcesz widzieć na ekranie blokady. Aby wybrać aplikację, która będzie wyświetlać 
szczegółowy stan na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 
Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > Ekran blokady i w obszarze Wybierz aplikację 
do wyświetlenia szczegółowego stanu wybierz stosowną aplikację. Aby wybrać aplikację, 
która będzie wyświetlać krótki stan na ekranie blokady, w obszarze Wybierz aplikacje do 
wyświetlenia krótkiego stanu dotknij jednej z ikon symbolu zastępczego i wybierz aplikację.

Przykład: Jeśli wybierzesz szczegółowy stan dla aplikacji Wiadomości, na ekranie 
blokady będzie można odczytać nowe wiadomości i ich szczegóły. Jeśli wybierzesz krótki 
stan, powiadomienie na ekranie blokady wyświetli tylko liczbę nieprzeczytanych 
wiadomości.

Wyświetlanie wykonawcy podczas odtwarzania muzyki
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu.

Zmiana ustawień ekranu podglądu
Aby oszczędzać energię, ekran przechodzi do trybu gotowości, gdy nie używasz go 
aktywnie.Za pomocą ekranu podglądu możesz szybko sprawdzić godzinę oraz inne informacje 
wyświetlane przez ekran blokady, nawet jeśli ekran wygaśnie.
Niektóre telefony nie obsługują wszystkich ustawień ekranu poglądu.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > 
Ekran podglądu.
2. Wybierz czas wygaszania ekranu podglądu.
Dodawanie zdjęcia w tle do ekranu podglądu
Zdjęcie wyświetlane w tle ekranu blokady może być widoczne również na ekranie 
podglądu.Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Dodatki > Ekran podglądu i przełącz opcję Zdjęcie w tle na .
Włączanie trybu nocnego
W opcji ustawień ekranu podglądu, zmień ustawienia funkcji Tryb nocny.Najpierw wybierz 
kolor czcionki na ekranie podglądu lub całkowicie ukryj ekran podglądu na określony czas.A 
następnie ustaw godzinę, od której chcesz uruchomić tryb nocny.

Tworzenie zabawnego, bezpiecznego ekranu startowego dla dzieci
Możesz pozwolić dzieciom korzystać z niektórych aplikacji i nie martwić się, że przypadkowo 
usuną Twoją służbową pocztę, kupią coś w internecie lub zrobią cokolwiek innego, czego nie 
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powinny. Utwórz osobny ekran startowy dla dzieci i przypnij do niego odpowiednie gry, 
aplikacje oraz inne ich ulubione elementy.

1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Kącik dziecięcy.
2. Dotknij dalej, zdecyduj, z których materiałów dzieci mogą korzystać, a następnie wykonaj 
wyświetlane instrukcje. Jeśli nie chcesz, aby dziecko miało dostęp do Twojego ekranu 
startowego, możesz ustawić numer PIN do logowania.
Nie musisz się obawiać, że Twoje dziecko odwiedza niedozwolone witryny internetowe, 
ponieważ przeglądarka Microsoft Edge nie jest dostępna w Kącik dziecięcy.
Przechodzenie do własnego ekranu startowego
Naciśnij dwukrotnie klawisz zasilania i przesuń palcem do góry na swoim ekranie blokady. Jeśli 
masz ustawiony numer PIN do logowania, wpisz go.
Przechodzenie do ekranu startowego dziecka
Na swoim ekranie blokady przesuń palcem w lewo, a na ekranie blokady dziecka przesuń 
palcem do góry.
Wyłączanie ekranu startowego dziecka
Na Twoim ekranie startowym przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  Konta > Kącik dziecięcy, a następnie przełącz opcję Kącik dziecięcy na 
wartość Wył. .

Personalizowanie dźwięków telefonu
Zmień dźwięk powiadomień używany do połączeń telefonicznych.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Personalizacja > Dźwięki > .
2. Aby odsłuchać dźwięk dzwonka i sprawdzić, czy Ci odpowiada, dotknij .
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3. Wybierz odpowiedni dzwonek.
Wskazówka: Chcesz przypisać określony dzwonek do kontaktu, aby od razu rozpoznać 
tę osobę, gdy zadzwoni? Edytuj dane kontaktu w aplikacji Kontakty.

Dodawanie nowych dzwonków do telefonu
Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na 
komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu dzwonków w telefonie. Na komputerze 
musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub 
Windows 10. Do przeniesienia plików do telefonu możesz też użyć usługi OneDrive.
Po przeniesieniu pliku do folderu dzwonków w telefonie utwór pojawi się na liście dzwonków 
w aplikacji Dźwięki.
Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM 
i ma mniej niż 30 MB.

Wskazówka: Chcesz utworzyć własny, niepowtarzalny dźwięk dzwonka? Pomoże Ci w 
tym aplikacja Twórca Dzwonków. Jeśli nie masz tej aplikacji w swoim telefonie, możesz 
ją pobrać ze strony www.microsoft.com.

Przełączanie telefonu na tryb cichy
Po włączeniu trybu cichego wyciszone zostają wszystkie dzwonki i sygnały. Używaj tego trybu, 
na przykład, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.
1. Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, aby wyświetlić pasek głośności, a następnie 
dotknij .
2. Aby przejść na tryb cichy, dotknij .
Włączenie trybu cichego nie wpływa na alarmy i przypomnienia. Jeśli chcesz odpocząć, 
upewnij się, że nie masz żadnych zaplanowanych alarmów ani przypomnień, lub wyłącz 
telefon.

Wskazówka: Nie chcesz włączać trybu cichego, ale nie możesz odebrać telefonu? Aby 
wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij klawisz głośności.

Wyłączanie trybu cichego
Naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, dotknij , a następnie ustaw odpowiedni poziom 
na pasku głośności.
Wyłączanie wibracji
Jeśli nie chcesz, aby telefon wibrował, naciśnij klawisz głośności z boku telefonu, a następnie 
dotknij  >  Wibracje włączone.

Dostępność
Dowiedz się, jak ułatwić sobie korzystanie z telefonu.

Sterowanie telefonem za pomocą głosu
Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać 
połączenie, wysłać SMS-y, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.
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W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Do korzystania z tej funkcji może być 
konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych 
języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie 
support.microsoft.com.
1. Dotknij klawisza Szukaj  i przytrzymaj go.
2. Wypowiedz komendę.

Przykład: Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz Otwórz kalendarz.

Łatwa obsługa telefonu
Powiększ czcionki, aby ekran był bardziej czytelny. Możesz również podłączyć do telefonu 
aparat telegraficzny (TTY/TDD).
Zmiana rozmiaru czcionki
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Ułatwienia 
dostępu.
2. Dotknij Więcej opcji i przeciągnij suwak Skalowanie tekstu.
Włączanie wysokiego kontrastu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Ułatwienia 
dostępu > Wysoki kontrast i przełącz opcję Duży kontrast na wartość Wł. .
Korzystanie z lupy
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Ułatwienia 
dostępu > Lupa i przełącz opcję Powiększenie na wartość Wł. . Aby powiększyć ekran, 
dwukrotnie dotknij go dwoma palcami. Podczas korzystania z lupy przesuwaj dwoma palcami 
wokół ekranu. Aby zatrzymać przybliżanie, dwukrotnie dotknij ekranu dwoma palcami.
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Korzystanie z telefonu za pomocą aparatu telegraficznego (TTY/TDD)
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Ułatwienia 
dostępu > Więcej opcji i przełącz opcję Tryb TTY na wartość Pełny.
Dostępne tryby TTY/TDD mogą się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.

Wykonywanie zrzutu ekranu
Możesz wykonywać zrzuty ekranu i używać ich w formie zdjęć.
1. Naciśnij jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania.
2. Aby wyświetlić zrzuty ekranu lub zarządzać nimi, dotknij  Zdjęcia > Albumy > Zrzuty 
ekranu.

Wydłużanie czasu pracy baterii
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego telefonu i jednocześnie uzyskaj odpowiedni czas 
pracy baterii. Możesz wykonać kilka czynności, aby oszczędzać energię telefonu.
Porady dotyczące oszczędzania energii:

Ładuj urządzenie tylko wtedy, kiedy jest 
taka potrzeba.

Zawsze ładuj baterię do pełna.

Wybierz tylko te dźwięki, których 
naprawdę potrzebujesz.

Wycisz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki 
klawiszy. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, 
dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Personalizacja > Dźwięki i wybierz dźwięki, 
które chcesz zachować.

Używaj słuchawek przewodowych. Używaj słuchawek przewodowych zamiast 
głośnika.

Użyj aplikacji Oszczędzanie baterii. Możesz ustawić w telefonie automatyczne 
oszczędzanie energii, gdy poziom naładowania 
baterii jest niski. Aby sprawdzić stan baterii i 
włączyć Oszczędzanie baterii, przesuń palcem 
od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  System > Oszczędzanie 
baterii.
Przy włączonym trybie oszczędzania baterii nie 
można zmienić ustawień niektórych aplikacji.

Zmień ustawienia ekranu • Ustaw w telefonie wyłączanie ekranu po 
krótkim czasie. Przesuń palcem od góry 
ekranu w dół, dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  Personalizacja > Ekran 
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blokady i w obszarze Ekran wyłącza się, 
kiedy minie wybierz czas.

• Zmień ustawienia ekranu podglądu. Aby 
szybko wyświetlić godzinę i powiadomienia, 
poruszając telefonem, przesuń palcem od 
góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  Dodatki > Ekran 
podglądu i przełącz opcję Tryb na 30 
sekund. Aby wyłączyć ekran podglądu, 
przełącz opcję Tryb na Wył.. Funkcja ekranu 
podglądu nie jest obsługiwana przez 
wszystkie modele telefonu. Informacje o 
dostępności można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.

Zmniejszanie jasności ekranu • Przesuń palcem od góry ekranu w dół i 
dotknij  Wszystkie ustawienia > 
System > Ekran. Upewnij się, że opcja 
Automatycznie reguluj jasność ekranu jest 
ustawiona na wartość Wył. . Aby 
dostosować jasność, przeciągnij suwak 
Poziom jasności. Automatyczne 
regulowanie jasności ekranu nie jest 
obsługiwane w niektórych telefonach. 
Informacje o dostępności można znaleźć na 
stronie www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures.

Wyłączanie aplikacji działających w tle • Zamknij nieużywane aplikacje. Aby zamknąć 
większość aplikacji, dotknij klawisza Wstecz 

 i przytrzymaj go, a następnie dotknij  na 
aplikacjach, które chcesz zamknąć.

• Niektóre aplikacje mogą niepotrzebnie 
działać w tle. Przeciągnij palcem od góry 
ekranu w dół, dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  System > Oszczędzanie 
baterii > Użycie baterii > Zmień 
ustawienia aplikacji w tle i wyłącz aplikację, 
której działanie chcesz zatrzymać w tle .

Korzystaj z usług lokalizacji wybiórczo Wyłącz usługi lokalizacji, jeśli nie chcesz z nich 
korzystać. Przesuń palcem od góry ekranu w 
dół, dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Prywatność > Lokalizacja i wyłącz opcję 
Lokalizacja .
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Wybiórcze używanie połączeń 
internetowych

• Ustaw w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy 
nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub 
wybierz opcję sprawdzania tylko na żądanie. 
Dotknij  Poczta programu Outlook >  > 

 Konta. Wybierz konto, dotknij Zmień 
ustawienia synchronizacji skrzynki 
pocztowej i wybierz częstotliwość 
synchronizacji. Wykonaj tę czynność dla 
wszystkich swoich kont e-mail.

• Włączaj Bluetooth tylko, gdy trzeba.
• Włączaj NFC tylko, gdy trzeba. Aby wyłączyć 

funkcję „Dotknij, aby udostępnić”, przesuń 
palcem od góry ekranu w dół, dotknij 
Wszystkie ustawienia >  Urządzenia > 
NFC i przełącz opcję Dotknij, aby 
udostępnić na Wył. . Funkcja NFC nie jest 
obsługiwana przez wszystkie telefony. 
Informacje o dostępności można znaleźć na 
stronie www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures.

• Zalecamy korzystanie z Internetu przy użyciu 
sieci Wi-Fi zamiast połączenia danych 
komórkowych.

• Zatrzymaj wyszukiwanie dostępnych sieci 
bezprzewodowych w telefonie. Przesuń 
palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i 
przytrzymaj  Wi-Fi, a następnie przełącz 
opcję Sieci Wi-Fi na wartość Wył. .

• Jeśli słuchasz muzyki lub w inny sposób 
używasz telefonu, ale nie chcesz nawiązywać 
ani odbierać połączeń, włącz Tryb 
samolotowy. Przesuń palcem od góry ekranu 
w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Sieć i połączenia bezprzewodowe > Tryb 
samolotowy i przełącz opcję Stan na Wł. 

.

Sprawdzanie stanu baterii
Aby sprawdzić, które aplikacje zużywają energię baterii, przesuń palcem od góry ekranu w dół 
i dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > Oszczędzanie baterii > Użycie baterii.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 46

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


Oszczędzaj na kosztach roamingu transmisji danych
Aby obniżyć opłaty za roaming transmisji danych i rachunki telefoniczne, zmień ustawienia 
danych mobilnych. Aby korzystać z optymalnej metody połączenia, zmień ustawienia sieci Wi-
Fi, danych komórkowych i pobierania poczty e-mail.
Roaming transmisji danych oznacza, że telefon odbiera dane za pośrednictwem sieci 
nienależącej do Twojego usługodawcy sieciowego i nieobsługiwanej przez niego. Łączenie się 
z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć koszty 
transmisji danych.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego 
połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie 
do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.
Łączenie się z siecią Wi-Fi
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj  Wi-Fi.
2. Upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi ma wartość Wł. .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Zamykanie połączenia danych komórkowych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wył. .

Wskazówka: Aby monitorować zużycie danych, dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych.

Zatrzymywanie roamingu transmisji danych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, a następnie w obszarze karty SIM używanej na 
potrzeby danych komórkowych przełącz opcję Opcje roamingu danych na wartość nie 
korzystaj z roamingu.
Rzadsze pobieranie poczty
Aby ustawić w telefonie rzadsze sprawdzanie, czy nadeszły nowe wiadomości e-mail, lub 
wybrać opcję sprawdzania tylko na żądanie, dotknij  Poczta programu Outlook >  > 
Konta. Wybierz konto, dotknij Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej i 
wybierz częstotliwość synchronizacji. Jeśli masz kilka kont e-mail, zmień to ustawienie dla 
wszystkich swoich kont.

Wpisywanie tekstu
Dowiedz się, jak szybko i efektywnie pisać tekst przy użyciu klawiatury telefonu.

Używanie klawiatury ekranowej
Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej jest łatwe. Klawiatury ekranowej można używać w 
trybie pionowym lub poziomym. Możesz błyskawicznie pisać wiadomości, dotykając liter lub 
przesuwając po nich palcem.
Dotknij pola tekstowego.
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1 Klawisze znakowe
2 Klawisz Shift
3 Kontroler kursora
4 Klawisz cyfr i symboli
5 Klawisz uśmieszków
6 Klawisz przecinka
7 Klawisz spacji
8 Klawisz Enter
9 Klawisz Backspace
Układ klawiatury w poszczególnych aplikacjach i językach może się różnić.
Przesuń palcem, aby wpisać tekst
Przesuwaj palcem od pierwszej litery słowa i rysuj ścieżkę litera po literze. Po ostatniej literze 
unieś palec do góry. Aby kontynuować pisanie, przesuwaj palcem, nie dotykając klawisza 
spacji. Telefon automatycznie doda spacje.
Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Przełączanie małych i wielkich liter
Dotknij klawisza Shift. Aby włączyć tryb Caps Lock, dwukrotnie dotknij tego klawisza. Aby 
powrócić do normalnego trybu, ponownie dotknij klawisza Shift.
Wpisywanie cyfry lub znaku specjalnego
Dotknij klawisza cyfr i symboli. Aby wyświetlić więcej znaków specjalnych, dotknij . Do 
niektórych klawiszy znaków specjalnych może być przypisanych kilka symboli. Aby wyświetlić 
więcej symboli, dotknij symbolu lub znaku specjalnego i je przytrzymaj.

Wskazówka: Aby szybko wpisać cyfrę lub znak specjalny, umieść palec na klawiszu cyfr 
i symboli, przesuń do odpowiedniego znaku, a następnie unieś palec.
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Wskazówka: Aby wstawić kropkę na końcu jednego zdania i zacząć nowe, dwukrotnie 
dotknij klawisza spacji.

Kopiowanie i wklejanie tekstu
Dotknij słowa, następnie przeciągnij kółka przed i za słowo, aby podświetlić sekcję, którą 
chcesz skopiować, po czym, w zależności od aplikacji, dotknij Kopiuj lub . Aby wkleić tekst, 
w zależności od aplikacji, dotknij Wklej lub .
Dodawanie akcentu do znaku
Dotknij i przytrzymaj znak, a następnie w menu podręcznym dotknij znak diakrytyczny, jeśli 
Twoja klawiatura go obsługuje.
Usuwanie znaku
Dotknij klawisza Backspace.
Przełączanie języków pisania tekstów
Przesuń w lewo lub w prawo na klawiszu spacji w celu wyświetlenia odpowiedniego języka.
Przesuwanie kursora za pomocą kontrolera kursora
Aby przenieść kursor z jednego znaku lub linii w inne miejsce, dotknij kontrolera kursora i 
przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palec w odpowiednim kierunku.
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Używanie klawiatury i podpowiedzi
Podczas pisania telefon podpowiada wyrazy, dzięki czemu możesz pisać szybciej i lepiej. 
Podpowiedzi wyrazów mogą nie być dostępne we wszystkich językach.
Gdy zaczniesz pisać, telefon podpowie Ci możliwe wyrazy. Jeśli żądane słowo znajduje się w 
pasku podpowiedzi, wybierz je. Aby wyświetlić więcej propozycji, przesuń palcem w lewo.

Wskazówka: Jeśli proponowane słowo jest napisane czcionką pogrubioną, telefon 
automatycznie użyje go, aby zamienić wpisane przez Ciebie słowo. Jeśli słowo jest 
nieprawidłowe, dotknij go, aby zobaczyć pierwotnie wpisane słowo oraz inne 
propozycje.

Poprawianie słowa
Jeśli zauważysz słowo o niepoprawnej pisowni, dotknij go, aby zobaczyć propozycje 
poprawek.
Dodawanie nowego słowa do słownika
Jeśli żądanego słowa nie ma w słowniku, napisz i naciśnij je oraz znak + na pasku propozycji. 
Telefon zapamiętuje kilkukrotnie wpisane nowe słowo.
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Wyłączanie podpowiedzi
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i język > 
Klawiatura. Naciśnij klawiaturę i usuń zaznaczenie pola wyboru Podpowiadaj tekst.

Dodawanie języka pisania tekstów
Do klawiatury można dodać kilka języków pisania tekstów i przełączać je podczas pisania.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i 
język > Klawiatura >  Dodaj klawiatury.
2. Wybierz języki, których chcesz używać podczas pisania i dotknij .

Wskazówka: Aby usunąć wcześniej zainstalowaną klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj 
język, którego nie chcesz używać, a następnie wybierz usuń.

Przełączanie języków podczas pisania
Przesuń w lewo lub w prawo na klawiszu spacji w celu wyświetlenia odpowiedniego języka. 
Układ klawiatury i podpowiedzi zmieniają się w zależności od wybranego języka.
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Usuwanie języka z telefonu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i język > 
Język, naciśnij i przytrzymaj język, który chcesz usunąć, i dotknij Usuń.

Przesuwanie klawiatury w celu pisania jedną ręką
Jeśli Twój telefon ma duży ekran, możesz przesunąć klawiaturę, aby móc łatwo pisać jedną 
ręką.
Przesuwanie klawiatury w lewo lub w prawo
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz cyfr i symboli.
2. Dotknij .
3. Dotknij  lub .
Przesuwanie klawiatury w górę lub w dół
Naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji i przesuń klawiaturę w górę lub w dół.

Zegar i kalendarz
Kontroluj czas — dowiedz się, jak używać telefonu jako zegara i budzika oraz jak aktualizować 
spotkania, zadania i harmonogramy.

Ustawianie alarmu
Możesz używać telefonu jako budzika i ustawić swój ulubiony utwór jako jego dźwięk.
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1. Dotknij  Alarms & Clock > .
2. Ustaw czas i dotknij .
3. Podaj inne szczegóły alarmu i dotknij .
Aby alarm zadziałał, telefon musi być włączony.

Wskazówka: Po przypięciu aplikacji Alarmy i zegar do ekranu startowego można szybko 
sprawdzić godzinę kolejnego aktywnego alarmu. Kafelek musi być co najmniej średniego 
rozmiaru.

Używanie ulubionego utworu jako dźwięku alarmu
Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na 
komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu Muzyka w telefonie. Aby ustawić utwór 
jako dźwięk alarmu, dotknij  Alarms & Clock >  > Dźwięk > Wybierz z mojej muzyki > 
To urządzenie > Muzyka i wybierz odpowiedni utwór.
Możesz również wybrać muzykę przesłaną do usługi OneDrive.
Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM 
i ma mniej niż 30 MB.
Na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 lub nowszy.
Odkładanie alarmu
Jeśli nie chcesz wstawać od razu po usłyszeniu alarmu, dotknij Odłóż. Przed drzemką możesz 
zmienić jej czas.
Wyłączanie alarmu
Dotknij  Alarms & Clock i wybierz dla alarmu wartość Wył. .
Usuwanie alarmu
Dotknij alarmu i  Usuń....
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Automatyczna aktualizacja daty i godziny
Możesz ustawić w telefonie automatyczną aktualizację daty, godziny i strefy czasowej. 
Automatyczna aktualizacja to usługa sieciowa, która może być niedostępna w zależności od 
regionu lub usługodawcy sieciowego.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i 
język > Data i godzina.
2. Przełącz opcję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wł. .
3. Przełącz opcję Ustaw strefę czasową automatycznie na wartość Wł. .

Wskazówka: Aby zmienić sposób wyświetlania dat, przesuń palcem od góry ekranu w 
dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i język > Region > Format 
regionalny, wybierz region i ponownie uruchom telefon.

Zmiana formatu zegara na 24-godzinny
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i język > 
Data i godzina. Przełącz opcję Zegar 24-godzinny na wartość Wł. .
Ręczna aktualizacja daty i godziny
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i język > 
Data i godzina. Przełącz opcję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wył. , a 
następnie edytuj datę i godzinę.
Ręczne aktualizowanie strefy czasowej podczas pobytu za granicą
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Czas i język > 
Data i godzina. Przełącz opcję Ustaw strefę czasową automatycznie na wartość Wył. , a 
następnie zmień ustawienie dla opcji Strefa czasowa.

Sprawdzanie godziny w innym kraju
Nie wiesz, czy Twój znajomy na innym kontynencie akurat nie śpi? Sprawdź, która jest godzina 
w innych częściach świata.
1. Dotknij  Alarms & Clock >  Zegar światowy > .
2. Zacznij pisać nazwę lokalizacji i wybierz nazwę z listy proponowanych dopasowań.

Wskazówka: Aby lepiej przyjrzeć się mapie, dotknij nazwy lokalizacji.

Sprawdzanie pory dnia i nocy na całym świecie
Dotknij  Alarms & Clock >  Zegar światowy > , a następnie przesuwaj palcem w lewo 
i w prawo wzdłuż osi czasu.

Korzystanie z minutnika
Koniec z rozgotowywaniem potraw — dzięki minutnikowi możesz odmierzać czas gotowania.
1. Dotknij  Alarms & Clock >  Czasomierz > .
2. Określ czas trwania i dotknij  > .
3. Aby rozpocząć odliczanie, dotknij .

Wskazówka: Aby wstrzymać, dotknij . Aby znów rozpocząć odliczanie, dotknij .
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Wyświetlanie czasomierza na pełnym ekranie
Dotknij . Aby wrócić do normalnego widoku, dotknij .

Korzystanie ze stopera
Dzięki stoperowi możesz sprawdzić, czy robisz postępy na bieżni.
1. Naciśnij  Alarms & Clock >  Stoper > .
2. Aby zapisać czas okrążenia lub międzyczas, dotknij .

Wskazówka: Chcesz pochwalić się przed znajomym swoim nowym osobistym 
rekordem? Aby pokazać mu swój czas, dotknij  i wybierz sposób udostępniania.

Wyświetlanie stopera na pełnym ekranie
Dotknij . Aby wrócić do normalnego widoku, dotknij .

Dodawanie terminu
Aby nie zapomnieć o spotkaniu lub wydarzeniu, dodaj je do kalendarza programu Outlook.
Aby wyświetlić kalendarz, do telefonu musisz dodać konto, takie jak konto Microsoft.
1. Dotknij  Kalendarz programu Outlook > .
2. Wpisz szczegóły i ustaw godzinę.
3. Aby spotkanie powtarzało się w określone dni, dotknij  >  Powtórz i podaj szczegóły.
4. Aby dodać przypomnienie, dotknij  >  oraz odpowiedniej godziny.
5. Po zakończeniu dotknij .

Wskazówka: Aby edytować wydarzenie, dotknij tego wydarzenia oraz  Edytuj, a 
następnie zmień odpowiednie szczegóły.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij Kontakty oraz pola wyszukiwania i zacznij pisać nazwę. 
Lista jest filtrowana podczas pisania.
Możesz wysyłać zaproszenia na spotkanie do wszystkich kontaktów z adresem e-mail 
podanym w szczegółach kontaktu.
Tworzenie wydarzenia w innym kalendarzu
Dotknij  Kalendarz programu Outlook > . Domyślnie Twoje wydarzenia są zapisywane 
w kalendarzu programu Outlook. Jeśli korzystasz ze wspólnego kalendarza wraz z innymi 
członkami rodziny, możesz błyskawicznie utworzyć wydarzenie i udostępnić je innym 
użytkownikom kalendarza. Aby zmienić kalendarz podczas tworzenia wydarzenia, dotknij 
nazwy kalendarza, a następnie dotknij  oraz kalendarza, którego chcesz użyć.

Przykład: Możesz utworzyć wydarzenie w kalendarzu, który współużytkujesz z innymi 
osobami, np. w kalendarzu służbowym, aby wybrane osoby wiedziały, kiedy Twój czas 
jest zajęty.

Zmiana własnego statusu w wydarzeniu
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij , a następnie wybierz odpowiedni status.
Tworzenie terminu prywatnego
Podczas tworzenia wydarzenia dotknij  >  Prywatny.
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Wydarzenie nie pokaże się w udostępnianych kalendarzach.
Usuwanie terminu
Dotknij  Kalendarz programu Outlook, a następnie dotknij wydarzenia oraz .

Używanie wielu kalendarzy
Po skonfigurowaniu w telefonie kont poczty e-mail lub sieci społecznościowych możesz 
synchronizować kalendarze ze wszystkich kont w jednym miejscu.
1. Dotknij  Kalendarz programu Outlook.
2. Aby pokazać lub ukryć kalendarz, dotknij , a następnie zaznacz lub wyczyść pole wyboru 
obok nazwy kalendarza.
Jeśli kalendarz jest ukryty, jego wydarzenia i przypomnienia nie są wyświetlane w innych 
widokach kalendarza.
Kalendarz urodzin zawiera informacje o urodzinach ze wszystkich kont w sieciach 
społecznościowych.
Nie możesz dodać nowych kalendarzy w telefonie, ale możesz wybrać, które kalendarze z 
różnych kont mają być wyświetlane.

Dodawanie konta do kalendarza
Zbierz swoje kalendarze z różnych kont w jednym miejscu.
1. Dotknij  Kalendarz programu Outlook >   > Ustawienia > Konta > Dodaj 
konto .
2. Wybierz konto, zaloguj się i dotknij Gotowe.

Przełączanie widoków kalendarza
Szybko wyświetl plan na dany dzień lub miesiąc — przeglądaj kalendarz, korzystając z różnych 
widoków.
1. Dotknij  Kalendarz programu Outlook > .
2. Aby wyświetlić swój plan na dany dzień w ujęciu godzinowym, dotknij .
3. Aby wyświetlić swój plan na cały tydzień, dotknij .
4. Aby wyświetlić swój plan na cały miesiąc, dotknij .
5. Aby wrócić do dzisiejszego dnia, dotknij .
Włączanie i wyłączanie numerów tygodni
Dotknij  Kalendarz programu Outlook >  >  Ustawienia > Ustawienia kalendarza, 
a następnie dotknij , aby otworzyć menu numerów tygodni, i dotknij odpowiedniej opcji.

Dwie karty SIM
Możesz korzystać z dwóch kart SIM, na przykład jednej używać do celów służbowych, a drugiej 
do celów prywatnych.
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Funkcje dwóch kart SIM
Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na 
jednej z kart SIM? W telefonie z dwiema kartami SIM możesz używać dwóch kart SIM naraz.
Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Telefon pokazuje stan sieci dla obu kart SIM oddzielnie.
Kartę SIM, której chcesz użyć, możesz wybrać bezpośrednio z ekranu startowego. Aby, na 
przykład, nawiązać połączenie lub sprawdzić wiadomości, wystarczy dotknąć kafelka karty SIM 
1 lub SIM 2. Możesz połączyć kafelki i korzystać tylko z jednego. Jeśli kafelki są połączone, 
można szybko przełączać się między kartami SIM nawet podczas wybierania numeru.
Jeśli wiesz, że dla danego kontaktu będziesz zawsze używać tej samej karty SIM (np. służbowej 
karty SIM do połączeń ze współpracownikiem), możesz ustawić preferencje karty SIM 
w obszarze Kontakty.
Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy 
jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta może być 
niedostępna.

Wskazówka: Chcesz mieć pewność, że nie przegapisz połączenia z jednej karty SIM 
podczas aktywnego połączenia z drugiej karty? Skorzystaj z opcji Dwie karty SIM, aby 
ustawić przekazywanie połączeń między kartami SIM lub na inny numer telefonu. Aby 
uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.

Zarządzanie kartami SIM
Chcesz oddzielić sprawy służbowe od czasu wolnego? A może masz tańsze połączenia na 
jednej z kart SIM? Możesz wybrać kartę SIM, z której będziesz korzystać.
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Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Wybieranie karty SIM do obsługi połączeń danych
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM.
2. W obszarze Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych dotknij wybranej karty 
SIM.
Zmiana nazwy karty SIM
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM. Dotknij Ustawienia karty SIM 1 lub 
Ustawienia karty SIM 2, a następnie w obszarze Nazwa karty SIM wpisz odpowiednią nazwę.
Wyłączanie karty SIM
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, a następnie wyłącz odpowiednią kartę SIM .
Łączenie kafelków kart SIM na ekranie startowym
Aby połączyć na ekranie startowym kafelki rozmów i wiadomości obu kart SIM w jeden kafelek, 
dotknij żądanego kafelka, a następnie dotknij  > Połącz kafelki.

Przekazywanie połączeń między kartami SIM
Za pomocą Dwie karty SIM możesz przekazywać połączenia między kartami SIM — kiedy ktoś 
zadzwoni na numer przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru 
przypisanego do drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak, jak 
w przypadku używania telefonu z jedną kartą SIM.
Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aby można było zmienić ustawienia dla dwóch kart SIM, obie karty muszą znajdować się w 
telefonie.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej usługi, skontaktuj się z operatorem.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > 
Dwie karty SIM.
2. Aby wybrać sposób przekazywania połączeń między kartami SIM, zmień ustawienie opcji 
Dwie karty SIM.
3. Wpisz numery telefonów przypisane do kart SIM, a następnie dotknij OK.
4. Dotknij Usługi sieciowe, aby uzyskać dostęp do pozostałych ustawień połączeń.

Przeglądanie aplikacji na karcie SIM
Jeśli Twój usługodawca dołączył aplikacje na karcie SIM, możesz je znaleźć w następujący 
sposób.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM.
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2. W obszarze karty SIM dotknij Ustawienia karty SIM. Jeśli masz telefon z dwiema kartami 
SIM, dotknij Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.
3. Dotknij aplikacje na karcie SIM.

Sklep
Dopasuj telefon do siebie dzięki aplikacjom, grom i innym elementom. Niektóre z nich są 
bezpłatne. Przejrzyj Sklep, aby znaleźć najnowsze materiały do swojego telefonu.

Do pobrania dostępne są:
• aplikacje,
• Gry
• Aplikacje i usługi rozrywkowe
• Aplikacje i usługi wiadomości
• Muzyka
• Filmy
• Programy telewizyjne
• Książki
Możesz również:
• pobierać zawartość odpowiadającą Twoim upodobaniom i lokalizacji,
• udostępniać znajomym rekomendacje.
Dostępność elementów do pobrania ze sklepu Sklep zależy od regionu.
Aby pobierać materiały z usługi Sklep, należy zalogować się do konta Microsoft za 
pośrednictwem telefonu. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone materiały kompatybilne z 
Twoim telefonem.
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Niektóre materiały są bezpłatne, ale za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub doliczyć je 
do rachunku telefonicznego.
Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.

Przeglądanie oferty Sklepu
Sprawdź najnowsze i najbardziej popularne aplikacje, gry oraz inne elementy polecane dla 
Ciebie i do Twojego telefonu. Przeglądaj różne kategorie lub wyszukuj określone elementy.
1. Dotknij  Sklep.
2. Przeglądaj kategorie na pierwszej stronie lub dotknij  oraz kategorii, aby wyświetlić więcej 
elementów.
3. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Podczas przeglądania elementu 
są wyświetlane również elementy pokrewne.

Wskazówka: Udało Ci się znaleźć w usłudze Sklep coś, co mogłoby zainteresować 
Twoich znajomych? Dotknij Udostępnij, aby wysłać im łącze.
Wskazówka: Chcesz otrzymywać spersonalizowane informacje o aplikacjach i grach, 
które mogą Cię zainteresować? Zaloguj się na swoje konto w serwisie Facebook, a Sklep 
zaproponuje Ci wybrane aplikacje.
Wskazówka: Niektóre z tych aplikacji są także dostępne na wszystkie urządzenia z 
systemem Windows 10, takie jak komputery, tablety i konsole Xbox. Aby dowiedzieć się 
więcej o dostępności, wejdź na stronę www.microsoftstore.com i znajdź aplikację, 
która Cię interesuje.

Wyszukiwanie elementów w Sklepie
Dotknij , wpisz szukane hasła i dotknij .

Pobieranie gier, aplikacji i innych elementów
Gry, aplikacje i inne elementy możesz pobierać bezpłatnie, ale możesz też je kupować.
1. Dotknij  Sklep.
2. Dotknij elementu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.
3. Jeśli dany element ma podaną cenę, dotknij ceny. Jeśli dostępna jest bezpłatna wersja 
próbna danego elementu, dotknij opcji Bezpłatne demo, aby wypróbować go bezpłatnie 
przez określony czas. Jeśli dany element jest bezpłatny, dotknij Bezpłatne.
Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.
4. Należy zalogować się na koncie Microsoft (o ile nie zrobiono tego wcześniej).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Wskazówka: Jeśli pobieranie nie powiedzie się, sprawdź ustawienia daty i godziny.

Po zakończeniu pobierania możesz otworzyć lub wyświetlić element bądź kontynuować 
przeglądanie dalszej zawartości.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementu, skontaktuj się z jego wydawcą.

Wskazówka: Do pobierania większych plików używaj połączenia Wi-Fi.
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Wskazówka: W widoku głównym Sklep w prawym górnym rogu ekranu zobaczysz 
powiadomienie z informacją, dla ilu pobranych przez Ciebie aplikacji, gier i innych 
materiałów są dostępne aktualizacje.
Wskazówka: Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1 
lub Windows 10 Mobile, możesz zarządzać pobieranymi przez nie grami i aplikacjami 
oraz ustawieniami w witrynie Moja rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, idź 
do account.microsoft.com/family, zaloguj się na swoje konto Microsoft i postępuj 
zgodnie z instrukcjami.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach 
i dostępności usługi, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na 
stronie support.microsoft.com.
Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.

Wyświetlanie bieżących operacji pobierania
Dotknij  Sklep >  > Downloads and updates.

Wyświetl bieżące operacje pobierania
Podczas pobierania elementu możesz kontynuować przeglądanie usługi Sklep i innych 
materiałów, a także dodawać elementy do pobrania.
Aby wyświetlić stan pobierania, w widoku głównym Sklep dotknij  > Downloads and 
updates.

Wskazówka: Jeśli musisz, na przykład, tymczasowo zamknąć połączenie internetowe, 
możesz wstrzymać pobieranie. Aby wstrzymać pobieranie konkretnego elementu, 
dotknij . Aby je wznowić, dotknij . Jeśli pobieranie nie powiedzie się, możesz 
ponownie pobrać dany element.

Pisanie recenzji aplikacji
Podziel się swoją opinią na temat aplikacji z innymi użytkownikami usługi Sklep – oceń 
aplikację i wystaw opinię na jej temat. Możesz opublikować jedną recenzję każdej pobranej 
aplikacji.
1. W menu aplikacji naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie naciśnij polecenie Oceń i 
opisz.
2. Oceń i opisz aplikację.

Wskazówka: W ten sam sposób możesz oceniać i opisywać inne elementy.

Otrzymywanie reklam
Jeśli chcesz otrzymywać reklamy i porady dotyczące aplikacji, które mogą Cię zainteresować, 
przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Prywatność > 
Id. treści reklamowych i przełącz opcję Id. treści reklamowych na wartość Wł. . Aby 
wyczyścić informacje, których Twój telefon używa w celu odnalezienia odpowiednich reklam 
i porad, dotknij Zresetuj id. treści reklamowych.
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Rozwiązywanie problemów ze Sklepem
Brak możliwości pobrania gry
• Upewnij się, że połączenie danych komórkowych lub Wi-Fi jest włączone.
• Aplikacja, którą chcesz pobrać, może potrzebować więcej pamięci, niż masz w telefonie. 

Spróbuj zwolnić trochę miejsca, odinstalowując aplikacje lub usuwając inne dane, takie jak 
zdjęcia.

• Do pobierania większych plików używaj wyłącznie połączenia Wi-Fi.
• Jeśli w telefonie jest skonfigurowana usługa Moja rodzina, pobieranie niektórych aplikacji 

może być zablokowane.
• Sprawdź poprawność ustawienia daty i godziny.
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Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki 
takie jak zdjęcia. Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w usługach sieci 
społecznościowych, nawet w podróży.

Połączenia
Sprawdź, jak wykonywać połączenia z nowego telefonu.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Zapisz dane kontaktowe znajomych w telefonie, aby łatwo i szybko nawiązywać z nimi 
połączenia.
1. Dotknij  > .
2. Dotknij kontaktu i numeru (jeśli do kontaktu jest przypisanych kilka numerów).

Wskazówka: Czy głos Twojego rozmówcy jest zbyt głośny lub za cichy? Aby zmienić 
głośność, użyj klawiszy głośności z boku telefonu.
Wskazówka: Chcesz, aby inni słyszeli Twoją rozmowę? Dotknij  Głośnik.

Wskazówka: Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, możesz wybrać tę, która ma być 
używana do połączeń. Dotknij  Kontakty > KONTAKTY oraz kontaktu, a następnie 
dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. 
Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/
support/wpfeatures.

Nawiązywanie połączenia
Dotknij  >  Konsola wybierania numerów. Wpisz numer telefonu i dotknij  Połącz.
Aby wprowadzić znak +, który służy do połączeń międzynarodowych, dotknij i przytrzymaj 
0.
Wyszukiwanie w historii połączeń
Aby wyszukać rejestr połączeń, dotknij  >  Historia >  i wpisz nazwę kontaktu lub numer 
telefonu.
Usuwanie rejestru połączeń
Aby usunąć rejestr połączeń, dotknij  >  Historia, dotknij danego rejestru i przytrzymaj 
go, a następnie dotknij Usuń.
Kopiowanie i wklejanie numeru telefonu
Na ekranie startowym dotknij  Kontakty i kontaktu. Dotknij numeru telefonu i przytrzymaj 
go, dotknij Kopiuj, a następnie w polu tekstowym dotknij .

Nawiązywanie połączeń przez Skype
Za pomocą telefonu możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i wideo z innymi 
użytkownikami Skype'a. Stawki za połączenia Skype na całym świecie umożliwiają także 
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nawiązywanie połączeń z telefonami stacjonarnymi lub innymi telefonami komórkowymi. 
Możesz płacić na bieżąco kartą kredytową lub w ramach miesięcznego abonamentu 
pozwalającego uzyskać najkorzystniejsze stawki.
Jeżeli nie masz jeszcze aplikacji Skype, możesz ją pobrać ze strony www.microsoft.com.
1. Dotknij  Skype i zaloguj się na to samo konto Microsoft, którego używasz w telefonie.
2. Aby nawiązać połączenie z kontaktem z usługi Skype, dotknij osoby i odpowiedniego 
kontaktu, a następnie dotknij .
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń między użytkownikami Skype'a, obejrzyj film 
wideo dostępny pod adresem www.youtube.com (w języku angielskim).

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych, gdy tylko jest to 
możliwe, korzystaj z połączeń w usłudze Skype przez sieć Wi-Fi.

Nawiązywanie połączenia wideo w usłudze Skype
Dotknij  Rozmowy wideo Skype i kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
Jeżeli telefon nie jest wyposażony w kamerę przednią, do obsługi połączeń wideo możesz 
używać kamery głównej. Kamera przednia jest obsługiwana w niektórych telefonach. 
Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.

Używanie szybkiego wybierania do nawiązywania połączeń z ulubionymi kontaktami
Szybkie wybieranie pozwala błyskawicznie połączyć się z najważniejszymi kontaktami.
1. Dotknij  >  Szybkie wybieranie.
2. Aby dodać kontakt do listy szybkiego wybierania, dotknij  i dotknij kontaktu, który chcesz 
dodać.
3. Aby nawiązać połączenie z kontaktem dodanym do listy szybkiego wybierania, dotknij 
kontaktu w widoku Szybkie wybieranie.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem
Zadzwoń ponownie do swojego przyjaciela, jeśli chcesz jeszcze coś przekazać. W widoku 
historii połączeń możesz wyświetlić informacje na temat nawiązanych i odebranych połączeń.
1. Dotknij  >  Historia.
2. Dotknij nazwy lub numeru telefonu.

Odpowiadanie na połączenia za pomocą wiadomości SMS
Jeśli nie możesz rozmawiać w danej chwili, napisz osobie telefonującej wiadomość SMS.
1. Kiedy ktoś dzwoni, dotknij Wyślij SMS-a.
2. Wpisz jedną z wcześniej napisanych wiadomości SMS lub dotknij Wpisz wiadomość... i 
wpisz wiadomość.
Włączanie i wyłączanie funkcji odpowiedzi SMS
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Telefon i przełącz opcję Wyślij SMS-a na Wł.  lub Wył. .
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Edytowanie wcześniej napisanej wiadomości SMS
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Telefon > Edytuj odpowiedzi i zmień odpowiednią odpowiedź.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
Twój telefon obsługuje połączenia konferencyjne między co najmniej dwoma osobami. 
Maksymalna liczba uczestników może się różnić w zależności od usługodawcy sieciowego.
1. Nawiąż połączenie z pierwszym uczestnikiem.
2. Aby nawiązać połączenie z kolejną osobą, dotknij  Dodaj rozmówcę.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane, dotknij  Połącz rozmowy.
Aby dodać następne osoby, dotknij ponownie  Dodaj rozmówcę.
Prowadzenie prywatnej rozmowy
Dotknij  Prywatny i nazwy lub numeru telefonu osoby. Połączenie konferencyjne w Twoim 
telefonie zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy kontynuują połączenie konferencyjne.
Aby wrócić do połączenia konferencyjnego, dotknij  Połącz rozmowy.

Przekazywanie połączeń pod inny numer telefonu
Jeśli nie możesz odbierać połączeń przychodzących, możesz je przekierować na inny numer 
telefonu.
Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > 
Usługi sieciowe.
2. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja Dual SIM jest 
obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Zmień ustawienia w obszarze Przekazywanie połączeń.
W niektórych telefonach można stosować różne ustawienia w zależności od sytuacji i np. 
ustawić inne działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby sprawdzić, czy przekazywanie połączeń jest aktywne, u góry ekranu 
poszukaj ikony .
Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz przekazywać 
połączenia z jednej karty SIM do drugiej. W ten sposób, kiedy ktoś zadzwoni na numer 
przypisany do jednej z kart w momencie, gdy rozmawiasz z numeru przypisanego do 
drugiej karty SIM, możesz zarządzać połączeniami z obu kart, tak jak w przypadku 
używania telefonu z jedną kartą SIM. Dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > 
Dwie karty SIM >  oraz odpowiedniej opcji.

Przekazywanie połączeń do poczty głosowej
Połączenia można przekazywać na inny numer telefonu lub do poczty głosowej, aby odsłuchać 
je później.
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Aby uzyskać informacje o dostępności tej funkcji, skontaktuj się z operatorem. Funkcja Dual 
SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na 
stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Telefon i w razie potrzeby wpisz numer poczty głosowej otrzymany od operatora. Jeżeli 
korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, przed wpisaniem numeru dotknij karty, której 
chcesz używać.
W zależności od modelu telefonu można wybrać przekazywanie wszystkich połączeń do 
poczty głosowej lub stosować różne ustawienia w różnych sytuacjach, np. ustawić inne 
działanie, gdy nie możesz odebrać, i inne, gdy numer jest zajęty.

Wskazówka: Aby uniknąć przekazywania połączeń do poczty głosowej, przesuń palcem 
od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > Usługi 
sieciowe. Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. 
Zmień ustawienia w obszarze Przekazywanie połączeń.

Zmienianie numeru poczty głosowej
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Telefon, przełącz opcję Użyj domyślnego numeru poczty głosowej na wartość Wył. . 
Jeżeli masz telefon z dwiema kartami SIM, dotknij odpowiedniej karty SIM. Wpisz nowy numer.

Nawiązywanie połączenia z pocztą głosową
Przekazane do poczty głosowej połączenia przychodzące można później odsłuchać.
1. Dotknij  > . W razie potrzeby wpisz hasło poczty głosowej otrzymane od usługodawcy 
sieciowego.
2. Wiadomości poczty głosowej można odsłuchiwać, usuwać i odpowiadać na nie. Można 
również nagrać wiadomość powitalną.
Więcej informacji na temat dostępności usługi poczty głosowej i ustawiania przekazywania 
połączeń można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Korzystanie z połączeń oczekujących
Chcesz odebrać inne połączenie podczas rozmowy? Połączenia oczekujące umożliwiają 
odebranie lub zawieszenie jednego z połączeń.
Zawieszanie połączenia w celu odebrania nowego połączenia
Dotknij  Odbierz.
Kończenie połączenia w celu odebrania nowego połączenia
Dotknij  Rozłącz+odbierz.
Ignorowanie nowego połączenia
Dotknij  Ignoruj.
Zawieszanie jednego połączenia i nawiązywanie kolejnego
Dotknij  Zawieś >  Dodaj rozmówcę i zadzwoń do wybranej osoby.
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Przełączanie między połączeniami
Dotknij Naciśnij, aby przełączyć.
Wyłączanie połączeń oczekujących
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > 
Usługi sieciowe, a następnie przełącz opcję Połączenia oczekujące na wartość Wył. .

Kontakty
W aplikacji Kontakty możesz zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne 
informacje kontaktowe swoich znajomych. Możesz również kontaktować się ze znajomymi za 
pośrednictwem usług sieci społecznościowych.

Kontakty
Aplikacja Kontakty to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie dane kontaktowe 
Twoich znajomych. Zapewnia ono łatwy kontakt z ważnymi osobami w grupach. Z centrum 
możesz także uzyskać dostęp do sieci społecznościowych.
Przejdź do KONTAKTY, aby wyświetlić dane kontaktowe znajomych ze wszystkich kont, na 
których jesteś zalogowany(-a). Możesz dowolnie porządkować listę, filtrując ją według konta 
lub ukrywając kontakty bez numeru telefonu.
Przejdź do strony Co nowego, aby wyświetlić wszystkie aktualizacje statusu znajomych z sieci 
społecznościowych w jednym, wygodnym widoku.
Grupy kontaktów umożliwiają obserwowanie statusów tylko tych osób, które chcesz. Możesz 
również wysyłać e-maile lub wiadomości do wszystkich naraz.
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Dodawanie i usuwanie kontaktów
Zabierz ze sobą znajomych. W aplikacji Kontakty możesz zapisywać numery telefonów, adresy 
i inne informacje kontaktowe swoich znajomych.
Dodawanie kontaktu
1. Dotknij  Kontakty > KONTAKTY > .
2. Po zalogowaniu się na kilku kontach wybierz konto, na którym chcesz zapisać dany kontakt.
Nie można zapisać kontaktu tylko w telefonie; jest on zawsze zapisywany na koncie.
3. Dodaj szczegóły kontaktu i dotknij .
Na koncie Microsoft jest automatycznie tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów.
Edytowanie kontaktu
Dotknij  Kontakty > KONTAKTY. Dotknij kontaktu i , a następnie edytuj lub dodaj 
szczegóły, takie jak dzwonek lub adres internetowy.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę 
używaną do nawiązywania połączeń z poszczególnymi kontaktami. Dotknij 
Kontakty > KONTAKTY oraz kontaktu, a następnie dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja 
Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Usuwanie kontaktu
Dotknij  Kontakty > KONTAKTY. Dotknij kontaktu i  > Usuń....
Kontakt jest usuwany zarówno z telefonu, jak i z usługi sieci społecznościowej, w której był 
zapisany (z wyjątkiem serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn).

Wskazówka: Aby szybko usunąć kilka kontaktów, dotknij  oraz pól wyboru obok nazw 
kontaktów, a następnie dotknij .

Filtrowanie listy kontaktów
Jeśli nie chcesz, aby kontakty z usługi sieci społecznościowej pojawiały się na Twojej liście 
kontaktów, możesz je przefiltrować. Dotknij  Kontakty > KONTAKTY. Na liście kontaktów 
dotknij  > USTAWIENIA > Filtruj listę kontaktów oraz kont, które chcesz wyświetlić lub 
ukryć.

Wskazówka: Możesz też odfiltrować kontakty bez numerów telefonu. Przełącz opcję 
Ukryj kontakty bez numerów telefonów na wartość Wł. .

Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
Jeśli odbierzesz połączenie od nieznanego numeru, możesz łatwo zapisać go w kontaktach. 
Możesz zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej 
pozycji.
1. Dotknij  > Historia.
2. Dotknij  obok numeru telefonu, a następnie dotknij .
3. Dotknij , edytuj szczegóły kontaktu, wybierz konto, na którym chcesz zapisać kontakt i 
dotknij .
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Zapisywanie numeru z otrzymanej wiadomości
Jeśli odbierzesz wiadomość od nieznanego numeru, możesz łatwo zapisać go w kontaktach. 
Możesz zapisać ten numer jako nową pozycję na liście kontaktów lub dodać go do istniejącej 
pozycji.
1. Dotknij  Wiadomości.
2. Dotknij konwersacji i numeru telefonu na liście konwersacji.
3. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, wybierz kartę SIM, której chcesz używać 
do połączeń z tym kontaktem. Podczas edytowania kontaktu dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja 
Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć 
na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Naciśnij  > .
5. Edytuj szczegóły kontaktu i dotknij .

Wyszukiwanie kontaktu
Jeśli chcesz szybko skontaktować się z przyjacielem, nie musisz przewijać wszystkich 
kontaktów. Możesz wyszukać kontakt lub przejść do litery lub znaku na liście kontaktów.
1. Dotknij  Kontakty > KONTAKTY.
2. Dotknij Szukaj i zacznij wpisywać nazwę. Lista jest filtrowana podczas pisania.

Wskazówka: Przypnij najważniejsze kontakty lub grupy kontaktów do ekranu 
startowego. Dotknij kontaktu i go przytrzymaj, a następnie dotknij Przypnij do ekranu 
startowego.

Przechodzenie do litery lub znaku na liście kontaktów
Dotknij dowolnej litery po lewej stronie na liście kontaktów, a następnie w menu dotknij 
pierwszej litery lub pierwszego znaku żądanej nazwy.

Łączenie kontaktów
Jeśli w telefonie masz zapisane informacje kontaktowe tej samej osoby z różnych usług sieci 
społecznościowych lub kont poczty e-mail jako oddzielne pozycje, możesz połączyć je w jedną 
kartę kontaktu.
Dotknij  Kontakty > KONTAKTY.
1. Wybierz główny kontakt, z którym chcesz połączyć informacje, i dotknij .
2. Dotknij opcji Wybierz kontakt do połączenia i kontaktu, który ma zostać połączony.
Odłączanie kontaktu
Wybierz główny kontakt, który chcesz odłączyć, i dotknij . Następnie wybierz kontakt, od 
którego chcesz odłączyć informacje, i dotknij Odłącz.

Kopiowanie kontaktów
Zapewnij sobie natychmiastowy dostęp do najbliższych Ci osób. Za pomocą aplikacji Przekaż 
moje dane można łatwo skopiować kontakty, wiadomości SMS i obrazy ze starego telefonu. 
Aplikacja nie obsługuje niektórych modeli telefonu.
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Wskazówka: Jeśli Twój stary telefon to Lumia lub kopia zapasowa Twoich kontaktów 
została zapisana na koncie Microsoft, wystarczy zalogować się na konto w telefonie i 
zaimportować kontakty z usługi. Kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Stary telefon musi obsługiwać technologię Bluetooth. Kontakty w starym telefonie muszą być 
zapisane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM.
1. Włącz funkcję Bluetooth w starym telefonie i upewnij się, że telefon jest widoczny dla innych 
urządzeń.
2. Na nowym telefonie dotknij  Przekaż moje dane.
3. Dotknij polecenia kontynuuj i włącz funkcję Bluetooth.
4. Na liście znalezionych urządzeń wybierz stary telefon, a następnie postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.
Jeśli Twoje kontakty są zapisane w języku nieobsługiwanym przez nowy telefon, informacje 
kontaktowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Jeśli nie masz jeszcze aplikacji Przekaż moje dane, możesz ją pobrać z witryny 
www.microsoft.com.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM
Jeśli masz kontakty zapisane na karcie SIM, możesz skopiować je do telefonu.
Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie.
1. Dotknij  Kontakty.
2. Dotknij  > Ustawienia > Importuj z karty SIM.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę, 
z której chcesz zaimportować kontakty. Dotknij SIM 1 lub SIM 2. Funkcja Dual SIM jest 
obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na 
stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
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Jeśli masz wiele kont, dotknij nazwy konta, aby wybrać to, na które chcesz zaimportować swoje 
kontakty. Kontem domyślnym jest Outlook.
3. Dotknij Dalej. Aby zaimportować wszystkie kontakty, dotknij importuj.

Wskazówka: Aby wybrać poszczególne kontakty, dotknij wyczyść i zaznacz żądane pola 
wyboru.

Nie możesz zapisywać kontaktów na nowej karcie SIM. Kontakty są za to przechowywane na 
Twoim koncie.

Tworzenie, edytowanie i usuwanie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysyłać wiadomości do kilku osób jednocześnie i 
wyświetlać tylko aktualizacje z sieci społecznościowych dotyczące członków grupy. Możesz, 
na przykład, przypisać wszystkich członków swojej rodziny do jednej grupy i łatwo 
kontaktować się z nimi, wysyłając jedną wiadomość.
1. Dotknij  Kontakty > GRUPY > .
2. Wpisz nazwę grupy i dotknij .
3. Dotknij  >  Dodaj członka i kontaktu. Aby dodać kolejny kontakt, dotknij ponownie 

 Dodaj członka.
Wskazówka: Aby szybko dodać kilka kontaktów do grupy, dotknij  oraz pól wyboru 
obok nazw kontaktów.

4. Dotknij .
Dodawanie nowego kontaktu do grupy
Dotknij  Kontakty > GRUPY. Dotknij grupy, a następnie dotknij  >  Dodaj członka i 
kontaktu.
Usuwanie kontaktu z grupy
Dotknij  Kontakty > GRUPY. Dotknij grupy i , a następnie dotknij kontaktu i Usuń z 
grupy.
Zmiana nazwy grupy
Dotknij  Kontakty > GRUPY. Dotknij kolejno grupy,  oraz nazwy grupy. Wpisz nową 
nazwę i dotknij .
Usuwanie grupy kontaktów
Dotknij  Kontakty > GRUPY. Dotknij grupy i  > Usuń.

Udostępnianie kontaktu
Możesz łatwo udostępnić kontakt znajomym.
1. Dotknij  Kontakty > KONTAKTY.
2. Dotknij kontaktu i  > Udostępnij kontakt > .
3. Wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
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Sieci społecznościowe
Zainstaluj usługi sieci społecznościowych na swoim telefonie, aby kontaktować się ze 
znajomymi.

Konfigurowanie konta w mediach społecznościowych
Skonfiguruj konta usług sieci społecznościowych.
Dotknij odpowiedniej aplikacji sieci społecznościowej, w której chcesz się zalogować, takiej 
jak Facebook, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Aby pobrać więcej aplikacji sieci społecznościowych, dotknij  Sklep.

Wskazówka: Gdy zalogujesz się na konto, kontakty zostaną zaimportowane 
automatycznie. Aby wybrać konta, które mają zostać pokazane na liście kontaktów, na 
ekranie startowym dotknij  Kontakty >  > Ustawienia > filtruj listę kontaktów.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych
Po skonfigurowaniu usług społecznościowych (takich jak Twitter) w telefonie możesz śledzić 
aktualizacje statusu znajomych w aplikacji Kontakty.
Dotknij  Kontakty > Co nowego.

Komentowanie aktualizacji statusów znajomych
Możesz kontaktować się ze znajomymi, komentując aktualizacje ich statusów.
1. Dotknij  Kontakty > Co nowego.
2. Przejdź do posta i dotknij .
Zostanie wyświetlona sekcja komentarzy pod tym postem w aplikacji sieci społecznościowej.

Udostępnianie zdjęcia w sieciach społecznościowych
Po zrobieniu zdjęcia możesz przesłać je do internetu, aby pokazać wszystkim znajomym, co 
porabiasz.
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1. Dotknij  Zdjęcia.
2. Dotknij zdjęcia, które chcesz udostępnić, i dotknij .
3. Dotknij usługi sieci społecznościowej, do której chcesz przesłać zdjęcie.
4. Jeśli chcesz, dodaj podpis, a następnie udostępnij lub wyślij zdjęcie.

Wiadomości
Pozostań w kontakcie ze znajomymi — korzystaj z wiadomości SMS i MMS.

Wysyłanie wiadomości
Wiadomości SMS i MMS pozwalają szybko skontaktować się ze znajomymi i rodziną.
1. Dotknij  Wiadomości > .
Jeśli zaczniesz pisać wiadomość, a następnie przełączysz na inną aplikację przed jej wysłaniem, 
możesz kontynuować później edycję wiadomości. W aplikacji Wiadomości dotknij wiadomości 
roboczej, którą chcesz dokończyć.
2. Aby dodać adresata z listy kontaktów, dotknij , lub zacznij wpisywać nazwę. Możesz także 
wprowadzić numer telefonu.
3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.

Wskazówka: Aby dodać uśmieszek, dotknij .

4. Aby dodać załącznik, np. zdjęcie, dotknij  i wybierz typ załącznika oraz załącznik.
5. Aby wysłać wiadomość, dotknij .
Jeśli nie możesz wysłać wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:
• Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
• Twoje połączenie danych zostało włączone. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 

 Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i 
SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wł. .

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W 
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Przesyłanie wiadomości dalej
Dotknij  Wiadomości. Dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją 
przytrzymaj, a następnie dotknij prześlij dalej.
Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.
Przekazywanie wielu wiadomości
Dotknij  Wiadomości. Dotknij konwersacji oraz  > wybierz wiadomości, dotknij pól 
wyboru widocznych obok wiadomości, a następnie dotknij , aby dodać odbiorcę.

Czytanie wiadomości
Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 73



Wiadomości między Tobą a określonym kontaktem są wyświetlane w formie jednej 
konwersacji.Wątek może zawierać wiadomości SMS i MMS.

1. Dotknij  Wiadomości.
2. Aby odczytać wiadomość, naciśnij rozmowę.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby przypadkowo zobaczyły powiadomienia 
o Twoich wiadomościach na ekranie blokady, przesuń palcem od góry ekranu w dół i 
dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > Ekran blokady > Wybierz 
aplikację do wyświetlenia szczegółowego stanu > brak.

Jeśli nie możesz otworzyć wiadomości multimedialnej, sprawdź, czy:
• Twój abonament uwzględnia obsługę wiadomości multimedialnych.
• Twoje połączenie danych zostało włączone.Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 

 Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i 
SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wł. .

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków 
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej 
wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki 
akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) 
zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać 
pojedyncza wiadomość.
Zapisywanie załącznika
Dotknij załącznika, jak np. zdjęcie, i dotknij .
Usuwanie rozmowy
Dotknij  Wiadomości >  , wybierz rozmowę, którą chcesz usunąć, i dotknij .
Usuwanie pojedynczej wiadomości z rozmowy
Dotknij rozmowy, naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć, i dotknij usuń.
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Usuwanie wszystkich wiadomości z telefonu
Naciśnij  Wiadomości >  >  > Zaznacz wszystko > .

Odpowiadanie na wiadomość
Nie testuj cierpliwości znajomych — odpowiadaj natychmiast.
1. Dotknij  Wiadomości.
2. Dotknij rozmowy zawierającej wiadomość.

Wskazówka: Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, możesz wybrać kartę 
używaną do wysłania wiadomości. Dotknij i wybierz kartę SIM, której chcesz użyć. 
Funkcja Dual SIM jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.
4. Dotknij .
Przesyłanie wiadomości dalej
Dotknij rozmowy, dotknij wiadomości, którą chcesz przekazać, i ją przytrzymaj, a następnie 
dotknij prześlij dalej.
Przed przesłaniem wiadomości dalej można ją edytować oraz dodać lub usunąć załączniki.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Jeśli często wysyłasz wiadomości do tej samej grupy kontaktów, możesz utworzyć grupę w 
aplikacji Kontakty. W ten sposób możesz zbiorczo wysyłać wiadomości do jej członków.
1. Dotknij  Kontakty > GRUPY.
2. Dotknij grupy i Wiadomość lub E-mail.
3. Napisz i wyślij wiadomość.

Wskazówka: Aby utworzyć grupę, w aplikacji GRUPY dotknij .

Korzystanie z czatu w usłudze Skype
Za pomocą telefonu możesz wymieniać wiadomości błyskawiczne z innymi użytkownikami 
Skype'a.
Do wysyłania wiadomości w usłudze Skype jest potrzebne konto Microsoft.
1. Dotknij  Wiadomości > .
2. Przełącz opcję Wyślij: na wartość Skype.
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów z usługi Skype, dotknij , lub zacznij wpisywać nazwę.
Kontakty z usługi Skype połączone z kontem Microsoft są automatycznie synchronizowane z 
telefonem.
4. Dotknij pola wiadomości i wpisz jej treść.
5. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Wskazówka: Aby zaoszczędzić na opłatach za transmisję danych, gdy tylko jest to 
możliwe, korzystaj z połączeń w usłudze Skype przez sieć Wi-Fi.
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Nawiązywanie połączeń Skype bezpośrednio z konwersacji
W konwersacji z kontaktem z usługi Skype dotknij , aby nawiązać połączenie, lub , aby 
nawiązać połączenie wideo.

Wysyłanie lokalizacji w wiadomości
Jeśli chcesz, aby Twoi przyjaciele odwiedzili Cię, możesz im wysłać swoją lokalizację na mapie.
W niektórych regionach funkcja ta może być niedostępna.

Twój telefon może poprosić o możliwość korzystania z danych o lokalizacji. Aby użyć tej 
funkcji, musisz wyrazić zgodę.
1. Podczas pisania SMS-a naciśnij  > Moja lokalizacja.
Wysyłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysyłanie zwykłego SMS-a. Aby 
uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.
2. Dotknij .
Znajomy otrzyma wiadomość z łączem do mapy pokazującej, gdzie jesteś.

Wysyłanie wiadomości audio
Uczcij urodziny znajomego piosenką lub rozwesel kogoś swoim głosem — wyślij nagranie w 
postaci wiadomości audio.
1. Dotknij  Wiadomości > .
2. Podczas pisania wiadomości dotknij  > notatka głosowa.
3. Nagraj wiadomość i dotknij .
4. Dotknij .
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Pisanie wiadomości za pomocą głosu
Nie masz czasu na napisanie wiadomości? Podyktuj wiadomość i wyślij ją, korzystając z 
polecenia głosowego.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać informacje na temat 
obsługiwanych języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na 
stronie support.microsoft.com.
Do korzystania z tej funkcji może być konieczne pobranie pakietu językowego. Jeśli pojawi się 
monit o zainstalowanie pakietu językowego, przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 

 Wszystkie ustawienia >  Czas i język > Mowa >  Dodaj język, wybierz odpowiedni 
język i poczekaj na zakończenie pobierania.
Aby skorzystać z tej funkcji, musisz mieć połączenie z internetem.
1. Dotknij  Wiadomości > .
2. Aby dodać kilku odbiorców, dotknij pola Do: oraz  i wypowiedz nazwę odbiorcy. Możesz 
także podyktować numer telefonu.

Wskazówka: Aby dodać odbiorcę, możesz też wpisać nazwę i numer w polu Do: lub 
dotknąć , a następnie wybrać odbiorcę z listy kontaktów.

3. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, dotknij .

Rozwiązywanie problemów z wiadomościami
Problem z wysyłaniem wiadomości MMS
• Uruchom ponownie telefon, gdy karta SIM jest włożona, i spróbuj wysłać wiadomość 

multimedialną (telefon wczyta ustawienia z karty SIM).
• Wyślij wiadomość MMS na swój własny numer telefonu. W ten sposób sprawdzisz, czy 

możesz wysyłać i odbierać wiadomości MMS.
• Jeśli masz połączenie z internetem, ale nie możesz wysyłać wiadomości MMS, spróbuj 

znaleźć online ustawienia wiadomości MMS swojego dostawcy usług sieciowych.
• Sprawdź, czy w ustawieniach telefonu jest włączony roaming danych.

Wskazówka: Aby wysyłać i odbierać wiadomości MMS, musisz mieć połączenie z 
internetem. Sprawdź u dostawcy usług sieciowych, czy dla swojej karty SIM masz 
aktywną subskrypcję danych komórkowych (dostęp do internetu).

Poczta
Twój telefon umożliwia odczytywanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, gdy jesteś w 
podróży.
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Dodawanie i usuwanie konta e-mail
Jeśli używasz osobnych adresów e-mail do celów służbowych i prywatnych, możesz dodać 
kilka różnych kont do skrzynki odbiorczej programu Outlook.
Dodawanie pierwszego konta

Aby skonfigurować pocztę w telefonie, musisz mieć połączenie z internetem.
Po zalogowaniu na konto Microsoft powiązana z nim skrzynka pocztowa Outlook jest 
dodawana automatycznie.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook.
2. Dotknij Rozpocznij >  Dodaj konto.
3. Wybierz typ konta i zaloguj się.
4. Po zakończeniu dodawania wszystkich kont dotknij Możemy zaczynać.

Wskazówka: W zależności od konta e-mail można też synchronizować z telefonem inne 
elementy, takie jak kontakty czy kalendarz.

Jeśli telefon nie wykryje ustawień Twojej poczty e-mail, zostaną one znalezione przez 
zaawansowane . Aby przeprowadzić konfigurację zaawansowaną, musisz znać typ konta e-
mail oraz adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje te można uzyskać 
od usługodawcy pocztowego.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania różnych kont e-mail, otwórz 
instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie support.microsoft.com.
Dodaj konto później
Dotknij  Poczta programu Outlook >  >  Konta >  Dodaj konto oraz typu konta i 
zaloguj się.
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Wskazówka: Aby dodać do telefonu służbową pocztę Exchange, kontakty i kalendarz, 
wybierz Exchange jako konto, wpisz adres i hasło poczty służbowej, a następnie dotknij 
Zaloguj.

Twoje nowe konto zostało dodane do skrzynki odbiorczej programu Outlook.
Usuwanie konta
Dotknij  Poczta programu Outlook >  >  Konta oraz konta, które chcesz usunąć.
Nie możesz usunąć skrzynki odbiorczej Outlook powiązanej z Twoim kontem Microsoft. Jeśli 
chcesz usunąć tę skrzynkę (np. gdy zamierzasz sprzedać telefon), musisz zresetować telefon. 
Przed zresetowaniem telefonu koniecznie utwórz na koncie Microsoft kopię zapasową 
wszystkich potrzebnych danych.

Dodawanie skrzynki pocztowej Exchange do telefonu
Nie potrzebujesz komputera, aby mieć dostęp do swojej skrzynki pocztowej, kontaktów i 
kalendarza. Możesz zsynchronizować ważne materiały między telefonem a serwerem 
Microsoft Exchange.
Pocztę Exchange można skonfigurować, tylko jeśli firma ma serwer Microsoft Exchange. 
Ponadto administrator IT musi aktywować usługę Microsoft Exchange dla Twojego konta.
Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy masz następujące elementy:
• Firmowy adres poczty e-mail
• Nazwa serwera Exchange (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
• Nazwa domeny sieci (aby ją uzyskać, skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
• Hasło do sieci biurowej
W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być wymagane podanie dodatkowych 
informacji podczas konfiguracji. Jeśli nie masz odpowiednich informacji, skontaktuj się z 
działem IT swojej firmy.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook.
2. Dotknij  > Konta >  Dodaj konto > Exchange.
3. Wpisz swój adres e-mail i hasło poczty Exchange, a następnie dotknij Logowanie.
Aby określić, które materiały i jak często mają być synchronizowane z serwerem, zmień 
ustawienia konta Exchange.

Otwieranie wiadomości e-mail z ekranu startowego
Dzięki dynamicznym kafelkom wiadomości e-mail można je otwierać bezpośrednio z ekranu 
startowego.
Kafelki informują o liczbie nieprzeczytanych oraz nowych wiadomości e-mail.
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Do ekranu startowego można przypiąć kilka skrzynek pocztowych. Można, na przykład, 
przeznaczyć jeden kafelek na służbową, a drugi na prywatną pocztę e-mail.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook > .
2. Naciśnij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz przypiąć do ekranu startowego, i dotknij 
Przypnij do ekranu startowego.
Skrzynka pocztowa pojawi się na ekranie startowym jako nowy kafelek. Aby odczytać 
wiadomość e-mail, dotknij kafelka.

wysłać wiadomość e-mail;
Wiadomości nie muszą piętrzyć się w Twojej skrzynce. Za pomocą telefonu możesz 
odczytywać wiadomości e-mail i odpowiadać na nie z dowolnego miejsca.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook.
2. W skrzynce odbiorczej dotknij .
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wpisać adres.

Wskazówka: Aby usunąć adresata, dotknij jego nazwy i polecenia Usuń.

4. Napisz temat i treść wiadomości.
Wskazówka: Telefon pomoże Ci w szybszym pisaniu wiadomości e-mail. Podczas 
pisania telefon podpowie Ci możliwe następne wyrazy, jakimi możesz dokończyć zdanie. 
Aby dodać słowo, dotknij sugestii. Aby przeglądać listę, przesuwaj palcem po sugestiach. 
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna.

5. Aby załączyć zdjęcie lub plik, dotknij .
Wskazówka: Podczas pisania wiadomości można także zrobić zdjęcie. Dotknij  > 
Aparat, zrób zdjęcie i dotknij .

6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.
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Odczytywanie wiadomości e-mail
Jeśli czekasz na ważną wiadomość, nie musisz odczytywać jej w biurze. Możesz odczytywać 
wiadomości e-mail za pomocą telefonu.
Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane na ekranie startowym.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook.
2. W skrzynce odbiorczej dotknij wiadomości. Wiadomości nieprzeczytane są oznaczone 
innym kolorem.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i zsuń je 
lub rozsuń.

Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, dotknij go, aby przejść do 
witryny.

Czytanie wiadomości w rozmowie
W skrzynce odbiorczej dotknij rozmowy, która zawiera daną wiadomość e-mail, i dotknij tej 
wiadomości. Rozmowa zawierająca nieprzeczytaną wiadomość jest oznaczona innym 
kolorem.
Zapisywanie załącznika
Gdy wiadomość jest otwarta, dotknij załącznika, np. zdjęcia, aby pobrać go do telefonu. 
Dotknij załącznika i przytrzymaj go, a następnie dotknij Zapisz. Niektórych formatów plików 
nie można zapisać.
Kopiowanie łącza
Otwórz pocztę, dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie dotknij kopiuj link.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail
Jeśli otrzymasz wiadomość, która wymaga Twojej niezwłocznej odpowiedzi, możesz 
odpowiedzieć bezpośrednio z telefonu.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 81



1. Dotknij  Poczta programu Outlook.
2. Otwórz wiadomość e-mail i dotknij .

Wskazówka: Aby wysłać odpowiedź tylko do nadawcy, dotknij opcji odpowiedz. Aby 
odpowiedzieć nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości, dotknij opcji odpowiedz 
wszystkim.

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej
Otwórz wiadomość e-mail i dotknij  > prześlij dalej.

Usuwanie wiadomości e-mail
Jeśli masz dużo wiadomości w skrzynce pocztowej, usuń niektóre z nich, aby zwolnić miejsce 
w pamięci telefonu.
1. W skrzynce pocztowej dotknij miejsca po lewej stronie wiadomości, które chcesz usunąć.
2. Dotknij pól wyboru, które pojawią się obok wiadomości, a następnie dotknij .
Wszystkie wybrane wiadomości zostaną usunięte. W zależności od konta e-mail, wiadomości 
mogą także zostać usunięte z serwera poczty.
Usuwanie jednej wiadomości
Otwórz wiadomość i dotknij .

Wysyłanie odpowiedzi automatycznych
Gdy jesteś na wakacjach lub po prostu poza biurem, możesz wysyłać automatyczne 
odpowiedzi na wiadomości e-mail, które otrzymujesz podczas nieobecności.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook >  >  Ustawienia > opcje.
2. Przełącz opcję Wyślij odpowiedzi automatyczne na wartość Wł.  i wpisz swoją 
odpowiedź.

Pisanie wiadomości e-mail za pomocą głosu
Zamiast korzystać z klawiatury możesz podyktować treść wiadomości e-mail.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby uzyskać informacje na temat 
obsługiwanych języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na 
stronie support.microsoft.com.
1. Dotknij  Poczta programu Outlook.
2. W skrzynce odbiorczej dotknij .
3. Aby dodać adresata z listy kontaktów, zacznij wpisywać nazwę. Możesz także wpisać adres.
4. Dotknij pozycji Temat: >  i powiedz temat wiadomości.
5. Dotknij pola wiadomości i , a następnie powiedz treść wiadomości.
6. Dotknij , aby wysłać wiadomość.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 82

http://support.microsoft.com/


Aparat

Nie musisz nosić ze sobą aparatu fotograficznego, ponieważ Twój telefon ma wszystko, czego 
potrzeba, do utrwalania wspomnień. Za pomocą aparatu w telefonie można łatwo robić 
zdjęcia lub nagrywać filmy.

Szybkie otwieranie aparatu
Upewnij się, że funkcję lampy błyskowej masz pod ręką – używaj skrótu w centrum 
działania. Niektóre modele telefonów wyposażone są w klawisz aparatu, który jest 
najszybszym sposobem robienia zdjęć.
Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij  Aparat fotograficzny.

Wskazówka: Jeśli skrót Aparat fotograficzny nie jest widoczny, dotknij Rozwiń.

Wskazówka: Aby włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj 
klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu do dołu i dotknij  Aparat 
fotograficzny.

Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu.
Aby włączyć aparat, naciśnij klawisz aparatu, jeżeli telefon jest wyposażony w ten klawisz.

Wskazówka: Aby szybko włączyć aparat, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i 
przytrzymaj klawisz aparatu przez kilka sekund.

Aparat — podstawowe informacje
Robienie zdjęć lub nagrywanie wideo jest szybkie i łatwe, tak samo jak udostępnianie je innym.

Robienie zdjęć
Rób ostre i żywe zdjęcia — uwieczniaj najlepsze chwile w albumie.
1. Dotknij  Aparat.

Wskazówka: Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz kamery, aby szybko włączyć 
kamerę, gdy telefon jest zablokowany, naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery przez kilka 
sekund.

2. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/
oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Wskazówka: Aby wyświetlić ustawienia, trzymając telefon w trybie poziomym, 
przeciągnij  w lewą stronę. Przesuń palec w górę lub w dół na suwaku, aby zmienić 
ustawienie. Aby wyjść z ustawień, przeciągnij  w prawo.

3. Aby ustawić ostrość na określonym obiekcie, dotknij go na ekranie. Funkcja regulacji 
ostrości kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
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Wskazówka: Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz aparatu, wciśnij go do połowy i 
przytrzymaj, aby ustawić ostrość. Aby zrobić zdjęcie, wciśnij klawisz aparatu do końca.

4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
Wskazówka: Aby ekran dobrze działał, upewnij się, że nie zakrywasz czujnika światła. 
Czujnik światła jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, 
gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy 
błyskowej.

Nagrywanie filmów
Oprócz robienia zdjęć telefon umożliwia też filmowanie wyjątkowych chwil.
1. Dotknij  Aparat.
2. Aby przejść do trybu nagrywania wideo, dotknij .
3. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce. Funkcja przybliżania/
oddalania kamery jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij . Zostanie włączony czasomierz.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij . Czasomierz zostanie zatrzymany.
Aby wyświetlić nagrany plik wideo, dotknij okrągłej miniatury w rogu ekranu. Jest on zapisany 
w folderze Zdjęcia.

Zapisywanie zdjęć i filmów na karcie pamięci
Jeżeli w Twoim telefonie jest karta pamięci, a pamięć telefonu się zapełnia, zapisuj zrobione 
zdjęcia i nagrane filmy na karcie pamięci.
Aby zapewnić najlepszą jakość filmów wideo, zapisuj je w pamięci telefonu. Jeśli zapisujesz 
nagrane filmy na karcie pamięci, zalecamy korzystanie z szybkich kart microSD o pojemności 
4–128 GB renomowanych marek. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. 
Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.
1. Dotknij  Pamięć.
2. Wybierz dla opcji Miejsce na nowe zdjęcia wartość Karta SD.
Wszystkie kolejne zdjęcia i filmy, które zrobisz, będą zapisywane na karcie pamięci.
Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z 
tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty 
i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wskazówka: Aby przenieść zdjęcia i wideo na kartę pamięci, dotknij  Eksplorator 
plików.
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Zapisywanie informacji o lokalizacji w danych zdjęć i filmów
Jeśli chcesz pamiętać dokładnie, gdzie zrobiono zdjęcie lub nagrano film, możesz ustawić w 
telefonie automatyczne rejestrowanie lokalizacji.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Prywatność > 
Lokalizacja.
2. Upewnij się, że opcjaLokalizacja jest ustawiona na wartość Wł.  oraz że aparat może 
używać informacji o Twojej lokalizacji.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej 
lokalizacji można określić przy użyciu sieci lub satelity. Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku 
wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być wyświetlane osobom 
oglądającym dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w 
ustawieniach telefonu.

Udostępnianie zdjęć i filmów
Możesz szybko i łatwo udostępniać swoje zdjęcia i wideo znajomym i rodzinie.

1. Zrób zdjęcie lub nagraj film.
2. Na ekranie startowym dotknij  Zdjęcia i przejdź do zdjęcia lub pliku wideo.
3. Dotknij zdjęcia lub pliku wideo oraz , wybierz sposób udostępniania i postępuj zgodnie 
z instrukcjami.

Wskazówka: Aby udostępnić kilka zdjęć lub plików wideo naraz, dotknij , wybierz 
zdjęcia lub pliki wideo, a następnie dotknij .

Nie każda usługa udostępniania obsługuje wszystkie formaty plików lub filmy nagrane w 
wysokiej jakości.
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Zaawansowane funkcje fotografowania
Twój telefon daje Ci pełną kontrolę nad ustawieniami zdjęć. Zrób dokładnie takie zdjęcie, jakie 
chcesz.

Robienie zdjęć przy użyciu samowyzwalacza
Aby zrobić zdjęcie grupy osób, na którym Ty również się znajdziesz, użyj trybu 
samowyzwalacza.
1. Dotknij  Aparat >  > Samowyzwalacz.
2. Dotknij Opóźnienie, aby określić czas przed zrobieniem zdjęcia.
3. Dotknij .
Wszystkie kolejne zdjęcia będą robione w trybie samowyzwalacza.
4. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
Wyłączanie trybu samowyzwalacza
Dotknij  Aparat >  > Samowyzwalacz > .

Wybór najlepszej ekspozycji przy użyciu bracketingu
W trudnych warunkach oświetleniowych możesz zastosować tryb bracketingu, aby zrobić na 
raz kilka zdjęć z różnymi ustawieniami ekspozycji. Następnie możesz wybrać najlepsze z nich.
Podczas bracketingu ekspozycji aparat robi kilka zdjęć na raz i niektóre są jaśniejsze a inne 
ciemniejsze. Dzięki temu masz większe szanse na zrobienie świetnego zdjęcia w trudnych 
warunkach oświetleniowych. Możesz określić liczbę zdjęć w bracketingu oraz kroki wartości 
ekspozycji między zdjęciami.
1. Dotknij  Aparat >  > Bracketing.
2. Aby wybrać liczbę zdjęć w bracketingu, dotknij Liczba zdjęć do zrobienia.
3. Aby wybrać wielkość kroków ekspozycji, dotknij Zakres ekspozycji.
4. Dotknij .
Wszystkie kolejne zdjęcia będą robione w trybie bracketingu.
5. Aby robić zdjęcia, dotknij .
Aparat zrobi określoną liczbę zdjęć, które są zapisywane oddzielne w katalogu Zdjęcia.
Wyłączanie trybu bracketingu
Dotknij  Aparat >  > Bracketing > .

Robienie bezstratnych zdjęć
Możesz robić zdjęcia w bezstratnym formacie cyfrowych negatywów (Digital Negative — 
DNG), które dają większe możliwości na etapie edycji.
Format DNG (negatywu cyfrowego) nie jest obsługiwany w niektórych telefonach. Informacje 
o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.
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1. Dotknij  Aparat >  > Ustawienia.
2. Dotknij Rozmiar obrazu dla głównego aparatu i trybu JPG + DNG.
3. Gdy robisz zdjęcie, zapisywane są 2 pliki: JPG o niższej rozdzielczości zoptymalizowany pod 
kątem udostępniania oraz bezstratne zdjęcie DNG.
Zdjęcie DNG jest zapisane w folderze Z aparatu.
Po przesłaniu zdjęć DNG do komputera możesz je przeglądać i wyświetlać, ale najpierw musisz 
pobrać i zainstalować kodek Adobe DNG ze strony www.adobe.com/support/downloads/
detail.jsp?ftpID=5495.
Zdjęcia w formacie DNG można edytować w dowolnym programie z pełną obsługą standardu 
DNG.

Nagrywanie wideo o wysokiej rozdzielczości
Jeśli chcesz zachować wyraźną pamiątkę z ważnych wydarzeń w Twoim życiu, pamiętaj, aby 
nagrać je w wysokiej rozdzielczości.
Funkcje 4K i Full HD nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Dotknij  Aparat >  > Ustawienia.
2. Dotknij Nagrywanie filmów i wybierz wysoką rozdzielczość.
W zależności od modelu telefonu najwyższa dostępna rozdzielczość to 4K lub Full HD.

Łatwe obramowywanie zdjęć
Jeśli chcesz profesjonalnie oprawić zdjęcie w ramkę, możesz korzystać z siatek wizjera i tworzyć 
doskonałe zdjęcia.
1. Dotknij  Aparat >  > Ustawienia.
2. Dotknij Ramka do kadrowania oraz typu siatki, której chcesz użyć.
3. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcia i filmy
Poniżej znajdziesz informacje na temat wyświetlania, porządkowania, udostępniania i 
edytowania zdjęć oraz filmów.
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Wyświetlanie zdjęć i wideo
Przywołaj wspomnienia — obejrzyj zdjęcia i wideo w telefonie.
1. Dotknij  Zdjęcia.
2. Aby wyświetlić zrobione zdjęcie lub obejrzeć wideo, dotknij go.
3. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub wideo, przesuń palcem w lewo. Aby wyświetlić 
poprzednie zdjęcie lub wideo, przesuń palcem w prawo.

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je 
lub zsuń.

Kopiowanie zdjęć i wideo na komputer
Za pomocą menedżera plików możesz kopiować i przenosić zdjęcia i wideo na komputer.

Jeśli korzystasz z komputera Mac, zainstaluj aplikację Lumia Photo Transfer na komputery Mac 
dostępną w witrynie www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-
transfer-for-mac/.
1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie 
Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako 
Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. 
Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki i pliki wideo znajdują się w oddzielnych folderach.

3. Otwórz folder ze zdjęciami lub wideo, wybierz pliki i skopiuj je na komputer.
Domyślnie telefon automatycznie przekazuje zdjęcia i wideo do usługi OneDrive. Możesz 
uzyskać do nich dostęp na każdym urządzeniu połączonym z kontem Microsoft.
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Aby zmienić ustawienia usługi OneDrive, dotknij  OneDrive >  > .

Edycja zdjęć
Możesz wykonać szybkie zmiany, takie jak obrót lub przycięcie. Możesz też skorzystać z funkcji 
automatycznego poprawiania zdjęcia — wystarczy jedno dotknięcie.
1. Dotknij  Zdjęcia i zdjęcia.
2. Dotknij  i opcji.

Wskazówka: Jeśli pobrano aplikacje do edycji zdjęć z usługi Sklep, znajdują się one na 
liście jako opcje edycji.

3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, dotknij .

Dodawanie niesamowitych efektów specjalnych do zdjęć
Odkryj nowy poziom edycji zdjęć – dodaj efekty specjalne do swoich ulubionych zdjęć za 
pomocą Lumia Kreatywne Studio.
Aby pobrać aplikację Lumia Kreatywne Studio lub sprawdzić, czy masz zainstalowaną 
najnowszą wersję, wejdź na www.microsoft.com. Aplikacja Lumia Kreatywne Studio może 
nie być dostępna dla wszystkich modeli telefonów.
Kadrowanie zdjęć
Dotknij  Lumia Kreatywne Studio i zdjęcia, które chcesz edytować, dotknij , a następnie 
wybierz nowy współczynnik proporcji lub obróć zdjęcie.
Stosowanie filtrów
Dotknij  Lumia Kreatywne Studio i zdjęcia, które chcesz edytować, dotknij  i wybierz filtr.
Poprawianie jakości zdjęć
Dotknij  Lumia Kreatywne Studio i zdjęcia, które chcesz edytować, dotknij , wybierz typ 
ulepszenia i przeciągnij suwak, aby dostosować poziom ulepszenia.
Rozmywanie fragmentu zdjęcia
Dotknij  Lumia Kreatywne Studio i zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij  > 
rozmyj tło. Możesz wybrać obszar do rozmycia i dostosować stopień rozmycia.
Dodawanie koloru do zdjęć
Dotknij  Lumia Kreatywne Studio i zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij  > 
uwydatnienie koloru. Wybierz kolor z palety kolorów i nałóż na zdjęcie. Po zakończeniu 
dotknij .
Zapisywanie wyedytowanego zdjęcia
Dotknij  Lumia Kreatywne Studio i zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij  > 
Zapisz.

Wskazówka: Aby przywrócić pierwotną wersję zdjęcia, dotknij  > przywróć 
oryginał.
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Mapy i nawigacja

Dowiedz się, co tam jest i jak się tam dostać.

Włączanie usług lokalizacyjnych
Aplikacja Mapy pokaże Ci, gdzie jesteś, i zapisze Twoją lokalizację na zdjęciach, które robisz. 
Niektóre aplikacje mogą używać informacji o Twojej lokalizacji, aby zaoferować Ci szerszy 
zakres usług.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Prywatność > 
Lokalizacja.
2. Przełącz opcję Lokalizacja na Wł. .

Wskazówka: Możesz określić, które aplikacje mogą korzystać z informacji o Twojej 
lokalizacji. W obszarze Wybierz aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej 
lokalizacji, dotknij odpowiednich aplikacji.

Znajdowanie lokalizacji
Mapy ułatwiają znajdowanie określonych lokalizacji i firm.

1. Dotknij  Mapy.
2. W pasku wyszukiwania wpisz wyszukiwane hasła, takie jak nazwa i numer ulicy lub nazwa 
miejsca.
3. Wybierz element z listy propozycji pojawiającej się podczas pisania lub dotknij  na 
klawiaturze, aby przeprowadzić wyszukiwanie.
Lokalizacja zostanie pokazana na mapie.
Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne wyniki wyszukiwania, upewnij się, że pisownia 
wyszukiwanych haseł jest prawidłowa.
Wyświetlanie bieżącej lokalizacji
Dotknij  Mapy > .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 90



Znajdowanie restauracji, sklepów i innych interesujących miejsc w pobliżu
Dotknij  Mapy oraz paska wyszukiwania i wybierz kategorię.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu do określonego miejsca
Z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, lub dowolnej innej lokalizacji możesz uzyskać 
wskazówki, jak dojechać, dotrzeć pieszo lub transportem publicznym.
1. Dotknij  Mapy >  >  Wskazówki dojazdu.
2. Jeśli nie chcesz, aby punktem początkowym była Twoja bieżąca lokalizacja, dotknij paska 
wyszukiwania i wyszukaj punkt początkowy.
3. Dotknij drugiego paska wyszukiwania i wyszukaj miejsce docelowe.
Na mapie zostanie wyświetlona trasa wraz z szacowanym czasem podróży. Aby wyświetlić 
szczegółowe wskazówki, dotknij informacji.
Uzyskiwanie wskazówek pieszych
Po utworzeniu trasy naciśnij .
Uzyskiwanie głosowych wskazówek dojazdu
Po ustawieniu celu (użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego) naciśnij  > .
Aby zamknąć widok nawigacji, dotknij  > .
Uzyskiwanie wskazówek dojazdu środkami transportu publicznego
Dotknij  i utwórz trasę.
Informacje dotyczące transportu publicznego są dostępne w przypadku wybranych miast na 
świecie.

Wskazówka: Możesz wybrać czas rozpoczęcia podróży i wpisać odpowiednią trasę. 
Przed utworzeniem trasy dotknij opcje, a następnie wybierz opcje najlepsze dla swojej 
wycieczki.

Pobieranie mapy do telefonu
Aby podczas podróży przeglądać mapy bez połączenia internetowego, przed wyjazdem zapisz 
nowe mapy ulic w telefonie.
Aby pobrać i zaktualizować mapy, skorzystaj z sieci Wi-Fi.
Jeśli w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie zapisanie map na karcie pamięci. 
Dotknij  Mapy >  >  Ustawienia > Pobierz lub aktualizuj mapy, a następnie w 
obszarze Lokalizacja przechowywania dotknij Karta SD. Karta pamięci jest obsługiwana w 
niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Dotknij  Mapy >   > Ustawienia > Pobierz lub aktualizuj mapy > Pobierz 
mapy .
2. Wybierz kraj lub region.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 91

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


Aktualizowanie istniejących map
Aby ręcznie zaktualizować mapy, dotknij  Mapy >  >  Ustawienia > Pobierz lub 
aktualizuj mapy, a następnie w obszarze Aktualizacje map dotknij Sprawdź teraz.

Wskazówka: Możesz również ustawić w telefonie automatyczne pobieranie map, gdy 
telefon jest połączony z siecią Wi-Fi i ładuje się. Dotknij  Mapy >  >  Ustawienia > 
Pobierz lub aktualizuj mapy, a następnie w obszarze Aktualizacje map przełącz opcję 
Automatycznie aktualizuj mapy na wartość Wł. .

Usuwanie mapy
Dotknij  Mapy >  >  Ustawienia > Pobierz lub aktualizuj mapy i mapy, którą chcesz 
usunąć, a następnie dotknij Usuń.

Metody ustalania pozycji
Telefon wyświetla lokalizację na mapie w oparciu o satelitarny system nawigacji, sieć Wi-Fi lub 
sieć komórkową (identyfikator telefonu komórkowego).
Dostępność, dokładność i kompletność informacji o lokalizacji może być ograniczona i zależy 
na przykład od Twojej lokalizacji, otoczenia i źródeł zewnętrznych. Informacje o lokalizacji 
mogą być niedostępne przykładowo wewnątrz budynków lub pod ziemią. Informacje o 
prywatności dotyczące metod ustalania pozycji znajdują się w Zasadach ochrony prywatności 
firmy Microsoft.
Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) i inne podobne ulepszenia systemu GPS i Glonass 
pobierają informacje o lokalizacji za pośrednictwem sieci komórkowej i pomagają w obliczaniu 
aktualnej lokalizacji.
Niektóre satelitarne systemy nawigacji mogą wymagać transferu niewielkiej ilości danych za 
pośrednictwem sieci komórkowej. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych kosztów transmisji 
danych, np. w czasie podróży, możesz wyłączyć mobilne połączenie do transmisji danych w 
ustawieniach telefonu.
Funkcja ustalania pozycji przez połączenie Wi-Fi zwiększa dokładność tej czynności, gdy 
sygnały satelitarne nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi 
budynkami. Jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z sieci Wi-Fi, wyłącz 
połączenie Wi-Fi w ustawieniach telefonu.

Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona. 
W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie 
częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. 
W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.
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Internet

Dowiedz się, jak tworzyć połączenia bezprzewodowe i taniej przeglądać internet.

Definiowanie połączeń internetowych
Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u swojego usługodawcy 
sieciowego, do łączenia się z Internetem używaj sieci Wi-Fi, aby zmniejszyć koszty przesyłania 
danych. Możesz korzystać z osobnych ustawień wykorzystania danych w roamingu i w domu.

Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać szyfrowania. 
Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi jest na ogół szybsze i tańsze niż korzystanie z mobilnego 
połączenia do transmisji danych. Jeżeli dostępne są połączenie Wi-Fi oraz mobilne połączenie 
do transmisji danych, telefon wykorzysta połączenie Wi-Fi.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj  Wi-Fi.
2. W opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wł. .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wł. .
Korzystanie z mobilnego połączenia do transmisji danych podczas roamingu
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM oraz karty SIM. Następnie dotknij 
Właściwości i przełącz opcję Opcje roamingu danych na korzystaj z roamingu.
Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie zwiększyć 
koszty transmisji danych.

Wskazówka: Aby monitorować zużycie danych, przesuń palcem od góry ekranu w dół 
i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie 
danych.

Łączenie komputera z internetem
Korzystanie z internetu na swoim laptopie, gdy jesteś w podróży jest bardzo łatwe. Zamień 
swój telefon w hotspot Wi-Fi i korzystaj z połączenia danych mobilnych, aby uzyskać dostęp 
do internetu przy użyciu laptopa lub innego urządzenia.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Hotspot mobilny.
2. Przełącz opcję Hotspot mobilny na wartość Wł. .
3. Aby wybrać sposób udostępniania połączenia danych komórkowych, dotknij Wi-Fi lub 
Bluetooth.
4. Wybierz połączenie w drugim urządzeniu.
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Drugie urządzenie korzysta z danych zawartych w Twoim planie taryfowym, może się to wiązać 
z naliczeniem opłat za transmisję danych. Jeśli potrzebujesz informacji o dostępności i 
kosztach transmisji, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Efektywne wykorzystanie planu taryfowego
Jeśli martwią Cię koszty transferu danych, Twój telefon śledzi sposób, w jaki używasz telefonu, 
i pomaga bardziej efektywnie korzystać z planu taryfowego. Możesz również całkowicie 
zablokować połączenia danych.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych.
2. Dotknij polecenia ustaw limit i wybierz żądane wartości.

Przeglądarka internetowa
Bądź na bieżąco z wiadomościami i odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. Do 
wyświetlania stron internetowych w telefonie możesz używać przeglądarki Microsoft Edge. 
Przeglądarka może też wyświetlać ostrzeżenia przed zagrożeniami.
Dotknij  Microsoft Edge.
Aby przeglądać sieć, musisz mieć połączenie z internetem.

Przeglądanie stron internetowych
Nie potrzebujesz komputera — internet możesz przeglądać w telefonie.

Wskazówka: Jeśli nie masz stałej stawki za transmisję danych w planie taryfowym u 
swojego usługodawcy sieciowego, do łączenia się z internetem używaj sieci Wi-Fi, aby 
zmniejszyć koszty przesyłania danych.

1. Dotknij  Microsoft Edge.
2. Dotknij paska adresu.
3. Wpisz adres internetowy.

Wskazówka: Aby szybko wpisać przyrostek do adresu internetowego, np. .org, naciśnij 
i przytrzymaj klawisz przyrostków na klawiaturze, a następnie wybierz żądany przyrostek.

4. Dotknij .
Wskazówka: Aby wyszukiwać w internecie, wpisz wyszukiwane hasło w pasku adresu i 
dotknij .

Powiększanie i pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie, a następnie zsuń je lub rozsuń.
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Otwieranie nowej karty
Jeśli chcesz przeglądać jednocześnie kilka witryn, możesz otworzyć wiele kart przeglądarki i 
przełączać je.
Dotknij  Microsoft Edge >  > .
Otwieranie zakładki do przeglądania w trybie incognito
Dotknij  Microsoft Edge >  >  > Nowa karta InPrivate.
Przeglądanie w trybie incognito zapobiega zapisywaniu danych przeglądania, takich jak pliki 
cookie, historia przeglądania i tymczasowe pliki internetowe.
Przełączanie kart
Dotknij  Microsoft Edge >  oraz odpowiedniej karty.
Zamykanie karty
Dotknij  Microsoft Edge > , a następnie dotknij  na karcie, którą chcesz zamknąć.

Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie karty, dotknij , a następnie wybierz, czy chcesz 
zamknąć wszystkie karty, czy tylko te, które zostały otwarte do przeglądania w trybie 
incognito.

Poprawa czytelności witryny
Treść drobnym drukiem na witrynie internetowej może być nieczytelna. Korzystaj z 
przeglądarki w trybie mobilnym lub w trybie pulpitu, a także wyświetlaj strony w widoku do 
czytania oraz ustawiaj komfortowy rozmiar.
Aby ustawić stałe korzystanie z wybranego trybu przeglądarki, dotknij  Microsoft Edge > 

 > Ustawienia i zmień ustawienie dla Preferencje witryny internetowej.
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Włączanie widoku do czytania
Dotknij  na pasku adresu. Aby ustawić rozmiar czcionki w widoku do czytania, dotknij  > 
Ustawienia > Rozmiar czcionki widoku czytania.

Dodawanie strony internetowej do ulubionych
Jeśli często odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich 
szybki dostęp.
1. Dotknij  Microsoft Edge.
2. Przejdź do strony internetowej.
3. Dotknij  > dodaj do ulubionych.
4. Zmień nazwę w razie potrzeby i dotknij Dodaj.

Wskazówka: Możesz również przypiąć swoje ulubione strony internetowe do ekranu 
startowego. Podczas przeglądania strony naciśnij  > Przypnij tę stronę do ekranu 
startowego.
Wskazówka: Chcesz przeczytać informacje z jakiejś witryny, ale nie masz teraz czasu? 
Dodaj ją do listy rzeczy do przeczytania. Dotknij  > Dodaj do Listy lektur > Dodaj. 
Po zalogowaniu na konto Microsoft lista rzeczy do przeczytania jest synchronizowana z 
kontem, więc możesz ją znaleźć na każdym swoim urządzeniu. Aby znaleźć witryny 
zapisane na liście rzeczy to przeczytania, dotknij  >  Do przeczytania.

Przechodzenie do ulubionej strony internetowej
Dotknij  Microsoft Edge >  >  Ulubione, a następnie wybierz witrynę z listy.

Udostępnianie strony internetowej
Kiedy znajdziesz interesującą stronę internetową, możesz wysłać znajomym jej adres w treści 
wiadomości e-mail lub SMS albo opublikować go w sieciach społecznościowych. Jeśli znajomi 
znajdują się obok Ciebie, wystarczy zetknąć telefony, aby łatwo udostępnić stronę za pomocą 
funkcji NFC.
1. Dotknij  Microsoft Edge i przejdź do strony internetowej.
2. Dotknij  > Udostępnianie, a następnie wybierz sposób udostępniania.
Udostępnianie strony internetowej za pomocą NFC
Podczas przeglądania strony dotknij  > Udostępnianie >  Dotknij, aby udostępnić 
(NFC), a następnie dotknij swoim telefonem drugiego telefonu.
Aby upewnić się, że funkcja Dotknij, aby udostępnić (NFC) jest włączona, przesuń palcem od 
góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Urządzenia > NFC, a następnie 
przełącz opcję Dotknij, aby udostępnić na wartość Wł. .
Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Funkcja może być 
niezgodna z niektórymi telefonami obsługującymi NFC.
Musi on obsługiwać funkcję NFC. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika 
danego telefonu.
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Czyszczenie historii przeglądarki
Po zakończeniu przeglądania możesz usunąć swoje prywatne dane, takie jak historia 
przeglądania czy tymczasowe pliki internetowe.
Dotknij  Microsoft Edge >  > Ustawienia > Wybierz elementy do wyczyszczenia, a 
następnie wybierz dane, które chcesz wyczyścić.
Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. 
Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z 
zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy wyczyścić pamięć cache.
Usuwanie poszczególnych elementów z historii wyszukiwania
Dotknij  Microsoft Edge >  >  Historia, naciśnij i przytrzymaj element, który chcesz 
usunąć, a następnie dotknij Usuń....

Wyszukiwanie w internecie
Przeszukuj sieć i sprawdzaj, co się dzieje na świecie, korzystając z wyszukiwarki Bing. Możesz 
wpisywać wyszukiwane hasła za pomocą klawiatury lub głosu.
1. Dotknij klawisza Szukaj .
2. Wpisz wyszukiwane hasło w odpowiednim polu i dotknij klawisza Enter. Możesz także 
wybrać jedno z sugerowanych dopasowań.
3. Aby zobaczyć powiązane wyniki wyszukiwania, dotknij kategorii wyników wyszukiwania u 
góry ekranu.

Zamykanie połączeń internetowych
Zamykając połączenia internetowe otwarte w tle, oszczędzasz baterię.Możesz to zrobić bez 
zamykania żadnych aplikacji.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .
2. W opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wył. .

Wskazówka: Sieci Wi-Fi automatycznie włączy się ponownie.Aby zmienić to ustawienie, 
dotknij Włącz ponownie Wi-Fi.

Zamykanie mobilnego połączenia do transmisji danych
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM i przełącz opcję Transmisja danych na Wył. .

Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym
Niedziałające połączenie internetowe
• Sprawdź połączenie danych komórkowych. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 

 Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i 
SIM i sprawdź, czy opcja Transmisja danych jest ustawiona na wartość Wł. .

• Sprawdź połączenie Wi-Fi. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj 
Wi-Fi, a następnie upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi jest ustawiona na wartość Wł.  oraz 
że masz połączenie z siecią.
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• Upewnij się, że tryb oszczędzania baterii nie jest włączony. Przesuń palcem w dół od góry 
ekranu, a następnie dotknij Wszystkie ustawienia > System > Oszczędzanie 
baterii.

• Jeśli jesteś za granicą, sprawdź, czy masz włączony roaming. Przesuń palcem od góry 
ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM oraz karty SIM, dotknij Właściwości i upewnij się, 
że opcja Opcje roamingu danych jest ustawiona na wartość korzystaj z roamingu. 
Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie 
zwiększyć koszty transmisji danych.

• Jeśli instalowane były nowe ustawienia z wiadomości SMS, odinstaluj je. Dotknij 
Pamięć > To urządzenie > Aplikacje i gry oraz elementu nowych ustawień i 
Odinstaluj.
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Rozrywka

Dowiedz się, jak oglądać filmy, słuchać muzyki i grać w gry.

Oglądanie i słuchanie
Za pomocą telefonu można oglądać filmy oraz słuchać muzyki i podkastów, będąc poza 
domem.

Odtwarzanie muzykę
Słuchaj ulubionej muzyki w dowolnym miejscu.
1. Dotknij  Muzyka Groove.
2. Aby odtworzyć, dotknij wykonawcy, albumu, utworu, gatunku muzycznego lub listy 
odtwarzania.

Wskazówka: Aby sortować utwory w celu łatwego odnajdywania odpowiednich pozycji, 
dotknij  i wybierz sposób sortowania.
Wskazówka: Aby kupić utwory do list odtwarzania, przejdź do Sklep.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Dotknij  lub .

Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, dotknij .

Zatrzymywanie odtwarzania
Dotknij . Aby zamknąć aplikację, dotknij klawisza Wstecz .
Przewijanie do przodu lub do tyłu
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Aby subskrybować podkasty i ich słuchać, w menu aplikacji dotknij 
Podkasty. W niektórych krajach lub regionach ta usługa może być niedostępna.

Subskrypcja usługi Groove Music Pass
Przejdź do www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass.
Za pomocą usługi Groove Music Pass możesz pobierać i odtwarzać nieograniczoną liczbę 
utworów i synchronizować je z Twoim telefonem, a także strumieniowo odtwarzać muzykę na 
telefonie, komputerze lub konsoli Xbox i słuchać dostosowanych kanałów radiowych.

Tworzenie listy odtwarzania
Uporządkuj utwory na listach odtwarzania, aby łatwo wybrać muzykę odpowiednią do 
Twojego nastroju.
1. Naciśnij  Muzyka Groove >  > listy odtwarzania.
2. Dotknij  Nowa lista odtwarzania i wpisz nazwę listy odtwarzania.
3. Aby dodać utwór do nowej listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj utwór, dotknij Dodaj 
do i wybierz listę odtwarzania.
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Wskazówka: Aby kupić utwory do list odtwarzania, przejdź do Sklep.

Odtwarzanie podcastu
Słuchaj ulubionych podcastów i subskrybuj je na swoim telefonie.
1. Dotknij  Podkasty.
2. Przesuń palcem do opcji KOLEKCJA.
3. Dotknij audio lub wideo, a następnie wybierz podcast, aby go słuchać lub oglądać.

Wskazówka: Aby wybrać określony odcinek podcastu, dotknij .

Subskrypcja podcastu
Dotknij podkastu, który chcesz subskrybować, i .

Wskazówka: Możesz także wyszukiwać podcasty według nazwy.

Odtwarzanie wideo
Zabieraj ze sobą ulubione pliki multimedialne — możesz oglądać filmy, gdziekolwiek jesteś.
1. Dotknij  Filmy i telewizja >  > Filmy.
2. Dotknij filmu wideo, który chcesz odtworzyć.
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Dotknij  lub .
Przewijanie do przodu lub do tyłu
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.
Oglądanie filmu w trybie pełnoekranowym
Dotknij . Jeśli film ma inny współczynnik proporcji niż ekran telefonu, zostanie przycięty w 
celu dopasowania do ekranu.
Ukrywanie paska nawigacyjnego podczas odtwarzania
Jeśli telefon obsługuje możliwość ukrywania paska nawigacyjnego, aby go ukryć i poszerzyć 
film, dotknij . Aby ponownie wyświetlić pasek nawigacyjny, dotknij . Opcja ukrywania 
paska nawigacyjnego nie jest dostępna w niektórych telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ponowne odtwarzanie filmu
Naciśnij .
Oglądanie większej liczby filmów
Możesz także kupować lub wypożyczać filmy i programy telewizyjne bezpośrednio w telefonie. 
Dotknij  Sklep > Filmy i telewizja i przejdź do filmu, który chcesz obejrzeć.
Wypożyczony film możesz obejrzeć tylko w ramach wyznaczonego okresu.

Dostosowywanie dźwięku
Wzmocnij basy lub dostosuj inne pasma, aby czerpać więcej przyjemności ze słuchania.
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Dostosowywanie dźwięku nie jest możliwe w przypadku słuchania radia FM lub korzystania 
z akcesoriów wyposażonych w Bluetooth.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Dodatki > 
korektor.
2. Aby dostosować dźwięk, przesuwaj pasma wedle własnego uznania. Możesz także wybrać 
jedno z domyślnych ustawień korektora.

Wyświetlanie zawartości ekranu za pomocą sieci Wi-Fi
Wyświetlaj materiały z ekranu telefonu za pomocą sieci Wi-Fi na kompatybilnym telewizorze, 
monitorze lub projektorze, aby oglądać je na większym ekranie.
Wyświetlanie ekranu na projektorze za pomocą Wi-Fi nie jest obsługiwane w niektórych 
modelach telefonów. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Drugie urządzenie musi obsługiwać technologię Miracast.
Wyświetlanie treści chronionych prawami autorskimi może podlegać ograniczeniom.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Ekran.
2. Dotknij Nawiąż połączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym oraz urządzenia, którego 
chcesz użyć.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Bezprzewodowe słuchanie muzyki
Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi możesz słuchać muzyki w wysokiej jakości dźwięku bez 
używania kabli.
Głośniki bezprzewodowe są sprzedawane oddzielnie. Dostępność akcesoriów różni się w 
zależności od regionu.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Urządzenia > 
NFC.
2. Przełącz opcję Dotknij, aby udostępnić na Wł. .
Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.
3. Dotknij obszarem NFC głośnika obszaru NFC telefonu. Głośnik połączy się z telefonem 
automatycznie. Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o 
dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Wskazówka: Możesz także używać funkcji Bluetooth. Przesuń palcem od góry ekranu 
w dół, naciśnij i przytrzymaj , przełącz opcję Stan na wartość Wł. , a następnie 
powiąż telefon z głośnikiem.
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Radio
Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Słuchanie radia
Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w podróży.
Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć 
na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. 
Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 102

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


Zestawy słuchawkowe mogą być sprzedawane osobno.
1. Dotknij  Radio FM.
2. Dotknij , aby rozpocząć odtwarzanie.
Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji
Po prostu przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na pasku częstotliwości.
Słuchanie radia przez głośnik
Dotknij  > przełącz na głośnik. Zestaw słuchawkowy musi wciąż być podłączony do 
telefonu.
Zamykanie aplikacji Radio FM
Dotknij , aby zatrzymać odtwarzanie. Dotknij klawisza Wstecz , aby zamknąć aplikację.

Zapisywanie stacji radiowej
Zapisz swoje ulubione stacje radiowe, aby móc je później łatwo znaleźć.
Radio FM jest obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć 
na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Dotknij  Radio FM.
2. Aby zapisać aktualnie słuchaną stację, naciśnij .
Wyświetlanie listy zapisanych stacji
Dotknij  Radio FM > .
Usuwanie stacji z listy
Dotknij  Radio FM > .

Synchronizowanie muzyki i filmów między telefonem a 
komputerem
Jeśli przechowujesz na swoim komputerze pliki muzyczne lub wideo i chcesz mieć do nich 
dostęp ze swojego telefonu, użyj kabla USB, aby zsynchronizować multimedia między Twoim 
telefonem a komputerem.
1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie 
Znajdź, a następnie przeciągnij utwory oraz filmy do telefonu.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7, 
Windows 8 lub Windows 8.1, możesz również skorzystać z aplikacji Windows Phone. 
Systemy operacyjne Windows 8 i Windows 8.1 automatycznie instalują aplikację po 
podłączeniu telefonu do komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
support.microsoft.com.
Wskazówka: Jeśli masz komputer Mac, do przenoszenia swoich zdjęć i filmów możesz 
użyć aplikacji Lumia Photo Transfer na komputery Mac. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-
transfer-for-mac/.
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Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj 
się z poniższą tabelą:

Aplikacja 
Windows 
Phone

Aplikacja 
komputero
wa 
Windows 
Phone

Aplikacja 
Lumia 
Photo 
Transfer na 
komputery 
Mac (tylko 
zdjęcia i 
filmy)

Eksplorator 
Windows

Windows 10 x

Windows 8 i 8.1 x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows 
Vista/XP

x

Mac x

Gry
Pobieraj gry i graj w nie w telefonie.
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Pobieranie nowej gry
Aby pobrać i zainstalować nowe gry w telefonie, przejdź do witryny Sklep.
1. Dotknij  Sklep >  > Gry.
2. Przejrzyj ofertę, a następnie dotknij gry, którą chcesz pobrać.
3. Jeśli gra ma cenę, dotknij jej, a jeśli dostępne jest bezpłatne demo gry, dotknij Bezpłatne 
demo, aby wypróbować ją bezpłatnie przez określony czas. Jeśli dany element jest bezpłatny, 
dotknij Bezpłatne.

Wskazówka: Aby odinstalować grę, na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do 
menu aplikacji, dotknij gry i ją przytrzymaj, a następnie dotknij Odinstaluj.

Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego.
Wybór materiałów dozwolonych do pobierania dla dzieci
Jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu z systemem Windows Phone 8.1 lub Windows 10 
Mobile, możesz zarządzać pobieranymi grami i aplikacjami oraz ustawieniami w witrynie Moja 
rodzina. Aby skonfigurować usługę Moja rodzina, otwórz stronę account.microsoft.com/
family, zaloguj się na konto Microsoft i dodaj do usługi Moja rodzina konto swojego dziecka, 
wysyłając zaproszenie na jego adres e-mail. Po zaakceptowaniu zaproszenia przez dziecko 
będzie można zmienić ustawienia na jego koncie.

Na stronie Moja rodzina możesz dodać do rodziny kolejnego rodzica. Oboje rodzice mogą 
zarządzać ustawieniami dziecka, ale nie mogą zmieniać ustawień sobie nawzajem.
Możesz wybrać, które kategorie gier będą widoczne dla dziecka, a także gry i materiały 
dostępne dla niego do pobrania. Zaloguj się na konto Moja rodzina i zmień ustawienia konta 
swojego dziecka. Możesz także zablokować dziecku możliwość pobierania jakichkolwiek gier 
i aplikacji.
Jeśli Twoje dziecko ma 12 lat lub mniej, konieczne może być podanie danych ważnej karty 
kredytowej w celu potwierdzenia, że jesteś rodzicem. Twoja karta nie zostanie obciążona 
żadnymi opłatami ani nie zapiszemy jej numeru. Wiek określający pełnoletność różni się w 
zależności od kraju i regionu.
Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień konta Moja rodzina, przejdź do 
account.microsoft.com/family.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i 
dostępności usługi, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie 
support.microsoft.com.
Dostępność aplikacji i gier może zależeć od wieku dziecka.
Usługa Xbox nie obsługuje kont dzieci w niektórych krajach lub regionach, w których dostępne 
są telefony z systemem Windows.

Granie w grę
Telefon z systemem Windows świetnie nadaje się do grania w gry. Nieważne, czy chcesz się 
trochę odprężyć, czy przeżyć małą przygodę — wybierasz swój ulubiony sposób rozrywki. 
Usługa Xbox firmy Microsoft umożliwia śledzenie wyników gier i osiągnięć. Pozwala także 
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śledzić aktualizacje znajomych, dzięki czemu granie na telefonie to prawdziwie 
społecznościowa rozrywka.
Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji i dotknij gry.
Pobieranie większej liczby gier
Dotknij  Sklep >  > Gry.
Wznawianie gry
W przypadku powrotu do gry w samej grze może być widoczna ikona wznawiania. Jeśli nie, 
dotknij ekranu.
Udzielaj się społecznościowo dzięki aplikacji Xbox
Dotknij  Xbox.
W aplikacji Xbox możesz dzielić wrażenia z gier ze znajomymi. Możesz też sprawdzać, w jakie 
gry grają, a także wyświetlać ich posty, transmisje i osiągnięcia w kanale aktywności. Jeśli nie 
masz jeszcze konta Xbox, możesz je utworzyć w aplikacji.

Wskazówka: Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji Xbox , możesz ją pobrać z usługi 
Sklep.

Sterowanie Xbox One za pomocą telefonu
Steruj konsolą Xbox One za pomocą telefonu dzięki aplikacji Xbox SmartGlass.
Jeśli w Twoim telefonie nie ma aplikacji Xbox SmartGlass, możesz ją pobrać z witryny 
www.microsoft.com.
Upewnij się, że zalogowano się do tego samego konta Microsoft lub Xbox Live jednocześnie 
na telefonie i konsoli. Możesz podłączyć urządzenie do kompatybilnej konsoli Xbox One za 
pomocą sieci Wi-Fi lub połączenia danych mobilnych.
Podłączanie do konsoli Xbox One
1. Dotknij  Xbox SmartGlass.
2. Dotknij  i wybierz konsolę, do której chcesz podłączyć urządzenie.

Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć konsoli na liście, wpisz adres IP konsoli i dotknij 
Połącz. Upewnij się, że w ustawieniach konsoli Xbox umożliwiono połączenie konsoli z 
urządzeniem SmartGlass.
Wskazówka: Jeśli chcesz oglądać programy telewizyjne, dotknij Cable/TV, aby móc 
używać telefonu jako pilota.

Granie w grę
Dotknij  Xbox SmartGlass, dotknij gry oraz Odtwórz w Xbox One i używaj telefonu jako 
urządzenia sterującego.
Zmiana ustawień Xbox One SmartGlass
Dotknij  Xbox SmartGlass > . Możesz między innymi przeglądać swój profil, szukać 
znajomych, sprawdzać wyniki gier i przeglądać wiadomości otrzymane od znajomych graczy.
Wyszukiwanie gier i aplikacji
Dotknij  Xbox SmartGlass > .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 106

https://www.microsoft.com/store/apps/xbox-one-smartglass/9wzdncrfhwn0


Aplikacje lifestylowe i usługi
Bądź na bieżąco z wiadomościami ze świata dzięki podglądowi na telefonie.
Aby korzystać z usług, potrzebne jest połączenie internetowe. Jeśli potrzebujesz informacji na 
temat możliwych kosztów transmisji danych, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
Zaloguj się do konta Microsoft, aby w pełni korzystać z usług.
W niektórych krajach lub regionach część usług może być niedostępnych.

Obserwowanie giełdy
Sprawdź, co się dzieje na giełdzie za pomocą aplikacji Finanse.
1. Dotknij  Finanse.
2. Aby sprawdzić aktualne kursy wymiany walut, dotknij  >  Rynki.
Obserwowanie ulubionych giełd
Dotknij  >  Obserwowane >  i wyszukaj, co chcesz obserwować.

Na bieżąco z nowościami
Sprawdź najnowsze wiadomości od ulubionych źródeł.
1. Dotknij  Wiadomości.
2. Aby dodać temat, który Cię interesuje, dotknij  >  Personalizacja tematyki, wybierz 
kategorię i dotknij  przy temacie, który chcesz dodać.

Wskazówka: Aby wyszukać temat, dotknij .

Możesz teraz czytać artykuły na wybrane tematy w widoku Moje wiadomości.
Wskazówka: Chcesz mieć najważniejsze tematy u góry listy? Dotknij  > 
Personalizacja tematyki > Moje zainteresowania, naciśnij i przytrzymaj  przy 
temacie, który chcesz przenieść, i przeciągnij go w nowe miejsce.

Sprawdzanie najnowszej prognozy pogody
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, sprawdź obecne warunki pogodowe lub 
prognozy na kolejne dni.
1. Dotknij  Pogoda.
2. Aby uzyskać więcej szczegółów, przesuń palcem w górę.

Wskazówka: Aby sprawdzić prognozę dla Twojej lokalizacji na następne dziesięć dni, 
przesuń palcem w lewo na suwaku dat.
Wskazówka: Aby uzyskać więcej szczegółów dla innej daty, dotknij jej i przesuń palcem 
w górę.
Wskazówka: Aby szybko sprawdzić pogodę w innych miejscach, zapisz ważne 
lokalizacje w ulubionych. Dotknij  >  Miejsca >  i dodaj lokalizację.
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Obserwowanie ulubionych informacji sportowych
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wynikami sportowymi, gdziekolwiek jesteś.
1. Dotknij  Sport.
2. Dotknij  oraz kategorii.
3. Aby znaleźć inne kategorie, dotknij  >  Więcej dyscyplin.

Wskazówka: Aby łatwo obserwować swoją ulubioną drużynę lub dyscyplinę sportu, 
dodaj ją do aplikacji Ulubione. Dotknij  >  Ulubione >  i wyszukaj drużynę lub 
dyscyplinę sportu.

Śledzenie codziennej aktywności
Czujnik danych w ruchu umieszczony w telefonie umożliwia śledzenie Twojej codziennej 
aktywności, np. odwiedzanych miejsc lub liczby kroków, które robisz w ciągu dnia.
Do monitorowania swojej codziennej aktywności użyj aplikacji Microsoft Health lub pobierz 
inną aplikację fitness z usługi Sklep i zezwól jej na używanie danych śledzenia ruchu 
telefonu. Dane ruchu nie są obsługiwane we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Aby zezwolić aplikacjom, np. aplikacjom fitness, na dostęp do danych dotyczących 
lokalizacji i przyspieszeniomierza, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  Dodatki > Dane o ruchu Lumia.
2. Przełącz opcję Odwiedzone miejsca na wartość Wł. .
Telefon będzie teraz gromadził dane na temat Twoich odwiedzanych miejsc i pokonywanych 
tras.
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Biuro

Nie trać dostępu do swoich dokumentów, kiedy jesteś w podróży. Dowiedz się, jak korzystać 
z aplikacji pakietu Office.

Praca z aplikacją Word
Program Word umożliwia pracę nad dokumentami w podróży.
Do edytowania plików jest potrzebne konto Microsoft.
Edytowanie istniejącego dokumentu
1. Dotknij  Word.
2. Dotknij  Przeglądaj i przejdź do pliku programu Word, który chcesz edytować.
3. Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce.
4. Aby wyświetlić podziały stron w dokumencie, dotknij . Aby wrócić do widoku 
pełnoekranowego, dotknij .
Program Word zapisuje pliki automatycznie, więc nie musisz tego robić. Pliki można znaleźć 
w usłudze OneDrive.

Wskazówka: Jeśli chcesz zapisać dokument w telefonie, dotknij  > Zapisz, wybierz 
lokalizację pliku, a następnie dotknij , wpisz nazwę pliku i dotknij .

Tworzenie nowego dokumentu
Dotknij  Word >  Nowy.
Wyszukiwanie tekstu w dokumencie
W otwartym pliku dotknij  u góry ekranu i wpisz wyszukiwane hasło. Aby przejść do 
następnego lub poprzedniego dopasowania w dokumencie, dotknij  lub . Aby wyświetlić 
zaawansowane opcje wyszukiwania, dotknij .
Wstawianie tabeli, obrazu lub innego elementu w dokumencie
W otwartym pliku dotknij miejsca, w którym chcesz dodać element, i dotknij  >  > Insert 
oraz odpowiedniej opcji.
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Zmiana czcionki lub formatowania
W otwartym pliku dotknij  >  > Strona główna oraz odpowiedniej opcji.

Praca z aplikacją Excel
Nie musisz iść do biura, aby być na bieżąco z wynikami. Za pomocą programu Excel możesz 
tworzyć nowe arkusze kalkulacyjne, edytować istniejące i udostępniać efekty swojej pracy w 
witrynie SharePoint.
Do edytowania plików jest potrzebne konto Microsoft.
Edytowanie istniejącego dokumentu programu Excel
1. Dotknij  Excel.
2. Dotknij  Przeglądaj i przejdź do pliku programu Excel, który chcesz edytować.
3. Aby przełączyć się na inną kartę arkusza, dotknij nazwy arkusza u dołu.
4. Aby dodać nowy arkusz, dotknij .

Wskazówka: Aby zmienić nazwę lub kolor nowego arkusza, dotknij nazwy arkusza.

Program Excel zapisuje pliki automatycznie, więc nie musisz tego robić. Pliki można znaleźć w 
usłudze OneDrive.

Wskazówka: Jeśli chcesz zapisać arkusz w telefonie, dotknij  > Zapisz, wybierz 
lokalizację pliku, a następnie dotknij , wpisz nazwę pliku i dotknij .

Tworzenie nowego skoroszytu
Dotknij  Excel >  Nowy.
Dodawanie wiersza lub kolumny
W otwartym pliku dotknij nagłówka wiersza lub kolumny oraz Insert.

Wskazówka: Aby przenieść wiersz lub kolumnę, naciśnij i przytrzymaj nagłówek wiersza 
lub kolumny, a następnie przeciągnij go do nowej lokalizacji. Wiersze i kolumny można 
także wycinać, kopiować, czyścić, usuwać i ukrywać. Dotknij odpowiedniego nagłówka i 
opcji.

Dodawanie komentarza do komórki
W otwartym pliku dotknij  >  > Przegląd >  komentarz, wpisz komentarz i dotknij 
Gotowe.

Wskazówka: Aby wyświetlić wszystkie komentarze w arkuszu, dotknij  Pokaż 
komentarze.

Stosowanie filtrów w komórkach
W otwartym pliku dotknij  >  > Strona główna >  oraz odpowiednich opcji.
Formatowanie zawartości komórek i obramowania
Dotknij kolejno komórki,  >  > Strona główna oraz odpowiedniej opcji.
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Praca z aplikacją PowerPoint
Program PowerPoint umożliwia nanoszenie ostatnich poprawek do prezentacji w drodze na 
spotkanie.
Do edytowania plików jest potrzebne konto Microsoft.
Edytowanie istniejącej prezentacji
1. Dotknij  PowerPoint.
2. Dotknij  Przeglądaj i przejdź do pliku programu PowerPoint, który chcesz edytować.
3. Aby przeglądać slajdy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo.

Wskazówka: Aby przejść do określonego slajdu, dotknij jego miniatury.

4. Aby dodać slajd, dotknij .
Wskazówka: Aby pomniejszyć lub powiększyć widok, zsuń lub rozsuń palce.

Program PowerPoint zapisuje pliki automatycznie, więc nie musisz tego robić. Pliki można 
znaleźć w usłudze OneDrive.

Wskazówka: Jeśli chcesz zapisać dokument w telefonie, dotknij  > Zapisz, wybierz 
lokalizację pliku, a następnie dotknij , wpisz nazwę pliku i dotknij .

Tworzenie nowej prezentacji
Dotknij  PowerPoint >  Nowy.
Zmiana czcionki i dodawanie punktorów
W otwartym pliku dotknij  >  > Strona główna oraz odpowiedniej opcji.
Wstawianie tabeli, obrazu lub innego elementu
W otwartym pliku dotknij  >  > Insert oraz odpowiedniej opcji.
Wybór motywu tła
W otwartym pliku dotknij  >  > Projektowanie i wybierz motyw.
Układanie slajdów
Naciśnij i przytrzymaj miniaturę slajdu, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go do 
nowej lokalizacji.

Wskazówka: Aby wyciąć, wkleić, skopiować, usunąć lub ukryć aktualny slajd, dotknij 
wyróżnionej miniatury i wybierz odpowiednią czynność.

Dodawanie notatek do slajdu
Dotknij .
Wyświetlanie prezentacji jako pokazu slajdów
Aby rozpocząć pokaz slajdów, po otwarciu pliku dotknij . Aby wyświetlić więcej opcji slajdów, 
dotknij  >  > Pokaz slajdów. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij góry ekranu oraz 

.
Wskazówka: Aby wskazać na konkretne części slajdu, naciśnij slajd i przytrzymaj go. 
Możliwe będzie przesuwanie po slajdzie czerwonej kropki.
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Pisanie notatki w programie OneNote
Notatki zapisane na papierze łatwo zgubić. Warto je tworzyć w programie OneNote. Dzięki 
temu będą one zawsze pod ręką. Możesz również synchronizować notatki z usługą OneDrive 
oraz wyświetlać i edytować je za pomocą programu OneNote w telefonie, na komputerze lub 
w trybie online w przeglądarce internetowej.
Do korzystania z programu OneNote jest potrzebne konto Microsoft.
1. Dotknij  OneNote > .
2. Napisz notatkę.

Wskazówka: Aby zapisać notatkę za pomocą głosu, dotknij  nad klawiaturą. Gdy 
telefon poinformuje Cię, że słucha, wypowiedz swoją notatkę.

3. Aby sformatować tekst, np. zmienić czcionkę lub dodać punktory, użyj ikon na pasku 
narzędzi nad klawiaturą.

Wskazówka: Aby dodać łącze, dotknij  > , wpisz tekst łącza i dodaj adres 
internetowy.

Dodawanie załącznika do notatki
Aby dodać załącznik, dotknij  i przejdź do pliku.

Korzystaj z telefonu jak z komputera przy użyciu funkcji Continuum
Dzięki funkcji Continuum telefon zyskuje możliwości zbliżone do komputera. Możesz grać i 
pracować na dużym ekranie, i wciąż korzystać z telefonu w inny sposób.
Funkcja Continuum nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Do podłączenia urządzeń przy użyciu funkcji Continuum jest potrzebna stacja dokująca 
Microsoft Display Dock (sprzedawana osobno).
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Dzięki funkcji Continuum możesz podłączyć telefon do monitora, klawiatury i myszy 
znajdujących się w pobliżu. Mając do dyspozycji taką kombinację, możesz na przykład:
• Korzystać z aplikacji pakietu Office i wygodnie surfować po interecie
• Grać w gry mobilne i oglądać filmy na dużym ekranie
• Uruchamiać jednocześnie różne aplikacje na telefonie i drugim ekranie
Do podłączenia telefonu do ekranu zewnętrznego użyj stacji Display Dock. Klawiaturę i myszkę 
można również podłączyć za pomocą stacji Display Dock lub przez Bluetooth.
Dotknij  Continuum i wykonaj instrukcje, aby skonfigurować połączenie.

Podłączanie urządzeń przy użyciu funkcji Continuum
Podłącz telefon do monitora, klawiatury i myszy znajdujących się w pobliżu i korzystaj z niego 
jak z komputera.
Funkcja Continuum nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Do podłączenia urządzeń przy użyciu funkcji Continuum jest potrzebna stacja dokująca 
Microsoft Display Dock (sprzedawana osobno).
1. Podłącz stację Display Dock do źródła zasilania.
2. Podłącz monitor lub telewizor do stacji Display Dock przy użyciu kabla HDMI lub Display 
Port.
3. Podłącz telefon do złącza znajdującego się z przodu stacji Display Dock.
Zaświeci się biała lampka wskaźnika.

Wskazówka: Oba końce kabla USB-C są jednakowe, więc nie musisz martwić się o ich 
dopasowanie.

4. Dotknij  Continuum, wybierz sposób połączenia i wykonaj wyświetlane instrukcje.
Na ekranie zewnętrznym pojawi się widok pulpitu.

Wskazówka: Aby oddzielnie sterować wyświetlaczami, możesz bezprzewodowo 
podłączyć mysz i klawiaturę lub użyć stacji Display Dock.

Praca z funkcją Continuum
Funkcja Continuum umożliwia podłączenie drugiego ekranu i używanie telefonu jak 
komputera. Możesz uruchomić dwie aplikacje jednocześnie — jedną na ekranie telefonu, a 
drugą w widoku komputera na ekranie zewnętrznym.
Dotknij  Continuum i wykonaj instrukcje, aby połączyć telefon z monitorem lub 
telewizorem. Aplikacja Continuum zmienia ekran telefonu w płytkę dotykową, za pomocą 
której możesz kontrolować ekran zewnętrzny. Dotknięcie powoduje otwarcie lub wybór 
elementu, a przesuwanie dwoma palcami — przewijanie.
Po podłączeniu myszy i klawiatury możesz klikać elementy i pisać tekst na ekranie 
zewnętrznym, zamiast dotykać ekranu telefonu.
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Telefon ładuje się, gdy jest podłączony do stacji Microsoft Display Dock.
Funkcja Continuum nie jest obsługiwana we wszystkich telefonach. Informacje o dostępności 
można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Otwieranie aplikacji na ekranie zewnętrznym
1. Dotknij  w widoku komputera na ekranie zewnętrznym.
Menu startowe, które się otworzy, będzie takie jak ekran startowy Twojego telefonu. Niektóre 
aplikacje mogą być jednak wyszarzone. To oznacza, że nie można ich uruchomić w widoku 
komputera funkcji Continuum.
2. Dotknij aplikacji na ekranie startowym lub w menu aplikacji.
Aplikacja jest zoptymalizowana pod kątem większego rozmiaru i rozdzielczości ekranu 
zewnętrznego.
Dopóki aplikacja Continuum jest otwarta, możesz kontrolować ekran zewnętrzny za pomocą 
telefonu. Jeśli chcesz używać telefonu w zwykły sposób, przejdź do innego widoku. Wszelkie 
aplikacje otwarte w widoku komputera pozostaną otwarte.

Wskazówka: Aby szybko otworzyć aplikację Continuum, gdy jest połączona, dotknij 
pasku stanu telefonu u góry ekranu.

Oddzielne sterowanie ekranami
Podłącz mysz i klawiaturę, używając stacji Display Dock lub bezprzewodowo przez Bluetooth.
Teraz możesz sterować widokiem komputera ekranu zewnętrznego za pomocą myszy i 
klawiatury, wykonując inne czynności na telefonie. Możesz przykładowo napisać dokument 
programu Word na większym ekranie, sprawdzając wiadomości w telefonie.

Używanie kalkulatora
Zapomnij o noszeniu kalkulatorów kieszonkowych. Telefon jest wyposażony w kalkulator z 
przelicznikiem jednostek.
Dotknij  Kalkulator.
Przełączanie typów kalkulatora
Dotknij  Kalkulator >  oraz typu kalkulatora.
Korzystanie z przelicznika
Dotknij  Kalkulator >  oraz typu przelicznika.
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Zarządzanie telefonem i łączność

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenie z siecią, podłączać 
akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować 
oprogramowanie.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu
Bądź zawsze na bieżąco — bezprzewodowo aktualizuj oprogramowanie i aplikacje telefonu, 
aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może 
także poprawić wydajność telefonu.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy 
bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.
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Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać 
urządzenia nawet do połączeń alarmowych do momentu zakończenia instalacji i 
ponownego uruchomienia urządzenia.

Domyślnie telefon pobierze automatycznie dostępne aktualizacje, o ile zezwalają na to 
ustawienia transmisji danych. Gdy telefon wyświetli powiadomienie o udostępnieniu 
aktualizacji, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na jego ekranie. Jeśli 
w telefonie brakuje miejsca, być może konieczne będzie przeniesienie aplikacji, zdjęć i innych 
materiałów na kartę pamięci. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. 
Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.

Wskazówka: Domyślnie telefon automatycznie aktualizuje aplikacje i inne elementy, 
gdy jest podłączony do sieci Wi-Fi. 

Po zainstalowaniu aktualizacji przejdź do aplikacji Lumia Pomoc i wskazówki lub strony 
pomocy technicznej, aby zobaczyć nowy podręcznik użytkownika.

Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN
Połączenie VPN (wirtualnej sieci prywatnej) może być konieczne, aby uzyskać dostęp do 
zasobów firmowych, takich jak intranet lub poczta korporacyjna. Możesz też korzystać z usługi 
VPN do celów prywatnych.
Aby uzyskać szczegóły konfiguracji VPN, skontaktuj się z administratorem sieci służbowej lub 
przejdź na stronę Sklep w celu pobrania aplikacji do obsługi VPN i zapoznania się z 
dodatkowymi informacjami o usłudze.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > VPN.
2. Aby dodać profil VPN, dotknij  Dodaj połączenie VPN.
3. Wpisz informacje profilowe zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora IT lub 
usługodawcy VPN.
Telefon automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy będzie to konieczne.
Edycja profilu VPN
Dotknij profilu oraz Właściwości > Edytuj, a następnie odpowiednio zmień informacje.
Usuwanie profilu VPN
Dotknij profilu oraz Usuń.

Wi-Fi
Więcej informacji na temat korzystania z połączenia Wi-Fi.

Łączenie z siecią Wi-Fi
Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania dostępu do internetu. Przebywając 
poza domem, możesz łączyć się z sieciami Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak biblioteki 
czy kafejki internetowe.
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Telefon co jakiś czas sprawdza dostępność połączeń i informuje o nich. Powiadomienie jest 
wyświetlane przez chwilę u góry ekranu. Aby zarządzać połączeniami sieci Wi-Fi, wybierz 
powiadomienie.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj  Wi-Fi.
2. W opcji Sieci Wi-Fi wybierz ustawienie Wł. .
3. Wybierz połączenie, z którego chcesz korzystać.
Aktywne połączenie z siecią Wi-Fi sygnalizuje ikona  na pasku stanu u góry ekranu.

Wskazówka: Jeśli chcesz śledzić lokalizacje, gdy sygnały satelitarne nie są dostępne, np. 
w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami, włącz sieć Wi-Fi w celu zwiększenia 
dokładności ustalania pozycji.
Uwaga: W niektórych krajach możliwość korzystania z sieci Wi-Fi może być ograniczona. 
W UE, na przykład, można korzystać z sieci Wi-Fi w pomieszczeniach w zakresie 
częstotliwości 5150–5350 MHz, natomiast w USA i Kanadzie w zakresie 5,15–5,25 GHz. 
W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Zamykanie połączenia
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , a następnie przełącz opcję 
Sieci Wi-Fi na wartość Wył. .

Wskazówka: Telefon może automatycznie połączyć się z powrotem z siecią Wi-Fi. Aby 
zmienić czas automatycznego ponownego połączenia lub ręcznie włączyć sieć Wi-Fi, 
zmień ustawienie Włącz ponownie Wi-Fi.

Łączenie za pomocą czujnika sieci Wi-Fi
Łącz się z hotspotami publicznej sieci Wi-Fi za pomocą aplikacji Czujnik sieci Wi-Fi.
Czujnik sieci Wi-Fi łączy telefon z hotspotem publicznej sieci Wi-Fi i akceptuje warunki 
korzystania z usługi, jeżeli jest to wymagane. Jeśli chcesz, Czujnik sieci Wi-Fi może także 
udostępniać Twoje informacje kontaktowe.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj  Wi-Fi, a następnie dotknij 
Czujnik sieci Wi-Fi.
2. Aby łączyć się z otwartymi hotspotami, przełącz opcję Łącz z proponowanymi otwartymi 
hotspotami na wartość Wł. .
3. Aby łączyć się z sieciami udostępnianymi przez znajomych, przełącz opcję Łącz z sieciami 
udostępnionymi przez moje kontakty na wartość Wł. .

NFC
Zwiedzaj miejsca w pobliżu. Dotknij akcesoriów, aby je podłączyć, albo dotknij znaczników, 
aby zadzwonić do kogoś lub wyświetlić witrynę internetową. Technologia Near Field 
Communication (NFC) sprawia, że komunikacja jest łatwa i przyjemna.

Wprowadzenie do NFC
Włącz w telefonie funkcje NFC i korzystaj z opcji udostępniania materiałów oraz łączenia 
urządzeń za pomocą dotykania.
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Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dzięki NFC możesz również:
• Nawiązać połączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth, które obsługują 

technologię NFC, takimi jak zestaw słuchawkowy lub głośniki bezprzewodowe.
• Wysyłaj materiały, takie jak kontakty lub zdjęcia, na telefon znajomego, komputer lub 

tablet z oprogramowaniem Windows 8 lub nowszym
• Dotykać znaczników, aby pobrać więcej materiałów do telefonu lub uzyskać dostęp do 

usług online.
• Dokonać płatności za pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez 

usługodawcę sieciowego.
Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, przy obiektywie aparatu. Dotknij innych telefonów, 
akcesoriów, znaczników lub czytników obszarem NFC.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Urządzenia > 
NFC.
2. Przełącz opcję Dotknij, aby udostępnić na wartość Wł. .

Wskazówka: Przed użyciem funkcji NFC upewnij się, że ekran i klawisze są odblokowane.

Włączanie funkcji płatności NFC
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Urządzenia > 
NFC, a następnie przełącz opcję Dotknij, aby zapłacić na wartość Wł. .

Nawiązywanie połączenia z akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC
Chcesz skorzystać z możliwości obsługi bez użycia rąk? Użyj zestawu słuchawkowego. A może 
chcesz słuchać muzyki przy użyciu głośników bezprzewodowych? Wystarczy dotknąć 
kompatybilnego akcesorium telefonem.
Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dotknij obszaru NFC akcesorium obszarem NFC swojego telefonu i postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Akcesoria są sprzedawane osobno. Dostępność akcesoriów różni się w zależności od regionu.
Rozłączanie akcesorium
Ponownie dotknij obszaru NFC akcesorium.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.

Czytanie znaczników NFC
Znaczniki NFC mogą zawierać informacje, takie jak adres internetowy, numer telefonu czy 
wizytówkę. Wystarczy nacisnąć, aby wyświetlić potrzebne informacje.
Funkcja NFC jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje na temat dostępności tej 
funkcji znajdują się pod adresem www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
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Dotknij znacznika obszarem NFC telefonu.

Dokonywanie płatności za pośrednictwem telefonu
Nie masz przy sobie portfela? Nic nie szkodzi — możesz dokonać płatności lub kupić bilet za 
pośrednictwem telefonu, jeśli taka usługa jest zapewniana przez usługodawcę sieciowego.
Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
W niektórych regionach funkcja ta może być niedostępna. Jeśli potrzebujesz informacji o 
dostępności, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym. Usługi są powiązane z Twoją kartą SIM. 
Konieczne jest posiadanie subskrypcji danej usługi i aplikacji usługodawcy zainstalowanej w 
usłudze Portfel.
1. Aby aktywować usługę, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.
2. Aby dokonać płatności, dotknij czytnika obszarem NFC swojego telefonu. Usługodawca 
może poprosić o potwierdzenie płatności.

Uwaga: Aplikacje i usługi służące do dokonywania płatności i biletowania pochodzą od 
firm zewnętrznych. Microsoft Mobile nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w odniesieniu do takich aplikacji i usług, w tym w odniesieniu do 
obsługi, funkcjonalności, transakcji lub utraty wartości pieniężnej. Po naprawie 
urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja aplikacji płatności 
lub biletowania. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja 
i aktywacja dodanych kart oraz aplikacji płatności lub biletowania.

Bluetooth
Telefon można bezprzewodowo podłączyć do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak 
telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i zestawy samochodowe. Można także przesyłać 
zdjęcia do kompatybilnych telefonów i na komputery.

Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego
Za pomocą bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (sprzedawanego osobno) możesz 
rozmawiać przez telefon bez użycia rąk — nie musisz już przerywać pracy przy komputerze, 
gdy prowadzisz rozmowę.
Ponieważ urządzenia wyposażone w funkcję Bluetooth komunikują się ze sobą za 
pośrednictwem fal radiowych, nie muszą znajdować się na otwartej przestrzeni. Jednak 
odległość między urządzeniami Bluetooth nie może przekraczać 10 metrów, a połączenie 
może być zakłócane przez przeszkody, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne.
Aby powiązane urządzenia mogły łączyć się z telefonem, konieczne jest włączenie funkcji 
Bluetooth. Pozostałe urządzenia mogą wykryć telefon tylko wtedy, gdy włączony jest widok 
ustawień funkcji Bluetooth.
Nie powiązuj telefonu z nieznanymi urządzeniami ani nie akceptuj ich żądań nawiązania 
połączenia. W ten sposób ochronisz telefon przed szkodliwym oprogramowaniem.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 119

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


2. Przełącz opcję Stan na wartość Wł. .
3. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony.
Może być konieczne rozpoczęcie procesu powiązywania z zestawu słuchawkowego. 
Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.
4. Aby powiązać telefon z zestawem słuchawkowym, dotknij zestawu słuchawkowego na liście 
wykrytych urządzeń Bluetooth.
5. Może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w 
podręczniku użytkownika zestawu słuchawkowego.

Wskazówka: Te instrukcje mają zastosowanie także w przypadku innych akcesoriów 
Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj , a następnie dotknij 
podłączonego zestawu słuchawkowego na liście.
Po ponownym włączeniu zestawu słuchawkowego połączenie zostanie automatycznie 
nawiązane. Aby usunąć powiązanie, po odłączeniu zestawu słuchawkowego dotknij go na 
liście urządzeń Bluetooth i przytrzymaj, a następnie dotknij Usuń.

Łączenie się z telefonem znajomego przez Bluetooth
Korzystaj z funkcji Bluetooth, aby, między innymi, łączyć się bezprzewodowo z telefonem 
znajomego i udostępniać zdjęcia.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .
2. Upewnij się, że w obu telefonach jest włączony interfejs Bluetooth.
3. Upewnij się, że oba telefony są widoczne dla innych urządzeń. Aby Twój telefon był 
widoczny dla innych telefonów, aktywny musi być widok ustawień Bluetooth.
4. Zostaną wyświetlone telefony z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu urządzenia. 
Dotknij nazwy telefonu, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij Paruj.
5. Jeśli inny telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go lub zaakceptuj kod.
Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz 
pierwszy.

Wysyłanie materiałów przy użyciu Bluetooth
Jeśli chcesz udostępnić treści lub wysłać przyjacielowi zdjęcia, użyj funkcji Bluetooth i wyślij 
elementy na kompatybilne urządzenia.

Można korzystać z kilku połączeń Bluetooth jednocześnie. Na przykład, korzystając z zestawu 
słuchawkowego Bluetooth, można nadal wysyłać materiały do innego urządzenia.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie naciśnij i przytrzymaj .
2. Przełącz opcję Stan na wartość Wł. .
3. Dotknij , wybierz materiały, które chcesz wysłać, a następnie dotknij  >  Bluetooth.
Na przykład, w aplikacji Zdjęcia dotknij , wybierz zdjęcie i dotknij  >  Bluetooth.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 120



4. Naciśnij urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Zostaną wyświetlone urządzenia z funkcją 
Bluetooth, które znajdują się w zasięgu telefonu.
5. Jeśli inne urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Ustawiany samodzielnie 
kod dostępu należy wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest 
stały. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.
Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz 
pierwszy.
Lokalizacja odebranych plików zależy od drugiego urządzenia. Szczegółowe instrukcje 
znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.
Jeśli drugim urządzeniem jest także telefon Lumia, odebrane pliki zostaną zapisane w 
aplikacjach, do których przynależą. Na przykład zdjęcia są zapisywane w aplikacji Zdjęcia.

Ustawianie w telefonie trybu jazdy samochodem
Tryb jazdy samochodem pomaga zminimalizować rozpraszanie uwagi, dzięki czemu możesz 
skoncentrować się na prowadzeniu samochodu.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Tryb samochodowy > Dalej.
2. Aby ustawić w telefonie ignorowanie połączeń, ustaw opcję Ignoruj połączenia na Wł. 

. Aby ustawić w telefonie ignorowanie wiadomości SMS, ustaw opcję Ignoruj SMS-y na Wł. 

.
3. Dotknij Dalej.
4. Aby wysyłać automatyczną wiadomość SMS z wyjaśnieniem, dlaczego nie możesz odebrać 
połączenia lub odpowiedzieć na wiadomość SMS, ustaw Odpowiedzi SMS na połączenia 
bądź Odpowiedzi SMS na SMS-y lub obie te opcje na Wł. . Aby edytować wiadomość, 
dotknij pola tekstowego.
5. Dotknij kolejno Dalej > Dodaj urządzenie i urządzenia Bluetooth, z którym łączysz telefon 
podczas jazdy, takiego jak zestaw słuchawkowy.
Tryb jazdy uruchamia się automatycznie po połączeniu się telefonu z dodanym urządzeniem.

Zmiana nazwy urządzenia
Możesz zmienić nazwę swojego urządzenia, aby ułatwić jego identyfikację podczas łączenia 
z innymi urządzeniami przez Bluetooth.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Informacje > Edytuj nazwę.
2. Zmień domyślną nazwę na inną. Domyślną nazwą jest zazwyczaj Windows Phone.
Nazwa telefonu używana przez technologię Bluetooth telefonu jest taka sama jak nazwa 
urządzenia.

Pamięć i przechowywanie
Zobacz, jak zarządzać aplikacjami, plikami i innymi materiałami zapisanymi w telefonie.
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Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie zawartości telefonu
Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń warto utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu, 
takich jak układ ekranu startowego, i zapisać ją na koncie Microsoft.
Do utworzenia kopii zapasowej telefonu jest potrzebne konto Microsoft. Po skonfigurowaniu 
konta Microsoft automatycznie jest tworzona kopia zapasowa Twoich kontaktów i zdarzeń 
kalendarza i są one synchronizowane z kontem Microsoft. W telefonie możesz też ustawić 
automatyczne tworzenie kopii zapasowej, która będzie obejmować:
• Listę aplikacji
• Zdjęcia
• Preferowane ustawienia
• Konta
• Hasła
• SMS-y
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Aktualizacje 
i zabezpieczenia > Kopia zapasowa.
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaloguj się na konto Microsoft.
3. Wybierz zawartość kopii zapasowej i sposób jej utworzenia. Aby ustawić automatyczne 
tworzenie kopii zapasowych plików wideo lub zdjęć o najlepszej jakości w OneDrive, 
niezbędne jest połączenie Wi-Fi.
Jeżeli kopia zapasowa nie zawiera niektórych pobranych aplikacji, możesz je pobrać ponownie 
z usługi Sklep, o ile są w niej jeszcze dostępne. Sklep zapamiętuje zakupione przez Ciebie 
aplikacje, więc nie musisz za nie ponownie płacić. Za transmisję danych pobrane mogą zostać 
opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy sieciowego.
Kopie zapasowe Twojego telefonu nie są widoczne w głównym widoku OneDrive, ale możesz 
je znaleźć w ustawieniach OneDrive. Aby sprawdzić kopie swoich kontaktów, wejdź na 
people.live.com, a jeśli chcesz sprawdzić wydarzenia z kalendarza, odwiedź 
calendar.live.com.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych w OneDrive można uzyskać na stronie 
windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.
Aby utworzyć kopie zapasowe innej zawartości, takiej jak muzyka, podłącz telefon do 
komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Masz dwie 
możliwości: zsynchronizuj zawartość telefonu i komputera przy użyciu aplikacji komputerowej 
Pomocnik telefonu albo w menedżerze plików, takim jak Eksplorator Windows, przeciągnij i 
upuść zawartość z telefonu do komputera.
Tworzenie w magazynie OneDrive kopii zapasowej zdjęć zrobionych wcześniej
Dotknij  Zdjęcia > , wybierz zdjęcia lub albumy, które chcesz przesłać, dotknij  > 
OneDrive, wybierz lokalizację, do której chcesz przesłać zdjęcia, i dotknij .
Aby sprawdzić kopie zapasowe zdjęć, zaloguj się do OneDrive z dowolnego urządzenia i 
otwórz folder, w którym zdjęcia zostały zapisane.
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Tworzenie kopii zapasowej muzyki w usłudze OneDrive
Dotknij  OneDrive >  >  To urządzenie, wybierz plik muzyczny, który chcesz przesłać, 
i dotknij .
Tworzenie kopii zapasowej danych
Dane, dla których są utworzone kopie zapasowe, można przywrócić po zresetowaniu lub 
aktualizacji oprogramowania telefonu lub podczas konfigurowania nowego telefonu. Zaloguj 
się do konta Microsoft i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie. Aby 
zresetować telefon, przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie 
ustawienia >  System > Informacje > Zresetuj telefon. Reset spowoduje przywrócenie 
ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, ale możesz je później 
przywrócić z kopii zapasowych, logując się do konta Microsoft.

Sprawdzanie i zwiększanie dostępnej pamięci w telefonie
Za pomocą aplikacji Pamięć sprawdzisz, ile wolnej pamięci pozostało w telefonie.
Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Dotknij  Pamięć.
2. Aby sprawdzić szczegóły pamięci telefonu, dotknij To urządzenie. Aby sprawdzić szczegóły 
karty pamięci, dotknij Karta SD.

Wskazówka: Chcesz wiedzieć, co jeszcze jest w Twoim telefonie? Aby łatwo zarządzać 
plikami w telefonie, w menu aplikacji dotknij  Eksplorator plików.

Jeśli zaczyna brakować miejsca w pamięci telefonu, sprawdź, czy masz materiały, których już 
nie potrzebujesz, i usuń je:
• wiadomości SMS, MMS i e-mail,
• pozycje na liście kontaktów i szczegóły,
• aplikacje,
• muzykę, zdjęcia i pliki wideo.
Zamiast usuwać pliki, możesz je przenieść na kartę pamięci.
Jakość karty pamięci może mieć duży wpływ na wydajność telefonu. Aby zapewnić optymalną 
wydajność telefonu, zalecamy używanie szybkich kart o pojemności 4–128 GB renomowanych 
marek. Więcej informacji o kartach pamięci znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania.
Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z 
tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty 
i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wskazówka: Jeśli Twój telefon nie rozpoznaje danego typu pliku (np. zip), umieści plik 
w folderze Inne. Możesz sprawdzić zawartość tego folderu i usunąć niepotrzebne 
elementy za pomocą aplikacji Eksplorator plików.

Usuwanie plików tymczasowych w celu zwolnienia pamięci
Dotknij  Pamięć > To urządzenie > Pliki tymczasowe > Usuń pliki tymczasowe.
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Zapisywanie aplikacji na karcie pamięci i przenoszenie ich na kartę pamięci
Zwiększ zasoby pamięci w telefonie za pomocą karty pamięci i ustaw domyślne zapisywanie 
aplikacji na karcie pamięci.
Jakość karty pamięci może mieć duży wpływ na wydajność telefonu. Aby zapewnić optymalną 
wydajność telefonu, zalecamy używanie szybkich kart o pojemności 4–128 GB renomowanych 
marek. Więcej informacji o kartach pamięci znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania.
Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Karty pamięci są sprzedawane osobno.
Wybór miejsca przechowywania nowych aplikacji
1. Dotknij  Pamięć.
2. W obszarze Nowe aplikacje będą zapisywane w: wybierz, czy nowe aplikacje mają być 
przechowywane w pamięci telefonu czy na karcie pamięci.
Przenoszenie aplikacji na kartę pamięci
Dotknij  Pamięć > To urządzenie > Aplikacje i gry, dotknij aplikacji, którą chcesz przenieść, 
a następnie dotknij Przenieś.
Później możesz z powrotem przenieść aplikacje z karty pamięci do telefonu.
Czas przenoszenia dużych plików na kartę może się różnić w zależności od typu karty pamięci.

Usuwanie aplikacji z telefonu
Możesz usunąć zainstalowane aplikacje, których nie używasz lub nie chcesz mieć w telefonie, 
i w ten sposób zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem w lewo do menu aplikacji.
2. Dotknij aplikacji, przytrzymaj ją i dotknij Odinstaluj. Niektórych aplikacji nie można usunąć.
Po usunięciu aplikacji można ją ponownie zainstalować bez konieczności zakupu, pod 
warunkiem, że jest dostępna w usłudze Sklep.
Zainstalowana aplikacja, która jest zależna od usuniętej aplikacji, może przestać działać. 
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji zainstalowanej aplikacji.

Wskazówka: Chcesz zachować aplikację, ale kończy Ci się pamięć w telefonie? Zamiast 
usuwać aplikację, po prostu przenieś ją na kartę pamięci. Dotknij  Pamięć > To 
urządzenie > Aplikacje i gry, dotknij aplikacji, którą chcesz przenieść, a następnie 
dotknij Przenieś. Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o 
dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/
wpfeatures.

Zarządzanie plikami w telefonie
Dzięki aplikacji Eksplorator plików możesz łatwo zaznaczyć pliki w telefonie, uporządkować je 
w folderach lub usunąć materiały, których już nie potrzebujesz. Możesz zarządzać plikami 
zapisanymi w pamięci telefonu oraz materiałami na karcie pamięci.
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Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Dotknij  Eksplorator plików.
2. Dotknij To urządzenie i przejdź do odpowiedniego folderu.
3. Aby wyszukiwać w obecnie używanym folderze, dotknij .
4. Aby zmienić organizację plików lub folderów, dotknij obecnej metody sortowania (Nazwa, 
Rozmiar lub Data) i wybierz nową metodę.
5. Aby szybko przejść do poprzedniego folderu, dotknij go na ścieżce u góry ekranu.
Tworzenie nowego folderu
Dotknij  i wpisz nazwę.
Przenoszenie i kopiowanie pliku lub folderu do innej lokalizacji
Dotknij wybranego pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie zdecyduj, co chcesz z nim 
zrobić.

Wskazówka: Aby przenieść lub skopiować kilka plików lub folderów jednocześnie, 
dotknij , wybierz pliki lub foldery, a następnie dotknij , aby je przenieść lub 
skopiować.

Udostępnianie plików i folderów
Dotknij , wybierz materiały, które chcesz udostępnić, dotknij , a następnie wybierz metodę 
udostępniania.
Usuwanie plików i folderów
Dotknij , wybierz elementy, które chcesz usunąć, i dotknij .

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem
Między telefonem a komputerem można kopiować zdjęcia, filmy i inne utworzone przez Ciebie 
materiały.
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Wskazówka: Jeśli chcesz przesłać zdjęcia na komputer Mac, zalecane jest skorzystanie 
z aplikacji Lumia Photo Transfer na komputery Mac, którą można pobrać ze strony 
www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-
mac/.

1. Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.
2. Na komputerze otwórz menedżera plików, np. program Eksplorator Windows lub narzędzie 
Znajdź, a następnie wyszukaj telefon.

Wskazówka: Twój telefon jest wyświetlany na liście urządzeń przenośnych jako 
Windows Phone. Aby wyświetlić foldery z telefonu, dwukrotnie kliknij nazwę telefonu. 
Dokumenty, muzyka, zdjęcia, dźwięki dzwonka, pliki wideo i pobrane materiały znajdują 
się w oddzielnych folderach.

3. Przeciągaj elementy z telefonu i upuszczaj na komputerze lub odwrotnie.
Upewnij się, że umieszczasz pliki we właściwych folderach w telefonie. W przeciwnym razie ich 
wyświetlenie może być niemożliwe.
Nie możesz skopiować do komputera wiadomości SMS ani kontaktów, ale możesz je 
zsynchronizować z kontem Microsoft.

Wskazówka: Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7, 
Windows 8 lub Windows 8.1, możesz również skorzystać z aplikacji komputerowej 
Windows Phone. Systemy operacyjne Windows 8 i Windows 8.1 automatycznie instalują 
aplikację po podłączeniu telefonu do komputera. W systemie Windows 7 można ją 
pobrać ze strony go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472.

Aby uzyskać informacje na temat aplikacji współpracujących z danym komputerem, zapoznaj 
się z poniższą tabelą:

Aplikacja 
Windows 
Phone

Aplikacja 
komputero
wa 
Windows 
Phone

Aplikacja 
Lumia 
Photo 
Transfer na 
komputery 
Mac (tylko 
zdjęcia i 
filmy)

Eksplorator 
Windows

Windows 10 x

Windows 8 i 8.1 x x x

Windows 8 RT x x

Windows 7 x x

Windows 
Vista/XP

x

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 126

http://www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/
http://www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472


Aplikacja 
Windows 
Phone

Aplikacja 
komputero
wa 
Windows 
Phone

Aplikacja 
Lumia 
Photo 
Transfer na 
komputery 
Mac (tylko 
zdjęcia i 
filmy)

Eksplorator 
Windows

Mac x

Zabezpieczenia
Dowiedz się, jak chronić swój telefon i jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

Ochrona telefonu za pomocą kodu PIN do logowania
Ustaw kod PIN do logowania, aby nikt nie mógł odblokować Twojego telefonu. Ponadto, gdy 
kod PIN jest ustawiony, wówczas podczas zmiany niektórych ustawień zabezpieczeń lub 
kupowania aplikacji w usłudze Sklep telefon będzie wyświetlał monit o podanie tego krótkiego 
kodu zamiast hasła konta Microsoft.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Opcje logowania.
2. Aby ustawić kod PIN do logowania, w obszarze Numer PIN dotknij Dodaj.
3. Jeśli telefon zażąda hasła konta Microsoft, wpisz je.
4. Wpisz kod PIN (co najmniej cztery cyfry).
5. W obszarze Wymagaj logowania ustaw czas, po upływie którego do odblokowania 
telefonu będzie wymagany kod PIN do logowania.
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Nie ujawniaj kodu PIN do logowania nikomu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym 
niż telefon). Upewnij się, że używasz konta Microsoft w swoim telefonie – jeśli masz konto i 
nie pamiętasz kodu PIN do logowania, możesz go zresetować na stronie 
account.microsoft.com za pomocą opcji Znajdź mój telefon. Jeśli zapomnisz kodu PIN do 
logowania i nie będzie można go odzyskać ani zresetować, telefon należy oddać do serwisu. 
Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również 
spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą 
telefonu.

Wskazówka: Po ustawieniu w telefonie kodu PIN do logowania możesz skonfigurować 
funkcję Windows Hello Beta, która będzie rozpoznawała Twoje oczy. Kod PIN nie będzie 
potrzebny do logowania. W obszarze Windows Hello (Beta) dotknij Konfiguruj, a 
następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu. Funkcja Windows Hello 
nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć 
na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Zmiana kodu PIN do logowania
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > Opcje 
logowania, a następnie w obszarze Numer PIN dotknij Zmień.
Ustawianie automatycznego blokowania telefonu, gdy nie jest używany
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Personalizacja > 
Ekran blokady, a następnie w obszarze Ekran wyłącza się, kiedy minie ustaw czas, po 
upływie którego ma następować automatyczna blokada telefonu.
Odblokowywanie telefonu za pomocą kodu PIN do logowania
Naciśnij klawisz zasilania, przeciągnij ekran blokady do góry i wpisz kod PIN do logowania.

Wskazówka: Jeśli masz w telefonie skonfigurowaną funkcję Windows Hello Beta, 
wówczas nie musisz wpisywać kodu PIN do logowania w celu odblokowania telefonu. 
Naciśnij klawisz zasilania, obróć telefon ekranem w kierunku swojej twarzy, spójrz 
bezpośrednio na ekran blokady i poczekaj, aż telefon Cię rozpozna. Funkcja Windows 
Hello nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany
Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez 
konieczności wprowadzania kodu PIN do logowania.
Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.
Odbieranie połączenia
Jeśli otrzymasz połączenie, gdy telefon jest zablokowany, przesuń palcem do góry i dotknij 
Odbierz.
Wyświetlanie powiadomień
Naciśnij klawisz zasilania i przesuń palcem od góry ekranu w dół.
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Otwieranie aparatu
Jeśli dodasz skrót do aparatu w centrum działania, możesz szybko włączyć aparat, gdy telefon 
jest zablokowany. Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie 
dotknij Aparat.
Jeśli telefon ma klawisz aparatu, naciśnij go.
Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących
Naciśnij klawisz zasilania, następnie naciśnij klawisz głośności z boku telefonu i dotknij paska 
głośności na górze ekranu.
Wyłączanie funkcji Bluetooth
Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij 
Bluetooth. Jeśli ikona funkcji Bluetooth nie jest widoczna, dotknij Rozwiń.
Włączanie latarki
Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie dotknij 
Latarka. Jeśli ikona latarki nie jest widoczna, dotknij Rozwiń. Aby wyłączyć latarkę, dotknij 
Latarka. Funkcja latarki nie jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o 
dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego 
utworu
Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.

Wskazówka: Podczas słuchania radia możesz korzystać z funkcji sterowania muzyką na 
zablokowanym ekranie, by zmienić stację lub wyciszyć dźwięk. Radio FM jest 
obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na 
stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Odblokowywanie telefonu jednym spojrzeniem
Zainstaluj Windows Hello Beta, aplikację do rozpoznawania biometrycznego, aby 
odblokowywać telefon jednym spojrzeniem.
Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o 
dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Aby móc skonfigurować funkcję Windows Hello Beta, trzeba najpierw ustawić w telefonie 
numer PIN do logowania.
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1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Opcje logowania.
2. Aby ustawić numer PIN do logowania, w obszarze Numer PIN dotknij Dodaj.
3. Wybierz odstęp czasu, po którym telefon będzie wymagać logowania.
4. Gdy ustawisz numer PIN do logowania, zainstaluj Windows Hello Beta. Dotknij Konfiguruj 
i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Jeśli nosisz okulary, zdejmij je podczas pierwszej konfiguracji. Następnie, aby usprawnić 
rozpoznawanie Twojej twarzy w okularach i w różnych warunkach oświetleniowych, dotknij 
Zwiększ dokładność rozpoznawania.
5. Aby odblokować telefon, naciśnij klawisz zasilania, obróć telefon ekranem blokady w 
kierunku swojej twarzy i poczekaj na uwierzytelnienie.
Zapali się wtedy czerwona dioda LED.

Wskazówka: Aby odblokować telefon, możesz zawsze przesunąć ekran blokady do góry 
i wpisać numer PIN do logowania.

Zmiana kodu PIN karty SIM
Jeśli do karty SIM dołączono domyślny numer PIN karty SIM, możesz go zmienić na 
bezpieczniejszy.
Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektórych operatorów sieci.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i 
połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM.
2. W obszarze karty SIM dotknij Ustawienia karty SIM. Jeśli masz telefon z dwiema kartami 
SIM, dotknij Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2. Funkcja Dual SIM jest 
obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie 
www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. W razie potrzeby w obszarze Zabezpieczenia dotknij Użyj numeru PIN karty SIM.
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4. Jeśli jest taka potrzeba, wpisz swój aktualny kod PIN karty SIM, a następnie dotknij Zmień 
numer PIN karty SIM.
Numer PIN karty SIM może składać się z 4–8 cyfr.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz chronić swojej karty SIM kodem PIN, w menu Ustawienia 
karty SIM w obszarze Zabezpieczenia dotknij Usuń numer PIN karty SIM i wpisz 
obecny kod PIN. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, musisz usunąć kod 
PIN kart SIM w menu Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

Znajdowanie zgubionego telefonu
Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój telefon, lub boisz się, że został skradziony, użyj funkcji Znajdź 
mój telefon, aby zlokalizować telefon, zdalnie go zablokować lub usunąć z niego wszystkie 
dane.
Konieczne jest konto Microsoft w telefonie.
1. Na komputerze przejdź do account.microsoft.com.
2. Zaloguj się za pomocą tego samego konta Microsoft, z którego korzystasz w telefonie.
3. Wybierz swój telefon z listy urządzeń.
Możesz:
• zlokalizować telefon na mapie;
• włączyć dzwonek telefonu, nawet jeśli jest włączony tryb cichy;
• zablokować telefon i ustawić w nim wyświetlanie numeru kontaktowego i wiadomości 

umożliwiających jego zwrot do Ciebie;
• zdalnie usunąć z telefonu wszystkie dane.
Dostępne opcje mogą być różne.

Wskazówka: Ustaw w telefonie automatyczne zapisywanie lokalizacji co kilka godzin. 
Jeśli w telefonie rozładuje się bateria, nadal będzie można wyświetlić ostatnią zapisaną 
lokalizację. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia > 

 Aktualizacje i zabezpieczenia > Znajdź mój telefon.
Ochrona danych za pomocą szyfrowania urządzenia
Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  System > 
Szyfrowanie urządzenia i przełącz opcję Szyfrowanie urządzenia na Włączone .
Jeśli podczas konfigurowania telefonu wybrano zalecane ustawienia, szyfrowanie urządzenia 
jest domyślnie włączone. Kiedy szyfrowanie urządzenia jest włączone, blokuje ono hackerom 
dostęp do Twoich danych lub plików potrzebnych do wykradzenia haseł.

Ustawianie ekranu startowego z wybranymi aplikacjami
Umożliwiaj Twoim przyjaciołom i rodzinie korzystanie z wybranych aplikacji na Twoim 
telefonie bez udostępniania ekranu startowego.
Jeśli nie chcesz, aby inne osoby miały dostęp do Twojego ekranu startowego, ustaw kod PIN 
do logowania w telefonie.
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Po ustawieniu w telefonie kodu PIN do logowania możesz skonfigurować funkcję Windows 
Hello Beta, która będzie rozpoznawała Twoje oczy. Kod PIN nie będzie potrzebny do 
logowania. W obszarze Windows Hello (Beta) dotknij Konfiguruj, a następnie wykonaj 
instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu. Funkcja Windows Hello nie jest obsługiwana przez 
wszystkie telefony. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie www.microsoft.com/
mobile/support/wpfeatures.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Konta > 
Kącik z aplikacjami.
2. Dotknij Aplikacje, wybierz aplikacje, które chcesz udostępnić innym i dotknij .
Możesz zadecydować, czy chcesz dać innym dostęp do centrum działań lub ustawień, 
pozwolić im na używanie klawiszy lub edytowanie kafelków. Aby zezwolić im na dostęp do 
Twojego centrum akcji lub ustawień, włącz Centrum akcji . Aby zezwolić innym osobom na 
używanie określonych klawiszy, np. klawisza aparatu, lub modyfikowanie kafelków na ekranie 
startowym, dotknij zaawansowane i wybierz czynności, na które zezwalasz.
3. Aby wyjść z ustawień i otworzyć Kącik z aplikacjami, dotknij . Instalowanie aplikacji może 
potrwać.

Wskazówka: Ustawienia aplikacji Kącik z aplikacjami możesz przypiąć do ekranu 
głównego, aby móc je szybko otwierać. Przesuń palcem od góry do dołu ekranu i dotknij 

 Wszystkie ustawienia >  Konta > Kącik z aplikacjami > .
Przechodzenie do własnego ekranu startowego
W aplikacji Kącik z aplikacjami naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie przesuń 
palcem w prawo.

Zarządzanie identyfikatorem treści reklamowych
Aby wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim potrzebom, Twój telefon zezwala aplikacjom 
na udostępnienie identyfikatora treści reklamowych. Jeśli chcesz, możesz kontrolować dostęp 
aplikacji do Twojego identyfikatora.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia >  Prywatność > 
Id. treści reklamowych.
2. Wybierz dla opcji Id. treści reklamowych ustawienie Wł.  lub Wył. .

Wskazówka: Możesz zresetować identyfikator treści reklamowych, jeśli reklamy, które 
otrzymujesz nie odpowiadają już Twoim potrzebom. Dotknij Zresetuj id. treści 
reklamowych.

Wybór informacji dostępnych dla aplikacji
Działanie niektórych aplikacji jest lepsze, jeśli mają one dostęp do odpowiednich informacji, 
takich jak kalendarz w Twoim telefonie. Możesz wybrać informacje, które mogą być dostępne 
dla aplikacji.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij  Wszystkie ustawienia > 
Prywatność.
2. Dotknij funkcji i wybierz, czy aplikacje mają mieć do niej dostęp.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 132

http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures
http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures


Nawet jeśli włączysz to ustawienie, nadal możliwe będzie zablokowanie dostępu do tej funkcji 
konkretnym aplikacjom.

Portfel
Aplikacja Portfel umożliwia zebranie wszystkich form płatności w jednym miejscu.
Funkcja NFC nie jest obsługiwana przez wszystkie telefony. Informacje o dostępności można 
znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Portfel to portfel wirtualny w Twoim telefonie. Możesz:
• płacić w witrynie Sklep, np. za aplikacje
• robić zakupy w aplikacji, korzystając z zapisanych kart
• Korzystaj z kart w Portfel do płatności NFC (o ile usługa ta jest dostępna u operatora)
• przechowywać karty upominkowe Microsoft w telefonie
• przechowywać m.in. karty pokładowe, okazje i bilety
1. Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Portfel, dotknij  Portfel.
2. Dotknij  i pobierz aplikację, której szukasz.

Uwaga: Aplikacje i usługi służące do dokonywania płatności i biletowania pochodzą od 
firm zewnętrznych. Microsoft Mobile nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w odniesieniu do takich aplikacji i usług, w tym w odniesieniu do 
obsługi, funkcjonalności, transakcji lub utraty wartości pieniężnej. Po naprawie 
urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja i aktywacja aplikacji płatności 
lub biletowania. Po naprawie urządzenia może okazać się konieczna ponowna instalacja 
i aktywacja dodanych kart oraz aplikacji płatności lub biletowania.

Kody dostępu
Dowiedz się, do czego służą różne kody w Twoim telefonie.

Kod SIM PIN
(4–8 cyfr)

Chroni on Twoją kartę SIM przed 
nieupoważnionym użyciem. Jest także 
wymagany, aby uzyskać dostęp do 
niektórych funkcji.
Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał 
wprowadzenia numeru PIN karty SIM po 
włączeniu.
Jeżeli nie pamiętasz kodu lub nie został on 
dostarczony z kartą, skontaktuj się z 
usługodawcą sieciowym.
Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony kod 
będzie niepoprawny, trzeba go odblokować 
za pomocą kodu PUK.
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PUK Ten kod jest wymagany do odblokowania 
kodu PIN karty SIM.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą 
SIM, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod zabezpieczający (numer PIN do 
logowania, numer PIN ekranu blokady)
(min. 4 cyfry)

Pomaga on chronić telefon przed 
nieupoważnionym użyciem i weryfikować 
Twoją tożsamość.
Możesz ustawić swój telefon tak, aby żądał 
wprowadzenia kodu PIN, na przykład 
podczas odblokowywania, zmiany ustawień 
zabezpieczeń lub kupowania aplikacji w 
usłudze Sklep. Ten kod PIN możesz ustawiać 
samodzielnie.
Nie ujawniaj go nikomu i przechowuj w 
bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).
Jeśli zapomnisz kodu PIN do logowania i nie 
będzie można go odzyskać ani zresetować, 
telefon należy oddać do serwisu. Za 
odblokowanie może zostać naliczona 
dodatkowa opłata. Odblokowanie może 
również spowodować usunięcie wszystkich 
osobistych danych zapisanych w telefonie.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z najbliższym punktem obsługi klientów lub 
sprzedawcą telefonu.

IMEI Służy on do identyfikacji telefonów w sieci 
komórkowej. Konieczne może być również 
podanie numeru do usług serwisowych lub 
sprzedawcy telefonu.
Aby wyświetlić numer IMEI, wybierz *#06#.

Rozwiązywanie problemów z łącznością
Niedziałające połączenie internetowe
• Sprawdź połączenie danych komórkowych. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij 

 Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i 
SIM i sprawdź, czy opcja Transmisja danych jest ustawiona na wartość Wł. .

• Sprawdź połączenie Wi-Fi. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, naciśnij i przytrzymaj 
Wi-Fi, a następnie upewnij się, że opcja Sieci Wi-Fi jest ustawiona na wartość Wł.  oraz, 
że masz połączenie z siecią.
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• Upewnij się, że tryb oszczędzania baterii nie jest włączony. Przesuń palcem w dół od góry 
ekranu, a następnie dotknij Wszystkie ustawienia > System > Oszczędzanie 
baterii.

• Jeśli jesteś za granicą, sprawdź, czy masz włączony roaming. Przesuń palcem od góry 
ekranu w dół, dotknij  Wszystkie ustawienia >  Sieć i połączenia 
bezprzewodowe > Komórkowe i SIM oraz karty SIM, dotknij Właściwości i upewnij się, 
że opcja Opcje roamingu danych jest ustawiona na wartość korzystaj z roamingu. 
Łączenie się z Internetem podczas roamingu, szczególnie za granicą, może znacznie 
zwiększyć koszty transmisji danych.

• Jeśli instalowane były nowe ustawienia z wiadomości SMS, odinstaluj je. Dotknij 
Pamięć > To urządzenie > Aplikacje i gry oraz elementu nowych ustawień i 
Odinstaluj.
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Jeśli telefon nie odpowiada

Jeśli telefon przestał działać lub nie odpowiada w zwykły sposób, uruchom go ponownie, aby 
móc szybko wrócić do pracy.
Wypróbuj następujące rozwiązania:
• Metoda ponownego uruchamiania jednym klawiszem: Naciśnij klawisz wyłącznika i 

przytrzymaj przez co najmniej 10 sekund. Nastąpi restart telefonu.
• Metoda ponownego uruchamiania dwoma klawiszami: Naciśnij i przytrzymaj 

jednocześnie klawisze zmniejszania głośności i zasilania przez około 10 sekund. Nastąpi 
restart telefonu.

Jeśli nie masz pewności, która metoda ponownego uruchamiania zadziała w Twoim telefonie, 
odwiedź stronę www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Jeśli telefon często nie odpowiada, zaktualizuj jego oprogramowanie lub zresetuj go. Reset 
spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich materiałów osobistych, 
w tym kupionych i pobranych aplikacji. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij 
Wszystkie ustawienia >  System > Informacje > Zresetuj telefon.
Jeżeli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z dostawcą usługi sieciowej lub 
producentem, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości naprawy. Przed wysłaniem telefonu do 
naprawy wykonaj kopię zapasową danych osobistych w telefonie, ponieważ mogą zostać 
usunięte.

Wskazówka: W razie konieczności zidentyfikowania telefonu wybierz *#06#, aby 
wyświetlić niepowtarzalny numer IMEI swojego urządzenia. Numer IMEI znajdziesz także 
na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej produktu i 
bezpieczeństwa podręcznika użytkownika w internecie.
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