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Rozpoczęcie pracy

Zapoznanie się z tabletem BlackBerry PlayBook
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Używanie ekranu dotykowego
Oto kilka najczęstszych gestów, które pomogą rozpocząć korzystanie z tabletu BlackBerry® PlayBook™.
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Przesuń

Aby przewinąć listę, przesunąć stronę WWW, przewijać
zdjęcia, itp., dotknij ekranu i przesuń palcem w górę lub
w dół lub w lewo i prawo.

Zsuwanie

Aby powiększyć lub zmniejszyć stronę WWW, zdjęcie,
film lub inną zawartość, dotknij ekranu palcem oraz
kciukiem i zsuń lub rozsuń te palce.
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Przeciąganie

Aby przeciągnąć element z jednego miejsca na drugie,
dotknij i przytrzymaj ten element. Przesuń palec w
wybrane miejsce.

Gesty, które można wykorzystywać do obsługi tabletu
BlackBerry® PlayBook™
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Wyświetlanie ekranu głównego i minimalizowanie
aplikacji

Przesuń palcem w górę z dolnej ramki na ekran.

Wyświetlanie menu

W menu licznych aplikacji znaleźć można dodatkowe
funkcje, opcje i pliki pomocy.

W obrębie aplikacji przesuń palcem w dół z górnej ramki
na ekran. Aby zamknąć menu, stuknij poza jego
obszarem.

Przełączanie pomiędzy aplikacjami

Istnieje możliwość przejścia z jednej otwartej aplikacji do
drugiej, bez konieczności powrotu do głównego menu.

W obrębie aplikacji przesuń palcem po ekranie od lewej
lub prawej ramki w kierunku środka.
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Wyświetlanie paska stanu

Możesz zerknąć na pasek stanu nie wychodząc z
aktualnie używanej aplikacji. Funkcja ta umożliwia
szybkie sprawdzenie powiadomień i godziny,
kontrolowanie stanu baterii, zmianę opcji systemu i wiele
więcej.

W obrębie aplikacji przesuń palcem po ekranie od ramki
znajdującej się w lewym górnym rogu w kierunku środka.

Zamykanie aplikacji

Wyświetl ekran główny w celu zminimalizowania
aplikacji. Dotknij zminimalizowanej ikony aplikacji i
przesuń ją palcem w górę.

Przełączanie pomiędzy widokami na ekranie
głównym

Przesuń palcem w lewo lub w prawo w dolnej części
ekranu głównego.
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Wyłączanie trybu uśpienia

Po upływie określonego czasu tablet przechodzi w tryb
uśpienia, aby zaoszczędzić energię w akumulatorze. Aby
obudzić tablet z trybu uśpienia, przesuń palcem od jednej
strony ramki do drugiej.

Wyświetlanie klawiatury

Przesuń palcem po ekranie od lewego dolnego rogu w
kierunku środka

Personalizacja tabletu
Tablet BlackBerry® PlayBook™ można spersonalizować na wiele sposobów. Poza wymienionymi tu sposobami
personalizacji w menu Opcje znajduje się wiele dodatkowych ustawień, które można wykorzystać, aby
spersonalizować swój tablet PlayBook.

Ustawianie daty i godziny na ekranie głównym Na pasku stanu wskaż  > Data i godzina.

Aby ustawić niestandardowy zegar, na ekranie głównym
wskaż aplikację zegara.

Zmiana typu klawiatury Na pasku stanu wskaż  > Klawiatura. Wskaż typ

klawiatury.

Zmiana języka Na pasku stanu wskaż  > Język. Wskaż język.
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Ustawianie hasła Na pasku stanu wskaż  > Zabezpieczenia > Hasło >

Zmień hasło. Ustaw włącznik Włącz hasło w pozycji
Wł. Wprowadź informacje w polach.

Działanie aplikacji w tle Na pasku stanu na ekranie głównym wskaż  >

Ogólne. Na liście rozwijanej Zachowanie aplikacji
wybierz opcję Prezentacja.

Wyświetlanie powiadomień
Tablet BlackBerry® PlayBook™ za pomocą powiadomień informuje użytkownika o aktualizacjach oprogramowania,
nowych wiadomościach, przypomnieniach kalendarza, poziomie naładowania akumulatora i innych zdarzeniach. Gdy
przychodzi nowe powiadomienie, lewy górny lub prawy górny róg ekranu rozświetla się na czerwono.
Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli korzystasz z jakiejś aplikacji, przesuń palcem po ekranie od lewego górnego rogu w kierunku środka.
Wskaż .

• Jeśli jesteś na ekranie głównym, na pasku stanu wskaż .

Powrót do wcześniej wykonywanych czynności Puknij ekran poza paskiem stanu.

Odrzucanie powiadomienia Wskaż .

Wyświetlanie powiadomienia określonego typu Na pasku stanu wskaż ikonę typu powiadomienia, które
chcesz wyświetlić.

Przeskakiwanie do powiązanej aplikacji Wskaż wiadomość powiadomienia. Jeśli, na przykład,
wskażesz powiadomienie o wiadomości e-mail,
wiadomość e-mail zostanie otwarta w aplikacji
Wiadomości.

Ikony i wskaźniki na pasku stanu
Na pasku stanu na ekranie głównym wyświetlane są następujące ikony i wskaźniki.

Tryb samolotowy Alarm
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Poziom mocy akumulatora BlackBerry® Bridge™

Bluetooth® połączenie Tryb tworzenia

Muzyka Tryb prezentacji

Blokada orientacji Wszystkie powiadomienia

Ustawienia Aktualizacja oprogramowania

Wi-Fi® wskaźnik

Wyświetlane są też następujące wskaźniki, które informują o nowych wiadomościach e-mail, spotkaniach i innych
zdarzeniach, gdy tablet jest połączony ze smartfonem BlackBerry przez BlackBerry Bridge:

Powiadomienie kalendarza Zadanie

E-mail

Przełączanie się na nowy tablet
Jeśli chcesz zacząć korzystać z nowego tabletu BlackBerry® PlayBook™, możesz użyć programuBlackBerry®
Desktop Software zainstalowanego w komputerze, aby przenosić pliki multimedialne, aplikacje i ustawienia ze
starego tabletu do nowego.

1. W komputerze w programie BlackBerry Desktop Software kliknij kolejno Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Jeśli
dostępna jest aktualizacja, kliknij polecenie Aktualizuj, aby zaktualizować zainstalowaną wersję programu
BlackBerry Desktop Software.

2. Kliknij kolejno Urządzenie > Zmień urządzenie.
3. Kliknij ikonę posiadanego tabletu.
4. Wybierz pliki multimedialne, aplikacje i ustawienia, które chcesz przenieść i wybierz odpowiednie opcje.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych tabletu i

podłączyć nowy tablet do komputera.
6. Kliknij ikonę nowego tabletu, aby zaimportować dane z tabletu.

Pamiętaj, aby przed sprzedażą, przekazaniem lub recyklingiem tabletu usunąć z niego wszystkie dane. Aby pomóc
chronić środowisko, odwiedź stronę www.blackberry.com/recycling, gdzie uzyskasz informacje dotyczące zwracania
tabletu do firmy RIM w celu recyklingu i bezpiecznej utylizacji.
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BlackBerry Bridge

BlackBerry Bridge — informacje
Użytkownicy smartfonów BlackBerry z oprogramowaniem BlackBerry® Device Software 5.0 lub nowszym mogą
podłączyć do nich tablet BlackBerry® PlayBook™ i uzyskać w ten sposób bezpośredni dostęp do poczty
elektronicznej, kalendarzy, plików BlackBerry® Messenger i innych danych.

Tablet łączy się ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth®. Aby można się było połączyć, w smartfonie musi
być zainstalowana aplikacja BlackBerry® Bridge™. Można ją pobrać ze sklepu BlackBerry App World™.
Po połączeniu ze smartfonem, na ekranie głównym tabletu widnieją następujące ikony:

BlackBerry Messenger

Komunikuj się niemal natychmiast z innymi użytkownikami urządzeń BlackBerry. To
wszystko, co uwielbiasz w programie BBM™, dostępne w tablecie.

Wiadomości

Wykorzystaj podgląd na ekranie i większy ekran tabletu, aby szybciej przeglądać
wiadomości w skrzynce odbiorczej. Dołącz pliki z tabletu lub smartfonu, albo zapisz
załączniki w smartfonie, by wykorzystać je później.

Kalendarz

Panuj nad harmonogramem zajęć, korzystając z widoków Dzień i Miesiąc oraz wygodnego
widoku podzielonego ekranu.

Kontakty

Łącz się z osobami w tej samej sieci poprzez aplikację Kontakty. Szybko przejdź do
kontaktu, aby wysłać wiadomość e-mail, zaplanować spotkanie lub rozpocząć rozmowę
przez BBM.

Zadania

Masz wydłużającą się listę zadań do wykonania? Skorzystaj z aplikacji Zadania, która
pomoże Ci skupić się na ważnych działaniach.

Notatki

Zamiast notować coś na skrawkach papieru, które mogą się łatwo zgubić, skorzystaj z
notatek, dzięki którym informacje będą uporządkowane i łatwe do odnalezienia.
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Pliki Bridge

Przeglądaj i otwieraj pliki zapisane w smartfonie.

Przeglądarka Bridge

Przeglądaj Internet, korzystając z posiadanego planu taryfowego BlackBerry
umożliwiającego tethering. Jeśli możliwość przeglądania firmowego intranetu została
włączona przez administratora, można także przeglądać firmowy intranet.

Łączenie tabletu ze smartfonem za pomocą programu
BlackBerry Bridge
Aby połączyć tablet BlackBerry® PlayBook™ ze smartfonem BlackBerry, konieczne jest zainstalowanie aplikacji
BlackBerry® Bridge™ w smartfonie. Można ją pobrać ze sklepu BlackBerry App World™.

1. Na ekranie głównym tabletu, na pasku stanu, wskaż kolejno  > BlackBerry Bridge.
2. Wskaż kolejno Konfiguracja > Kontynuuj.
3. W aplikacji BlackBerry Bridge w smartfonie wskaż kolejno opcje Dodaj tablet > Dalej.
4. Skieruj aparat smartfonu na kod wyświetlany na ekranie tabletu, aby zeskanować kod paskowy.

Podręcznik użytkownika BlackBerry Bridge
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Zdjęcia

Wyświetlanie zdjęć
Dzięki tabletowi BlackBerry® PlayBook™ można zabierać ze sobą zdjęcia i pokazywać je przyjaciołom i rodzinie na
ekranie o wysokiej rozdzielczości. Zrobione zdjęcia są zapisywane w aplikacji Zdjęcia.

Powiększanie zdjęcia Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je. Puknij w
ekran dwukrotnie, aby dopasować obraz do rozmiaru
ekranu.

Przechodzenie pomiędzy zdjęciami Przesuń palcem po ekranie w lewą lub prawą stronę.

Przewijanie zdjęcia Na powiększonym zdjęciu dotknij ekranu i przeciągnij
palcem w dowolną stronę.

Usuwanie zdjęcia Wskaż zdjęcie. Przesuń palcem w dół z górnej ramki.
Wskaż Usuń.

Ustawianie zdjęcia jako tapety Wskaż zdjęcie. Przesuń palcem w dół z górnej ramki.
Wskaż opcję Ustaw jako tapetę.

Odtwarzanie pokazu slajdów Wskaż album. Wskaż zdjęcie. Wskaż .

Przenoszenie zdjęć pomiędzy tabletem i komputerem. Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB. W
komputerze uruchom program BlackBerry® Desktop
Software. Kliknij opcję Zdjęcia i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Robienie zrzutów ekranowych Naciśnij jednocześnie klawisz zwiększania głośności i
klawisz zmniejszania głośności.
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Wideo

Wyświetlanie filmów
Oglądaj filmy w dowolnym miejscu na tablecie BlackBerry® PlayBook™. Tablet odtwarza filmy w wysokiej
rozdzielczości i obsługuje wiele formatów wideo, takich jak AVI, ASF, Fv4, MP4 i WMV. Informacje na temat
nagrywania filmów można znaleźć w sekcji pomocy dotyczącej kamery.

Zatrzymywanie odtwarzania filmu Puknij w ekran. Wskaż .

Usuwanie filmu Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż . Wskaż
film. Wskaż .

Odtwarzanie filmu przy użyciu kabla HDMI Połącz tablet z wyświetlaczem HDMI, np. telewizorem,
projektorem lub monitorem komputerowym za pomocą
kabla HDMI.

Wyciszanie dźwięku w filmie Naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy na
górze tabletu.

Nagrywanie filmu Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż opcję
Nagraj film.

Przenoszenie filmów pomiędzy tabletem i komputerem Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB. W
komputerze uruchom program BlackBerry® Desktop
Software. Kliknij opcję Wideo i postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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Muzyka

Odtwarzanie muzyki
Tablet BlackBerry® PlayBook™ obsługuje popularne typy formatów audio, w tym MP3, M4A, WMA i WAV. Podłącz
słuchawki, korzystaj z wbudowanych głośników stereo lub podłącz tablet do systemu rozrywki domowej za
pośrednictwem portu HDMI, aby uzyskać doskonały dźwięk.

Zmiana głośności Dotknij i przeciągnij pasek głośności.

Wyciszanie piosenki Naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy na
górze tabletu.

Odtwarzanie losowe i powtarzanie utworów Wskaż  lub .

Zmiana kategorii muzycznej Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż kategorię.

Wyświetlanie następnego utworu na liście odtwarzania Wskaż  obok okładki albumu aktualnie odtwarzanego
utworu.

Wyszukiwanie muzyki Wskaż Znajdź wszystko. Wpisz tytuł utworu lub
wykonawcę, którego szukasz.

Przechodzenie do określonego utworu lub albumu Na ekranie Wszystkie utwory lub Album przesuń
palcem w górę po ekranie od lewego dolnego rogu.
Wpisz pierwsze litery nazwy utworu lub wykonawcy.
Kliknij Powrót, aby przeskoczyć do tej części listy
muzycznej.

Sterowanie muzyką z pasku stanu Wskaż . Wskaż , lub .

Tworzenie list odtwarzania i porządkowanie muzyki
W tablecie BlackBerry® PlayBook™ znajduje się pusta lista odtwarzania, do której można dodać ulubione utwory i
wykonawców. Można także użyć programu BlackBerry® Desktop Software zainstalowanego w komputerze, aby
dodać do tabletu muzykę zapisaną w komputerze lub smartfonie BlackBerry.
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Dodawanie utworu do listy odtwarzania w urządzeniu
PlayBook

Wskaż utwór, wykonawcę lub gatunek muzyczny.
Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż opcję
Edytuj. Wskaż opcję Dodaj.

Usuwanie utworu z listy odtwarzania w urządzeniu
PlayBook

Wskaż kolejno opcje Lista odtwarzania w urządzeniu
PlayBook > Edytuj. Wskaż utwór lub utwory. Wskaż
opcję Usuń.

Dodawanie do tabletu list odtwarzania z komputera Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla USB. W
komputerze uruchom program BlackBerry Desktop
Software. Kliknij opcję Muzyka i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie, aby dodać listy odtwarzania,
które utworzyłeś przy użyciu biblioteki muzycznej, np.
Windows Media® Player lub iTunes.

Podręcznik użytkownika Muzyka
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Music Store (Sklep muzyczny)

Kupowanie i pobieranie plików muzycznych
Kupuj i pobieraj ulubioną muzykę, będąc w podróży. Jeżeli nie masz jeszcze konta Music Store, podczas pierwszej
wizyty w Music Store (sklepie muzycznym) można utworzyć konto umożliwiające pobieranie plików muzycznych.

Przed zakupieniem lub pobraniem muzyki upewnij się, że czas i data w tablecie BlackBerry® PlayBook™ są
poprawne.

1. Wskaż utwór lub album.
2. Wskaż przycisk ceny.
3. Wskaż utwór lub wpisz dane do logowania i kliknij Zaloguj.
4. Potwierdź metodę płatności i wskaż Kup teraz.

Odsłuchiwanie utworu Wskaż utwór.

Zaloguj się do konta Music Store Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż  >

Zaloguj.

Wyłączanie treści dla dorosłych Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż . Usuń

zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na treści dla
dorosłych.

Utwórz konto Music Store Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż  >

Zaloguj > Utwórz konto. Wprowadź swoje dane. Wskaż
Zarejestruj mnie.

Dodawanie lub zmiana metody płatności Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż  >

Zaloguj. Wpisz swoje informacje logowania. Wskaż
Aktualizuj.

Dostęp do plików muzycznych Wskaż ikonę Muzyka > Moje zakupy.

W razie przypadkowego usunięcia można zakupione
pliki muzyczne pobrać maksymalnie trzy razy. Aby
ponownie pobrać muzykę, stuknij ikonę Muzyka > Moje
zakupy. Odszukaj plik muzyczny, który chcesz
ponownie pobrać. Wskaż Pobierz.
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Korzystanie z zawartości dostępnej poprzez Music Store (sklep muzyczny) może wiązać się z koniecznością
zaakceptowania dodatkowych zasad i warunków. W przypadku pobierania zawartości za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej mogą być naliczane opłaty za przesyłanie danych.
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Podkasty

Pobieranie i subskrybowanie podkastów
Do pobierania i subskrybowania ulubionych podkastów można używać aplikacji BlackBerry® Podcasts. Po pobraniu
podkastu będzie on wyświetlany na ekranie Pobrane pliki.

Pobieranie podkastu Wskaż podkast, a następnie opcję Pobierz.

Wyświetlanie wskaźnika informującego o pobraniu
nowych podkastów

Wskaż . Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj alarmy
nowych podkastów.

Wyłączanie treści dla dorosłych Wskaż . Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na
treści dla dorosłych.

Określanie liczby odcinków podkastów
przechowywanych w tablecie BlackBerry® PlayBook™

Wskaż . Zmień ustawienie pola Po nadejściu
nowych odcinków zachowaj.

Subskrybowanie kanału podkastu Wskaż kanał podkastów. Wskaż Subskrybuj.
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Aparat

Robienie zdjęć
Tablet BlackBerry® PlayBook™ ma 5-megapikselowy aparat skierowany do tyłu, który umożliwia wykonywanie
doskonałych zdjęć. 3-megapikselowa kamera skierowana do przodu świetnie nadaje się do tego, aby szybko zrobić
autoportret lub zdjęcie do umieszczenia w profilu. Zrobione zdjęcia są zapisywane w aplikacji Zdjęcia. Więcej
informacji znajduje się w sekcji pomocy dotyczącej zdjęć.

Wykonanie zdjęcia Wskaż .

Przełączanie pomiędzy aparatem na przednim i tylnym
panelu

Wskaż .

Zmiana trybu scen aparatu i ustawień Przesuń palcem w dół po ekranie z górnej ramki, aż
pojawi się więcej trybów. Wskaż ten, którego chcesz
użyć.

Włączanie oznaczania geograficznego Wskaż .

Oglądanie zrobionych zdjęć Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż Zdjęcia z
aparatu.

Przybliżanie lub oddalanie obiektu Wskaż .

Wyświetlanie innych opcji aparatu Puknij w ekran.

Nagrywanie filmu z ekranu aparatu Wskaż .

Nagrywanie filmów
Nagrywaj wyraźne, czyste filmy w wysokiej rozdzielczości 1080p za pomocą tabletu BlackBerry® PlayBook™ przy
każdej okazji. Można natychmiast przełączać pomiędzy kamerą wideo i aparatami, aby rejestrować wyjątkowe
chwile.

Nagrywanie filmu Wskaż  > . Aby zakończyć nagrywanie, wskaż .

Przełączanie pomiędzy kamerą wideo i aparatem Wskaż .
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Nagrywanie filmu z aplikacji Wideo Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż opcję
Nagrywaj filmy.
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Czat wideo

Czaty wideo — informacje
Zobacz przyjaciół, znajomych i członków rodziny w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym podczas
bezpośredniej rozmowy pomiędzy dwoma tabletami BlackBerry® PlayBook™. Można łatwo pokazać swoje
otoczenie, przełączając pomiędzy kamerami z przodu i tyłu urządzenia, lub całkowicie wyłączyć wideo, aby
prowadzić rozmowę głosową bądź tylko odbierać obraz wideo.

Aby rozpocząć czat wideo, oba tablety BlackBerry PlayBook muszą być połączone z siecią Wi-Fi®. Podczas
pierwszego czatu wideo należy podać adres e-mail powiązany z BlackBerry® ID osoby, z którą chcesz rozmawiać.

Bez względu na to, czy zaproszenie do czatu zostanie przyjęte, wszystkie przychodzące i wychodzące czaty są
zapisywane w historii czatów obu tabletów.

Rozpoczynanie czatów audio i wideo
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Video Chat (Rozmowa wideo) w tablecie BlackBerry® PlayBook™ trzeba
podać adres e-mail powiązany z identyfikatorem BlackBerry® osoby, z którą chcesz rozmawiać.

Następnym razem można wybrać kontakt z listy kontaktów lub podać nowy adres e-mail.

Rozpoczynanie czatu wideo Podaj adres e-mail powiązany z BlackBerry® ID osoby, z którą chcesz
rozmawiać, a następnie wskaż ,

Rozpoczynanie czatu wideo z
kontaktem

Wskaż , wskaż kontakt, a następnie wskaż 

Rozpoczynanie czatu głosowego Rozpocznij czat wideo. Wskaż  aby wyłączyć kamerę.

Akceptowanie zaproszenia do czatu Wskaż opcję Akceptuj lub Tylko głos.

Kończenie czatu Wskaż ,

Przełączanie pomiędzy aparatem na
przednim i tylnym panelu

Wskaż .

Przesuwanie podglądu obrazu Dotknij podgląd swojego obrazu i przeciągnij go do innego rogu ekranu.

Włączanie lub wyłączanie
wyciszenia

W trakcie rozmowy puknij w ekran. Wskaż . Puknij ponownie, aby włączyć

dźwięk.
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Dodawanie, zmiana lub usuwanie kontaktu
Nie musisz dodawać kontaktów, aby móc prowadzić czaty wideo. Jednak dodanie kontaktu pozwala uniknąć
wpisywania adresu e-mail BlackBerry® ID lub wyszukiwania kontaktów w historii czatu za każdym razem, gdy
chcesz rozpocząć czat.

Dodawanie kontaktów Kliknij polecenie Nowy kontakt. Wprowadź dane
kontaktu.

Dodawanie kontaktu z historii czatu Wskaż . Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż

. Wskaż kontakt. Wskaż .

Zmiana danych kontaktu Wskaż . Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż
. Wskaż kontakt.

Dodawanie lub zmiana zdjęcia kontaktu Wskaż zdjęcie kontaktu. Wskaż nowe zdjęcie. Przybliż i
wykadruj nowe zdjęcie. Wskaż kolejno Gotowe >
Wstecz.

Usuwanie kontaktu Wskaż . Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż
. Wskaż, aby wybrać kontakt. Wskaż .

Wyświetlanie historii czatów
Można przeglądać listę przychodzących i wychodzących czatów, aby odpowiedzieć na zaproszenie do czatu lub
dodać kontakt. Widok historii wyświetlany jest dopiero wtedy, gdy posiadasz co najmniej jeden wychodzący lub
przychodzący czat.
1. Wskaż  aby uzyskać dostęp do widoku historii.
2. Wskaż  aby powrócić do widoku kontaktów.

Dodawanie kontaktu z historii Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż . Wskaż
na liście kontakt w elemencie zapisanym w historii.
Wskaż .

Rozpoczynanie czatu z poziomu historii czatów Wskaż zapis w historii dotyczący osoby, z którą chcesz
rozmawiać.
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Włączanie funkcji Nie przeszkadzać
Nie chcesz, aby przeszkadzały ci zaproszenia do o czatów wideo? Jeśli włączysz funkcję Nie przeszkadzać, nie
będziesz otrzymywać powiadomień o przychodzących zaproszeniach do czatów wideo. Będą one jednak
zapisywane w historii czatów. Dzwoniący otrzyma wiadomość, że jesteś niedostępny. Pamiętaj, że twój stan  jest
wyświetlany na pasku stanu po włączeniu tej funkcji.
1. Przesuń palcem w dół z górnej ramki.
2. Wskaż .
3. Ustaw przełącznik Nie przeszkadzać w pozycji Wł.

Rozwiązywanie problemów: czat wideo

Problem Możliwa przyczyna lub rozwiązanie

Nie mogę rozpocząć czatu wideo Upewnij się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi® lub
spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi.

Mój czat został zerwany Spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi. Nie można
zmienić sieci Wi-Fi podczas połączenia.

Chcę poprawić jakość czatu Możliwe, że twój sygnał Wi-Fi lub sygnał Wi-Fi osoby, z
którą prowadzisz czat wideo, nie jest wystarczająco silny.
Spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi z lepszym
sygnałem lub zbliż się do bezprzewodowego punktu
dostępowego.
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Notatki głosowe

Nagrywanie notatek głosowych
Nagraj przypomnienie lub dźwięk z wykładu bądź spotkania za pomocą jednego dotknięcia ekranu. Notatki głosowe
są grupowane według daty i godziny nagrania.

Nagrywanie notatki głosowej Wskaż . Aby zakończyć nagrywanie, wskaż .

Zatrzymywanie lub wstrzymywanie odtwarzania Wskaż  lub wskaż .

Usuwanie notatki głosowej Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż opcję
Edytuj. Wskaż notatkę głosową. Wskaż opcję Usuń.
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BlackBerry App World

Pobieranie aplikacji z serwisu BlackBerry App World
Wzbogać swój tablet BlackBerry® PlayBook™ o wiele gier oraz aplikacji społecznościowych i podnoszących
produktywność — znajdziesz je w sklepie BlackBerry App World™. Wyszukuj programy oraz przeglądaj najczęściej
pobierane i najchętniej kupowane aplikacje. Za pobrane elementy można płacić kartą kredytową lub korzystając z
konta PayPal®. Ekran My World wyświetla uporządkowany widok wszystkich aplikacji i stanów, aby można było
zobaczyć, jakie aplikacje są zainstalowane, zarchiwizowane, usunięte i oczekujące.
1. Gdy pojawi się monit, wpisz BlackBerry® ID, aby się zalogować.
2. Wyszukaj aplikację lub wskaż aplikację, którą chcesz pobrać.

• Aby pobrać darmową aplikację lub wersję próbną aplikacji, wskaż Zainstaluj lub Pobierz wersję próbną.
• Aby kupić aplikację, wskaż kolejno Kup > Kup teraz.

Aktualizowanie aplikacji Wskaż My World > Aktualizuj. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.

Usuwanie lub odinstalowywanie aplikacji Wskaż aplikację. Wskaż Usuń.

Aktualizacja informacji o koncie BlackBerry ID Przejdź do strony https://blackberryid.blackberry.com/
bbid/login/

Korzystanie z oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem BlackBerry App World może wiązać się z
koniecznością zaakceptowania dodatkowych zasad i warunków. Za dodawanie lub używanie aplikacji za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej mogą być naliczane opłaty za przesyłanie danych.
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Zegar

Ustawianie zegara
Do tabletu BlackBerry® PlayBook™ można dodawać wiele zegarów, aby śledzić czas w różnych strefach
czasowych. Tablet jest także wyposażony w stoper i licznik czasu.

Ustawianie alarmu Wskaż zegar. Wskaż Alarm. Ustaw opcje alarmu.
Wskaż Wł.

Wyświetlanie daty Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Ustaw przełącznik
Daty w pozycji Wł.

Edycja zegara Wskaż zegar. Zmień dostępne opcje.

Dodawanie zegara Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż Nowy
zegar. Ustaw opcje dla stref czasowych i tarczy zegara.
Aby zamknąć opcje, wskaż na ekranie miejsce poza
panelem opcji.

Usuwanie zegara Wskaż zegar. Wskaż Usuń. Nie można usunąć zegara
głównego.

Czasy okrążeń ze stoperem Wskaż stoper. Wskaż kolejno Start > Okrążenie.

Ustawianie licznika czasu Wskaż licznik czasu. Ustaw opcje. Wskaż Start.
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Zabezpieczenia

Ustawianie hasła
1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej ramki.
2. Wskaż kolejno opcje Zabezpieczenia> Hasło.
3. Ustaw włącznik Włącz hasło w pozycji Wł.
4. Wprowadź informacje w polach.
5. Wskaż OK.

Zmiana hasła Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż kolejno
Zabezpieczenia > Hasło > Zmień hasło. Wprowadź
informacje w polach. Wskaż OK.

Czyszczenie danych tabletu Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż kolejno
Zabezpieczenia > Czyszczenie danych. Wprowadź
informacje w polu. Wskaż opcję Czyszczenie danych.

Uwaga: W przypadku usunięcia danych z tabletu
połączenie BlackBerry ID zostaje zerwane. Konieczne
będzie ponowne nawiązanie połączenia.

Zarządzanie profilami VPN

Dodawanie nowego profilu VPN Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż kolejno
opcje Zabezpieczenia > VPN > Dodaj nowe.
Wprowadź informacje w polach. Wskaż Zapisz.

Wyświetlanie szczegółów profilu VPN Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż kolejno
opcje Zabezpieczenia > VPN > .
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Przeglądarka

Przeglądanie stron internetowych

Wyszukiwanie strony lub przechodzenie do niej W pasku adresu wpisz wyszukiwane terminy lub adres
WWW. Wskaż Przejdź.

Ponowne wczytywanie strony WWW W pasku adresu wskaż .

Otwieranie nowej karty dla strony internetowej Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż .

Przełączanie się pomiędzy kartami Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż miniaturkę.

Zapisywanie obrazów ze strony internetowej Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz. Wskaż polecenie
Zapisz obraz.

Wyświetlanie historii wyszukiwania Wskaż .

Skaluj Przybliż do siebie kciuk i palec lub oddal je siebie, aby
powiększyć lub pomniejszyć obraz. Puknij w ekran
dwukrotnie, aby powiększyć obraz lub kolumnę tekstu.

Otwieranie pobranego pliku Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż .

Ukrywanie paska nawigacji Na pasku nawigacji wskaż .

Pokazywanie paska nawigacji Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż .

Tworzenie zakładek stron WWW

Tworzenie zakładki strony w przeglądarce Przejdź do wybranej strony. Wskaż . Wskaż opcję
Dodaj do zakładek.

Dodawanie zakładki na ekranie głównym Przejdź do wybranej strony. Wskaż . Wskaż opcję
Dodaj do ekranu głównego. Zmień nazwę skrótu.
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Wyświetlanie zakładek Wskaż .

Usuwanie zakładki Na ekranie Zakładki wskaż . Obok zakładki wskaż

.

Zmiana opcji przeglądarki
1. Przesuń palcem w dół z górnej ramki, aby wyświetlić menu.
2. Wskaż .

Włączanie trybu przeglądania prywatnego Gdy włączony jest tryb przeglądania prywatnego, w
przeglądarce zapisywana jest tylko historia, pliki w
pamięci podręcznej, pliki cookie i inne informacje
przechowywane tymczasowo. Informacje te są usuwane
w momencie zamknięcia przeglądarki.

Wskaż opcję Prywatność i bezpieczeństwo. Ustaw
przełącznik trybu przeglądania prywatnego w pozycji
Wł.

Usuwanie zapisanych danych Wskaż kolejno opcje Prywatność i bezpieczeństwo >
Wyczyść wszystko.

Udostępnianie lokalizacji stronom internetowym Niektóre strony internetowe wykorzystują informacje o
lokalizacji użytkownika, aby wyświetlać dostosowane do
niego treści.

Wskaż opcję Uprawnienia. Ustaw przełącznik Pozwól
witrynom uzyskać dostęp do mojej lokalizacji w
pozycji Wł.

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką

Problem Możliwa przyczyna lub rozwiązanie

Nie mogę odtworzyć utworu lub filmu na stronie WWW Możliwe, że format pliku multimedialnego nie jest
obsługiwany lub łącze jest nieprawidłowe.
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Bateria i zasilanie

Wyłączanie tabletu i korzystanie z trybu oczekiwania

Sprawdzanie poziomu naładowania
akumulatora

Na pasku stanu wskaż . Gdy poziom naładowania akumulatora jest
niski, tablet BlackBerry® PlayBook™ informuje o tym użytkownika.

Przechodzenie do trybu oczekiwania Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na górze tabletu.

Wychodzenie z trybu oczekiwania Przesuń palcem od górnej do dolnej części ramki.

Wyłączanie tabletu Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Wskaż opcję Zamknij.

Tablet nie ładuje się, jeśli jest wyłączony.

Wydłużanie żywotności akumulatora
Aby pomóc wydłużyć żywotność akumulatora tabletu BlackBerry® PlayBook™, należy regularnie go ładować,
zamykać nieużywane aplikacje, chronić przed słońcem i nie przechowywać w gorących miejscach. Staraj się również
postępować według następujących zaleceń:

Przyciemniaj ekran Na pasku stanu wskaż  > Ekran. Zmień ustawienie w polu Jasność.

Automatycznie wyłączaj ekran Na pasku stanu wskaż  > Ekran. Zmień ustawienie w polu Limit czasu
podświetlenia.

Automatycznie włączaj tryb
oczekiwania

Na pasku stanu wskaż  > Ekran. Zmień ustawienie w polu Limit czasu
trybu oczekiwania.

Wyłączaj sieć Wi-Fi® Na pasku stanu wskaż . Ustaw przełącznik sieci Wi-Fi w pozycji Wył.

Wyłączaj połączenie Bluetooth® Na pasku stanu wskaż . Ustaw przełącznik połączenia Bluetooth w

pozycji Wył.

Wstrzymuj aplikacje, gdy wyświetlasz
ekran główny lub przełączasz się
pomiędzy aplikacjami

Na pasku stanu wskaż  > Ogólne. Ustaw przełącznik Zachowanie
aplikacji w pozycji Pauza.
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Bluetooth,

Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi
Tablet BlackBerry® PlayBook™ może połączyć się z Internetem przy użyciu sieci Wi-Fi®. Publiczne sieci Wi-Fi są
dostępne w wielu miejscach publicznych, takich jak biblioteki, lotniska, hotele, kawiarnie itp. Po nawiązaniu
połączenia z siecią Wi-Fi tablet zapisuje tę sieć i następnym razem połączy się z nią automatycznie, gdy znajdziesz
się w jej zasięgu.
1. Na pasku stanu wskaż  > Wi-Fi.
2. Wskaż sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Aby wyświetlać jedynie sieci, które nie wymagają hasła, z listy rozwijanej Sieci wybierz Sieci otwarte.
3. W razie potrzeby wpisz hasło sieci.
4. Wskaż Połącz.

Łączenie przy użyciu przycisku Wi-Fi Protected Setup™ Wskaż  > Wi-Fi >Użyj WPS > Naciśnij przycisk
WPS na routerze. Na routerze Wi-Fi naciśnij przycisk.
Na tablecie wskaż Start.

Łączenie przy użyciu kodu PIN funkcji Wi-Fi Protected
Setup

Wskaż  > Wi-Fi >Użyj WPS > Podaj kod PIN
routera > Start. Na ekranie administracyjnym routera
Wi-Fi wpisz wyświetlany kod PIN.

Łączenie ręczne Aby połączyć się z ukrytą siecią Wi-Fi lub zapisać
ustawienia sieci, która nie jest aktualnie dostępna,
można nawiązać połączenie ręcznie.

Wskaż  > Wi-Fi > Połącz ręcznie. Wpisz nazwę

sieci. Jeśli sieć jest ukryta, wybierz opcję Ukryty SSID.
Wybierz typ zabezpieczeń i podaj wszystkie dodatkowe
informacje. Wskaż opcję Połącz, aby od razu się
połączyć lub Zapisz, aby zapisać, nie łącząc się.
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Edycja, usuwanie i zmiana kolejności zapisanych sieci Wi-Fi
Tablet BlackBerry® PlayBook™ zapamiętuje sieci Wi-Fi®, z którymi się łączysz i automatycznie łączy się z nimi, gdy
znajdziesz się w ich zasięgu. Jeśli dostępnych jest wiele sieci, tablet łączy się z siecią, która znajduje się najwyżej na
liście zapisanych sieci.
1. Na pasku stanu wskaż  > Wi-Fi.
2. Na liście rozwijanej wskaż Zapisane sieci.

• Aby zmienić opcje zapisanej sieci, wskaż tę sieć.
• Aby przenieść zapisaną sieć w górę lub w dół listy, dotknij i przytrzymaj tę sieć. Przeciągnij ją w wybrane

miejsce.
• Aby usunąć zapisaną sieć, wskaż . Obok sieci wskaż .
• Aby tablet nie łączył się automatycznie z zapisaną siecią, wskaż tę sieć. Usuń zaznaczenie pola wyboru

Włącz profil. Wskaż Zapisz.

Opcje sieci Wi-Fi
W przypadku większości sieci Wi-Fi® nie trzeba zmieniać opcji sieci. Jeśli występują problemy z połączeniem lub
musisz połączyć się ręcznie, możesz samodzielnie ustawić opcje sieci.

Dostępne opcję zależą od typu sieci, z jaką się łączysz. Właściwe ustawienia dotyczące sieci domowej można
znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem Wi-Fi. W przypadku sieci Wi-Fi
przedsiębiorstwa należy zwrócić się do administratora, a w przypadku publicznych punktów aktywnych skorzystać z
wszelkich udostępnionych dla nich informacji lub porozmawiać z pracownikami tych punktów, którzy mogą udzielić
szczegółowych informacji na temat sposobu łączenia.

Opcja Opis

Nazwa Wprowadź nazwę sieci, która ma być wyświetlana na liście zapisanych sieci
Wi-Fi.

SSID Jeśli sieć Wi-Fi jest ukryta, wpisz identyfikator SSID (nazwę, jaką sieć
wykorzystuje do identyfikacji). Tablet BlackBerry® PlayBook™ wykorzystuje
tę nazwę, aby wyszukać sieć.

Ukryty SSID Jeśli sieć Wi-Fi jest ukryta, zaznacz to pole wyboru. Ukryte sieci nie są
wyświetlane na liście dostępnych sieci.

Typ zabezpieczenia Określ typ zabezpieczeń wykorzystywany przez sieć Wi-Fi.

Podtyp zabezpieczenia Jeśli łączysz się z siecią Wi-Fi przedsiębiorstwa, określ typ zabezpieczeń
wykorzystywany przez tę sieć Wi-Fi.

Podręcznik użytkownika Bluetooth,
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Opcja Opis

Profile VPN Aby użyć profilu VPN podczas łączenia z tą siecią, wybierz profil, który chcesz
wykorzystać. Więcej informacji znajduje się w sekcji pomocy dotyczącej
zabezpieczeń.

Automatycznie uzyskaj adres IP Usuń zaznaczenie tego pola, jeśli musisz ręcznie podać adres IP tabletu. Po
usunięciu zaznaczenia tego pola pojawią się dodatkowe opcje. Aby
dowiedzieć się, jakie dane należy wpisać, skontaktuj się z administratorem.

Włącz IPv6 Określ, czy sieć wykorzystuje protokół IPv6.

Użyj serwera proxy HTTP Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz się połączyć z serwerem proxy. Po
zaznaczeniu tego pola pojawią się dodatkowe opcje. Aby dowiedzieć się,
jakich opcji należy użyć, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi dla
serwera proxy.

Zezwalaj na przekazywanie punktu
dostępowego

Jeśli sieć obejmuje wiele punktów dostępowych, określ, czy tablet powinien
pozostać połączony podczas przechodzenia od jednego do drugiego punktu
dostępowego.

Certyfikat CA W razie konieczności określ certyfikat główny, którego tablet ma używać do
sprawdzenia, czy łączy się z właściwą siecią Wi-Fi. Jeśli sieć wymaga
certyfikatu, należy przed połączeniem przesłać go do tabletu. Aby uzyskać
więcej informacji, zwróć się do administratora.

Certyfikat klienta W razie konieczności określ certyfikat uwierzytelnienia, z którego tablet ma
korzystać podczas łączenia się z siecią Wi-Fi. Jeśli sieć wymaga certyfikatu,
należy przed połączeniem przesłać go do tabletu. Aby uzyskać więcej
informacji, zwróć się do administratora.

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi
Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

• Na pasku stanu wskaż  i upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji Wł.
• Możliwe, że przekroczono limit czasu połączenia. Spróbuj połączyć się ponownie.
• Możliwe, że tablet BlackBerry® PlayBook™ znajduje się zbyt daleko od bezprzewodowego punktu dostępowego

lub routera bezprzewodowego, aby połączenie mogło zostać nawiązane. Przysuń tablet bliżej i spróbuj połączyć
się ponownie.

• Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi®. Jeśli łączysz się z siecią domową, sprawdź, czy inne
urządzenia bezprzewodowe mogą nawiązać połączenie. Jeśli łączysz się z siecią Wi-Fi przedsiębiorstwa lub z
punktem aktywnym, zwróć się do administratora lub pracownika punktu aktywnego.

Podręcznik użytkownika Bluetooth,
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• Sprawdź, czy godzina w tablecie jest zsynchronizowana z czasem sieciowym. Różne godziny mogą
uniemożliwiać tabletowi nawiązanie połączenia (jeśli na przykład połączenie z siecią wymaga posiadania
certyfikatu w tablecie, a certyfikat ma datę wygaśnięcia).

• Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana na liście dostępnych sieci, możliwe, że jest ukryta. Jeśli znasz nazwę sieci,
spróbuj połączyć się z nią ręcznie.

• Sprawdź, czy opcje sieci Wi-Fi są prawidłowe. Właściwe opcje dotyczące sieci domowej można znaleźć w
materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem. W przypadku sieci Wi-Fi w przedsiębiorstwach
należy zwrócić się do administratora, a w przypadku publicznych punktów aktywnych skorzystać z wszelkich
udostępnionych dla nich informacji lub porozmawiać z pracownikami tych punktów, którzy mogą udzielić
szczegółowych porad w zakresie połączenia.

• Jeśli sieć Wi-Fi została przełączona ręcznie, przełącz się do innej sieci Wi-Fi.
• Jeśli używasz metody Push Button Setup, to upewnij się, że punkt dostępu korzysta z funkcji Wi-Fi Protected

Setup™ i że została ona ustawiona na wysyłanie swojego profilu. Dopilnuj, aby inne urządzenie nie próbowało
podłączyć się w tym samym czasie i aby w tym trybie nie znajdował się więcej niż jeden punkt dostępowy. Więcej
informacji można znaleźć w materiałach informacyjnych dostarczonych wraz z routerem.

• Jeśli korzystasz z PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST lub EAP-TTLS, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że
został zainstalowany certyfikat główny serwera urzędu certyfikacji, który stworzył certyfikat dla serwera
uwierzytelniania. Zanim będzie można połączyć się z siecią, certyfikat ten musi zostać przesłany do tabletu. Aby
uzyskać więcej informacji, zwróć się do administratora.

• Jeśli korzystasz z EAP-TLS, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że do tabletu został dodany certyfikat
uwierzytelniania. Zanim będzie można połączyć się z siecią, certyfikat ten musi zostać przesłany do tabletu. Aby
uzyskać więcej informacji, zwróć się do administratora.

• Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat tabletu i sieci, z którą jesteś połączony, mogące pomóc w
rozwiązywaniu problemów, na pasku stanu wskaż  > Wi-Fi. W lewym dolnym rogu ekranu wskaż .

Technologia Bluetooth

Podłączanie urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
Technologia Bluetooth® pozwala połączyć tablet BlackBerry® PlayBook™ z klawiaturą bezprzewodową, telefonem
komórkowym lub innym urządzeniem, które także korzysta z obsługiwanego profilu Bluetooth. Przy pierwszym
podłączeniu urządzenia następuje sparowanie go z tabletem. Tablet zapamiętuje sparowane urządzenia i zwykle
łączy się z nimi automatycznie za każdym razem, gdy znajdują się w jego zasięgu.

Informacje na temat łączenia tabletu ze smartfonem BlackBerry można znaleźć w sekcji pomocy dotyczącej
BlackBerry Bridge.

1. Na pasku stanu wskaż  > Bluetooth.
2. Ustaw przełącznik połączenia Bluetooth w pozycji Wł.
3. Wskaż kolejno Dodaj nowe urządzenie > Wyszukaj.
4. Wskaż urządzenie.
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5. W razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:
• Wpisz wybrane przez siebie hasło parowania w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć oraz w tablecie.
• W tablecie wpisz hasło parowania wyświetlane w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć lub znajdujące się

w informacjach dostarczonych wraz z tym urządzeniem. Jeśli nie znasz hasła, spróbuj wpisać 0000.

Ponowne łączenie ze sparowanym urządzeniem Na liście sparowanych urządzeń wskaż urządzenie, a
następnie opcję Połącz.

Zmiana opcji sparowanego urządzenia Na liście sparowanych urządzeń wskaż urządzenie.

Usuwanie sparowanego urządzenia Na liście sparowanych urządzeń wskaż urządzenie, a
następnie opcję Usuń.

Co zrobić, aby tablet był wykrywalny Aby pozwolić innym urządzeniom obsługującym
technologię Bluetooth na wyszukiwanie tabletu i
nawiązywanie z nim połączeń, można sprawić, że tablet
będzie wykrywalny. Ustaw przełącznik opcji Do
wykrycia w pozycji Wł.

Aby chronić tablet przed nieuprawnionym dostępem, tryb
umożliwiający wykrycie można włączyć tylko na 2
minuty. Wskaż kolejno Dodaj nowe urządzenie >
Nasłuchuj.

Obsługiwane profile Bluetooth
Tablet BlackBerry® PlayBook™ korzysta z profili Bluetooth®, aby komunikować się z różnymi typami urządzeń
obsługujących Bluetooth. Aby dowiedzieć się, czy tablet obsługuje określone urządzenie obsługujące Bluetooth,
można sprawdzić dostępne informacje o urządzeniu, aby dowiedzieć się, jakie profile ono wykorzystuje. Tablet
obsługuje profile wymienione poniżej.

Profil Opis

Profil telefonicznego połączenia
sieciowego (DUN)

Tablet korzysta z tego profilu, aby połączyć się z Internetem za
pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia mającego
dostęp do Internetu, aby uzyskać dostęp do jego połączenia z Internetem.

Urządzenia HID (Human Interface
Device)

Tablet korzysta z tego profilu, aby połączyć się z klawiaturą bezprzewodową.

Profil portu szeregowego (SPP) Tablet korzysta z tego profilu, aby połączyć się ze smartfonem BlackBerry za
pomocą aplikacji BlackBerry® Bridge™.

Podręcznik użytkownika Bluetooth,
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Nie można się połączyć z urządzeniem Bluetooth
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy urządzenie obsługujące technologię Bluetooth® jest zgodne z tabletem BlackBerry® PlayBook™.
Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z urządzeniem Bluetooth, aby dowiedzieć się, z jakich profilów
Bluetooth ono korzysta. Sprawdź też, czy tablet obsługuje te profile.

• Jeśli nie znasz hasła do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, poszukaj go w informacjach
dostarczonych wraz z tym urządzeniem. Jeśli nie możesz znaleźć żadnych informacji na temat hasła, spróbuj
podać hasło 0000.

• Jeśli tablet nie może wykryć urządzenia obsługującego technologię Bluetooth, spróbuj ustawić urządzenie
Bluetooth tak, aby było wykrywalne lub ustaw w tablecie tryb do wykrycia i poszukaj tabletu z urządzenia
obsługującego technologię Bluetooth.

Nie widać listy sparowanych urządzeń Bluetooth
Upewnij się, że połączenie Bluetooth® w tablecie BlackBerry® PlayBook™ jest włączone.

Łączenie tabletu z urządzeniem obsługującym technologię
Bluetooth
Potrzebujesz Internetu w podróży, ale w pobliżu nie ma punktu dostępowego Wi-Fi®? Jeżeli nie ma innego sposobu
połączenia z Internetem, możesz połączyć swój tablet BlackBerry® PlayBook™ ze smartfonem obsługującym
technologię Bluetooth®.

Uwaga: Aby połączyć tablet z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, smartfon musi mieć plan taryfowy
obsługujący tzw. tethering, a dostawca usług bezprzewodowych musi pozwalać na tethering. Smartfon musi też
obsługiwać technologię Bluetooth, a ponadto musi być włączona zasada administracyjna dla funkcji Bluetooth DUN.
Więcej informacji na temat tych wymogów można uzyskać od dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora,
znaleźć w planie taryfowym usług bezprzewodowych oraz w dokumentacji dostarczonej wraz z smartfonem.
1. W tablecie wskaż  > Tethering do Internetu.
2. Z listy wybierz smartfon obsługujący technologię Bluetooth.
3. Aby przypisać profil tetheringu do Internetu, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Z listy wybierz dostawcę usług bezprzewodowych.
• Aby utworzyć profil niestandardowy, wskaż Dodaj i wypełnij odpowiednie pola.

4. Wskaż Połącz.

Jeżeli nie korzystasz z połączenia tetheringu, należy rozłączyć sesję. W tym celu wskaż  > Tethering do
Internetu > Rozłącz.
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Klawiatura i pisanie

Pisanie na klawiaturze dotykowej

Wyświetlanie klawiatury Wskaż pole tekstowe lub przeciągnij palcem po ekranie
od dolnego lewego rogu ramki.

Ukrywanie klawiatury Wskaż ikonę Ukryj klawiaturę w lewym dolnym rogu
klawiatury.

Pisanie wielkimi literami Wskaż klawisz Shift. Wskaż literę.

Włączanie funkcji CAP lock Dotknij i przytrzymaj klawisz Shift. Aby wyłączyć funkcję
CAP lock, ponownie wskaż klawisz Shift.

Wpisywanie symboli Wskaż klawisz 123 sym. Jeśli symbol, którego szukasz,
nie jest wyświetlany, wskaż klawisz Więcej symboli.

Wpisywanie znaku akcentowanego lub specjalnego Dotknij i przytrzymaj klawisz żądanej litery, aby
wyświetlić listę wersji akcentowanych danej litery i
znaków specjalnych. Wskaż znak akcentowany lub
specjalny.

Wpisywanie numeru w polu tekstowym Wskaż klawisz 123 sym. Wskaż cyfrę. Aby ponownie
wyświetlić standardowe klawisze, wskaż klawisz ABC.

Zmiana typu klawiatury Na pasku stanu na ekranie głównym wskaż  >

Klawiatura. Wskaż typ klawiatury.

Podręcznik użytkownika Klawiatura i pisanie
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Facebook

Nawigacja w serwisie Facebook za pomocą tabletu
BlackBerry PlayBook

Przechodzenie do innego ekranu Wskaż .

Odświeżanie kanału informacyjnego W oknie kanału informacyjnego przeciągnij palcem w dół po ekranie.

Wylogowywanie z serwisu
Facebook® w tablecie BlackBerry®
PlayBook™

Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż opcję Wyloguj.

Kontaktowanie się ze znajomymi

Wysyłanie wiadomości do
znajomego

Wskaż  > Wiadomości > Nowa wiadomość.

Pisanie na tablicy znajomego Wskaż zdjęcie w profilu znajomego. Wskaż pole Napisz coś.

Czatowanie ze znajomym Wskaż  > Czat. Wskaż nazwę znajomego.

Wyłączanie czatu Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż . Ustaw przełącznik czatu
w pozycji Wył.

Publikowanie i oznaczanie zdjęć i filmów

Publikowanie zdjęcia lub filmu Wskaż . Wskaż zdjęcie lub film. Wskaż opcję Otwórz.

Oznaczanie znajomych na zdjęciu
lub filmie

Otwórz zdjęcie lub film. Wskaż to zdjęcie lub film. Wskaż .

Podręcznik użytkownika Facebook

41



Publikowanie komentarzy i oznaczanie elementów jako
lubiane

Publikowanie komentarza W elemencie z kanału informacyjnego wskaż  > Komentarz.

Komentowanie zdjęcia Otwórz zdjęcie. Wskaż to zdjęcie. Wskaż . Wskaż pole Napisz
komentarz.

Oznaczanie elementu jako lubianego Wskaż  > Lubię to!.

Dodawanie znajomych i stron

Wysyłanie żądania dodania do
znajomych

Wskaż  > Wszyscy. Wpisz nazwę. Wskaż zdjęcie profilu osoby. Wskaż
opcję Dodaj jako znajomego.

Dodawanie strony do listy stron Wskaż  > Strony. Wpisz nazwę strony. Wskaż stronę. Wskaż opcję Lubię
to!.

Podręcznik użytkownika Facebook
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Word to Go

Tworzenie i edytowanie dokumentów
Dzięki tabletowi BlackBerry® PlayBook™ i Word to Go można edytować, aktualizować i zapisywać ważne informacje
w jednej wygodnej lokalizacji.

Tworzenie nowego dokumentu Wskaż opcję Nowy dokument.

Otwieranie dokumentu Wskaż opcję Przeglądaj. Wskaż plik, który chcesz
otworzyć. Wskaż OK.

Zapisywanie dokumentu Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż ikonę
Zapisz.

Ikony Word to Go

Zmiana czcionki.

Zmiana ustawienia tekstu.

Zwiększenie lub zmniejszenie wcięcia.

Zastosowanie stylu czcionki.

Wyświetlenie liczby słów dokumencie.

Zastosowanie formatowania akapitu.

Podręcznik użytkownika Word to Go
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Sheet to Go

Tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych

Tworzenie nowego arkusza kalkulacyjnego Wskaż Nowy dokument.

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego Wskaż Przeglądaj.

Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego Przesuń palcem w dół z górnej ramki. Wskaż ikonę
Zapisz.

Zmiana czcionki Wskaż  > Czcionka.

Zmiana formatowania liczb Wskaż  > Cyfra.

Ukrywanie kolumny lub wiersza Wskaż kolumnę lub wiersz, który chcesz ukryć. Wskaż
. Aby ponownie wyświetlić kolumnę lub wiersz, wskaż

.

Usuwanie danych z komórki Wskaż komórkę, którą chcesz wyczyścić. Wskaż .

Zastosowanie stylu czcionki w komórce Wskaż komórkę, w której chcesz zastosować styl
czcionki. Wskaż .  lub .

Podręcznik użytkownika Sheet to Go
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Informacje prawne
©2011 Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® oraz
pokrewne znaki towarowe, nazwy i logotypy stanowią własność firmy Research In Motion Limited i są zastrzeżone i/
lub wykorzystywane jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie.

7digital jest znakiem towarowym firmy 7digital Limited. iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Bluetooth
jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. Windows Media Player jest znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation. PayPal jest znakiem towarowym firmy PayPal, Inc. Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.
Yahoo! Mail jest znakiem towarowym firmy Yahoo! Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność
odpowiednich podmiotów.

Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną pod
adresem www.blackberry.com/go/docs, jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych
warunków, aprobaty, gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy Research In Motion Limited i firm z
nią stowarzyszonych („RIM”). Firma RIM nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia
typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub
tajemnic handlowych firmy RIM niektóre aspekty technologii firmy RIM mogą być opisane w niniejszej dokumentacji
w sposób ogólnikowy. Firma RIM zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych w niniejszej
dokumentacji, nie zobowiązując się jednak do regularnego wprowadzania takich zmian, aktualizacji, optymalizacji lub
innych uzupełnień. Zmiany takie mogą także nie być wprowadzane w ogóle.

Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług
obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez prawo autorskie, a także do stron
internetowych innych podmiotów (zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych podmiotów”). Firma RIM
nie kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez ograniczeń
treść, dokładność, przestrzeganie praw autorskich, wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre obyczaje,
odnośniki i inne aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów i usług
innych podmiotów nie oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy RIM dla tych produktów i usług.

Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W
DANEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE WARUNKI,
APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB
WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW,
SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB
PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB JEJ
WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUGI LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH
PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE.
UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB
REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE
DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE
DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE, W
KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE MOGĄ ZOSTAĆ
OGRANICZONE, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD MOMENTU
PIERWSZEGO UZYSKANIA DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.

Podręcznik użytkownika Informacje prawne

45

http://www.blackberry.com/go/docs


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ
JURYSDYKCJI, W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA RIM NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB
NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓR I USŁUG
INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA
DO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE,
POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB
PRZYCHODÓW, Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY OKAZJI
GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB
ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI UŻYWANYMI WRAZ
Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY RIM, Z KOSZTAMI PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG
BEZPRZEWODOWYCH, Z KOSZTÓW DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ
DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z KOSZTÓW KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT
FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET
JEŚLI FIRMA RIM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ
JURYSDYKCJI FIRMA RIM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI
OBOWIĄZKÓW W RAMACH UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.

NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE: (A)
NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE
OGRANICZAJĄC DO, ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ
LUB INNE PRAWNE TEORIE, I PRZETRWAJĄ ZASADNICZE ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE
PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DOWOLEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA;
I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY RIM I ZRZESZONYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW,
PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH),
AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMY RIM (W TYM RÓWNIEŻ DOSTAWCÓW USŁUG
BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW.

W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT Z
SZEFOSTWA, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH
PODWYKONAWCÓW FIRMY RIM LUB FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ.

Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i produktów innych podmiotów użytkownik jest
odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę na wsparcie dla wszystkich
oferowanych przez nie funkcji. Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych mogą nie oferować możliwości
przeglądania Internetu w ramach subskrypcji usługi BlackBerry® Internet Service. W sprawie dostępności, roamingu,
planów taryfowych i funkcji skontaktuj się z usługodawcą. Instalacja i użycie produktów oraz usług innych podmiotów
z produktami i usługami firmy RIM może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu, znaku towarowego,
prawa autorskiego lub innych licencji, w celu uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów, i za określenie,
czy w tym celu wymagane są jakiekolwiek licencje innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik jest
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odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy instalować ani używać produktów i usług innych podmiotów do momentu
uzyskania wszystkich niezbędnych licencji. Wszelkie produkty i usługi stron trzecich dostarczane z produktami i
usługami firmy RIM są dostarczane jako udogodnienie dla użytkownika i są dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez
wyraźnych lub dorozumianych warunków, gwarancji, zapewnień lub poręczeń jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy
RIM. Firma RIM nie przyjmuje wynikającej stąd żadnej odpowiedzialności. Wykorzystanie produktów i usług innych
podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody przez użytkownika na warunki zawarte w mających zastosowanie
oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w licencji
lub innej umowie z firmą RIM.

Niektóre funkcje wymienione w niniejszej dokumentacji wymagają minimalnej wersji aplikacji BlackBerry® Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software i/lub BlackBerry® Device Software.

Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy RIM są określone w mającej zastosowanie oddzielnej
licencji bądź umowie z firmą RIM. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH
WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ RIM W
ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.

BlackBerry® Tablet OS zawiera oprogramowanie innych podmiotów. Licencje i informacje o prawach autorskich
związane z tym oprogramowaniem są dostępne pod adresem http://worldwide.blackberry.com/legal/
thirdpartysoftware.jsp.

Tablet BlackBerry® PlayBook™, numer modelu: RDJ21WW

Jest to urządzenie z funkcją nawiązywania połączeń Wi-Fi® i jego użytkowanie podlega ograniczeniom w niektórych
państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited 
Centrum House 
36 Station Road 
Egham, Surrey TW20 9LF 
Wielka Brytania

Opublikowano w Kanadzie
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