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1 Wstęp 

Dziękujemy za wybór smartfona HUAWEI MediaPad. 

Niniejsza instrukcja dotyczy produktu HUAWEI MediaPad z interfejsem Emotion UI 

2.3. 

Ilustracje w tym dokumencie przedstawiają zrzuty ekranu wykonane z użyciem 

motywu Brightness. Aby ułatwić sobie korzystanie z instrukcji, przełącz się na 

motyw Brightness. Szczegółowe informacje zawiera punkt Zmiana motywu. 

  Nie wszystkie modele obsługują połączenia głosowe, SMS i inne funkcje zależne 

od sieci komórkowej. 

 Niektóre funkcje zależą od modeli i regionów. 
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2 Od czego zacząć 

Ikony powiadomień i stanu 

W pasku stanu i w pasku powiadomień mogą się pojawiać następujące ikony 

informujące o bieżącym stanie HUAWEI MediaPad. 

 Tryb samolotowy  Włączono Bluetooth 

 
Podłączono zestaw sł

uchawkowy  Ładowanie 

 Bateria naładowana  Bateria bliska rozładowania 

 Nowa wiadomość e-mail  
Włączono punkt dostępu 

Wi-Fi 

 Nie włożono karty SIM  
Przygotowywanie karty 

microSD 

 Bliski termin zdarzenia  Włączono alarmy 

 Wysyłanie plików  
Pobieranie lub odbieranie 

plików 

 Pamięć pełna  Wyjątek systemowy 

 Synchronizowanie danych  Synchronizacja nieudana 

 Połączono z siecią VPN  Włączono modem USB 

 Dostępne są sieci Wi-Fi  Połączono z siecią Wi-Fi 

 
Włączono tryb debugowania 

USB 
  

Wspólne klawisze 

 Więcej  Udostępnij 

 Ukończono  Edytuj 

 Załącznik  Dodaj 
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 Szukaj  Ustaw 

 Odśwież  Usuń dane 

 Ulubione  Zapisz 

 Wyczyść pamięć 

systemową 
 Połączenie 

Operacje na skrótach 

 Aby otworzyć aplikację: Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij aplikacji. 

 Aby przełączyć się między ekranem głównym a jego rozszerzeniami: Na ekranie 

głównym przesuń palec w lewo lub w prawo. 

 Aby skonfigurować ekran główny: Przytrzymaj palec w pustym miejscu ekranu gł

ównego. Wybierz odpowiednią tapetę, widżety i inne elementy z wyświetlonego 

menu.  
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 Przesuń palcem od górnej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia i ikony 

skrótu.  
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3 Wprowadzanie tekstu 

HUAWEI MediaPadoferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Aby szybko wpisać 

tekst, skorzystaj z klawiatury ekranowej.  

 Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę ekranową. 

 Po skończeniu dotknij pozycji , aby ukryć klawiaturę ekranową. 

Edycja tekstu 

Tekst można kopiować, wcinać i wklejać. 

 Zaznaczanie tekstu: Dotknij tekstu i przytrzymaj palcem, aż pojawią się znaki 

 i . Przeciągnij znaki  i , aby zaznaczyć tekst do edycji lub 

dotknij pozycji Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć cały tekst. 

 Kopiowanie tekstu: Po zaznaczeniu tekstu dotknij pozycji Kopiuj. 

 Wycinanie tekstu: Po zaznaczeniu tekstu dotknij pozycji Wytnij. 

 Wklejanie tekstu: Dotknij ekranu w miejscu, gdzie chcesz wstawić tekst, przecią

gnij element , aby przesunąć punkt wstawiania, po czym dotknij ikony Wklej, 

aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst.  

Wybór metody wprowadzania tekstu 

HUAWEI MediaPadumożliwia wprowadzanie tekstu na wiele sposobów. Możesz 

wybrać spośród nich najlepszą dla siebie.  

1. Na ekranie do edycji tekstu dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę 

ekranową.  

2. Przesuń palcem w dół z paska powiadomień, aby wyświetlić panel powiadomień. 

3. Na ekranie powiadomień dotknij pozycji Wybierz metodę wprowadzania. 

4. Wybierz odpowiednią metodę wpisywania tekstu z wyświetlonego menu. 
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4 Połączenie sieciowe 

Łączenie z siecią Wi-Fi 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Wi-Fi.  

2. Dotknij klawisza obok Wi-Fi łub przeciągnij klawisz do . HUAWEI 

MediaPadautomatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. 

3. Wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi i wykonuj instrukcje na ekranie. 

Przy włączonej funkcji Wi-Fi HUAWEI MediaPad zużywa więcej energii. Aby zaoszczę

dzić baterię, należy wyłączać funkcję Wi-Fi, gdy nie jest konieczna.  

Łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS 

Jeśli używany router bezprzewodowy obsługuje funkcję chronionego dostępu do 

Wi-Fi (WPS), możesz za jej pomocą szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Wi-Fi.  

2. Dotknij ikony  > Przycisk WPS lub Podaj kod PIN protok. WPS. Następnie 

wykonaj instrukcje ekranowe, aby wykonać operacje na routerze 

bezprzewodowym. 

 
Jeśli sieć Wi-Fi i sieć komórkowa są dostępne równocześnie, HUAWEI MediaPad 

domyślnie łączy się z siecią Wi-Fi. Jeśli połączenie z siecią Wi-Fi zostanie utracone, 

HUAWEI MediaPad automatycznie połączy się z siecią komórkową.  

 
Jeśli wybrana sieć Wi-Fi ma ukryty identyfikator SSID, dotknij pozycji  > 

Dodaj sieć i wykonuj instrukcje na ekranie, aby podać informacje niezbędne do poł

ączenia z siecią Wi-Fi.  
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Włączanie funkcji komórkowej transmisji 

danych (Dotyczy wybranych modeli) 

Używanie komórkowej transmisji danych może powodować naliczenie dodatkowych 

opłat. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz u swojego operatora.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.  

2. Dotknij pozycji Sieci komórkowe w sekcji SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE. 

3. Zaznacz pole wyboru Włącz przesył danych, aby włączyć usługę transmisji 

danych. 
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5 Udostępnianie połączenia 

sieciowego 

Łącze internetowe HUAWEI MediaPad można udostępniać innym urządzeniom 

bezprzewodowym na rozmaite sposoby. 

Udostępnianie połączenia internetowego 

przez punkt dostępowy Wi-Fi (Dotyczy 

wybranych modeli) 

Włączając w HUAWEI MediaPad funkcję punktu dostępowego Wi-Fi, można udostę

pnić komórkowe połączenie internetowe innym urządzeniom. 

Przed udostępnieniem łącza internetowego należy uruchomić usługę transmisji 

danych w konfiguracji HUAWEI MediaPad. Szczegółowe informacje zawiera punkt Wł

ączanie funkcji komórkowej transmisji danych (Dotyczy wybranych modeli). 

Kiedy inne urządzenia korzystają z Internetu poprzez łącze danych HUAWEI 

MediaPad, powoduje to zużywanie operatorskiego limitu transmisji HUAWEI 

MediaPad. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia. 

2. Dotknij pozycji Więcej... > Tethering w sekcji SIECI ZWYKŁE I 

BEZPRZEWODOWE. 

3. Zaznacz opcję Tethering przez Wi-Fi, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.  

4. Dotknij pozycji Konfiguracja tethering Wi-Fi i wykonaj instrukcje na ekranie, aby 

określić wymagane informacje, jak nazwa sieci Wi-Fi i hasło. 

Po zakończeniu konfigurowania punktu dostępu Wi-Fi inne urządzenia obsługujące 

Wi-Fi i będące w pobliżu mogą wyszukać punkt dostępu HUAWEI MediaPadi połą

czyć się z nim. 
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Udostępnianie łącza internetowego jako 

modem USB 

HUAWEI MediaPadz działającą usługą transmisji danych może udostępnić 

komputerowi swoje połączenie z Internetem za pośrednictwem kabla USB. 

1. Podłączając HUAWEI MediaPad do komputera, należy używać kabla USB dołą

czonego w komplecie. 

2. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.  

3. Dotknij pozycji Więcej... > Tethering w sekcji SIECI ZWYKŁE I 

BEZPRZEWODOWE. 

4. Zaznacz pole wyboru Tethering przez USB. Obserwuj, czy udało się nawiązać poł

ączenie modemowe przez USB, wykonując instrukcje ekranowe. 

Następnie można na komputerze korzystać z Internetu za pośrednictwem łącza 

HUAWEI MediaPad. 

Udostępnianie łącza internetowego jako 

modem Bluetooth (Dotyczy wybranych modeli) 

Dzięki funkcji modemu Bluetooth można udostępnić łącze internetowe HUAWEI 

MediaPad innym urządzeniom Bluetooth w pobliżu. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.  

2. Dotknij pozycji Więcej... > Tethering w sekcji SIECI ZWYKŁE I 

BEZPRZEWODOWE. 

3. Zaznacz opcję Tethering przez Bluetooth, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.  

4. Na urządzeniu, które ma korzystać z udostępnionego łącza, włącz Bluetooth i 

powiąż je z HUAWEI MediaPad. 

Po nawiązaniu połączenia urządzenie zewnętrzne może korzystać z Internetu za poś

rednictwem łącza HUAWEI MediaPad. 

 Kiedy używana jest funkcja modemu USB, nie można jednocześnie używać HUAWEI 

MediaPad jako nośnika pamięci USB. 
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Niektóre urządzenia z systemem Android mogą wymagać wykonania poniższych 

czynności po nawiązaniu połączenia: Na ekranie z listą urządzeń Bluetooth dotknij 

pozycji  obok nazwy HUAWEI MediaPad i zaznacz opcję Dostęp do internetu  
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6 Zarządzanie aplikacjami 

Instalowanie aplikacji 

Aplikację można pobrać i zainstalować w dowolny z poniższych sposobów: 

 Pobranie z internetowego sklepu z aplikacjami przy użyciu przeglądarki. Po 

pobraniu aplikacji wykonuj instrukcje na ekranie, aby ją zainstalować. 

 Podłączenie HUAWEI MediaPad do komputera. Następnie można użyć programu 

HiSuite lub oprogramowania innego producenta, by pobrać aplikację. Po 

pobraniu aplikacji wykonuj instrukcje na ekranie, aby ją zainstalować. 

 Użycie funkcji Bluetooth lub Wi-Fi Direct w celu wysłania aplikacji do HUAWEI 

MediaPad z innego urządzenia, jak telefon lub tablet. Po zakończeniu transmisji 

kliknij aplikację, aby ją zainstalować. 

 Pobranie aplikacji z komputera. Następnie należy skopiować aplikację na 

HUAWEI MediaPad. Po skopiowaniu dotknij pozycji Narzędzia > Instalator 

aplikacji na ekranie głównym HUAWEI MediaPad. Wybierz aplikację i dotknij 

pozycji Zainstaluj. 

Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji 

Okresowe opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji pomaga w płynniejszym dział

aniu HUAWEI MediaPad. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Zarzą

dzaj aplikacjami.  

2. Przesuń palcem w lewo na ekranie i dotknij pozycji WSZYSTKIE, aby otworzyć 

listę aplikacji. 

 
Podczas instalowania aplikacji może pojawić się komunikatInstalowanie 

zablokowane. Przeczytaj uważnie treść komunikatu. Jeśli chcesz kontynuować 

instalację, wykonuj wyświetlane instrukcje.  

 
Niektóre aplikacje niezależnych producentów mogą nie być zgodne z HUAWEI 

MediaPad. Mogą one nie działać prawidłowo lub doprowadzić do zamknięcia 

HUAWEI MediaPad. Zaleca się pobieranie aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł. 
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3. Dotknij pozycji Wyczyść pamięć podręczną.  

Usuwanie zainstalowanej aplikacji 

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, 

a następnie przeciągnij ją do . 

 Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane. 
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7 E-mail 

Dodawanie konta pocztowego 

Przy dodawaniu konta pocztowego należy podać pewne parametry e-mail. Szczegół

owe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.  

2. Na ekranie Dodaj konto wybierz odpowiedni typ konta. 

3. W polu Konfiguracja konta podaj adres e-mail i hasło.  

4. Dotknij pozycji Dalej i wykonaj instrukcje, aby wypełnić inne ustawienia. 

Po dodaniu konta e-mail dotknij pozycji  > Ustawienia > Dodaj konto, aby 

dodać więcej kont.  

Konfigurowanie konta e-mail 

Dostępne do konfiguracji parametry konta e-mail obejmują podpis, rozmiar 

czcionki, częstotliwość odbioru poczty oraz dźwięk powiadomienia o nowej 

wiadomości. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.  

2. Dotknij pozycji  > Ustawienia. Następnie można wykonać następujące 

czynności: 

 Dotknij pozycji Ogólne, aby zmienić rozmiar czcionki lub wybrać grafikę, która b

ędzie widoczna po usunięcia wiadomości. 

 Wybierz konto e-mail, aby zmienić podpis, częstotliwość odbioru poczty lub dźwi

ęk powiadomienia o nowej wiadomości. 

 
Nie zmieniaj dowolnie domyślnej wartości Ustawienia serwera, gdyż może to 

uniemożliwić późniejsze wysyłanie i odbieranie poczty. 
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Usuwanie konta e-mail 

Usunięcie konta e-mail nie powoduje usunięcie wiadomości e-mail zapisanych na 

serwerze. Można później użyć przeglądarki internetowej lub innego urządzenia, by 

logować się do skrzynki odbiorczej i sprawdzać pocztę. Po usunięciu konta e-mail 

HUAWEI MediaPad przestanie wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z użyciem 

tego konta.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.  

2. Dotknij pozycji  > Ustawienia.  

3. Z listy kont e-mail wybierz konto, które chcesz usunąć. 

4. Przesuń palce na ekranie w górę i dotknij pozycji Usuń konto. 
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8 Multimedia 

Importowanie zdjęć (Dotyczy wybranych 

modeli) 

Zdjęcia z aparatu fotograficznego lub z innego nośnika pamięci ( jak nośnik flash 

USB lub telefon) można importować do pamięci HUAWEI MediaPad za pomocą 

kabla USB OTG. 

1. Połącz aparat z HUAWEI MediaPad za pomocą kabla USB OTG.  

 
2. Przy wyświetlonym ekranie głównym HUAWEI MediaPad dotknij pozycji Narzę

dzia > Menedżer plików >Lokalne> USB.  

3. Dotknij pozycji  lub , wybierz zdjęcia lub foldery do importu do pamię

ci HUAWEI MediaPad.  

4. Dotknij pozycji Kopiuj lub Wytnij. 

5. Wybierz miejsce docelowe na zapis plików i dotknij pozycji WKLEJ. 

 
W celu zakupienia kabla USB OTG należy skontaktować się z autoryzowanym 

salonem Huawei lub sprzedawcą urządzenia. 
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Wyświetlanie zdjęć i filmów 

Aplikacja Gallery pozwala w wygodny sposób przeglądać zdjęcia i filmy. Aplikacja ta 

automatycznie wyszukuje i organizuje zdjęcia i filmy zapisane w pamięci wewnę

trznej HUAWEI MediaPadi na karcie microSD, ułatwiając korzystanie z nich.  

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria, aby otworzyć Galerię. 

2. Dotknij zdjęcia lub filmu, aby obejrzeć go na pełnym ekranie. Przesuń palcem w 

lewo lub w prawo na ekranie, aby wyświetlić następny lub poprzedni plik. 

Wyświetlając zdjęcie lub film, można wykonywać następujące czynności: 

 Edycja obrazów. 

 Uruchomienie kamery. 

 Udostępnianie zdjęć i filmów. 

 Odtwarzanie zdjęć lub filmów w małym oknie. 

 Wyświetlanie większej liczby opcji. 

Zdjęcia panoramiczne 

HUAWEI MediaPadpozwala w prosty sposób wykonywać zdjęcia panoramiczne bez 

stosowania obiektywu szerokokątnego. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.  

2. Dotknij pozycji  >  > Panorama, aby przejść do trybu wykonywania 

zdjęć panoramicznych.  

3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie. Powoli przesuwaj HUAWEI 

MediaPad w poziomie, aby objąć całą panoramę. 

 
Możesz zbliżyć lub oddalić dwa palce na ekranie, aby powiększyć lub pomniejszyć 

obraz.  

 
Jeśli ekran w wizjerze ma kolor czerwony, oznacza to, że zdjęcia nie udało się zrobi

ć. Przyczyną może być zbyt szybkie przesuwanie HUAWEI MediaPad lub przesunię

cie wizjera poza zakres widoku panoramicznego. Spróbuj przesuwać HUAWEI 

MediaPad wolniej. 
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4. Dotknij przycisku , aby zakończyć filmowanie. HUAWEI MediaPad 

automatycznie wygeneruje zdjęcie panoramiczne.  

Udostępnianie zdjęć i filmów 

Zdjęcia i filmy można wysyłać przez e-mail lub Bluetooth. Włącz HUAWEI MediaPad 

i pokazuj innym, co chcesz!  

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria, aby otworzyć Galerię. 

2. Dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub film, który chcesz wysłać.  

3. Dotknij pozycji  i wybierz sposób udostępnienia wybranego pliku, na przykł

ad przez Bluetooth lub Wi-Fi Direct. Następnie wykonuj instrukcje na ekranie. 

Szczegółowe informacje zawiera punkt Udostępnianie plików. 
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9 Konfigurowanie ustawień 

HUAWEI MediaPadpozwala definiować wybrane zdjęcie jako tapetę, projektować 

widżety ekranu głównego i określać dźwięki dzwonka.  

Zmiana motywu 

Do HUAWEI MediaPad dołączonych jest fabrycznie wiele motywów, dzięki którym 

urządzenie może wyglądać całkowicie inaczej, kiedy tylko zechcesz. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Motywy.  

2. Wybierz odpowiedni motyw. Następnie dotknij pozycji ZASTOSUJ. 

Dodawanie widżetów na ekranie głównym 

Na ekranie głównym można zamieszczać różne widżety, jak kalendarz lub zakładki. 

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj palec. 

2. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony Widżety. 

3. Dotknij widżetu, przytrzymaj go i przeciągnij we właściwe miejsce, po czym 

oderwij palec. 



19 

 

Zarządzanie ekranem głównym 

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj palec. 

2. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony Miniatury. 

3. Na ekranie miniatur można wykonać następujące czynności: 

 Dotknij i przytrzymaj miniaturę na ekranie głównym, aby ją przesunąć. 

 Dotknij opcji , aby dodać ekran główny. 
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 Dotknij pozycji , aby usunąć pusty ekran główny. 

 

 

Ustalanie dźwięku dzwonka 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Dźwięk.  

2. Wybierz odpowiedni typ dźwięku dzwonka. 

3. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać ulubioną muzykę lub nagranie jako d

źwięk dzwonka. 
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Ustalanie rozmiaru czcionki 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Wyś

wietlacz.  

2. Dotknij pozycji Rozmiar czcionki.  

3. Wybierz odpowiedni rozmiar czcionki. 

Regulacja jasności ekranu 

HUAWEI MediaPadjest wyposażony w czujnik oświetlenia, który automatycznie 

reguluje jasność ekranu odpowiednio do jasności otoczenia. Jasność ekranu można 

też regulować samodzielnie.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Wyś

wietlacz > Jasność ekranu.  

2. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować jasność ekranu. 

Włączanie trybu pracy w kieszeni (Dotyczy 

wybranych modeli) 

Włącz tryb pracy w kieszeni, aby HUAWEI MediaPad umieszczony w kieszeni lub 

torbie stopniowo zwiększał głośność sygnału i intensywność wibracji przy 

odbieraniu połączeń przychodzących.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Połącz.  

2. Zaznacz pole wyboru W kieszeni.  

 
Obniżenie jasności ekranu pozwala ograniczyć zużycie energii przez HUAWEI 

MediaPad.  
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10 Udostępnianie plików 

Udostępnianie plików przez Wi-Fi Direct 

Wi-Fi Direct to funkcja pozwalająca łączyć urządzenia bezprzewodowe za poś

rednictwem sieci Wi-Fi. Po połączeniu urządzeń bezprzewodowych mogą one 

sprawnie wymieniać pliki między sobą. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Wi-Fi.  

2. Dotknij klawisza obok Wi-Fi lub przeciągnij klawisz do , aby włączyć Wi-Fi.  

3. Dotknij pozycji WI-FI DIRECT. Włącz Wi-Fi Direct na urządzeniu odbierającym. 

HUAWEI MediaPadautomatycznie wyszuka dostępne urządzenia. 

4. Wybierz urządzenie do powiązania z HUAWEI MediaPad.  

5. Na ekranie HUAWEI MediaPad dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać. W 

wyświetlonym menu opcji dotknij pozycji Udostępnij > Wi-Fi Direct.  

6. W wyświetlonym menu opcji wybierz odpowiednie urządzenie i dotknij klawisza 

na jego ekranie, aby odebrać plik. 

Udostępnianie plików przez Bluetooth 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > 

Bluetooth.  

2. Dotknij klawisza obok Bluetooth łub przeciągnij klawisz do , aby włączyć 

Bluetooth.  

3. Dotknij nazwy na ekranie HUAWEI MediaPad, aby włączyć widoczność dla innych 

urządzeń Bluetooth. Włącz Bluetooth na urządzeniu, które ma odebrać plik. 

HUAWEI MediaPadautomatycznie wyszuka dostępne urządzenia. 

4. Wybierz urządzenie do powiązania z HUAWEI MediaPad.  

 
Jeśli HUAWEI MediaPad i drugie urządzenie są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi i 

w obu włączono funkcję Wi-Fi Direct, można między nimi bezpośrednio wymieniać 

pliki bez osobnego wiązania. 
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5. Na ekranie HUAWEI MediaPad dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać. W 

wyświetlonym menu opcji dotknij pozycji Udostępnij > Bluetooth.  

6. Wybierz odpowiednie urządzenie z wyświetlonego menu. Na urządzeniu 

docelowym dotknij odpowiedniego klawisza, by odebrać plik. 

Obsługa wielu ekranów 

Zdjęcia, filmy lub gry z HUAWEI MediaPad można wygodnie wyświetlać na dużym 

ekranie, na przykład telewizora. Jeśli posiadany telewizor dysponuje gniazdem HDMI 

i obsługuje rozdzielczości od 720p wzwyż, można go używać z HUAWEI MediaQ do 

wyświetlania obrazu na wielu ekranach. 

1. Podłącz urządzenie HUAWEI MediaQ do telewizora za pomocą kabla HDMI.  

2. Włącz urządzenie HUAWEI MediaQ i telewizor i przełącz źródło sygnału w 

telewizorze na wejście HDMI. Na ekranie zostanie wyświetlony główny interfejs 

HUAWEI MediaQ.  

3. Podłącz HUAWEI MediaPad do wspólnej sieci Wi-Fi z urządzeniem HUAWEI 

MediaQ na jeden z poniższych sposobów:  

 Podłącz HUAWEI MediaPad do sieci Wi-Fi udostępnionej przez HUAWEI MediaQ. 

Nazwę sieci Wi-Fi udostępnianej przez HUAWEI MediaQ i hasło do niej znajdują 

się w lewym górnym rogu ekranu telewizora.  
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  Podłącz HUAWEI MediaPad i urządzenie HUAWEI MediaQ do domowej sieci Wi-

Fi.  

 
4. Na ekranie głównym HUAWEI MediaPad przesuń palcem w dół, rozpoczynając 

ten ruch od paska stanu. Spowoduje to otwarcie panelu powiadomień. 

5. Dotknij pozycji  >  i dotknij nazwy telewizora. 

Kopiowanie plików z komputera 

Połącz HUAWEI MediaPad z komputerem za pomocą kabla USB. Wykonaj instrukcje 

na ekranie HUAWEI MediaPad, aby wybrać metodę połączenia. Możesz teraz przesy

łać pliki między HUAWEI MediaPad a komputerem. 

 

 

 

 

 Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi HUAWEI MediaQ.  
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Tryb połą

czenia 

Funkcja Czynność 

Urządzenie 

multimedia

lne (MTP) 

 Na komputerze możesz 

przeglądać i organizować 

pliki zapisane w pamięci 

HUAWEI MediaPad i na 

karcie microSD. 

 Używając aplikacji Windows 

Media Player 11 lub nowszej 

wersji na komputerze, moż

esz wyświetlać i organizowa

ć pliki multimedialne w pami

ęci HUAWEI MediaPad i na 

karcie microSD. 

 Kliknij nowo wyświetloną liter

ę dysku na komputerze. Nast

ępnie prześlij pliki między 

HUAWEI MediaPad a 

komputerem. 

 Uruchom Windows Media 

Player na komputerze. 

Wykonaj instrukcje ekranowe, 

aby przesłać pliki 

multimedialne między 

HUAWEI MediaPad a 

komputerem. 

HiSuite 

 (Dotyczy 

wybranych 

modeli) 

 Organizuj pliki (takie jak 

kontakty i zdjęcia) w pamięci 

HUAWEI MediaPad za 

pomocą oprogramowania 

HiSuite. 

 Na komputerze możesz 

przeglądać i organizować 

pliki zapisane w pamięci 

HUAWEI MediaPad i na 

karcie microSD. 

 Wykonaj instrukcje w 

programie HiSuite, aby 

zrealizować odpowiednie 

czynności.  

 Kliknij nowo wyświetloną liter

ę dysku na komputerze. Nast

ępnie prześlij pliki między 

HUAWEI MediaPad a 

komputerem. 

Nośnik 

pamięci 

USB 

Na komputerze możesz przeglą

dać i organizować pliki na 

karcie microSD. 

 Ta metoda jest dostępna tylko 

w przypadku, gdy HUAWEI 

MediaPad ma włożoną kartę 

microSD. 

Kliknij nowo wyświetloną literę 

dysku na komputerze. Następnie 

prześlij pliki między kartą 

microSD a komputerem. 
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11 Kontakty 

Tworzenie kontaktu 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty, aby otworzyć listę kontaktó

w. 

2. Dotknij pozycji .  

3. Podaj dane kontaktowe, jak nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. 

4. Aby wprowadzić więcej informacji, dotknij polecenia Dodaj inne pole.  

5. Dotknij pozycji ZAPISZ.  

Synchronizowanie kontaktów 

Możliwa jest synchronizacja kontaktów zapisanych na kontach Gmail i Exchange z 

kontaktami w pamięci HUAWEI MediaPad i na odwrót. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.  

2. W sekcji KONTA dotknij typu konta, które chcesz synchronizować. 

3. Dotknij typu danych, które chcesz synchronizować. 

4. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj kontakty. 

Jeśli konto, które chcesz zsynchronizować, nie zostało zdefiniowane w HUAWEI 

MediaPad, dotknij pozycji Dodaj konto i wykonuj instrukcje ekranowe, aby je dodać. 

Po jego dodaniu HUAWEI MediaPad uruchamia automatycznie synchronizację. 

 
Jeśli tworzysz kontakty po raz pierwszy, HUAWEI MediaPad wyświetli prośbę o 

wybranie pamięci. Przy kolejnej okazji tworzone kontakty będą już zapisywane w 

tej samej, wcześniej wybranej pamięci. Dodatkowo pamięć jest wyświetlana na 

ekranie nowego kontaktu. Można wtedy dotknąć tego pola, by wybrać inną pamię

ć. 
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Importowanie kontaktów 

Kontakty z karty SIM lub microSD można importować do pamięci urządzenia 

HUAWEI MediaPad. Można też importować kontakty z innych urządzeń przy użyciu 

funkcji Bluetooth. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty, aby otworzyć listę kontaktó

w. 

2. Dotknij pozycji  > Import/Eksport.  

3. Wybierz metodę importu i wykonuj instrukcje na ekranie, aby zaimportować 

kontakty. 

Kopia zapasowa kontaktów 

Listę kontaktów można zapisać na karcie microSD. Pozwala to zabezpieczyć ją na 

wypadek przypadkowego skasowania kontaktów lub ich utraty. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty, aby otworzyć listę kontaktó

w. 

2. Dotknij pozycji  > Import/Eksport.  

3. Dotknij pozycji Eksportuj na nośnik. 

Wysyłanie kontaktów 

Kontakty w pamięci HUAWEI MediaPad można wysyłać znajomym przez e-mail, 

Bluetooth lub innymi metodami. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.  

2. Na liście kontaktów można wykonać następujące czynności:  

 Wysyłanie danych jednego kontaktu: Dotknij kontaktu, a następnie pozycji 

 > Udostępnij. 

 Wysyłanie danych wielu kontaktów: Dotknij ikony  > Import/Eksport > 

 
Jeśli zdecydujesz się na import kontaktów z innego urządzenia przez Bluetooth, włą

cz komunikację Bluetooth na urządzeniu i wykonuj instrukcje, aby je powiązać z 

HUAWEI MediaPad. 
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Udostępnij kontakty i zaznacz kontakty, które chcesz wysłać. 

3. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie. Szczegółowe 

informacje zawiera punkt Udostępnianie plików.  
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12 Połączenia głosowe (Dotyczy 

wybranych modeli) 

Połączenia alarmowe 

W sytuacjach awaryjnych można wykonywać połączenia alarmowe bez użycia karty 

SIM. Jednak w tym celu trzeba znajdować się w zasięgu sieci. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.  

2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji . 

Połączenia konferencyjne 

HUAWEI MediaPadpozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z 

przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami.  

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.  

2. Po nawiązaniu połączenia dotknij ikony  > , aby wywołać drugiego 

uczestnika. Połączenie z pierwszym rozmówcą zostanie zawieszone. 

3. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę 

konferencyjną. 

4. Aby dodać innych uczestników, powtórz kroki 2 i 3. 

Po zakończeniu rozmowy dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie. 

 
Skuteczność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków 

otoczenia, polityki operatorów oraz miejscowych norm i przepisów prawa. W nagł

ych wypadkach nigdy nie należy traktować HUAWEI MediaPad jako jedynego ś

rodka komunikacji.  

 
Przed nawiązaniem połączenia tego typu upewnij się, że posiadasz abonament 

obejmujący usługę połączeń konferencyjnych. Szczegółowe informacje na ten 

temat uzyskasz u swojego operatora.  
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Dodawanie nieznanego numeru do kontaktów 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.  

2. W rejestrze połączeń dotknij pozycji  obok nieznanego numeru.  

3. Dotknij pozycji Utwórz nowy kontakt łub Zapisz w istniejącym kontakcie, aby 

dodać numer do listy kontaktów. 

Czyszczenie rejestrów połączeń 

Aby usunąć zapis rozmowy: Na ekranie Wybieranie przytrzymaj palcem wybraną 

pozycję i z wyświetlonego menu opcji wybierz pozycję Usuń element. 

Aby usunąć kilka zapisów rozmów lub wszystkie zapisy: Na ekranie Wybieranie 

dotknij pozycji  > Usuń rejestr połączeń, wykonuj instrukcje, aby zaznaczyć 

pozycje, które chcesz usunąć i dotknij pozycji USUŃ. 
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13 Wiadomości (Dotyczy 

wybranych modeli) 

Wyszukiwanie wiadomości 

Jeśli nawał wiadomości utrudnia znalezienie tej jednej właściwej, ta funkcja może się 

okazać pomocna.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.  

2. Dotknij pozycji  > Szukaj.  

3. Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania. 

4. Na liście wyników wybierz odpowiednią wiadomość, aby ją otworzyć.  

Konfigurowanie ustawień wiadomości 

Aby skonfigurować ustawienia wiadomości tekstowych i multimedialnych, dźwięki 

powiadomień oraz inne parametry, na liście wiadomości dotknij pozycji  > 

Ustawienia.  
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14 Ustawienia 

Sterowanie gestami (Dotyczy wybranych 

modeli) 

Sterowanie gestami pozwala sterować HUAWEI MediaPad przy użyciu prostych gest

ów. Na przykład można w ten sposób wyciszyć telefon lub szybko odbierać i 

wykonywać połączenia. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia。 

2. Dotknij pozycji Sterowanie ruchem。 

3. Na ekranie Sterowanie ruchem wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służ

ący do jej uruchomienia. 

Przycisk pływający (Dotyczy wybranych 

modeli) 

Przycisk pływający zawiera paletę użytecznych funkcji i skrótów, które pozwalają 

szybko uruchamiać takie narzędzia, jak Kalendarz, Wiadomości i Notatki oraz 

wykonywać typowe czynności, jak powrót na ekran główny lub czyszczenie pamięci.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia. 

2. Dotknij pozycji Przycisk pływający, aby włączyć przycisk pływający. Na ekranie 

pojawi się wtedy paleta . Wyjątkiem jest ekran blokady i ekran powiadomień.  

3. Dotknij pozycji , aby rozwinąć przycisk pływający. 

Opóźnienie wygaszania ekranu 

Można zdefiniować opóźnienie wygaszania ekranu. Po tak zdefiniowanym czasie 

ekran HUAWEI MediaPad będzie automatycznie wygaszany w celu oszczędzania 

energii. 
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1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Wyś

wietlacz > Uśpienie.  

2. Wybierz limit czasu. 

Definiowanie blokady ekranu 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > 

Zabezpieczenia > Blokada ekranu.  

2. Wybierz metodę blokowania i wykonuj instrukcje na ekranie. 

Gdy funkcja blokowania ekranu jest włączona, ekran HUAWEI MediaPad jest 

blokowany automatycznie po określonym czasie bezczynności. Można też nacisnąć 

przycisk zasilania, aby zablokować ekran.  

Regulowanie głośności 

Można określić głośność dźwięku dzwonka, multimediów, alarmów i powiadomień.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Dźwię

k > Głośność.  

2. Przesuwaj suwaki w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność. 

Głośność działających aplikacji można też regulować za pomocą przycisków głośno

ści.  

Sprawdzanie stanu pamięci 

Przed przeniesieniem dużego pliku do pamięci wewnętrznej HUAWEI MediaPadlub 

na kartę microSD sprawdź, czy docelowy nośnik zawiera dostateczną ilość miejsca.  

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.  

2. Dotknij pozycji Pamięć, aby wyświetlić informacje o pamięci. 
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Ustawianie daty i godziny 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Data i 

czas.  

2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna data i czas. 

3. Wykonuj instrukcje ekranowe, aby ustalić datę i godzinę. 

Blokowanie karty microSD (Dotyczy 

wybranych modeli) 

Aby uniknąć utraty lub ujawnienia danych z karty microSD, kartę można zablokowa

ć w ustawieniach HUAWEI MediaPad. Aby móc odczytać zablokowaną kartę w 

innym urządzeniu, należy ją przy pierwszym użyciu odblokować hasłem. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > 

Zabezpieczenia > ZABEZPIECZENIA KARTY SD.  

2. Zaznacz opcję Zablokuj kartę SD i wykonaj instrukcje, aby ustawić hasło. 

 
Jeśli konfiguracja HUAWEI MediaPadprzewiduje automatyczne aktualizowanie daty 

i godziny, informacje o dacie i godzinie są automatycznie pobierane z sieci z uwzgl

ędnieniem strefy czasowej. W takim przypadku nie można ręcznie zmieniać 

ustawienia strefy czasowej, daty, ani godziny na ekranie HUAWEI MediaPad. 

  Karty microSD niektórych producentów nie obsługują funkcji blokowania. Przy 

próbie blokowania lub odblokowywania takich kart microSD mogą występować 

błędy i wyjątki. Zaleca się, by przed próbą zablokowania karty microSD wykonać 

kopię zapasową danych.  

 Urządzenie, które nie obsługuje funkcji blokowania karty microSD, nie rozpozna 

zablokowanej karty microSD. 

 Pamiętaj, by nie zapomnieć hasła do karty microSD. Jeśli zapomnisz hasło, 

jedynym rozwiązaniem będzie wykonywanie instrukcji na ekranie, aby w sposób 

wymuszony skasować hasło, usuwając wszystkie dane na karcie microSD. 

Formatowanie zablokowanej karty microSD nie powoduje usunięcia hasła. 

 Usunięcie zaznaczenia opcji Zablokuj kartę SD spowoduje zdjęcie hasła z karty 

microSD. 
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Formatowanie karty microSD 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.  

2. Dotknij pozycji Pamięć > Wyczyść kartę SD.  

Przywracanie ustawień fabrycznych 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia > Kopia i 

kasowanie danych.  

2. Dotknij pozycji Ustawienia fabryczne i wykonaj instrukcje, aby sporządzić kopię 

zapasową danych lub od razu przywrócić ustawienia fabryczne. 

Aktualizowanie HUAWEI MediaPad 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aplikacje chmurowe > Aktualizacja 

systemu, aby otworzyć informacje systemowe.  

2. Dotknij pozycji Aktualizuj on-line, aby pobrać i zainstalować aktualizacje z 

serwera Huawei lub pozycji Aktualizacja lokalna, aby zaktualizować HUAWEI 

MediaPad lokalnie. 

 Przed sformatowaniem karty microSD należy sporządzić kopię ważnych danych w 

innym miejscu.  

 Przywracanie fabrycznych ustawień HUAWEI MediaPad powoduje skasowanie 

wszystkich danych osobistych, w tym ustawień kont, systemu i aplikacji, a także 

zainstalowanych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy 

wykonać kopię zapasową ważnych danych na HUAWEI MediaPad. 

  Zaktualizowanie HUAWEI MediaPad może spowodować usunięcie wszystkich 

danych. Przed zaktualizowaniem HUAWEI MediaPadnależy wykonać kopię 

zapasową ważnych danych.  

 Aktualizowanie systemu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania 

stwarza ryzyko awarii lub wykradzenia poufnych danych. HUAWEI 

MediaPadnajlepiej jest aktualizować przez Internet lub za pomocą 

autoryzowanego oprogramowania. 

 Jeśli wybierzesz lokalną aktualizację HUAWEI MediaPad, dokładnie przeczytaj 

instrukcje dołączone do pakietu. 
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15 Bezpieczeństwo informacji 

osobistych i danych 

Używanie w urządzeniu niektórych funkcji lub aplikacji innych firm może 
spowodować utratę lub udostępnienie innym osobom należących do Ciebie danych. 
W celu zabezpieczenia osobistych i poufnych informacji zaleca się podjęcie poniż
szych środków zaradczych. 

 Zostawiaj urządzenie w bezpiecznych miejscach, aby zabezpieczyć je przed 
nieupoważnionym dostępem. 

 Uaktywniaj blokadę ekranu i ustaw hasło lub wzór odblokowania. 

 W regularnych odstępach czasu twórz kopię zapasową osobistych informacji 
zapisanych na karcie SIM/UIM, karcie pamięci lub w pamięci urządzenia. W 
przypadku zmiany urządzenia pamiętaj o przeniesieniu lub usunięciu osobistych 
informacji ze starego urządzenia. 

 Jeżeli obawiasz się wirusów, które mogą być przesyłane we wiadomościach od 
nieznanych osób, możesz je usuwać bez otwierania. 

 Jeżeli używasz urządzenia w celu przeglądania zasobów Internetu, unikaj stron 
internetowych, które mogą powodować zagrożenia, aby zapobiec kradzieży 
Twoich informacji osobistych. 

 Jeżeli używasz takich funkcji jak Wi-Fi tether lub Bluetooth, ustaw hasła dla tych 
usług, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Wyłączaj te 
usługi, gdy ich nie używasz. 

 Zainstaluj i uaktualniaj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie oraz 
regularnie skanuj je w poszukiwaniu wirusów. 

 Korzystaj z aplikacji z legalnego źródła. Pobrane aplikacje należy przeskanować 
pod kątem wirusów. 

 Instaluj oprogramowanie zabezpieczające lub poprawki wydawane przez Huawei i 
innych dostawców aplikacji. 

 Niektóre aplikacji wymagają transmisji informacji o lokalizacji. Umożliwia to 
innemu podmiotowi udostępnienie informacje o lokalizacji użytkownika. 

 Urządzenie może dostarczać zewnętrznym dostawcom aplikacji informacje 
dotyczące wykrywania urządzeń oraz informacje diagnostyczne. Dostawcy powyż
szych aplikacji wykorzystują otrzymywane informacje w celu ulepszenia własnych 
produktów i usług. 

 W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa osobistych informacji i danych 
wyślij wiadomość na adres mobile@huawei.com. 
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16 Nota prawna 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. 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 dział

ania 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. 

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth 

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

licencji.  

LTE jest znakiem towarowym ETSI. 

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 zależ

ą 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 zewnę

trznych, 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 ż

adnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za poś

rednictwem 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 zał

adowanych 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 obs

ługiwać 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 
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UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MI

ĘDZY 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, MOŻLIWOŚ

CI 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 URZĄ

DZENIA. 

Przepisy importowe i eksportowe 

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i 

importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń rzą

dowych 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/privacy-

policy. 
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