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Wprowadzenie

Ten podręcznik opisuje obsługę telefonów z systemem EMUI 3.1.

Wszystkie zdjęcia i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd 

produktu może odbiegać od przedstawionego.

Funkcje opisywane w tym podręczniku mogą być niedostępne w niektórych modelach 

telefonów lub w niektórych sieciach z powodu zasad przyjętych przez lokalnych 

usługodawców.

Symbole i definicje

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do korzystania ze skróconej instrukcji obsługi dołączonej do telefonu.

Przejdź na stronę http://consumer.huawei.com/pl/, aby pobrać podręczniki obsługi (także 

informacje o bezpieczeństwie użycia), poznać często zadawane pytania i zapoznać się z 

zasadami ochrony prywatności.

Przejdź na stronę Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje prawne, aby przeczytać 

ważne informacje prawne.

Strona http://consumer.huawei.com/pl/support/ zawiera najbardziej aktualne dane 

kontaktowe w danym kraju lub regionie.

Uwaga
Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst 

zasadniczy.

Ostrożnie

Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie 

niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie 

urządzenia lub utrata danych.

http://consumer.huawei.com/pl/
http://consumer.huawei.com/pl/support/
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Najważniejsze funkcje

Nowe tryby pracy aparatu

Obracanie aparatu

Aparat może być obracany, co ułatwia robienie zdjęć selfie. Aby zrobić selfie, obróć 

aparat do tyłu, na wprost swojej twarzy, jak na ilustracji.

Kiedy telefon jest włączony, obrócenie obiektywu w stronę twarzy spowoduje 

uruchomienie aplikacji aparatu.

 

Przy obracaniu aparatu należy unikać dotykania obiektywu, aby go nie zaplamić. 

Pogorszyłoby to jakość zdjęć.

 

Aby aparat nie został uszkodzony, po użyciu go jako aparatu przedniego należy 

obrócić go z powrotem do pozycji wyjściowej.

Tryb makijażu

W trybie makijażu telefon automatycznie rozpozna części twarzy i uwypukli jej 

najpiękniejsze rysy.

Przed użyciem funkcji  należy aparat obrócić do tyłu, w stronę własnej twarzy.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Przesuń palec w lewo lub w prawo, by wybrać opcję Makijaż.

3 Wybierz tryb makijażu i dotknij pozycji , aby zrobić zdjęcie.
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Idealne selfie

Przy wykonywaniu zdjęć w trybie Makijaż cyfrowy można wybrać własne ustawienia 

makijażu cyfrowego, by poprawić wygląd twarzy.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  >  > Idealne selfie.

3 Włącz opcję Idealne selfie.

4 Dotknij pozycji Idealne selfie i wykonaj trzy autoportrety (selfie).

 

Na ekranie ustawień aparatu można zaktualizować swoje dane za pomocą pozycji 

Idealne selfie > Dodaj informacje osobiste.

5 Na ekranie Ustaw efekt makijażu zmień ustawienia makijażu cyfrowego i dotknij 

pozycji .

6 W trybie Makijaż cyfrowy dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcia.

Zdjęcia poklatkowe

Za pomocą tego trybu można uzyskać film pokazujący w przyspieszonym tempie powoli 

zmieniającą się scenę, jak wschód lub zachód słońca.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by wybrać opcję Tryb poklatkowy.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.

4 Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie. Film zostanie odtworzony w 

przyspieszonym tempie.
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Tryb obsługi kciukiem

Tryb obsługi kciukiem ułatwia obsługę telefonów z dużym ekranem i pozwala sprawniej 

wymieniać wizytówki z kodem QR między znajomymi.

Układ jednoręczny

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Obsługa jedną ręką > Układ jednoręczny.

3 Włącz opcję Układ jednoręczny. Można wtedy przesunąć wirtualny pasek nawigacji na 

dowolną stronę, aby zmienić układ ekranu tak, by wszystko było w zasięgu.

Przesuwanie klawiatury

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Obsługa jedną ręką > Przesuwanie klawiatury.

3 Włącz opcję Przesuwanie klawiatury. Dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby 

przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę 

ekranu.



Najważniejsze funkcje 

5

Przesuwanie ekranu na dół

Jeśli na ekranie kontaktów, klawiatury telefonu, wiadomości lub e-mail występują 

problemy z dosięgnięciem elementów w górnej części ekranu, istnieje możliwość 

przesunięcia całej zawartości ekranu w dół, bliżej kciuka. Wystarczy w tym celu dotknąć 

górnej połowy ekranu i przeciągnąć ją w dół po upływie 1 sekundy.

Na ekranie klawiatury telefonu, kontaktów lub wiadomości przeciągnij ekran w dół i 

zwolnij, aby wyświetlić własną wizytówkę QR. Znajomi mogą zeskanować kod, aby 

natychmiast zapisać numer telefonu.

ID odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokowywać ekran lub zaszyfrować ważne i poufne 

dane. Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach wyposażonych w czytnik odcisków 

palca.

Wczytywanie odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokowywać ekran lub wyświetlać zaszyfrowane 

dane. Aby zapewnić lepszą ochronę prywatności, odblokowanie ekranu odciskiem palca 

powinno być stosowane tylko w przypadku, gdy jako metodę odblokowania wybrano Kod 

PIN albo Hasło.
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1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji ID odcisku palca.

3 Dotknij pozycji Zarządzanie odciskami palca.

4 Wybierz pozycję Kod PIN lub Hasło i wykonuj instrukcje na ekranie, aby określić hasło.

5 Wykonaj wyświetlone instrukcje, aby wczytać odcisk palca. Od tej pory można 

odblokować ekran odciskiem palca.

Odblokowywanie sejfu odciskiem palca

Po włączeniu opcji Sejf na ekranie Pliki i zdefiniowaniu hasła pojawi się monit o włączenie 

odblokowania odciskiem palca. Dotknij pozycji Skojarz, aby otwierać sejf odciskiem 

palca. Krok ten można także pominąć, a odpowiednie ustawienia skonfigurować później:

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji ID odcisku palca.

3 Dotknij pozycji Zarządzanie odciskami palca i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać 

hasło.

4 Dotknij pozycji Dostęp do sejfu i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać hasło do 

sejfu. Od tej pory można otwierać sejf odciskiem palca.

Odblokowywanie aplikacji odciskiem palca

Po włączeniu opcji Blokada aplikacji na ekranie Menedżer telefonu i zdefiniowaniu hasła 

pojawi się monit o włączenie odblokowania odciskiem palca. Dotknij pozycji Skojarz, aby 

zdejmować blokadę aplikacji odciskiem palca. Krok ten można także pominąć, a 

odpowiednie ustawienia skonfigurować później:

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji ID odcisku palca.

3 Dotknij pozycji Zarządzanie odciskami palca i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać 

hasło.

4 Dotknij pozycji Dostęp do blokady aplikacji i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać 

hasło blokady aplikacji. Od tej pory można otwierać blokadę aplikacji i zablokowane 

aplikacje przy użyciu odcisku palca.
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Odbieranie połączeń przychodzących odciskiem palca

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji ID odcisku palca.

3 Dotknij pozycji Odbieranie połączeń, aby włączyć tę funkcję.

Kiedy funkcja jest włączona, przytrzymanie palca na czytniku odcisków pozwala odebrać 

połączenie przychodzące. 

Zdjęcia i filmy inicjowane odciskiem palca

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji ID odcisku palca.

3 Dotknij pozycji Zdjęcie, aby włączyć tę funkcję.

Kiedy funkcja jest włączona, przytrzymanie palca na czytniku odcisków pozwala zrobić 

zdjęcie lub nagrać film.

Zatrzymywanie alarmu odciskiem palca

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji ID odcisku palca.

3 Dotknij pozycji Zatrzymanie alarmu, aby włączyć tę funkcję. 

Kiedy ta funkcja jest włączona, przytrzymanie palca na czytniku odcisków pozwala 

wyłączyć dzwoniący alarm.

Sejf

Aplikacja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Pliki.

2 W sekcji Kategorie lub Lokalne dotknij pozycji Sejf.

3 Dotknij pozycji Włącz.
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4 Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasło i odpowiedź na pytanie, następnie 

dotknij pozycji Gotowe.

Dodawanie plików do Sejfu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Pliki.

2 W sekcji Kategorie lub Lokalne dotknij pozycji Sejf.

3 Wpisz hasło i dotknij pozycji Gotowe.

4 Dotknij pozycji Dodaj.

5 Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać pliki dodawane do Sejfu.

6 Dotknij pozycji DODAJ, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.
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Początek pracy

Ogólna prezentacja telefonu

Gniazdo słuchawek Słuchawka

Czujnik zbliżeniowy/czujnik 

światła
Skaner odcisków palca

Pasek nawigacyjny Mikrofon

Głośnik Gniazdo Micro USB

Gniazdo karty micro-SIM Gniazdo karty microSD/Nano-SIM

Przycisk zasilania Przycisk głośności

Wskaźnik stanu Lampa błyskowa

Aparat

1

2
3

5

7

8

9

10

11

12

13

6

14

15

4

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15



Początek pracy 

10

 

Nie należy przesłaniać niczym czujnika światła ani czujnika zbliżeniowego. 

Nakładając folię ochronną na ekran należy zadbać o to, by nie przesłaniała czujnika. 

Pasek nawigacyjny

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

• Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie.

• Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany 

automatycznie.

Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, 

przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku.

Wróć
Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć 

aplikację.

Start Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.

Ostatnio 

używane
Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.



Początek pracy 

11

Ustawienia dla dwóch kart SIM
 

Tę funkcję obsługują tylko telefony wyposażone w dwa gniazda kart SIM.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Można włączyć jedną kartę SIM lub obie karty. Po wyłączeniu karty SIM nie będzie można 

za jej pomocą inicjować ani odbierać rozmów, wysyłać wiadomości ani korzystać z 

Internetu.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Ustawienia dwóch kart.

3 Dotknij przełącznika obok Karta 1 lub Karta 2, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM.

 

Dostępne ustawienia mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i operatora.

Wybieranie domyślnej karty SIM do transmisji danych

Można wybrać jedną z kart SIM jako używaną domyślnie przy transmisji danych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Ustawienia dwóch kart.

3 Dotknij pozycji Karta 1 lub Karta 2 obok ikony Domyślna transmisja danych.

 

Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych sieciach.

Domyślna karta SIM do rozmów głosowych i SMS

Można ustalić domyślną kartę SIM na potrzeby wiadomości tekstowych i połączeń 

głosowych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Ustawienia dwóch kart.

3 Dotknij pozycji Karta 1 lub Karta 2 obok ikony Domyślne połączenia/wiadomości.

 

Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych sieciach.
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Łączenie z siecią Wi-Fi

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 Dotknij pozycji Skróty, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi.

3 Włącz funkcję Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.

4 Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest 

zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie.

Włączanie komórkowej transmisji danych

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 W polu Skróty dotknij pozycji , aby włączyć komórkową transmisję danych.

 

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji 

danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu 

danych.

Podłączanie telefonu do komputera

Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. Wybierz tryb połączenia zgodnie z 

instrukcjami na ekranie, aby przesyłać zdjęcia, filmy, utwory muzyczne i inne pliki między 

telefonem a komputerem.

Zdjęcia

Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików 

multimedialnych w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje 

zawiera punkt Połączenie w trybie przesyłania zdjęć.

Pliki

Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików w pamięci 

telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt Połączenia w 

trybie multimedialnym.

Nośnik USB

Jeśli telefon ma zainstalowaną kartę microSD, można go używać 

jako pamięci masowej USB, odczytywać dane z karty microSD i 

przenosić dane między telefonem i komputerem. Szczegółowe 

informacje zawiera punkt Tryb nośnika pamięci USB.
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Importowanie kontaktów z poprzedniego 

telefonu

Kontakty z poprzedniego telefonu można importować w dowolny z poniższych 

sposobów:

Karta SIM

Skopiuj kontakty z poprzedniej karty SIM na nowy telefon. 

Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie kontaktów 

z karty SIM.

Nośnik pamięci

Jeśli w poprzednim telefonie jest gniazdo na kartę microSD, 

wyeksportuj kontakty z poprzedniego telefonu w postaci pliku 

.vcf na kartę microSD, a następnie zaimportuj je na nowy 

telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie 

kontaktów z nośnika pamięci.

Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth w poprzednim i nowym telefonie i 

zaimportuj kontakty przez Bluetooth. Szczegółowe informacje 

zawiera punkt Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth.

Kopia zapasowa 

danych

Jeśli w poprzednim telefonie jest funkcja kopii zapasowej, 

wykonaj kopię kontaktów i przywróć je na nowym telefonie. 

Szczegółowe informacje zawiera punkt Kopia zapasowa danych.

Komputer

Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z komputerem i 

wykonaj synchronizację z nowym telefonem za pomocą aplikacji 

do zarządzania telefonem, uruchamianej na komputerze, jak 

HiSuite.

Inne konta

•Zainstaluj aplikacje społecznościowe i zsynchronizuj kontakty za 

pośrednictwem kont społecznościowych.

•Zaloguj się na koncie Exchange i zsynchronizuj kontakty.
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Gesty na ekranie dotykowym

Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład 

dotknięcie pozwala potwierdzić opcję lub uruchomić 

aplikację.

Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i 

pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 

sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty 

obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu 

edycji.

Przesunięcie palca: Przesuń palec po ekranie w 

pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie 

palca w lewo lub w prawo poniżej Powiadomienia w 

panelu powiadomień pozwala usunąć 

powiadomienie. Przesuwając palec w pionie lub w 

poziomie można przechodzić między ekranami 

głównymi, przewijać zawartość dokumentu itp.

Przeciągnięcie: Przytrzymaj element palcem, a 

następnie przeciągnij w inne miejsce. Na przykład w 

ten sposób można porządkować aplikacje i widżety 

na ekranie głównym.
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Sterowanie gestami

Funkcja sterowania gestami pozwala sterować telefonem przy użyciu prostych gestów. 

Na przykład można wyciszyć telefon odwracając go lub szybko wykonywać i odbierać 

połączenia, podnosząc telefon do ucha.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Sterowanie ruchem.

3 Na ekranie Sterowanie ruchem wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służący do 

jej uruchomienia.

Rozsunięcie dwóch palców: Rozsuń dwa palce od 

siebie na ekranie. Na przykład rozsuń dwa palce, aby 

powiększyć zdjęcie lub witrynę internetową.

Zbliżenie dwóch palców do siebie: Zbliż do siebie 

dwa palce na ekranie. Na przykład zbliż dwa palce do 

siebie, aby pomniejszyć zdjęcie lub witrynę 

internetową.

Zbliżenie trzech palców do siebie: Na ekranie 

głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić 

miniatury ekranów.
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• Odwrócenie: wycisz dźwięki i wyłącz wibracje dla połączeń przychodzących, 

alarmów i minutnika.

• Potrząsanie: przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do 

trybu edycji. Potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony.

• Dotknięcie dwukrotne: dotknij dwukrotnie ekranu, aby go włączyć.

• Rysuj: kiedy ekran telefonu jest wyłączony, narysuj literę, aby uruchomić 

odpowiednią aplikację.
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Ikony stanu

Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora.

Siła sygnału Brak sygnału

Połączono z siecią GPRS Połączono z siecią 3G

Połączono z siecią EDGE Połączono z siecią HSPA

Połączono z siecią HSPA+ Połączono z siecią LTE

Włączono tryb lotniczy Włączono Bluetooth

Odbiór danych lokalizacyjnych 

GPS
Włączono tryb wibracyjny

Włączono tryb cichy Włączono alarmy

Ładowanie Bateria naładowana

Niski poziom baterii Trwa rozmowa

Połączenia nieodebrane Nowe wiadomości

Nowe wiadomości e-mail Nowa poczta głosowa

Wybór metody wprowadzania Dostępna sieć Wi-Fi

Połączono z siecią Wi-Fi Wysyłanie danych

Pobieranie danych Zapełniona pamięć telefonu

Najbliższe wydarzenia Nie znaleziono karty SIM

Problem z logowaniem lub 

synchronizacją
Synchronizowanie danych

Niepowodzenie synchronizacji
Włączono przenośny punkt 

dostępu Wi-Fi

Więcej powiadomień Połączono z siecią VPN

Podłączono zestaw 

słuchawkowy

Włączono tryb debugowania 

USB

Włączono modem USB
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Ustawienia paska nawigacji

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Pasek nawigacyjny.

3 Wybierz jeden z wirtualnych pasków, aby dostosować swój pasek nawigacji. Jeśli 

wybierzesz pasek zawierający pozycję , można będzie dotykać pozycji , by 

szybko otworzyć panel powiadomień.

 

Ta funkcja jest dostępna tylko w telefonach z wirtualnymi przyciskami nawigacji.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. 

Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę 

dostępu do nich.

Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem w dół od 

paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.

1

2

3

4

5

1

2
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Przełączanie między ekranami głównymi

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby rozszerzyć ekran główny. Dotknij pozycji 

Ekran główny, aby powrócić do ekranu głównego.

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać wszystkie ekrany główne po kolei. 

Automatyczne obracanie ekranu

Jeśli telefon zostanie obrócony podczas oglądania strony internetowej lub zdjęcia, 

zawartość ekranu automatycznie zmieni orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. 

Ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w 

symulacji wyścigów samochodowych.

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2 W sekcji Skróty dotknij pozycji Autoobrót, aby włączyć lub wyłączyć obracanie ekranu.

Wskaźnik pozycji ekranu: wskazuje, który z ekranów głównych jest 

aktualnie wyświetlany.

Dok: zawiera często używane aplikacje.

Pasek nawigacji: zawiera wirtualne klawisze (dotyczy tylko telefonów z 

wirtualnymi klawiszami nawigacji).

3

4

5
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Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

• Dodawanie widżetu: na ekranie głównym zbliż do siebie dwa palce, aby przejść do 

trybu edycji. Dotknij pozycji Widżety i wybierz widżet. Widżet zostanie dodany w 

pustym obszarze ekranu głównego.

 

Na ekranie głównym musi być dostatecznie dużo miejsca, aby umieścić nowy widżet. 

Jeśli miejsca jest za mało, należy je uwolnić albo dodać kolejny ekran główny.

• Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu: na ekranie głównym przytrzymaj palcem 

ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub 

widżet w dowolne inne puste miejsce.

• Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu: na ekranie głównym przytrzymaj ikonę 

aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż pojawi się . Przeciągnij niepotrzebną 

ikonę aplikacji lub widget na ikonę .

• Tworzenie folderu: na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę ponad inną, aby 

utworzyć folder zawierający je obie. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz folder i 

przytrzymaj palcem jego nazwę.

• Ukrywanie ikon aplikacji: ustaw dwa palce na ekranie głównym i rozszerz je. Dotknij 

pozycji , wybierz ikony aplikacji, które chcesz ukryć i dotknij pozycji OK. Ukryte 

aplikacje nie będą widoczne na ekranie głównym.

Organizowanie ekranów głównych

Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów.
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• Wybór domyślnego ekranu głównego: dotknij pozycji na spodzie ekranu i 

wybierz bieżący ekran główny jako domyślny.

• Przenoszenie ekranu głównego: przytrzymaj ekran główny palcem, aż telefon 

zadrga. Przeciągaj ekrany w wybrane położenie.

• Dodawanie ekranu głównego: dotknij pozycji , aby dodać ekran główny.

• Usuwanie ekranu głównego: dotknij pozycji , aby usunąć pusty ekran główny.

Powiadomienia

Wskaźnik stanu

Wskaźnik stanu w telefonie przekazuje następujące informacje o stanie telefonu:

• Czerwony (miga): niski poziom baterii.

• Czerwony (światło ciągłe): niski poziom baterii.

• Żółty, światło ciągłe (podczas ładowania): średni poziom baterii.

• Zielony, światło ciągłe (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie w pełni 

naładowana.

• Zielony (miga): nieprzeczytane wiadomości lub powiadomienia.

Panel powiadomień

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem 

w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów.
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Uruchamianie aplikacji

Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony Ekran główny w celu powrotu do 

ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

 

Jeśli w telefonie jest wiele aplikacji i nie udaje się szybko znaleźć właściwej, na 

ekranie głównym przesuń palcem w dół od górnej części ekranu i wyszukaj aplikację 

za pomocą paska wyszukiwania.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony Ostatnie, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Można 

wtedy wykonać następujące czynności:

Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń palcem w lewo 

lub w prawo, aby usunąć powiadomienie.

Skasuj wszystkie powiadomienia.

Włącz lub wyłącz automatyczną regulację jasności ekranu.

Dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć odpowiednie funkcje.

1

2

3

4
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• Dotknij miniatury, aby otworzyć odpowiednią aplikację.

• Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ostatnio używane aplikacje.

• Przesuń palcem po miniaturze w górę, aby zamknąć aplikację.

• Przesuń palcem po miniaturze w dół, aby wyświetlić w górnej części miniatury i 

zablokować odpowiednią aplikację. Przesuń palcem po miniaturze ponownie, aby 

odblokować aplikację.

• Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić i zamknąć wszystkie 

aplikacje na liście. Zablokowane aplikacje nie zostaną zamknięte.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Styl ekranu głównego.

3 Wybierz opcję Prosty i dotknij pozycji .

 

Dotknij pozycji Zwykły ekran, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran 

standardowy.

Zmiana motywu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Motywy.

2 Dostępne są następujące możliwości:

• Wybierz motyw.

• Dotknij pozycji i zmodyfikuj styl motywu, tapetę, czcionkę i inne ustawienia.

3 Dotknij pozycji .
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Zmiana tapety

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Ogólne dotknij pozycji Tapeta.

3 Na ekranie Tapety można wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Tapeta ekranu blokady, aby wybrać tapetę ekranu blokady.

• Dotknij pozycji Tapeta ekranu głównego, aby wybrać tapetę ekranu głównego.

• Dotknij przełącznika Potrząśnij, by zmienić, aby tapeta ekranu głównego była 

zmieniana po potrząśnięciu telefonem.

• Dotknij przełącznika Zmiana losowa, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana 

automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Zmiana dzwonka

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Ogólne dotknij pozycji Dźwięk.

3 Dotknij pozycji Dzwonek telefonu karty SIM 1/2 lub Domyślny dźwięk powiadomienia  

i wybierz jedną z kart:

• Dzwonek: wybierz jeden z dzwonków domyślnych.

• Muzyka: wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie.

 

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej  

z nich.

4 Dotknij pozycji .

Zmiana rozmiaru czcionki

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Ogólne dotknij pozycji Czcionka.

3 Dotknij pozycji Rozmiar czcionki.

4 Wybierz rozmiar czcionki zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
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Wprowadzanie tekstu

Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego. Aby ukryć klawiaturę, 

dotknij pozycji .

Przełączanie metod wprowadzania

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Zawsze można wybrać 

najwygodniejszą metodę wprowadzania tekstu.

1 Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć 

panel powiadomień.

2 W polu Powiadomienia dotknij pozycji Wybierz sposób wprowadzania tekstu.

3 Wybierz metodę wprowadzania.

 

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji 

Ustawienia na ekranie głównym. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Język i 

wprowadzanie > Klawiatura domyślna, aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype

Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach.

Przełączanie między wielkimi i małymi literami.

Dotknij i przytrzymaj, aby przejść do ustawień metody wprowadzania.

Wpisywanie liczb i symboli.

2
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Wpisywanie tekstu standardową metodą systemu Android

Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić więcej opcji językowych.

Przełączenie na wprowadzanie głosowe.

•Dotknij, aby usunąć znak po lewej stronie kursora.

•Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków po lewej stronie kursora.

•Dotknij, aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter.

•Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie, aby zablokować 

wprowadzanie samych wielkich liter.

Wpisywanie liczb i symboli.

•Dotknij, aby wprowadzić przecinek.

•Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji wprowadzania.

•Dotknij, aby wprowadzić spację.

•Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać inną metodę wprowadzania.

•Dotknij, aby wprowadzić kropkę.

•Dotknij i przytrzymaj, aby wprowadzać symbole.

•Dotknij, aby usunąć znak po lewej stronie kursora.

•Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków po lewej stronie kursora.
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Metoda wpisywania Android może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli 

telefonów.

Edycja tekstu

Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać.

• Zaznaczanie tekstu: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony . 

Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub 

dotknij pozycji Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć cały tekst w polu.

• Kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji Kopiuj.

• Wycinanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji Wytnij.

• Wklejanie tekstu: Przytrzymaj palcem miejsce, gdzie chcesz wkleić tekst i dotknij 

pozycji Wklej.

Przełączenie na wprowadzanie głosowe.7
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Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączenia

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów 

ich nazw bądź numerów.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo 

fragment jego numeru telefonu. Ponad klawiaturą pojawią się wtedy dopasowane 

pozycje z kontaktów i ze spisu połączeń.

3 Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie 

karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

4 Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji .

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 Na liście Kontakty dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

3 Dotknij numeru kontaktu. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji 

lub , aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się 

połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby 

wykonać połączenie.

1 2

11 12

1 2
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Połączenia alarmowe

W sytuacjach awaryjnych telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez użycia 

karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

 

Zdolność do nawiązywanie połączeń alarmowych zależy od miejscowych przepisów i 

operatorów działających w danym regionie. Słabe parametry sieci lub zakłócenia z 

otoczenia mogą uniemożliwić nawiązanie połączenia. Nigdy nie należy traktować 

telefonu jako wyłącznego środka komunikacji w nagłych sytuacjach.

Szybkie połączenie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura dotknij pozycji  > Opcje szybkiego wybierania.

3 Dotknij pozycji . Wybierz kontakt z listy i przypisz klawisz numeru do kontaktu.

 

Klawisz z cyfrą 1 jest domyślnie przypisany do poczty głosowej. Nie można go 

przypisać jako numeru szybkiego wybierania.

4 Na klawiaturze telefonu przytrzymaj palcem klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu, 

aby szybko połączyć się z jego numerem.

 

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, na klawiaturze telefonu dotknij i przytrzymaj 

klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu i dotknij pozycji lub , aby szybko 

połączyć się z jego numerem.

Połączenia międzynarodowe

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 Na klawiaturze telefonu dotknij klawisza 0 i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol 

+.

3 Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu.

4 Dotknij pozycji . Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub 

.

1 2
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W roamingu można bezpośrednio wybrać numer osoby z listy kontaktów, aby do niej 

zadzwonić.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

 

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby 

wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Mimo blokady ekranu można wykonać poniższe czynności:

• Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.

• Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.

• Dotknij pozycji , aby wybrać wiadomość lub zmodyfikować wiadomość wysyłaną 

przy odrzucaniu połączenia.

• Dotknij pozycji , aby zdefiniować przypomnienie o oddzwonieniu.

Kiedy ekran jest odblokowany, można wykonać poniższe czynności:

• Dotknij pozycji , aby odebrać połączenie.

• Dotknij pozycji , aby odrzucić połączenie.
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• Dotknij pozycji , aby wybrać wiadomość lub zmodyfikować wiadomość wysyłaną 

przy odrzucaniu połączenia.

• Dotknij pozycji , aby zdefiniować przypomnienie o oddzwonieniu.

 

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony  > Ustawienia połączeń > Wysyłaj 

SMS, odrzucając połączenia, aby wpisać wiadomość do wysłania.

Menu w trakcie rozmowy

Wstrzymaj bieżące połączenie. Aby wznowić rozmowę, dotknij pozycji . 

(Ta funkcja musi być obsługiwana przez sieć operatorską).

Wyciszenie połączenia, aby inne osoby nie mogły Cię słyszeć.

Rozpoczęcie rozmowy trójstronnej. (Ta funkcja musi być obsługiwana przez 

sieć operatorską).

Włączenie głośnika przy rozmowach bez angażowania rąk.

Zakończenie bieżącego połączenia.

Wyświetlenie klawiatury telefonu.

6
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W trakcie rozmowy dotknij przycisku Ekran główny lub Wróć, aby ukryć 

menu rozmowy. Aby wrócić do menu, przesuń palec z paska stanu w dół, aby 

otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji Bieżące połączenie.

Odbieranie połączenia od trzeciego 

rozmówcy

 

Aby można było odbierać połączenia od trzeciego rozmówcy, trzeba mieć aktywną 

usługę połączeń oczekujących. Szczegółowych informacji udziela operator.

1 Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie przychodzące, dotknij 

pozycji , aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.

2 Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji .

Połączenia konferencyjne

Za pomocą standardowych funkcji telefonu można łatwo nawiązać międzynarodowe 

połączenie konferencyjne. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać 

połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji.

 

Niektóre typy planów taryfowych mogą nie obejmować połączeń konferencyjnych. 

Należy wcześniej wykupić odpowiednią usługę u operatora. Szczegółowych 

informacji udziela operator sieci.

1 Zadzwoń do pierwszego uczestnika.

2 Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby wywołać drugiego uczestnika. W 

trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane.

3 Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę konferencyjną.

4 Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i 3.

5 Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Wyświetlanie kontaktów.

Wyświetlanie notatek.

7

8
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Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i 

nieodebranych.

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 Na liście Klawiatura dotknij ikony obok numeru, który chcesz dodać.

3 Dotknij pozycji lub .

 

Można też dotknąć i przytrzymać numer, który chcesz dodać, a następnie dotknąć 

pozycji Utwórz nowy kontakt lub Zapisz w istniejącym.

Opróżnianie spisu połączeń

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W sekcji Klawiatura można wykonać następujące czynności:

• Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji Usuń 

element, aby usunąć odpowiedni zapis.

• Dotknij pozycji  > Usuń rejestr połączeń, aby usunąć wiele zapisów 

równocześnie.

Tryb pracy w kieszeni

Jeśli nosząc telefon w kieszeni obawiasz się, że nie usłyszysz sygnału i nie odbierzesz 

ważnej rozmowy, spróbuj włączyć tryb pracy w kieszeni. Powoduje on, że przy 

sygnalizowaniu rozmowy głośność dzwonka i siła wibracji stopniowo narastają.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura dotknij pozycji  > Ustawienia połączeń.

3 Włącz opcję W kieszeni.
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Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie ma możliwości odbierania połączeń na jednym telefonie, można przekierowywać 

je na inny numer.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura dotknij pozycji  > Ustawienia połączeń.

3 Dotknij pozycji Przekierowania połączeń. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, 

dotknij pozycji Przekierowania połączeń w polu Ustawienia karty 1 lub Ustawienia 

karty 2.

4 Wybierz tryb przekierowywania.

5 Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij 

pozycji Włącz.

Połączenia oczekujące

Funkcja połączeń oczekujących pozwala odebrać połączenie przychodzące w trakcie 

prowadzenia innej rozmowy, a następnie swobodnie przełączać się między rozmowami.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Klawiatura.

2 W polu Klawiatura dotknij pozycji  > Ustawienia połączeń.

3 Dotknij pozycji Ustawienia dodatkowe. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij 

pozycji Ustawienia karty 1 lub Ustawienia karty 2 w polu Ustawienia dodatkowe.

4 Dotknij pozycji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję.

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji .

3 Wybierz lokalizację z menu opcji, aby zapisać kontakt.
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4 Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje.

5 Dotknij pozycji .

Edycja kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji Edytuj.

3 Zmodyfikuj dane kontaktu.

4 Dotknij pozycji .

Usuwanie kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Usuń. 

3 Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji Wszystko, aby wybrać 

wszystkie kontakty.

4 Dotknij pozycji .

5 Dotknij pozycji Usuń.

Wyszukiwanie kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco 

wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.
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Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów w plikach w formacie .vcf. .vcf to 

standardowy format plików do przechowywania danych kontaktów, jak nazwiska, adresy 

i numery telefonów.

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Importuj z nośnika.

3 Wybierz jeden lub kilka plików typu .vcf i dotknij pozycji OK.

Importowanie kontaktów z karty SIM

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Importuj z Karta 1 lub Importuj z Karta 2. 

3 Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji Wszystko, aby 

zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .

4 Wybierz lokalizację, do której chcesz importować kontakty. Wybrane kontakty zostaną 

zaimportowane automatycznie.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Zaimportuj z innego telefonu.

3 Wybierz opcję Obsługuje Bluetooth i dotknij pozycji Dalej.

4 Włącz Bluetooth na urządzenie, z którego chcesz importować kontakty i włącz jego 

widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.

5 Dotknij pozycji Dalej. Nastąpi włączenie funkcji Bluetooth i wyszukanie urządzeń 

Bluetooth w pobliżu.

6 Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty.
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Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego 

urządzenia.

Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Zaimportuj z innego telefonu.

3 Wybierz opcję Importuj przez Wi-Fi Direct i dotknij pozycji Dalej. Telefon wyświetli 

monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne urządzenia Wi-Fi Direct w 

zasięgu.

4 Dotknij urządzenia Wi-Fi Direct, z którego chcesz importować kontakty.

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje kontakty z drugiego 

urządzenia.

Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Eksportuj na nośnik.

3 Dotknij pozycji Eksportuj.

4 Wybierz, skąd kontakty mają być wyeksportowane i dotknij pozycji OK.

Domyślnie wyeksportowany plik .vcf zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci 

wewnętrznej telefonu. Aby obejrzeć wyeksportowany plik, można otworzyć aplikację 

Pliki.

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Eksportuj na Karta 1 lub Eksportuj na Karta 2. 

3 Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji Wszystko, aby 

zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji .

4 Dotknij pozycji OK.
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Wysyłanie danych kontaktu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Udostępnij kontakty.

3 Wybierz kontakty, które chcesz wysłać lub dotknij opcji Wszystko, aby wybrać 

wszystkie kontakty.

4 Dotknij pozycji . Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Przytrzymaj palcem kontakt, który chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji Dodaj 

do ulubionych.

 

W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji na ekranie 

szczegółów kontaktu.

Grupy kontaktów

Kontakty w telefonie można łączyć w grupy kontaktów. Ułatwia to wysyłanie wiadomości 

tekstowych lub e-mail do wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji Grupy, a następnie .

3 Nadaj nazwę grupie i dotknij pozycji OK.

4 Dotknij pozycji .

5 Dotknij kontaktów, które chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji Wszystko, aby 

zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie opcji .
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Edycja grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji Grupy i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować.

3 Dotknij pozycji , aby dodać do grupy nowych członków. 

4 Dotknij pozycji . Można wtedy wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Usuń członków, aby usunąć członków z grupy.

• Dotknij pozycji Usuń grupę, aby usunąć grupę.

• Dotknij pozycji Zmień nazwę, aby zmienić nazwę grupy.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji Grupy i wybierz grupę kontaktów, do której chcesz wysłać wiadomość 

lub e-mail.

3 Dotknij pozycji , aby wysłać wiadomość lub , aby wysłać e-mail.

Usuwanie grupy kontaktów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2 Dotknij pozycji Grupy.

3 Przytrzymaj palcem grupę kontaktów do usunięcia i dotknij pozycji Usuń.

4 Dotknij pozycji Usuń.

 

Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia kontaktów przypisanych do 

grupy.
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Wiadomości i e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .

3 Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Można też użyć 

pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę.

4 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie treści.

 

Dotknij pozycji , aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz 

dodać. Po dodaniu zdjęcia, filmu lub innego pliku multimedialnego wiadomość 

zostanie automatycznie zmieniona w MMS.

5 Dotknij pozycji .

Odpowiadanie na wiadomość

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby 

wyświetlić odpowiedni wątek.

3 Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie treści.

4 Dotknij pozycji .

Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby 

wyświetlić odpowiedni wątek.
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3 Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji .

4 Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.

5 Dotknij pozycji .

Dodawanie wiadomości do ulubionych

Ważne wiadomości można dodawać do ulubionych. Ulubione wiadomości nie będą 

usuwane przy usuwaniu całych konwersacji.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby 

wyświetlić odpowiedni wątek.

3 Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji 

 > Kopiuj do Ulubionych.

 

Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji  > Ulubione, aby wyświetlić 

ulubione wiadomości.

Usuwanie wiadomości

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2 Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby 

wyświetlić konwersacje.

3 Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji .

4 Dotknij pozycji Usuń.

Usuwanie wątku

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2 Na liście wiadomości dotknij pozycji  > Usuń.

3 Wybierz wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji .

4 Dotknij pozycji Usuń.
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Konfigurowanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy 

zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 Dotknij pozycji Pozostałe.

3 Podaj swój adres e-mail i hasło i dotknij pozycji Dalej.

4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 

System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem.

Po zakończeniu konfiguracji konta pojawi się ekran Odebrane.

 

Po dodaniu konta e-mail w polu Odebrane dotknij pozycji  > Ustawienia > Dodaj 

konto, aby dodać kolejne konta.

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft pod kątem firm. 

Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i 

gospodarstw domowych u niektórych dostawców usług poczty elektronicznej.

Jeśli przy dodawaniu konta wystąpią wątpliwości co do właściwych ustawień, należy 

zwrócić się do dostawcy usług e-mail.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 Dotknij pozycji Exchange.

3 Podaj swój adres e-mail, nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło i dotknij pozycji 

Dalej.

4 Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 

System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem.

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran Odebrane.
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Wysyłanie wiadomości e-mail

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 Dotknij pozycji .

3 Dotknij pozycji Od:, aby wybrać konto e-mail.

4 Wprowadź jednego lub więcej odbiorców.

 

Aby wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) do innych odbiorców, dotknij pozycji 

DW/UDW:.

5 Wpisz treść wiadomości i w razie potrzeby dotknij pozycji , aby dodać załącznik.

6 Dotknij pozycji .

Odbieranie poczty elektronicznej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 Na ekranie Odebrane dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby wybrać konto e-

mail.

3 Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Można wtedy wykonać następujące 

czynności:

• Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.

• Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.

• Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.

• Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.

• Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać poprzednią 

lub następną wiadomość.

 

Na ekranie Odebrane przesuń palcem w dół, aby odświeżyć listę wiadomości.
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Ustawienia konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zdefiniowano kilka kont e-mail, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem 

upewnij się, że aktywne jest właściwe konto.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 Na ekranie Odebrane dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby otworzyć listę 

kont.

3 Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 W polu Odebrane dotknij pozycji  > Ustawienia.

3 Wybierz konto, które chcesz usunąć.

4 Dotknij pozycji Usuń konto, a następnie OK.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy 

użyciu tego konta.

Personalizowanie konta e-mail

Folder poczty odebranej można spersonalizować. Służą do tego takie ustawienia, jak: 

wyświetlanie zdjęć kontaktów, co będzie wyświetlane po usunięciu wiadomości, zmiana 

podpisu, częstotliwość odświeżania folderu poczty odebranej oraz zmiana dźwięku 

powiadomienia o e-mail.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2 W polu Odebrane dotknij pozycji  > Ustawienia i wybierz ustawienia.
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Aparat i galeria

Ekran aparatu fotograficznego

Przełączanie trybów lampy błyskowej.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać między różnymi 

trybami zdjęć.

Wyświetlanie zrobionych zdjęć i filmów.

•Dotknij, aby zrobić zdjęcie.

•Dotknij i przytrzymaj, aby wykonać serię zdjęć. Zwolnij palec, aby zatrzymać 

robienie zdjęć.

Stosowanie filtrów.

•Dotknij obiektu na ekranie, aby ustawić według niego ostrość obiektywu.

•Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz 

oddalić.

Wyświetlanie większej liczby opcji.

1

2

3

4

5

6

7
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Wykonywanie zdjęć

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Pozwól na automatyczne ustawienie 

ostrości lub dotknij ekranu, aby ustawić ostrość na wybranym elemencie sceny.

 

Jeśli ramka ostrości zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe.

3 Dotknij pozycji .

 

Jeśli przy robieniu zdjęcia była włączona opcja Znacznik GPS, zdjęcia można 

wyświetlać w polu Galeria w aplikacji Mapa.

Uruchamianie aparatu z Galerii

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 W polu Zdjęcia przesuń palcem w dół na albumach, aby wyświetlić wizjer na połowie 

ekranu. Przesuń ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat.

 

W trybie połowy ekranu nie wszystkie funkcje aparatu są dostępne.

3 Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.

4 Dotknij pozycji Powrót, aby wrócić do galerii.

Tryby robienia zdjęć

• Makijaż: specjalny tryb analizy obrazu, w którym telefon automatycznie rozpozna 

części twarzy i uwypukli jej najpiękniejsze rysy. 

• Makijaż cyfrowy: przesuń suwak, aby dobrać intensywność makijażu i zastosować 

efekt.

• Panorama: ten tryb pozwala wykonywać szersze ujęcia.

• HDR: pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym 

otoczeniu.
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• Ostrość na wszystko: zdjęcia wykonane w tym trybie pozwalają na późniejsze wybranie 

punktu ostrości.

• Najlepsze zdjęcie: telefon wykonuje szybką sekwencję kilku zdjęć, po czym 

automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.

• Znak wodny: umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.

• Notatka audio: po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał 

dźwiękowy.

• Dobry posiłek: dobranie odcienia kolorów i oświetlenia, aby podkreślić apetyczność 

produktów spożywczych.

• Sterowanie dźwiękiem: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. 

Poleceniami głosowymi można inicjować automatyczne wykonywanie zdjęć.

• Minutnik: dotknij pozycji i włącz tę opcję w polu Ustawienia, aby włączyć 

samowyzwalacz.

• Dotknij, aby uruchomić: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. 

Dotknij ekranu, aby zrobić zdjęcie.

• Wykrywaj uśmiechy: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. 

Zdjęcie zostanie wykonane automatycznie po wykryciu uśmiechu.

• Śledzenie obiektu: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. 

Dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie podążać za ruchem obiektu, 

utrzymując na nim ostrość.

• Szybka migawka: dotknij pozycji , aby włączyć ten tryb w polu Ustawienia. Kiedy 

ekran jest wyłączony lub zablokowany, ustaw telefon naprzeciwko fotografowanego 

obiektu i dwukrotnie, raz za razem, naciśnij przycisk zmniejszenia głośności.

Zdjęcia panoramiczne

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  > Panorama, aby przejść do trybu zdjęć panoramicznych.

3 Dotknij pozycji , aby rozpocząć zdjęcia.

4 Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć.
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5 Dotknij pozycji , aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie sklei 

zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.

Tryb najlepszego zdjęcia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  > Najlepsze zdjęcie, aby przełączyć się na tryb najlepszego zdjęcia.

3 Dotknij pozycji , aby zacząć fotografowanie. Telefon wykonuje szybką serię kilku 

zdjęć, po czym automatycznie wybiera najlepsze ujęcie.

4 Dotknij pozycji .

Można też wybrać inne zdjęcia. Telefon automatycznie zachowa wybrane zdjęcia, a 

usunie pozostałe.

Dodawanie znaku wodnego na zdjęciach

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  > Znak wodny, aby przejść w tryb znaku wodnego.

3 Przesuń palcem w lewo lub w prawo i wybierz odpowiedni znak wodny.

4 Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.

5 Dotknij pozycji .

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  >  > Sterowanie dźwiękiem.

3 Dotknij pozycji Sterowanie dźwiękiem, aby przełączyć się na tryb głosowego 

sterowania aparatem. Można wtedy wykonać następujące czynności:

• Nakazać poleceniem głosowym zrobienie zdjęcia.

• Nakazać, by telefon wykonał zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie 

ustalony poziom decybeli.
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4 Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie automatycznie, 

gdy wydasz polecenie głosowe lub gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom 

decybeli.

Śledzenie obiektu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  > .

3 Dotknij pozycji Śledzenie obiektu, aby włączyć tryb śledzenia.

4 Dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie śledził ruch obiektu i regulował 

ostrość według niego.

 

Śledzenie obiektu nie może być używane równocześnie z wykrywaniem uśmiechu.

Tryb ostrości ogólnej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Dotknij pozycji  > Ostrość na wszystko, aby przejść do trybu ostrości ogólnej.

3 Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie.

4 Przejdź do Galerii i wybierz zdjęcie wykonane w trybie ostrości ogólnej.

 

 wyróżnia zdjęcia wykonane w trybie ostrości ogólnej.

5 Dotknij pozycji , aby przejść do trybu edycji ostrości.

6 Dotknij innego punktu na zdjęciu, by przenieść punkt ostrości.

7 Dotknij pozycji .

Nagrywanie filmów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo i wybierz pozycję Wideo.

3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
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4 W trakcie nagrywania możesz dotknąć obiektu lub punktu na ekranie, aby ustawić na 

nim ostrość. Dotknij pozycji , aby przerwać lub pozycji , aby wznowić 

nagrywanie.

5 Dotknij ikony , aby zatrzymać nagrywanie.

 

W trakcie nagrywania można wykonać też zdjęcie, dotykając pozycji .

Tryby nagrywania wideo

 

Niektóre tryby filmowania mogą być niedostępne w pewnych telefonach.

Dotknij pozycji  > na ekranie kamery, aby wybrać tryb nagrywania filmu.

• Tryb upiększania: automatyczny makijaż cyfrowy twarzy podczas filmowania.

• Śledzenie obiektu: dotknij wybranego obiektu na ekranie. Aparat będzie śledził ruch 

obiektu i regulował ostrość filmu według niego.

• Stabilizator: ogranicza skutki drżenia rąk podczas filmowania.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji  > , aby wybrać następujące 

ustawienia:

• Rozdzielczość: wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na 

ekranie kamery dotknij pozycji  >  > Rozdzielczość.

• Znacznik GPS: wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film.

• Preferowana lokalizacja zapisywania: preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów.

• Idealne selfie: włącz tę funkcję w trybie Makijaż cyfrowy, aby automatycznie 

rozpoznawać twarze i poprawiać jakość portretów.

• ISO: wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić 

rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem.

• Balans bieli: regulacja balansu bieli na zdjęciu. Balans bieli należy ustawić odpowiednio 

do jasności otoczenia.

• Retusz zdjęć: regulacja kompensacji ekspozycji, nasycenia, kontrastu i jasności.
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Galeria

Przeglądanie zdjęć

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 Można wtedy wykonać następujące czynności:

• Wybierz kartę Zdjęcia, aby obejrzeć zdjęcia na linii czasu.

• Wybierz kartę Zdjęcia i zaznacz pozycję Mapa, aby obejrzeć zdjęcia pogrupowane 

według lokalizacji.

• Wybierz kartę Albumy, aby obejrzeć zdjęcia pogrupowane według albumu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 W polu Zdjęcia dotknij pozycji  > Pokaz slajdów.

3 Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Można modyfikować jaskrawość, nasycenie, rozmiar i inne parametry zdjęcia. Można też 

poprawiać wygląd zdjęć portretowych na wiele różnych sposobów, używając makijażu 

cyfrowego.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 Wybierz zdjęcie, które chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji .

3 Można wtedy wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie.

• Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie.

• Dotknij pozycji , aby wybrać filtr.

• Dotknij pozycji , aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry.

• Dotknij pozycji , aby na twarzach zastosować wybielanie, wygładzanie lub inne 

efekty upiększające.
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• Dotknij pozycji , aby zastosować na zdjęciu efekt mozaiki.

• Dotknij pozycji , aby dodać na zdjęciu znak wodny.

• Dotknij pozycji , aby dodać do zdjęcia etykietę.

Ukrywanie zdjęć

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 W polu Albumy dotknij pozycji  > Ukryj albumy.

3 Dotknij przełącznika obok albumu, aby ukryć zdjęcia.

 

Nie wszystkie albumy lokalne w pamięci wewnętrznej telefonu mogą być ukrywane.

Usuwanie zdjęcia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć i dotknij pozycji  > Usuń.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 Wybierz zdjęcie lub film, który chcesz wysłać.

3 Dotknij pozycji , wybierz metodę wysłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby 

wysłać zdjęcie lub film.

Zdjęcie jako tapeta

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlać jako tapetę.

3 Dotknij pozycji  > Ustaw jako i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zapisać zdjęcie 

jako tapetę.
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Zdjęcie ekranu

Naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności, aby zrobić zdjęcie. 

Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu. 

Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

 

Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij 

pozycji w polu Skróty.

Skanowanie kodu QR

Skanowanie kodu QR w Galerii

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2 Wybierz zdjęcie z kodem QR.

3 Dotknij zdjęcia. Galeria automatycznie przeskanuje kod QR.

4 Dotknij łącza kodu QR, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Skanowanie kodu QR aparatem

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2 Ustaw telefon tak, aby kod QR był widoczny w podglądzie. Aparat automatycznie 

przeskanuje kod QR.

3 Dotknij łącza kodu QR, aby wyświetlić dodatkowe informacje.



Muzyka i filmy  

54

Muzyka i filmy

Dodawanie utworów

Aby można było słuchać muzyki w telefonie, należy najpierw skopiować utwory muzyczne 

do pamięci telefonu. Utwory muzyczne można wprowadzać do telefonu kilkoma 

sposobami, jak na przykład:

• Kopiowane utworów z komputera przez kabel USB.

• Pobieranie utworów z Internetu.

• Kopiowanie utworów przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera punkt 

Odbieranie pliku przez Bluetooth.

• Kopiowanie utworów z innych urządzeń przez Wi-Fi Direct. Szczegółowe informacje 

zawiera punkt Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct.

Słuchanie muzyki

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2 Wybierz kategorię.

3 Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć. 

Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania.

 

W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku Ekran główny, aby 

opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki. Aby powrócić do ekranu 

odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu.

Tworzenie playlisty

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2 Dotknij pozycji Listy odtw. > Nowa lista odtwarzania.

3 Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji Zapisz.
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4 W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony Dodaj.

5 Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji .

Odtwarzanie playlisty

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2 Dotknij pozycji Listy odtw..

3 Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe 

wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2 Dotknij pozycji Listy odtw..

3 Dotknij pozycji obok playlisty, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji Usuń.

Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2 Wybierz kategorię.

3 Na ekranie z listą utworów dotknij ikony obok nazwy utworu i dotknij pozycji 

Ustaw dzwonek.

Odtwarzanie filmów

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Filmy.

2 Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć.

3 Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji .
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Zablokuj ekran. Po zablokowaniu ekranu wszystkie operacje na filmie 

zostaną wyłączone do czasu odblokowania.

Dobierz prędkość odtwarzania filmu.

Wyświetl albo ukryj przełącznik prędkości odtwarzania.

•Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do 

przodu.

•Przesuń palec w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować 

jasność.

•Przesuń palec w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować 

głośność.

Oglądanie filmu w oknie wiszącym.

Przesyłanie filmu na ekran telewizora.

41

5
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Sieci i udostępnianie danych

Włączanie transmisji komórkowej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

2 W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

3 Dotknij pozycji Sieć komórkowa.

4 Dotknij przełącznika Komórkowa transmisja danych, aby włączyć usługi komórkowej 

transmisji danych w telefonie.

 

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji 

danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu 

danych.

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 Dotknij pozycji Wi-Fi. 

3 Włącz opcję Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.

4 Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.

• Jeśli sieć jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast.

• Jeśli sieć jest szyfrowana, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji Połącz.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) ułatwia połączenie telefonu z siecią Wi-Fi. 

Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci Wi-

Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.
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2 Dotknij pozycji Wi-Fi. 

3 Włącz opcję Wi-Fi.

4 Dotknij pozycji  > Ustawienia zaawansowane. Można wtedy wykonać następujące 

czynności:

• Dotknij pozycji Połączenie WPS i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi. 

• Dotknij pozycji Kod PIN połączenia WPS i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu 

na routerze.

Udostępnianie połączenia telefonu z 

Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, 

udostępniając im swoje łącze transmisji danych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

2 W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

3 Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu > Przenośny punkt Wi-Fi.

4 Włącz punkt dostępu Wi-Fi.

5 Dotknij pozycji Skonfiguruj punkt Wi-Fi.

6 Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji 

Zapisz.

 

Dla poprawy bezpieczeństwa zaleca się wybór szyfrowania WPA2 PSK.

Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie 

komputerowi podłączonemu przez USB.

Aby móc użyć funkcji modemu USB, zależnie od systemu operacyjnego komputera, może 

być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu w komputerze lub zestawienie 

połączenia sieciowego.
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1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

3 W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

4 Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu.

5 Dotknij przełącznika Tethering przez USB, aby udostępnić łącze internetowe.

 

Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika 

pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu 

urządzeniu przez Bluetooth.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

2 W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

3 Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu.

4 Dotknij przełącznika Tethering przez Bluetooth, aby udostępnić łącze internetowe.

Przesyłanie plików przez Bluetooth

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth.

3 Dotknij przełącznika Włącz Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth. Telefon 

automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.

4 Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon.

Aby anulować powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji obok nazwy drugiego 

urządzenia i wybierz Rozłącz parę.
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Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. 

Nazwę tę można zmienić, aby ułatwić rozpoznawanie urządzenia.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth.

3 Dotknij pozycji Nazwa urządzenia.

4 Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji OK.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć 

Bluetooth w obu urządzeniach i włączyć ich widoczność.

Przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji Udostępnij > Bluetooth. 

Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie 

odbierające.

Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe 

Przesyłanie pliku. Dotknij pozycji Akceptuj, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel 

powiadomień i dotknij pozycji Powiadomienia, aby wyświetlić informacje o postępie 

przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze bluetooth w aplikacji Pliki.

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie 

wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

 

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct jest włączona na 

obu urządzeniach.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Wi-Fi.
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3 Włącz opcję Wi-Fi.

4 Dotknij pozycji Wi-Fi Direct, aby włączyć Wi-Fi Direct. Telefon automatycznie wyszuka 

dostępne urządzenia.

5 Wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

Przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji Udostępnij > Wi-Fi Direct. 

Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie 

odbierające.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Po zainicjowaniu przesłania pliku przez Wi-Fi Direct pojawia się okno dialogowe 

Przesyłanie pliku. Dotknij pozycji Przyjmij , aby odebrać plik. Otwórz panel powiadomień 

i dotknij pozycji Powiadomienia, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze Wi-Fi Direct w aplikacji Pliki.

Przesyłanie danych między telefonem a 

komputerem

Połączenie w trybie przesyłania zdjęć

PTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania zdjęć między telefonem a 

komputerem, ułatwiający wymianę danych.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu 

Połączono przez USB wybierz ustawienie Zdjęcia. Sterownik telefonu zostanie 

automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby 

przeglądać zdjęcia w pamięci telefonu.
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Połączenia w trybie multimedialnym

MTP to protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania plików między telefonem a 

komputerem. Przed użyciem trybu MTP na komputerze należy zainstalować program 

Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu 

Połączono przez USB wybierz ustawienie Pliki. Sterownik telefonu zostanie 

automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterowników kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby 

przeglądać pliki w pamięci telefonu. Za pomocą odtwarzacza Windows Media Player 

można łatwo przeglądać pliki multimedialne z telefonu.

Tryb nośnika pamięci USB

Jeśli w telefonie zamontowano kartę microSD, telefon może być używany jako nośnik 

pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD a komputerem.

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu 

Połączono przez USB wybierz ustawienie Nośnik USB. Sterownik telefonu zostanie 

automatycznie zainstalowany na komputerze.

Po zainstalowaniu sterowników komputer rozpozna telefon jako nośnik pamięci masowej 

USB. Kliknij dwukrotnie ikonę nowego dysku w komputerze, aby przeglądać pliki na 

karcie microSD telefonu.

Wiele ekranów

Zdjęcia, filmy lub gry z telefonu można wygodnie wyświetlać na dużym ekranie, na 

przykład telewizora, aby zapewnić sobie komfort oglądania lub zaprezentować je 

rodzinie lub znajomym.

Jeśli telewizor ma złącze HDMI, można go wykorzystać do tego celu za pomocą 

przystawki telewizyjnej z systemem Android lub innego urządzenia do bezprzewodowej 

transmisji danych.

Otwórz panel powiadomień. W polu Skróty dotknij pozycji , wybierz urządzenie 

odbierające i rozpocznij wyświetlanie na wielu ekranach.
 

Szczegółowe informacje na temat podłączania telefonu do przystawki telewizyjnej 

Android można znaleźć w instrukcji obsługi przystawki.
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Aplikacje

Organizowanie aplikacji

Pobieranie aplikacji

Aplikacje można pobierać z wielu różnych źródeł, na przykład:

• Sklep z aplikacjami w telefonie.

• Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce telefonicznej.

• Strony internetowe wyświetlane w przeglądarce na komputerze.

• Program innego producenta do pobierania aplikacji, zainstalowany na komputerze.

Instalowanie aplikacji

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Pliki.

2 W polu Kategorie dotknij pozycji Aplikacja > Aplikacje. 

3 Na liście Aplikacje dotknij aplikacji, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na 

ekranie.

 

Podczas instalacji może pojawić się komunikat Instalowanie zablokowane. Przeczytaj 

uważnie treść komunikatu. Jeśli chcesz kontynuować instalację, zezwól na 

instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wysyłanie aplikacji

1 Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze 

ekranu pojawi się ikona .

2 Przeciągnij aplikację do pozycji .

3 Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie.

 

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być wysyłane.
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Odinstalowywanie aplikacji

1 Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż 

na górze ekranu pojawi się ikona .

2 Przeciągnij ikonę do pozycji i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować 

aplikację.

 

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.

Kopia zapasowa danych

Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Kopia zapasowa.

2 Dotknij pozycji Nowa kopia zapasowa.

 

W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i 

chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać 

hasło.

3 Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie.

Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze HuaweiBackup w aplikacji Pliki.

 

W niektórych modelach telefonów procedura wykonywania kopii zapasowej może 

przebiegać nieco inaczej, zależnie od wersji aplikacji.

Przywracanie danych z pamięci lokalnej

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Kopia zapasowa.

2 Wybierz dane, które chcesz przywrócić.

 

Odszukaj dane, które chcesz przywrócić, kierując się datą wykonania kopii zapasowej 

w nazwie pliku.

3 Jeśli plik z kopią danych jest zaszyfrowany, podaj hasło według instrukcji na ekranie i 

dotknij pozycji OK.

4 Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji Przywróć.
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Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to wyjątkowa aplikacja wspomagająca zarządzanie systemem i 

ochronę telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące 

czynności:

• Skanowanie systemu pod kątem problemów, opróżnianie kosza i optymalizacja 

systemu.

• Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu.

• Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.

 

Dostępność funkcji Menedżera telefonu i usług może zależeć od kraju, regionu i 

operatora.

Optymalizowanie systemu

Aby telefon mógł działać płynnie, należy regularnie go optymalizować i skanować w 

poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telefonu. Można wtedy wykonać 

następujące czynności:

• Dotknij pozycji Skanuj lub Dotknij, by skanować. Można wyświetlić stan roboczy 

telefonu, opróżnić kosz systemowy, zoptymalizować system i wyeliminować 

zagrożenia.

• Dotknij pozycji Akcelerator telefonu, aby wyświetlić działające aplikacje i zamknąć te, 

które nie są potrzebne.

• Dotknij pozycji Czyszczenie pamięci , aby przeskanować pamięć podręczną, opróżnić 

kosz systemowy i usunąć rzadko używane aplikacje, pakiety instalacyjne i zbędne pliki.

Oszczędzanie energii

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telefonu.

2 Dotknij pozycji Oszczędzanie energii, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i 

wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii 

stosownie do potrzeb.
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Filtr chroniący przed nękaniem

Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telefonu. Można wtedy wykonać 

następujące czynności:

• Dotknij pozycji Ochrona przed nękaniem, aby zdefiniować czarną listę w celu 

blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.

• Dotknij pozycji Centrum powiadomień, aby blokować niechciane powiadomienia 

automatyczne z wybranych aplikacji.

• Włącz opcję Nie przeszkadzać. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od 

wyznaczonych kontaktów. Dźwięki i wibracje sygnalizujące inne połączenia, 

wiadomości i powiadomienia będą wyciszone.

Kontrolowanie limitu transmisji danych

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telefonu.

2 Dotknij pozycji Menedżer transmisji danych, aby określić limity transmisji i progi 

ostrzegawcze oraz wyświetlić szczegółowe informacje o wykorzystaniu limitu.

Kalendarz

Kalendarz pomaga w organizowaniu codziennych zajęć i pracy zawodowej. Na przykład 

można z góry ułożyć plan dnia lub przejrzeć informacje o dniach wolnych od pracy. Jeśli 

w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie 

są tworzone przypomnienia o urodzinach.

Tworzenie zdarzenia

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kalendarz.

2 Dotknij pozycji .

3 Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, miejsce i 

częstotliwość.

4 Dotknij pozycji .
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Wyświetlanie kalendarza

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kalendarz.

2 Na ekranie Kalendarz można wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Miesiąc, Tydzień i Dzień, aby przełączać się między widokami dnia, 

tygodnia i miesiąca.

• Na widoku miesiąca, tygodnia lub dnia przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby 

przejść do poprzedniego lub następnego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Synchronizowanie kalendarzy

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Kalendarz.

2 Dotknij pozycji  > Kalendarze.

3 Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.

4 Dotknij pozycji  > Zsynchronizuj kalendarze.

5 Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz.

Zegar

Alarm

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2 W sekcji Alarm można wykonać następujące czynności:

• Dodanie alarmu: dotknij pozycji , nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość 

powtarzania i inne ustawienia. Dotknij pozycji , aby zastosować ustawienia.

• Włączenie lub wyłączenie alarmu: dotknij przełącznika obok alarmu, aby go włączyć 

lub wyłączyć.

• Skonfigurowanie ustawień alarmu: dotknij pozycji , aby ustawić czas trwania 

drzemki, ustawienia trybu cichego oraz funkcję klawiszy głośności po uruchomieniu 

alarmu.

• Usunięcie alarmu: przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji .
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Zegar światowy

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2 W sekcji Zegary można wykonać następujące czynności:

• Dodanie miasta: dotknij pozycji . Wpisz nazwę miasta lub wybierz miasto z listy.

• Ustawienie strefy czasowej: dotknij pozycji , aby wybrać macierzystą strefę 

czasową oraz datę i godzinę systemową.

• Usuwanie miasta: dotknij pozycji Edytuj miasta. Dotknij pozycji obok nazwy 

miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji .

Stoper

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2 W sekcji Stoper dotknij pozycji , aby rozpocząć odliczanie.

3 Podczas odliczania dotknij pozycji , aby liczyć okrążenia.

4 Dotknij pozycji , aby zatrzymać stoper.

Po zatrzymaniu stopera dotknij pozycji , aby wyzerować wszystkie czasy.

Minutnik

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2 W polu Minutnik przeciągnij czerwony punkt w prawą stronę po okręgu, aby wybrać 

czas do odliczania.

 

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3 Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik.

4 Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk. Wykonaj instrukcje na ekranie i 

przesuń palcem po ekranie, aby zatrzymać dźwięk.

 

W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować.
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Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni 

w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

2 Dotknij pozycji  > i wprowadź nazwę miasta. Poniżej będą wyświetlane 

pasujące nazwy miast.

3 Wybierz miasto, które chcesz dodać.

Sprawdzanie informacji o pogodzie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się na wybrane miasto i obejrzeć 

informacje o lokalnej pogodzie.

3 Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej informacji pogodowych.

Usuwanie miast

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

2 Dotknij pozycji i przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć. Wybierz 

opcję .

3 Dotknij pozycji .

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz 

zaktualizować.
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3 Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę.

 

Można też skonfigurować automatyczne aktualizowanie pogody. Dotknij pozycji  

 > . Włącz przełącznik Automatyczna aktualizacja i ustaw opcję Częstotliwość 

aktualizacji. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych 

odstępach czasu.

Notatki

Dodawanie notatki

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Notatnik.

2 Dotknij pozycji Nowa notatka i wpisz treść notatki.

 

Dotknij pozycji , aby dodać zdjęcie.

3 Dotknij pozycji .

Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych, zgodnie z 

instrukcjami na ekranie.

Zmiana ustawień notatnika

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Notatnik.

2 Dotknij pozycji  > Ustawienia, aby zmienić rozmiar czcionki lub styl wyświetlania.

Odbiornik radiowy

Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one 

używane w charakterze anteny odbiorczej.

Szukanie stacji

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Radio FM.

2 Dotknij pozycji  > . Radio automatycznie wyszuka i zapisze znalezione stacje.

 

Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji 

odbiornika radiowego.
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Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Radio FM.

Włączanie i wyłączanie głośnika.

Włączanie i wyłączanie odbiornika radiowego.

Powrót do poprzedniej stacji.

Przejście do następnej stacji.

Dodanie obecnej stacji do ulubionych.

Przejście do ekranu ustawień: wyświetlanie i przeszukiwanie listy stacji 

radiowych, lista ulubionych stacji oraz ustawienie czasu dla 

automatycznego wyłączenia radia.
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Ustawienia telefonu

Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Dostęp do lokalizacji.

3 Dotknij pozycji Dostęp do mojej lokalizacji, aby włączyć usługi lokalizacyjne w 

telefonie.

4 Dotknij pozycji Tryb lokalizacji. Można wtedy wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Wysoka dokładność, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i 

danych w sieci komórkowej.

• Dotknij pozycji Oszczędzanie baterii, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych 

w sieci komórkowej.

• Dotknij pozycji Tylko urządzenie, aby określać położenie z użyciem GPS.

Zmiana ustawień dźwięku

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Dźwięk.

3 Na ekranie Dźwięk można wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Głośność i przeciągnij suwaki, aby określić głośność muzyki, 

dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp.

• Dotknij opcji Tryb cichy, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

• Dotknij pozycji Wibracja w trybie cichym, aby włączyć lub wyłączyć wibracje w trybie 

cichym.

• Dotknij pozycji Dzwonek telefonu karty SIM 1/2, aby wybrać dzwonek. Jeśli telefon 

obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej z nich.
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• Dotknij pozycji Karta SIM 1/2 wibruje przy dzwonieniu, aby włączyć lub wyłączyć 

wibracje, gdy telefon dzwoni. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać 

osobne ustawienia wibracji dla każdej z nich.

• Dotknij pozycji Domyślny dźwięk powiadomienia, aby określić dźwięk powiadomień.

• W polu System dotykaj przełączników, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub 

wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wybieraniu numeru i 

innych czynnościach.

Zmiana ustawień wyświetlania

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz.

3 Na ekranie Wyświetlacz można wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Temperatura barwowa, aby wyregulować temperaturę barw ekranu. 

Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie opcji Domyślna.

• Dotknij pozycji Tapeta, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.

• Dotknij pozycji Rozmiar czcionki, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.

• Dotknij pozycji Wygaszacz ekranu, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli 

ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w 

trakcie ładowania telefonu.

• Dotknij pozycji Wskaźnik, aby włączyć lub wyłączyć migającą diodę powiadomienia.

• Dotknij pozycji Pokaż nazwę operatora, aby wyświetlać lub ukrywać nazwę 

operatora w pasku stanu, gdy ekran jest odblokowany.

• Dotknij pozycji Pokaż szybkość sieci, aby wyświetlać lub ukrywać bieżącą szybkość 

sieci.

• Dotknij pozycji Jasność ekranu, aby dobrać jasność ekranu.

• Dotknij pozycji Uśpienie, aby określić, kiedy telefon ma być wyłączany. Jeśli telefon 

pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby 

oszczędzać baterię.
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• Dotknij pozycji Autoobracanie ekranu, aby określić, czy ekran ma być automatycznie 

obracany. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie 

zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania 

pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub 

pisanie wiadomości.

Włączanie obsługi jedną ręką

Funkcja obsługi jedną ręką znacznie ułatwia korzystanie z telefonu z dużym ekranem.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Obsługa jedną ręką.

3 Na ekranie Obsługa jedną ręką można wykonać następujące czynności:

• Przejdź na ekran Układ jednoręczny i włącz opcję Układ jednoręczny. Przesuń palcem 

w lewo lub w prawo na wirtualnym pasku nawigacji, aby przesunąć ekran w 

wybraną stronę.

• Przejdź na ekran Przesuwanie klawiatury i włącz opcję Przesuwanie klawiatury. Po 

włączeniu przesuwanej klawiatury dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, aby 

przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące na wygodniejszą stronę 

ekranu.

Tryb wyłączenia dotyku

Za pomocą tej funkcji można zabezpieczyć się przed niezamierzonym uruchamianiem 

przypadkowych operacji, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

2 W polu Inteligentna pomoc dotknij pozycji Więcej.

3 Włącz opcję Tryb wyłączenia dotyku. Kiedy ta funkcja jest włączona, ekran dotykowy 

będzie wyłączony, gdy górna część ekranu jest zakryta. Ekran dotykowy będzie działać 

normalnie, gdy tylko górna część ekranu zostanie odkryta.
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Włączanie trybu rękawiczek

Tryb rękawiczek pozwala obsługiwać ekran dotykowy nawet wtedy, gdy dłonie są w 

rękawicach.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

2 W polu Inteligentna pomoc dotknij pozycji Więcej.

3 Dotknij przełącznika Tryb obsługi w rękawiczkach, aby włączyć tryb rękawiczek.

Przycisk wiszący

Przycisk wiszący to narzędzie ułatwiające szybkie uruchamianie typowych funkcji w 

telefonie, jak powrót do ekranu głównego lub optymalizacja telefonu.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie.

2 W polu Inteligentna pomoc dotknij pozycji Więcej.

3 Dotknij pozycji Przycisk wiszący.

4 Włącz opcję Przycisk wiszący. Na ekranie pojawi się wtedy paleta . Wyjątkiem jest 

ekran blokady i panel powiadomień.

5 Dotknij pozycji , aby rozwinąć przycisk wiszący.

6 Za pomocą rozwiniętego menu można wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć aplikację.

• Dotknij pozycji , aby powrócić do ekranu głównego.

• Dotknij ikony , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

• Dotknij pozycji , aby zablokować ekran.

• Dotknij pozycji , aby wyczyścić pamięć telefonu i zamknąć wszystkie 

energochłonne aplikacje działające w tle.

• Dotknij pozycji , aby zwinąć menu.
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Zmiana stylu ekranu blokady

Wzór do odblokowania ekranu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła.

3 Dotknij pozycji Hasło > Wzór.

4 Narysuj wzór do odblokowania ekranu, łącząc przynajmniej cztery punkty. Narysuj go 

ponownie w celu potwierdzenia.

5 Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby 

wzór został zapomniany.

Kod PIN do odblokowania ekranu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła.

3 Dotknij pozycji Hasło > Kod PIN.

4 Wprowadź kod PIN zawierający przynajmniej cztery znaki, po czym wprowadź go 

ponownie w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła.

3 Dotknij pozycji Hasło > Hasło.

4 Wprowadź hasło zawierające przynajmniej cztery znaki, po czym wprowadź je 

ponownie w celu potwierdzenia.
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Włączanie i wyłączanie trybu lotniczego

 

•Bezprzewodowe urządzenia telekomunikacyjne mogą zakłócać pracę instrumentów 

pokładowych samolotu. Na pokładzie samolotu należy zawsze stosować się do 

poleceń załogi w kwestii korzystania ze sprzętu elektronicznego.

•W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można 

jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.

Tryb samol. można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

• Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu 

Skróty dotknij przełącznika Tryb samol..

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji Tryb samol..

• Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia i przejdź na kartę Wszystkie. W 

polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej i przełącznika Tryb samol..

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .

Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako 

zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba 

wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany 

przez operatora.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia.

3 Dotknij pozycji Ustaw blokadę Karta 1/Karta 2.

4 Dotknij pozycji Zablokuj kartę SIM. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można 

wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich.

5 Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji OK.

6 Dotknij pozycji Zmień PIN do karty SIM, aby zmienić kod PIN.
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Zazwyczaj obowiązuje ograniczenie, zgodnie z którym przy wprowadzaniu kodu PIN 

można się pomylić tylko kilka razy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić 

kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Przy 

wprowadzaniu kodu PUK również obowiązuje limit pomyłek. Po przekroczeniu tego 

limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych 

limitów można uzyskać od operatora.

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Konta.

3 Dotknij pozycji Dodaj konto.

4 Wybierz typ konta.

5 Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.

Usuwanie konta

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Konta.

3 Na ekranie Konta wybierz typ konta.

4 Wybierz konto, które chcesz usunąć.

5 Usuń konto, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Synchronizowanie e-mail

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Konta. 

3 Dotknij pozycji i włącz opcję Autosynchronizacja danych. Wykonuj instrukcje na 

ekranie i dotknij pozycji OK, aby włączyć synchronizację danych.
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4 Na ekranie Konta wybierz typ konta.

5 Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować dane.

6 Dotknij przełącznika Synchronizuj: E-mail, aby synchronizować z tego konta.

Przywracanie ustawień fabrycznych

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich 

danych osobistych z pamięci, w szczególności informacji o kontach, ustawień 

systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień 

fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Kopia i kasowanie danych.

3 Dotknij pozycji Ustawienia fabryczne > Resetuj telefon > Resetuj telefon. Nastąpi 

przywrócenie ustawień fabrycznych, a po zakończeniu telefon zostanie ponownie 

uruchomiony.

Aktualizowanie telefonu
 

•Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania 

niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem 

prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za 

pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie 

oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei.

•Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych 

osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię 

zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed aktualizacją upewnij się, że telefon ma połączenie z Internetem.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Aktualizator.
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3 Dotknij pozycji Sprawdź aktualizacje. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i 

zainstalować aktualizacje.

 

Aktualizacja internetowa przez sieć komórkową może powodować naliczanie 

wysokich opłat za transmisję danych. Do przeprowadzenia aktualizacji zalecane jest 

używanie sieci Wi-Fi.

Aktualizacja lokalna

Pobierz pakiet aktualizacyjny ze strony http://www.hihonor.com i zapisz folder dload z 

tego pakietu w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu. Jeśli telefon obsługuje 

kartę microSD, można też zapisać plik w katalogu głównym karty microSD.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Aktualizator.

3 Dotknij pozycji  > Aktualizacja lokalna i wykonuj instrukcje na ekranie, aby 

zaktualizować telefon.

Ustawianie daty i godziny

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Data i czas.

3 Na ekranie Data i czas można wykonać następujące czynności:

• Dotknij przełącznika Automatyczna data i czas, aby korzystać z czasu sieci lub 

ustawiać godzinę ręcznie.

• Dotknij przełącznika Auto strefa czasowa, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub 

ustawiać strefę czasową ręcznie.

• Dotknij przełącznika Format 24-godzinny, aby przełączać się między 12-godzinnym 

i 24-godzinnym formatem godziny.

• Dotknij pozycji Wybierz format daty, aby wybrać sposób wyświetlania daty.

• Dotknij pozycji Podwójny zegar, aby wyświetlać dwa zegary przy korzystaniu z 

roamingu.

 

Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych 

operatorów.

http://www.hihonor.com
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Zmiana języka systemu

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Język i wprowadzanie.

3 Dotknij pozycji Język i region.

4 Dotknij nazwy wybranego języka.

Ochrona prywatności

Specjalne funkcje zabezpieczające pozwalają chronić poufne dane przed dostępem 

innych użytkowników. Wystarczy włączyć ochronę prywatności i zdefiniować dwa hasła 

do odblokowania ekranu: jedno dla siebie, inne dla gości.

Włączanie ochrony prywatności

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia.

3 Dotknij pozycji Ochrona prywatności > Zaczynajmy.

4 Wybierz typ hasła.

5 Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wprowadzić hasło właściciela i hasło gościa.

Po włączeniu trybu ochrony prywatności wpisanie hasła właściciela daje dostęp do całej 

zawartości telefonu. Hasło gościa udostępnia tylko treści niechronione.

Określanie danych poufnych

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia.

3 Dotknij pozycji Ochrona prywatności.

4 Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji Dalej.

5 W polu Ustaw dane prywatne oznacz wybrane kontakty, albumy i aplikacje jako 

poufne.
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Wyłączanie ochrony prywatności

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia.

3 Dotknij pozycji Ochrona prywatności.

4 Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji Dalej.

5 Wyłącz opcję Ochrona prywatności.

 

Po wyłączeniu ochrony prywatności hasło właściciela będzie działać jako hasło 

odblokowania ekranu, a hasło gościa straci ważność.

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwiające obsługę osobom z wadami wzroku. 

Funkcje te, jak gesty pozwalające powiększać zawartość ekranu lub większy rozmiar 

czcionki, można włączać i wyłączać odpowiednio do potrzeb.

1 Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2 W polu Wszystkie dotknij pozycji Ułatwienia dostępu.

3 Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.
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Nota prawna

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji  

w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody 

firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione 

prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą  

w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, 

deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani 

udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione 

przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich 

właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

,  i  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei 

Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. 

i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji. 

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej 

instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od 

zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego 

mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej  

lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi  

lub akcesoriom.
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Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź 

specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez 

ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym 

urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma 

Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji 

dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy 

korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi 

odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane  

lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej 

treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem 

sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei.  

W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza 

się, że firma Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani 

jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za 

wstrzymanie lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty 

jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych 

bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. 

tekstów, obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem  

a tym produktem, wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac 

dostawców zewnętrznych.

Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei 

dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie 

obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android  

lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei 

nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością  

i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK WIDAĆ”. 

OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ 
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ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI 

DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI 

NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE FIRMA 

HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, 

UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA  

I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA 

PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA  

W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE  

W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO 

OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA 

OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY 

ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych  

i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń 

rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź 

importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania 

i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się z naszą 

polityką prywatności pod adresem  

http://consumer.huawei.com/pl/privacy-policy/index.htm.

http://consumer.huawei.com/pl/privacy-policy/index.htm


Aktualny numer telefonu pomocy technicznej oraz adres e-mail dotyczące 
danego kraju lub regionu można znaleźć na stronie 
http://consumer.huawei.com/pl/support/.

Model: HUAWEI ATH-UL01
            HUAWEI ATH-UL06

V100R001_01

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS 
Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered 
trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty 
produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie 
oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią 
jakiejkolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Uwaga: zapamiętaj konto Google ostatnio używane na tym telefonie. 
W przypadku przywracania ustawień fabrycznych przez niezaufaną aplikację lub podczas aktualizacji z 
karty microSD mechanizm antykradzieżowy Google już na pierwszym ekranie po uruchomieniu systemu 
wymaga podania konta Google, na którym telefon logował się ostatnio. Ma to na celu zweryfikowanie 
tożsamości użytkownika. Poprawne uruchomienie telefonu jest możliwe dopiero po pomyślnej 
weryfikacji tożsamości.
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