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Informacje o podręczniku
Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi
symbolami:

To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co
się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera
także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.

To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności
lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.

Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby
dana funkcja działała prawidłowo.

Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje,
na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w zależności od regionu lub operatora
komórkowego.
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Rozpakowanie

HTC Desire 320
1. ZASILANIE

2. Przyciski regulacji głośności

3. Aparat z przodu

4. Słuchawka

5. Gniazdo słuchawek 3,5 mm

6. Złącze USB
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Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy

1. Przytrzymaj pewnie telefon HTC Desire 320 jedną ręką, dolną krawędzią
skierowaną ku górze i tylnym panelem do siebie.

2. Kciukiem drugiej ręki naciśnij tylną pokrywę. Za pomocą palca otwórz niewielką
szczelinę w zagłębieniu dolnej krawędzi (tam, gdzie znajduje się port USB).
Następnie kontynuuj otwieranie pokrywy od dolnej krawędzi. 

3. Powoli zdejmij pokrywę z telefonu.
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Zakładanie tylnej pokrywy

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire 320.

2. Dociśnij boki i dolną część, przesuwając palcem z góry na dół, aby zablokować
pokrywę. 

Zablokowaniu pokrywy towarzyszyć będzie dźwięk kliknięcia.
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Karta micro SIM
W telefonie HTC Desire 320 używana jest karta micro SIM.

Wolno używać tylko standardowych kart micro SIM. Nie należy przycinać
standardowej karty SIM i wkładać jej do gniazda karty micro SIM, ponieważ
mogłoby dojść do jej zablokowania. W przypadku używania karty nano SIM z
adapterem nie należy nigdy wkładać pustego adaptera. Mogłoby to spowodować
uszkodzenie gniazda karty.

Wkładanie karty micro SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Wyjmij baterię.

3. Włóż kartę micro SIM do końca gniazda, złotymi stykami skierowanymi w dół, a
ściętym rogiem do wnętrza gniazda. 

Wyjmowanie karty micro SIM

Przed wyjęciem karty, telefon HTC Desire 320 należy wyłączyć.

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Wyjmij baterię.

3. Wysuń kartę z gniazda.
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Karta pamięci
Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne
jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje
na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.

Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

§ Przeniesienie aplikacji na kartę pamięci nie jest tożsame z utworzeniem kopii
zapasowej tych aplikacji. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych
aplikacje te nie będą już dostępne w telefonie. Konieczna będzie ich ponowna
instalacja.

§ Po wyjęciu karty pamięci i włożeniu jej do innego telefonu, aplikacje zapisane na
karcie pamięci nie zostaną zainstalowane automatycznie na tym telefonie.
Konieczna będzie ich ponowna instalacja.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Pamiętaj, aby przed włożeniem karty microSD™, wyjąć baterię.

3. Włóż kartę microSD do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu i wsuń ją
do końca. 
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Wyjmowanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Pamiętaj, aby przed wyjęciem karty microSD wyjąć akumulator.

3. Następnie wysuń kartę microSD z gniazda. 

Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory. 
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Wkładanie akumulatora

Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych
przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora. 
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Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire 320 należy
naładować akumulator.

§ Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem
telefonu HTC Desire 320 konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.

§ Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB
dostarczonych z telefonem HTC Desire 320. Kiedy poziom naładowania
akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a
nie kabla USB podłączonego do komputera.

§ Nie wolno wyjmować akumulatora z telefonu HTC Desire 320 podczas ładowania
za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda USB. 

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.

3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda
sieciowego.

§ Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane
w celu uniknięcia przegrzania.

§ Zalecane jest sprawdzanie temperatury baterii podczas ładowania. Należy
ponadto unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.

§ Podczas korzystania z Internetu i ładowania akumulatora, telefon HTC Desire 320
może się nagrzać. Jest to normalne zjawisko.

§ W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz
z gniazdka sieciowego.
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Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE do momentu włączenia ekranu. 

Po włączeniu HTC Desire 320 po raz pierwszy należy go skonfigurować.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go
włączyć, a następnie odblokuj ekran.

2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.

3. Stuknij Wyłącz w menu opcji.

4. Stuknij przycisk OK.
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Konfigurowanie telefonu

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire
320
Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 320 zostanie wyświetlony monit z
prośbą o konfigurację urządzenia.

Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, dodać konta itd. Można także
zalogować się na konto Google®.

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z
lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi
opłatami. W celu uniknięcia opłat funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu
za pomocą połączenia Bluetooth
Skorzystaj z technologii Bluetooth® do przesłania kontaktów z innego telefonu HTC,
telefonu iPhone lub innych telefonów.

1. Jeśli po raz pierwszy konfigurujesz telefon HTC Desire 320, stuknij pozycję
Przenieś moje dane. 

Lub przejdź do Ustawienia, a następnie stuknij Przenieś z innego telefonu.

2. Wybierz, czy chcesz przenosić zawartość z telefonu Android™, iPhone czy też
innego typu telefonu.

3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC Desire 320, aby
włączyć funkcję Bluetooth na drugim telefonie i sparować telefony.

4. Przesuwając palcem, otwórz panel powiadomień telefonu HTC Desire 320, a
następnie stuknij pozycję Żądanie parowania.

5. Po wyświetleniu kodu stuknij pozycję Powiąż na obu telefonach.

6. Po przesłaniu danych stuknij pozycję Gotowe.
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Instalacja aktualizacji
Okresowo udostępniane są aktualizacje oprogramowania systemowego. Gdy
włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja
oprogramowania, wyświetlone zostanie powiadomienie.

Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, stuknij kolejno
pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacje oprogramowania i
stuknij pozycję Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji
systemu.

2. Stuknij Pobierz.

3. Po ukończeniu pobierania wybierz natychmiastowe zainstalowanie aktualizacji
lub odłóż instalację na później.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC Desire 320 zostanie uruchomiony ponownie.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Informacje o telefonie

2. Stuknij kolejno pozycje Aktualizacje oprogramowania > Sprawdź teraz. Telefon
HTC Desire 320 sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.

W przypadku braku połączenia z Internetem wyświetlone zostanie polecenie
włączenia połączenia danych komórkowych lub połączenia z siecią Wi-Fi®. Po
nawiązaniu połączenia stuknij polecenie Sprawdzić teraz, aby wyszukać
aktualizacje.
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Pierwszy tydzień
korzystania z nowego
telefonu

Podstawowe informacje

Ekranowe przyciski nawigacji

W dolnej części wyświetlacza telefonu HTC Desire 320 znajdują się ekranowe
przyciski nawigacji, które obracają się wraz ze zmianą orientacji telefonu.

Przejście do poprzedniego ekranu.

Przejście do ekranu głównego.

Wyświetlanie miniatur ostatnio używanych aplikacji.

Przesuń palcem w górę od dowolnego przycisku nawigacji, aby uzyskać dostęp do
wyszukiwania Google.

Gesty dotykowe

Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać
aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

Aby wybrać elementy ekranowe, np. ikony aplikacji i ustawień,
stuknij ekran palcem lub naciśnij przyciski ekranowe.
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Naciśnięcie i przytrzymanie

Aby wyświetlić opcje dostępne dla określonego elementu
(np. wiadomości tekstowej), naciśnij i przytrzymaj dany
element.

Przesunięcie

Przesuń szybko palcem poziomo lub pionowo po ekranie, aby
przejść na ekran główny, przeczytać następną wiadomość e-
mail itd.

Przeciągnięcie

Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec
na ekranie. Przeciągając dany element, nie należy odrywać
palca od ekranu do momentu osiągnięcia żądanej pozycji.
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Muśnięcie

Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni
się tylko tym, że palec należy przesuwać szybciej i
delikatniej, tak jak podczas przesuwania palcem po
ekranie głównym w lewo lub w prawo, czy też po
liście kontaktów lub wiadomości.

Przesuwanie dwóch palców

W niektórych aplikacjach, np. Galeria lub
w przeglądarce internetowej, rozsunięcie
dwóch palców na ekranie powoduje
powiększenie oglądanego obrazu lub
tekstu.

Zsuń dwa palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz lub
tekst.
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Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać energię akumulatora przełączając telefon HTC
Desire 320 do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony.
Zapobiega on także przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC
Desire 320 znajduje się w torbie.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do
trybu uśpienia. HTC Desire 320 przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia,
kiedy jest przez chwilę nieużywany.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu, jaki musi upłynąć do włączenia trybu
uśpienia HTC Desire 320, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Wyświetlacz.

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie wznowić działanie HTC Desire 320, naciśnij przycisk ZASILANIE. Może
być konieczne odblokowanie ekranu.

HTC Desire 320 wznawia pracę automatycznie w momencie otrzymania połączenia
przychodzącego.

Odblokowywanie ekranu

§ Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran, przesuń palcem w prawo, aby
przejść bezpośrednio na panel HTC BlinkFeed™ lub przesuń palcem w lewo, aby
przejść na panel widżetów ekranu głównego.

§ Można także nacisnąć i przytrzymać ikonę blokady, a następnie przeciągnąć ją
w górę, w prawo lub w lewo. 

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych
logowania, aby telefon HTC Desire 320 został odblokowany.

Jeśli ustawiono przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz aktywować
drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm bezpośrednio z ekranu blokady.
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Otwieranie aplikacji

§ Stuknij aplikację na pasku uruchamiania na dole ekranu głównego.

§ Aby wyświetlić ekran Aplikacje, stuknij ikonę . Następnie stuknij aplikację,
której chcesz użyć.

§ Na ekranie Aplikacje stuknij ikonę , a następnie wprowadź nazwę aplikacji,
której szukasz.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi aplikacjami

Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Stuknij przycisk .

2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w górę lub w dół. 

§ Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją
w lewo lub w prawo.

§ Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją
stuknąć.
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Panel powiadomień

Ikony powiadomień informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach
kalendarzowych, alarmach oraz trwających czynnościach, np. pobieraniu plików. Po
wyświetleniu ikon powiadomień otwórz panel powiadomień, aby sprawdzić szczegóły
otrzymanych powiadomień.

1. Aby otworzyć panel powiadomień, przesuń palcem po ekranie z góry na dół. 

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół,
aby zobaczyć je wszystkie.

Aby uzyskać szybki dostęp do panelu powiadomień z pozycji Szybki dostęp, stuknij
ikonę .

2. Na panelu powiadomień:

§ Niektóre powiadomienia można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji,
np. podgląd wiadomości e-mail oraz wydarzenia kalendarzowe. Rozsuń
dwa palce, aby rozwinąć powiadomienie. Zsuń dwa palce, aby zwinąć
powiadomienie.

§ Niektóre powiadomienia są wyświetlane z ikonami, które umożliwiają
podjęcie natychmiastowych czynności. Na przykład, jeśli masz nieodebrane
połączenie stuknij dostępne ikony, aby oddzwonić lub odpowiedzieć
wiadomością tekstową.

§ Stuknij ikonę powiadomień po lewej stronie, aby otworzyć odpowiednią
aplikację.

§ Aby odrzucić tylko jedno powiadomienie na liście, przeciągnij je w lewo lub
w prawo.

3. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem w górę z dolnego paska
panelu lub naciśnij przycisk . 

Możesz także stuknąć ikonę , aby odrzucić wszystkie powiadomienia i
zamknąć panel powiadomień.
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Korzystanie z pozycji Szybki dostęp

W panelu Szybkie ustawienia można w łatwy sposób włączyć lub wyłączyć
ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth. W pozycji tej dostępnych jest także kilka
skrótów, np. do wyświetlenia profilu.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie, wystarczy stuknąć jego kafelek.

Po wyświetleniu panelu powiadomień można stuknąć ikonę  w celu przełączenia
na panel Szybkie ustawienia.

Poznaj swoje ustawienia

Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi lub dodać konta? To i wiele
innych rzeczy można zrobić w menu Ustawienia.

1. Otwórz menu Ustawienia za pomocą panelu Szybkie ustawienia lub ekranu
Aplikacje.

§ Przesuń pasek stanu w dół dwoma palcami, aby wyświetlić panel Szybkie
ustawienia, a następnie stuknij ikonę Ustawienia.

§ Na ekranie głównym stuknij ikonę  w celu włączenia ekranu Aplikacje, a
następnie stuknij pozycję Ustawienia.

2. Poniżej wymieniono niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić: 

§ Stuknij przełącznik wł./wył. obok elementu, takiego jak Wi-Fi, w celu jego
włączenia lub wyłączenia. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej
ustawienia.

§ Stuknij pozycję Profile audio, aby wybrać profil dźwięku, ustawić dzwonek
oraz skonfigurować ustawienia dźwięków powiadomień.

§ Stuknij pozycję Ekran, aby wybrać tapetę, zmienić ustawienia trybu
uśpienia itp.

§ Stuknij pozycję Dodaj konto, aby zalogować się do różnych kont, takich jak
poczty e-mail, sieci społecznościowych itp.

§ Stuknij Zabezpieczenia, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire 320, np. przy
użyciu blokady ekranu.

Zmiana dzwonka i dźwięków powiadomień

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Profile audio.

3. Stuknij ikonę  obok pozycji Ogólne. 

Możesz też stuknąć ikonę , aby utworzyć własny profil audio, a następnie
stuknąć ikonę  obok utworzonego profilu.
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4. Stuknij pozycję Dzwonek telefonu, aby zmienić dźwięk dzwonka.

5. Stuknij pozycję Domyślny dźwięk powiadomienia, aby zmienić dźwięk
powiadomień.

Przechwytywanie ekranu HTC Desire 320

Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem osiągniętym w grze, napisać wpis na blogu o
funkcjach HTC Desire 320 albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym
utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ZASILANIE i REGULACJA GŁOŚNOŚCI W
DÓŁ. Ekran zostanie zapisany w albumie Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria.

HTC BlinkFeed

Twój dynamiczny ekran główny

Bądź w kontakcie ze znajomymi lub czytaj najnowsze informacje z obszaru Twoich
zainteresowań bezpośrednio w aplikacji HTC BlinkFeed. Ustaw, które sieci
społecznościowe, źródła wiadomości itd. chcesz wyświetlić.

§ Stuknij kafelek, aby wyświetlić treści albo skomentować wpis lub aktualizację
stanu.

§ Przewiń ekran w górę i w dół w celu ręcznego odświeżenia strumienia.

W HTC BlinkFeed, można nacisnąć przycisk  lub , aby przewinąć do góry.

§ W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu w celu wybrania typu kanałów do wyświetlenia. Wybierz kanał
Podświetlenie w celu wyświetlenia różnych artykułów z określonych kanałów i
ulubionych źródeł wiadomości.
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Włączanie lub wyłączanie HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed zsuń dwa palce, a następnie stuknij ikonę .

2. Po zaznaczeniu pozycji HTC BlinkFeed stuknij pozycję Usuń.

3. Aby dodać ją ponownie, przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij przycisk
 z nazwą BlinkFeed.

Wybór kanałów

Czytaj historie i artykuły w aplikacji HTC BlinkFeed, które są wyświetlane na
podstawie Twoich zainteresowań i ulubionych kategorii oraz pochodzą z popularnych
kanałów wiadomości lub stron internetowych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu.

2. Stuknij kolejno pozycje  > Dodaj zawartość.

3. Wybierz kategorię.

4. Wybierz jedno lub więcej źródeł kanałów. 

Możesz najpierw stuknąć nazwę, aby sprawdzić konkretny kanał, a następnie
stuknąć ikonę , aby dodać go do aplikacji HTC BlinkFeed.

Dostosowywanie kanału Wybrane

Po wybraniu tematów i usług dla panelu HTC BlinkFeed wyświetlone zostaną
popularne artykuły z wybranych źródeł, najnowsze aktualizacje statusów itp. Aby
tymczasowo pokazać mniej elementów w kanale Wybrane, można przefiltrować
niektóre z wybranych tematów i usług.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu.

2. Stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia.

3. Stunknij Wybierz wyróżnione tematy.

4. Wybierz źródła wiadomości i tematy, które mają być wyświetlane w kanale
Wybrane.

Subskrybowanie wielu edycji regionalnych

Czy chcesz utrzymać aktualność wydarzeń w więcej niż jednym lokalnym? Możesz
dodać kilka lokalnych.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu.

2. Stuknij kolejno pozycje  > Dodaj zawartość.

3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz miejsce lub region.

4. Wybierz źródła kanałów do dodania.
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Dodawanie interesujących tematów

Poszukujesz bardziej specyficznych tematów? Wyszukaj i wybierz interesujące
tematy, aby wyświetlić je w panelu HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu.

2. Stuknij pozycję Wyszukiwanie zawartości, a następnie wprowadź temat,
którego szukasz.

3. Stuknij wynik, a następnie stuknij ikonę , aby dodać go do pozycji Tematy
niestandardowe.

Wyświetlanie zawartości z aplikacji i sieci społecznościowych

W aplikacji HTC BlinkFeed mogą być wyświetlane wpisy znajomych w sieciach
społecznościowych lub zawartość aplikacji HTC.

Należy zalogować się do kont w sieciach społecznościowych, aby pochodzące z
nich wpisy były widoczne w aplikacji HTC BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu.

2. Stuknij ikonę  > Usługi i aplikacje, a następnie wybierz aplikacje i sieci
społecznościowe.

Czytanie artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w górę lub w dół, aby znaleźć artykuł
do czytania.

2. Stuknij tytuł, aby obejrzeć artykuł.

Jeśli nie można znaleźć powiązanych artykułów, przewiń w dół do końca, aby
pokazać łącza.

Zapisywanie artykułów na później

Nie masz czasu na przeczytanie potencjalnie interesującego artykułu? Można
zaznaczyć artykuł na liście czytania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Podczas wyświetlania artykułu, stuknij .

§ W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek artykułu, dla którego
chcesz dodać zakładkę. Następnie stuknij Przeczytaj później.

Aby wyświetlić listę artykułów w aplikacji HTC BlinkFeed, przesuń palcem w prawo, a
następnie stuknij pozycję Lista odczytu wiadomości w wysuwanym menu.
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Usuwanie kafelków z panelu HTC BlinkFeed

Czy chcesz usunąć kafelek? Teraz można łatwo usunąć dowolny kafelek z panelu HTC
BlinkFeed.

1. W panelu HTC BlinkFeed naciśnij i przytrzymaj kafelek do usunięcia.

2. Stuknij kolejno pozycje Usuń.

Publikowanie w sieciach społecznościowych

W łatwy sposób można opublikować aktualizację stanu z ekranu głównego.

Aby móc publikować, należy najpierw zalogować się do konta w sieci
społecznościowej.

1. W panelu HTC BlinkFeed przesuń palcem w prawo, aby otworzyć wysuwane
menu.

2. Stuknij  > Utwórz, a następnie wybierz sieć społecznościową.

3. Utwórz aktualizację stanu i opublikuj ją w sieci społecznościowej.

Praca z tekstem

Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie tekstu

W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć i
skopiować tekst, a następnie wkleić go lub udostępnić.

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.

2. Przeciągnij kotwicę początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który
chcesz wybrać. 

3. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij kolejno pozycje  >
Kopiuj (lub stuknij ikonę ). 

Wybrany tekst zostanie skopiowany do schowka.

4. W polu wprowadzania tekstu (na przykład podczas tworzenia wiadomości e-
mail) naciśnij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.

5. Stuknij pozycję Wklej.

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a
następnie stuknij pozycję Kopiuj adres URL linku (lub Kopiuj adres łącza).
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Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij kolejno pozycje  >
Udostępnij (lub stuknij ikonę ).

2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail
lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.

Klawiatura HTC Sense

Dzięki klawiaturze HTC Sense™ pisanie jest szybkie i precyzyjne.

§ Również funkcja sugerowania słów pozwala oszczędzać czas podczas pisania.
Podczas pisania wyświetlane będą sugestie słów, spośród których możesz
wybrać. Do słownika sugerowanych słów możesz nawet dodawać słowa,
wyrażenia i skróty. Zobacz część Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji
przewidywania wyrazów na stronie 31.

§ Słowa można zapisywać, po prostu je mówiąc. Zobacz część Wprowadzanie
tekstu za pomocą głosu na stronie 33.

§ Włącz funkcję Śledź klawiaturę, aby móc wprowadzać słowa, przesuwając
palcem z jednej litery do drugiej. Zobacz część Korzystanie z funkcji Śledź
klawiaturę na stronie 32.

§ Wystarczy przesunąć palcem w prawo, aby przejść do klawiatury numerycznej i
symboli. Lub przesunąć palcem w lewo, aby przełączać pomiędzy językami.

§ Klawisze posiadają drugorzędne cyfry, symbole interpunkcyjne lub inne znaki,
które można wstawić bez konieczności przełączania klawiatury na numeryczną
lub symboli.

Na przykład, aby wpisać cyfrę, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz w
pierwszym rzędzie.

§ Wybieraj z szerokiej gamy emotikonów.

§ Pokaż lub ukryj klawisze nawigacji ze strzałkami na klawiaturze. Jeżeli w
Ustawieniach włączysz klawisze ze strzałkami, będą one wyświetlane tylko na
klawiaturze o orientacji pionowej.
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Wprowadzanie tekstu

Klawiatura ekranowa jest wyświetlana po stuknięciu pola tekstowego w aplikacji.
Wprowadzać można litery i cyfry, zmieniać układ lub język klawiatury, itd.

Stuknij przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także znaki
interpunkcyjne i symbole.

§ Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Stuknij dwukrotnie, aby pisać wielkimi
literami.

§ Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzić
liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Na niektórych przyciskach
znajduje się więcej niż jeden znak.

§ Przesuń palcem w prawo, aby wyświetlić przyciski cyfr i symboli. Aby powrócić
do głównej klawiatury, przesuń palcem w lewo.

§ Naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Aby otworzyć ustawienia klawiatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk przecinka, jeśli
nad klawiszem jest widoczny . Lub przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Język
i wprowadzanie danych i stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

Wybór układu klawiatury

Wybierz układ klawiatury odpowiedni do Twojego stylu pisania.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie
danych.

2. Stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

3. Stuknij kolejno pozycje Wybór klawiatury > Typy klawiatury.

4. Wybierz układ klawiatury, którego chcesz używać.

Wybieranie i przełączanie pomiędzy językami klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire 320 dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz
wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie
danych.

2. Stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

3. Stuknij pozycję Wybór klawiatury, a następnie wybierz żądane języki.

Aby zmienić język klawiatury, wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Przesuń palcem w lewo na klawiaturze ekranowej (niedostępne w przypadku
korzystania z funkcji śledź klawiaturę).

§ Stuknij klawisz języka (np. ikonę ), aż zostanie wyświetlony język klawiatury,
którego chcesz użyć.

§ Naciśnij i przytrzymaj klawisz języka, a następnie przeciągnij palcem na język
klawiatury, którego chcesz użyć.

30 Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu



Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji przewidywania wyrazów

Czy zdarzyło ci się kiedyś zapisanie wyrazu o nieznanej pisowni? Z funkcją
przewidywania, sugerowane wyrazy są wyświetlane nad klawiaturą.

Funkcje przewidywania wyrazów i przewidywania następnego wyrazu są domyślnie
włączone.

Aby wprowadzić tekst w trybie przewidywania wyrazów, wykonaj jedną z poniższych
czynności:

§ Stuknij przycisk spacji, aby wstawić wyraz podświetlony na liście sugestii.

§ Stuknij wyraz z listy sugestii.

§ Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

W przypadku niektórych języków klawiatur, takich jak angielski lub hiszpański, jeśli
przypadkowo wybrany zostanie nieprawidłowy wyraz z listy sugestii, można
zawsze wrócić i zmienić go, stukając wyraz i wybierając inną podpowiedź.

Ustawianie drugiego języka dla funkcji sugerowania słów

Możesz ustawić dwujęzyczną funkcję sugerowania słów. Podczas wprowadzania
tekstu wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

Funkcja dwujęzycznego sugerowania słów jest dostępna tylko podczas korzystania
z klawiatury z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie
danych.

2. Stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

3. Stuknij kolejno pozycje Wybór klawiatury > Uzupełnianie dwujęzyczne, a
następnie wybierz żądany język.

31 Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu



Dodawanie słów i wyrażeń do słownika sugerowanych słów

Często używane imiona, akronimy, a nawet wyrażenia można dodawać do słownika
sugerowanych słów w celu ich łatwego wyszukiwania na liście sugestii.

Tworzenie skrótów słów i wyrażeń umożliwia szybsze pisanie. Zamiast pisać
„Porozmawiamy później”, możesz stuknąć kilka przycisków mniej, dodając skrót pp.
Wystarczy, że w wiadomości sms lub e-mail wpiszesz „pp”, a następnie stukniesz
przycisk spacji, a wprowadzone zostanie całe wyrażenie.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie
danych.

2. Stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

3. Stuknij pozycję Słownik osobisty, wybierz język dla dodawanego słowa, a
następnie stuknij ikonę .

4. Wpisz słowo lub wyrażenie, a następnie wprowadź skrót tekstowy.

5. Naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę.

6. Naciśnij przycisk , aby zapisać słowo lub wyrażenie w słowniku.

Edytowanie lub usuwanie słów i wyrażeń w słowniku sugerowanych słów

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie
danych.

2. Stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

3. Stuknij pozycję Słownik osobisty, a następnie wybierz język słownika, w którym
chcesz wprowadzić zmiany.

§ Aby edytować słowo, wyrażenie lub skrót, stuknij pozycję na liście i
wprowadź zmiany.

§ Aby usunąć pozycję, stuknij ją, a następnie stuknij ikonę .

Korzystanie z funkcji Śledź klawiaturę

Zamiast stukania klawiszy na klawiaturze ekranowej można użyć opcji „śledzenia”, aby
wpisać słowa.

Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w przypadku języków z alfabetem łacińskim.

1. Włącz funkcję Śledź klawiaturę, wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Język i
wprowadzanie danych > HTC Sense Input.

2. Przesuwaj palec od jednej litery do drugiej, aby wprowadzić słowo.
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3. Podnieś palec, gdy słowo zostanie skończone.

4. Jeśli chcesz kontynuować wpisywanie tekstu, przesuń ponownie palec nad
literami, aby wprowadzić kolejne słowo.

Jeśli słowo wyświetlone po wykonaniu funkcji śledzenia, nie jest żądanym słowem,
można wykonać jedną z poniższych czynności:

§ Stuknij wyraz z listy sugestii.

§ Stuknij strzałkę obok listy sugestii, aby wyświetlić więcej możliwości.

Włączanie/wyłączanie śledzenia klawiatury

1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Język i wprowadzanie
danych.

2. Stuknij ikonę  obok pozycji HTC Sense Input.

3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Śledź klawiaturę.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu

Nie masz czasu na pisanie? Spróbuj wprowadzać słowa, dyktując je.

1. Jeśli korzystasz z wpisywania głosowego po raz pierwszy, sprawdź najpierw,
czy na klawiaturze ekranowej widoczna jest ikona mikrofonu . 

Jeśli nie, musisz włączyć funkcję wpisywania głosowego. Przejdź do menu
Ustawienia, stuknij pozycję Język i wprowadzanie danych, a następnie wybierz
pozycję Wpisywanie głosowe Google.

2. Stuknij obszar do którego chcesz wprowadzić tekst.

3. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .

4. Po wyświetleniu animowanego przycisku mikrofonu i słów „Proszę mówić”,
wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić. 

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka nad przyciskiem
mikrofonu. Można wybrać jeden lub więcej języków. Dostępne języki mogą być
różne.

5. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone,
stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.

6. Wprowadź znaki interpunkcyjne wypowiadając nazwę (na przykład, powiedz
„przecinek”). 

W przypadku niektórych języków głosowe wprowadzanie znaków
interpunkcyjnych może nie być obsługiwane.
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Akumulator

Wyświetlanie wartości procentowej poziomu naładowania akumulatora

Wartość procentową pozostałego poziomu naładowania akumulatora można
sprawdzić na pasku stanu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Bateria.

3. Wybierz pozycję Procent naładowania baterii.

Sprawdzanie zużycia baterii i historii jej używania

Sprawdź ilość energii zużywanej przez oprogramowanie systemowe i sprzęt. Możesz
także sprawdzić, jak długo telefon HTC Desire 320 był używany od ostatniego
ładowania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Bateria. Wyświetlona zostanie posortowana lista elementów
korzystających z baterii wraz z ilością zużywanej energii.

3. Stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię. Możesz też stuknąć
wykres, aby sprawdzić historię zużycia baterii.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy baterii

Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania
telefonu HTC Desire 320.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności baterii, spróbuj
zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie baterii

Monitorowanie zużycia energii baterii umożliwia identyfikację procesów zużywających
najwięcej energii i zastanowienie się nad tym, co z tym zrobić. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części Sprawdzanie zużycia baterii i historii jej używania
na stronie 34.

Zarządzaj połączeniami

§ Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe. Przejdź do menu Ustawienia,
aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych, Wi-Fi lub Bluetooth.

§ Włączaj GPS tylko wtedy, gdy wymagana jest dokładna lokalizacja, np. podczas
korzystania z nawigacji lub aplikacji opartych na lokalizacji. Zobacz część 
Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 68.

§ Włączaj tryb samolotowy, gdy nie potrzebujesz łączności bezprzewodowej i nie
chcesz odbierać żadnych połączeń ani wiadomości.
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Zarządzaj wyświetlaczem

§ Zmniejszenie jasności i ustawienie krótszego czasu do wygaszenia ekranu
zapewnia oszczędność energii baterii.

§ Nie ustawiaj animowanych tapet na ekranie głównym. Efekty animacji robią
wrażenie na innych osobach, ale zużywają bardzo dużo energii baterii.

Zmiana tapety na zwykłe czarne tło może także odrobinę pomóc. Im mniej
kolorów jest wyświetlanych, tym mniej energii baterii się zużywa.

Więcej informacji można znaleźć w części Ustawienia i zabezpieczenia na stronie 90
oraz Personalizacja na stronie 40.

Zarządzaj aplikacjami

§ Zainstaluj najnowsze wersje oprogramowania i aktualizacje aplikacji. Aktualizacje
czasami zwiększają jednocześnie wydajność baterii.

§ Odinstaluj lub wyłącz aplikacje, z których nigdy nie korzystasz.

Wiele aplikacji uruchamia procesy i synchronizację danych w tle, nawet kiedy z
nich nie korzystasz. Jeśli masz aplikacje, których już nie potrzebujesz, odinstaluj
je.

Jeśli dana aplikacja była zainstalowana fabrycznie i nie można jej odinstalować,
wyłącz ją, aby uniemożliwić jej ciągłe działanie lub synchronizowanie danych. W
menu Ustawienia > Aplikacje przesuń palcem na zakładkę Wszystkie, stuknij
aplikację, a następnie stuknij polecenie Wyłącz.

Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii baterii, jeśli w tle jest
uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Określ, dla których aplikacji
można ustawić dłuższy czas synchronizacji lub synchronizuj je ręcznie.

§ Jeśli masz wiele kont e-mail, rozważ ręczną synchronizację niektórych z nich.

§ W aplikacji Sklep Play stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia, a następnie usuń
zaznaczenie opcji Dodaj ikonę do ekranu głównego, aby uniknąć
automatycznego dodawania skrótów aplikacji do ekranu głównego przy
każdym instalowaniu nowych aplikacji. Ponadto stuknij kolejno pozycje
Automatycznie aktualizuj aplikacje > Nie aktualizuj automatycznie aplikacji, jeśli
możesz ręcznie aktualizować aplikacje z poziomu pozycji Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować trochę więcej energii baterii, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:
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§ Ścisz dzwonek i głośność multimediów.

§ Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W menu
Ustawienia stuknij kolejno pozycje Profile audio >  i wybierz elementy,
których nie potrzebujesz i które możesz wyłączyć.

§ Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje
optymalizacji użycia baterii.
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Aparat fotograficzny

Korzystanie z aplikacji Android Aparat
Za pomocą aplikacji Android Aparat można wykonywać zdjęcia i nagrywać klipy
wideo.

1. Otwórz aplikację Aparat.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Wykonaj zdjęcie, stuknij .

§ Aby rozpocząć nagrywanie klipu wideo, stuknij ikonę . Stuknij ikonę
, aby zatrzymać.

§ Aby wykonać autoportret, stuknij ikonę , aby włączyć aparat przedni, a
następnie stuknij ikonę .

§ Aby wykonać zdjęcie panoramiczne, stuknij ikonę , a następnie stuknij
ikonę . Przesuń telefon HTC Desire 320 z jak największą płynnością w
kierunku, który chcesz uchwycić. Możesz w dowolnym momencie stuknąć
ikonę , aby zatrzymać rejestrowanie klatek.

Możesz także dostosować ustawienia aparatu, stukając ikonę .
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Galeria i Wideo z
wyróżnionych elementów

Oglądanie zdjęć i wideo w aplikacji Galeria
Wspominaj dobre czasy. Aplikacja Galeria umożliwia oglądanie wszystkich zdjęć i
klipów wideo w telefonie HTC Desire 320. Zawartość można także filtrować według
albumu, lokalizacji itp.

1. Otwórz aplikację Galeria.

2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób filtrowania zdjęć i klipów wideo.

3. Stuknij kafelek, aby przejrzeć znajdujące się w nim zdjęcia i klipy wideo.

4. Stuknij zdjęcie lub film wideo w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.

5. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do następnego zdjęcia lub klipu wideo.

Edycja zdjęć
Twoje zdjęcia mogą być jeszcze lepsze. Aplikacja Galeria oferuje gamę narzędzi do
edycji, które umożliwiają przycinanie, obracanie, stosowanie efektów do zdjęć.

1. Wyszukaj zdjęcie do edycji.

2. Stuknij ikonę . Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Wybierz efekt dla zdjęcia.

§ Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję Przytnij. Przeciągnij obszar
przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć lub przeciągnij
znaczniki, aby zmienić rozmiar obszaru przycinania.

§ Stuknij ikonę , a następnie stuknij pozycję Obróć. Naciśnij i przeciągnij
górną część zdjęcia w 90-stopniowych krokach.

38 Galeria i Wideo z wyróżnionych elementów



Oglądanie i edycja Wideoklipy
Chcesz podzielić się wrażeniami z wydarzeń przeżytych w danym dniu? Dzięki funkcji
Wideoklipy najlepsze zdjęcia i klipy wideo (wyróżnione elementy) są automatycznie
łączone w krótki klip wideo z motywem i muzyką w tle.

Klip wideo trwa około pół minuty. Można zmienić zawartość, motyw i muzykę, a także
zapisać lub udostępnić klip wideo.

1. Otwórz aplikację Wideoklipy. Zdjęcia wykonane danego dnia są umieszczane w
jednej grupie.

2. Stuknij kafelek. W dużym kafelku w górnej części ekranu automatycznie
odtworzony zostanie klip wideo z wyróżnionymi elementami zarejestrowanymi
danego dnia.

3. Aby zmienić wyróżnione elementy w wideo:

§ Stuknij pozycję Zawartość, a następnie stuknij miniaturę w celu jej
dołączenia lub usunięcia z wideo.

§ Stuknij ikonę , aby przełączyć kolejność wyróżnionych elementów.

4. Stuknij pozycję Tematy, aby wybrać spośród różnych schematów kolorów i
motywów muzycznych do zastosowania w wideo.

5. Stuknij pozycję Muzyka, aby zmienić domyślną ścieżkę dźwiękową na własną
muzykę. 

Aby przywrócić domyślną ścieżkę dźwiękową, stuknij kolejno pozycje  >
Przywróć domyślną ścieżkę.

W ramach funkcji Wideoklipy nie należy odtwarzać, rozprowadzać ani w żaden
inny sposób wykorzystywać materiałów objętych prawami autorskimi bez
wcześniejszego zezwolenia uzyskanego od ich właściciela.

6. Aby przyciąć wybraną ścieżkę dźwiękową, włączyć audio przechwycone z
wideo i włączyć chronologiczne odtwarzanie treści, stuknij kolejno pozycje  >
Ustawienia wideo i audio.

7. Aby wyświetlić Wideoklipy na pełnym ekranie, przytrzymaj telefon HTC Desire
320 w pozycji poziomej.

8. Aby utworzyć plik Wideoklipy, stuknij kolejno pozycje  > Zapisz. 

Wideo zostanie zapisane w albumie Wideoklipy.

9. Aby udostępnić wideo z wyróżnionych elementów, stuknij ikonę  i wybierz
sposób udostępnienia klipu wideo.
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Personalizacja

Tapeta ekranu głównego
Wybierz spośród dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.

2. W menu podręcznym stuknij polecenie Tapeta ekranu głównego.

3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Tapety HTC Stuknij gotową tapetę, aby wyświetlić jej podgląd.

Tapety animowane Stuknij gotową tapetę animowaną, aby wyświetlić jej
podgląd.

Galeria lub Zdjęcia Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

4. Stuknij pozycję Zastosuj lub Gotowe.
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Pasek uruchamiania
Pasek uruchamiania zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych aplikacji.
Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi aplikacji, z których często
korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją
nad ikonę . 

2. Stuknij ikonę , aby przejść na ekran Aplikacje.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na
pasku uruchamiania.

§ Możesz także pogrupować aplikacje znajdujące się na pasku uruchamiania w
folderze.

§ Aplikacje widoczne na ekranie blokady prowadzą do tych samych aplikacji lub
skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego
Widżety umożliwiają łatwy i szybki dostęp do ważnych informacji i multimediów.
Spośród wielu oferowanych widżetów wybierz i dodaj najbardziej przydatne do
ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.

2. W menu podręcznym stuknij polecenie Dodawaj aplikacje i widżety.

3. Stuknij kolejno pozycje  > Widżety.

4. Przewiń widżety albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony widżet.

5. Naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij na panel widżetów, do
którego chcesz go dodać.

41 Personalizacja



Zmiana ustawień widżetu

Możesz zmieniać podstawowe ustawienia niektórych widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do
. 

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec.
Wyświetlenie ramek oznacza, że rozmiar widżetu można zmienić.

2. Przeciągnij brzegi ramki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego
Umieść często używane aplikacje na dowolnym panelu widżetów na ekranie głównym.
Możesz także dodać skróty do często używanych ustawień, ulubionych stron
internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.

2. W menu podręcznym stuknij polecenie Dodawaj aplikacje i widżety.

3. Stuknij kolejno pozycje  > Aplikacje lub Skróty.

4. Przewiń aplikacje lub skróty albo stuknij ikonę , aby wyszukać określony
element.

5. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, a następnie przeciągnij na panel
widżetów, do którego chcesz je dodać.

Aby dodać aplikację z ekranu Aplikacje, naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie
przeciągnij ją na panel widżetów.
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Edycja paneli ekranu głównego

Dodawanie lub usuwanie panelu widżetów

§ Po osiągnięciu maksymalnego limitu paneli widżetów nie będzie można dodawać
nowych.

§ Panel HTC BlinkFeed jest zawsze wyświetlany jako pierwszy (jeśli nie został
usunięty). Przed panelem HTC BlinkFeed nie można dodać żadnego panelu
widżetów.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.

2. W menu podręcznym stuknij polecenie Zarządzaj stronami ekranu głównego.

3. Aby dodać nowy panel widżetów, przesuń palcem w lewo do ikony , a
następnie stuknij tę ikonę.

4. Aby usunąć panel widżetów, przesuń palcem w lewo lub w prawo do danego
panelu, a następnie stuknij pozycję Usuń.

5. Po zakończeniu naciśnij .

Rozmieszczanie paneli widżetów

Przed panelem HTC BlinkFeed nie można przenieść ani wstawić żadnego panelu
widżetów.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub w dowolnym panelu widżetów zsuń dwa palce,
aby dostosować ekran główny.

2. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę panelu widżetu, a następnie przeciągnij ją w
lewo lub w prawo do żądanej pozycji.

3. Po zakończeniu rozmieszczania paneli widżetów naciśnij przycisk .
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Przenoszenie widżetu lub ikony

Widżet lub ikonę można łatwo przenosić z jednego panelu widżetów na inny.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę jednym palcem.

2. Innym palcem przesuń ekran w lewo lub w prawo, aby go przełączyć na inny
panel widżetów. 

3. Puść widżet lub ikonę.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie
przeciągnij do ikony .

2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

Zmiana podstawowego ekranu głównego
Ustaw panel HTC BlinkFeed lub panel widżetów jako podstawowy ekran główny.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na panelu widżetów.

2. W menu podręcznym stuknij polecenie Zarządzaj stronami ekranu głównego.

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo do panelu, który chcesz ustawić jako
podstawowy ekran główny.

4. Stuknij opcję Ustaw jako główny.

5. Naciśnij przycisk .

Naciśnięcie przycisku  podczas korzystania z aplikacji zapewni najpierw powrót
na ostatnio używany panel. Naciśnij ponownie przycisk , aby przejść na
podstawowy ekran główny.
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Grupowanie aplikacji na panelu widżetów i
pasku uruchamiania

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby
automatycznie utworzyć folder. 

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.

3. Stuknij pasek tytułu okna folderu, a następnie wprowadź nową nazwę folderu.

4. Dodaj więcej aplikacji do folderu. Stuknij ikonę , wybierz aplikacje, a następnie
stuknij pozycję Gotowe.

Do folderu można także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj
skrót do panelu widżetów, a następnie przeciągnij go do folderu.

Usuwanie elementów z folderu

1. Na pasku uruchamiania lub panelu widżetów stuknij folder, aby go otworzyć.

2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót w folderze, a następnie przeciągnij nad
ikonę .

Rozmieszczanie aplikacji
Na ekranie Aplikacje można zmienić rozmieszczenie aplikacji oraz układ ekranu.

1. W panelu HTC BlinkFeed lub dowolnym panelu widżetów stuknij ikonę .

2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób rozmieszczenia aplikacji, np.
alfabetycznie. 

Aby pogrupować aplikacje w foldery lub zmienić ich rozmieszczenie, wybierz
pozycję Własne.

3. Stuknij kolejno pozycje  > Siatka ikon, aby określić, czy na stronie ma być
wyświetlanych mniej czy więcej aplikacji.

Przenoszenie aplikacji i folderów

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > Własne.

2. Stuknij kolejno pozycje  > Zmień kolejność aplikacji.
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3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub folder, a następnie wykonaj jedną z
poniższych czynności:

§ Przeciągnij aplikację lub folder do innej pozycji na tej samej stronie.
Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a
następnie zwolnij palec.

§ Przeciągnij aplikację lub folder do ikony strzałki  lub  w celu
przeniesienia na inną stronę.

4. Po zakończeniu przenoszenia aplikacji i folderów stuknij ikonę .

Grupowanie aplikacji w folderze

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > Własne.

2. Stuknij kolejno pozycje  > Zmień kolejność aplikacji.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby
automatycznie utworzyć folder.

4. Aby dodać więcej aplikacji, przeciągnij kolejne aplikacje nad folder.

5. Aby nazwać folder, otwórz go, stuknij jego pasek tytułu, a następnie wprowadź
nazwę folderu.

6. Po zakończeniu stuknij ikonę .

Usuwanie aplikacji z folderu

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > Własne.

2. Stuknij kolejno pozycje  > Zmień kolejność aplikacji.

3. Stuknij folder, aby go otworzyć.

4. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją na ekran Aplikacje.
Poczekaj na przesunięcie się ikony, która zajmowała dane miejsce, a następnie
zwolnij palec.

5. Po zakończeniu usuwania aplikacji stuknij ikonę .

Ukrywanie lub wyświetlanie aplikacji

1. Na ekranie Aplikacje stuknij kolejno pozycje  > Ukryj/Odkryj aplikacje.

2. Wybierz aplikacje, które chcesz ukryć lub usuń zaznaczenie pól wyboru w celu
ponownego wyświetlenia aplikacji.

3. Stuknij przycisk Gotowe.
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Dodawanie widżetu do ekranu blokady
Wybierz jeden z wielu widżetów dla ekranu blokady.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Zabezpieczenia, a następnie wybierz opcję Włącz widżety.

3. Na ekranie blokady przesuń palcem prawą krawędź ekranu do momentu
pojawienia się ikony .

4. Stuknij ikonę .

5. Stuknij widżet, który chcesz dodać do ekranu blokady.

Wyłączanie ekranu blokady
Nie chcesz odblokowywać telefonu po każdym wznowieniu jego działania? Ekran
blokady można wyłączyć w pozycji Ustawienia.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Brak.

Aby ponownie włączyć ekran blokady, w ustawieniach Zabezpieczenia stuknij kolejno
pozycje Blokada ekranu > Slajd.
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Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia
W celu nawiązania połączenia można wybrać numer bezpośrednio lub wyszukać go
na liście kontaktów lub w dziennikach połączeń.

1. Otwórz aplikację Telefon.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Stuknij ikonę , aby otworzyć klawiaturę telefonu, wprowadź numer
telefonu, a następnie stuknij ikonę .

§ Wyszukaj dziennik połączeń w pozycji Historia połączeń , a następnie
stuknij ikonę  obok kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.

§ Przesuń palcem w górę i stuknij ikonę , a następnie stuknij kontakt, z
którym chcesz nawiązać połączenie.

3. Aby zakończyć połączenie, stuknij ikonę .

Nawiązywanie połączeń za pomocą szybkiego
wybierania numerów

1. Otwórz aplikację Telefon.

2. Na klawiaturze telefonu:

§ Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij
i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać
zapisane w niej wiadomości.

§ Naciśnij i przytrzymaj przycisk przypisany do kontaktu, do którego chcesz
zadzwonić.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Otwórz aplikację Telefon.

2. Stuknij  > Szybkie wybieranie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać
nieprzypisany przycisk numeryczny.

3. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz przycisk szybkiego wybierania, który
chcesz przypisać.

4. Wybierz kontakt z listy.
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Wykonywanie połączenia alarmowego
W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu
HTC Desire 320 nawet jeśli karta micro SIM jest zablokowana lub nie została włożona.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie
niemożliwe.

1. Otwórz aplikację Telefon.

2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij ikonę .

Jeśli blokada ekranu została włączona, a nie pamiętasz hasła lub schematu
odblokowania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe, stukając na
ekranie pozycję Połączenie alarmowe.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia
W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia
przychodzącego.

§ Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby wyświetlić opcje połączenia, a następnie
przeciągnij ją do ikony  lub .

§ Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej,
przeciągnij ikonę  do ikony , a następnie wybierz wiadomość do wysłania.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ lub REGULACJA
GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

§ Naciśnij przycisk ZASILANIE.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?
Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij ikonę , aby zawiesić połączenie. Aby wznowić połączenie, ponownie stuknij
ikonę .
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Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa i odebrane zostanie nowe połączenie, użytkownik może
przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby
wyświetlić opcje połączenia, a następnie przeciągnij ją do ikony , aby przyjąć
drugie połączenie, zawieszając pierwsze.

2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, stuknij ikonę . 

Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire
320 bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

§ Na ekranie połączenia stuknij ikonę , aby włączyć tryb głośnomówiący.

§ Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, stuknij ikonę .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Konfigurowanie połączenia konferencyjnego
Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami
jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż
kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u
operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.

2. Po połączeniu stuknij kolejno pozycje  > Dodaj połączenie, a następnie wybierz
numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie
zawieszone.
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3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij kolejno pozycje  > Scal
połączenia.

4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij kolejno pozycje  > Dodaj połączenie, a
następnie wybierz numer kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij kolejno pozycje  > Scal połączenia, aby
dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.

6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij ikonę .

Sprawdź połączenia w Historia połączeń
Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia
wykonane i odebrane.

1. Otwórz aplikację Telefon.

2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić pozycję Historia połączeń.

3. Stuknij nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić szczegółowy dziennik
połączeń. Lub stuknij znajdującą się obok ikonę , aby zadzwonić.

Aby wyświetlić połączenia przychodzące, wychodzące lub nieodebrane, stuknij
odpowiednio niebieską, zieloną lub czerwoną strzałkę.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z karty Historia
połączeń

1. Na karcie Historia połączeń  stuknij numer telefonu, a następnie stuknij
pozycję Dodaj do kontaktów.

2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego
kontaktu.

Przełączanie między trybem cichym,
wibracjami i trybem normalnym
Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ W celu przełączenia z trybu wibracji do trybu normalnego naciśnij przycisk
REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

§ W celu przełączenia z trybu cichego do trybu normalnego naciśnij dwa razy
przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

§ Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie
wybierz profil dźwięku w menu opcji.
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Wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej lub
multimedialnej za pomocą aplikacji Android
Wiadomości

1. Otwórz aplikację Wiadomości.

2. Stuknij ikonę .

3. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego.

4. Stuknij pole Wpisz wiadomość tekstową, a następnie wprowadź wiadomość. 

§ Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po
przekroczeniu ograniczenia liczby znaków wiadomość tekstowa zostanie
dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.

§ Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość
multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli
zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub
zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

5. Aby załączyć plik multimedialny, stuknij ikonę , wybierz typ załącznika, a
następnie wybierz pozycję do załączenia.

6. Stuknij , aby wysłać wiadomość lub stuknij , aby zapisać wiadomość jako
kopię roboczą.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

§ Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak
zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.

§ Aby zapisać załącznik, naciśnij i przytrzymaj wiadomość multimedialną (nie
miniaturę), a następnie wybierz zapisanie załącznika z menu opcji.
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Osoby

Twoja lista kontaktów
Aplikacja Osoby tworzy listę wszystkich kontaktów z kont online, do których
użytkownik jest zalogowany.

1. Otwórz aplikację Osoby.

2. Na liście kontaktów można:

§ Wyświetlić swój profil i edytować swoje informacje kontaktowe.

§ Tworzyć, edytować, wyszukiwać lub wysyłać kontakty.

§ Stuknąć zdjęcie kontaktu, aby dowiedzieć się, jak można szybko
skontaktować się z daną osobą.

Aby posortować kontakty według imienia lub nazwiska, stuknij kolejno pozycje  >
Ustawienia > Sortuj listę według.

Filtrowanie listy kontaktów

W miarę wydłużania się listy kontaktów możesz wybrać konta kontaktów, które
chcesz wyświetlić.

1. W zakładce Kontakty , stuknij  > Kontakty do wyświetlenia.

2. Wybierz konta zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić. 

Aby filtrować według grup kontaktów, stuknij pozycję Dostosuj, a następnie stuknij
grupy kontaktów, które mają być wyświetlane.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Otwórz aplikację Osoby.

2. Stuknij ikonę , a następnie wprowadź kilka pierwszych liter imienia lub
nazwiska kontaktu.

Konfigurowanie swoich danych kontaktowych
Zapisz swoje dane kontaktowe (takie jak numery telefonów, w tym telefonów
komórkowych, adresy e-mail itp.), aby wysyłać je łatwo do innych osób.

1. Na karcie Osoby  stuknij pozycję Konfiguruj profil.

2. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.
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3. Aby dodać więcej informacji (takich jak własna witryna internetowa), stuknij
pozycję Dodaj inne pole.

4. Stuknij przycisk Gotowe.

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na karcie Kontakty  stuknij ikonę .

2. Wybierz, gdzie chcesz zapisać nowy kontakt.

3. Stuknij pole Nazwa, a następnie wprowadź nazwę kontaktu.

4. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.

5. Stuknij pozycję Dodaj inne pole, jeśli jest dostępna, aby dodać więcej informacji.

6. Stuknij przycisk Gotowe.

Edytowanie informacji o kontakcie

1. Na karcie Kontakty  stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.

2. Stuknij  > Edytuj.

3. Wprowadź nowe dane.

4. Stuknij przycisk Gotowe.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Otwórz aplikację Osoby.

2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie imię i nazwisko), a następnie wybierz żądany
sposób komunikacji z tym kontaktem. 

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje  > Importuj/eksportuj.

2. Wybierz kartę SIM, na której zapisane są żądane kontakty.
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3. W przypadku zalogowania do obsługiwanego konta e-mail stuknij konto,
którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Można także
zapisać kontakty na koncie Google.

4. Stuknij kontakty, które chcesz zaimportować.

Importowanie kontaktów z pamięci

1. W aplikacji Osoby stuknij kolejno pozycje  > Importuj/eksportuj.

2. Wybierz pamięć, w której kontakty są zapisane.

3. W przypadku zalogowania do obsługiwanego konta e-mail stuknij konto,
którego chcesz użyć do zapisania zaimportowanych kontaktów. Można także
zapisać kontakty na koncie Google. Telefon HTC Desire 320 automatycznie
zaimportuje kontakty z plików .vcf.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. W aplikacji Osoby stuknij kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły.

2. Stuknij  > Udostępnij.

3. Wybierz sposób udostępnienia pliku .vcf.

Grupy kontaktów
Podziel przyjaciół, rodzinę i znajomych na grupy.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy  stuknij ikonę  i wybierz konto, dla którego chcesz
utworzyć grupę.

2. Wpisz nazwę grupy.

3. Wprowadź nazwisko kontaktu lub stuknij ikonę  i wybierz kontakty. 

Można dodawać tylko kontakty z konta, dla którego tworzona jest grupa.

4. Po utworzeniu grupy stuknij pozycję Gotowe lub Ok.
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Edycja grupy

1. Na karcie Grupy  stuknij grupę, którą chcesz edytować.

2. Stuknij  > Edytuj. Możesz:

§ Zmienić nazwę grupy.

§ Dodać więcej kontaktów do grupy.

§ Usunąć kontakty z grupy.

3. Stuknij opcję Gotowe lub Ok.
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Wyszukiwanie i
przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC
Desire 320
Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire 320 i w Internecie, korzystając z
usługi Google Wyszukaj. Rozpocznij wyszukiwanie wpisując słowo kluczowe lub
korzystając z Google Wyszukiwanie głosowe™.

Niektóre aplikacje, np. Osoby lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z
których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC Desire 320

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania
wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire 320 i sugestie
wyszukiwania z wyszukiwarki Google.

Aby wyszukać informacje wyłącznie w telefonie HTC Desire 320, stuknij pozycję
Szukaj w telefonie na dole listy sugestii.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją
otworzyć w odpowiedniej aplikacji.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie.
Wystarczy mówić do telefonu HTC Desire 320.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. Powiedz „Ok Google”, a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po
wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z
przeglądarki Google.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć
w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie stuknij ikonę , aby wyszukiwać
ponownie.
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Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. Stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia, aby skonfigurować następujące opcje:

Wyszukiwanie w
telefonie

Wybierz, które aplikacje w telefonie HTC Desire 320
chcesz objąć wyszukiwaniem.

Głos Ustaw język, wyjście mowy i inne opcje funkcji
Wyszukiwanie głosowe Google.

Konta i prywatność Zarządzaj historią lokalizacji, włącz wyświetlanie
ostatnich wyszukiwanych pozycji w Internecie lub
wyczyść historię wyszukiwania.

Powiadomienia Włącz lub wyłącz powiadomienia o aktualizacjach
aplikacji Google Now™.

Uzyskiwanie natychmiastowych informacji za
pomocą aplikacji Google Now
Czy chcesz wiedzieć, jaka będzie pogoda lub ile czasu zajmie dojazd do pracy, zanim
rozpoczniesz dzień? Aplikacja Google Now dostarcza szybko aktualne informacje,
które są dla Ciebie ważne — bez wyszukiwania.

W zależności od lokalizacji, pory dnia i poprzednich wyszukiwań Google aplikacja
Google Now wyświetla karty informacyjne, dotyczące:

§ Dzisiejszej pogody i prognozy pogody na nadchodzące dni.

§ Warunków drogowych na Twojej drodze do pracy lub z pracy.

§ Wskazówek dotyczących dotarcia do następnego miejsca spotkania oraz czasu,
jaki to zajmie.

§ Informacji o czasie przyjazdu następnego pociągu lub autobusu.

§ Wyniku meczu Twojej ulubionej drużyny oraz jego statystyki, gdy Ty go
oglądasz.

Aby odświeżyć informacje, pociągnij ekran w dół.
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Konfiguracja aplikacji Google Now

Przed konfiguracją aplikacji Google Now:

§ Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.

§ Włącz usługi lokalizacji i upewnij się, że masz połączenie z Internetem. W celu
uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacyjnych sprawdź część 
Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych na stronie 68.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. Stuknij przycisk Dalej na ekranie Pobierz Google Now!

3. Stuknij pozycję Tak, jestem zalogowany. Na ekranie wyszukiwania Google
zaczną być wyświetlane karty informacyjne Google Now.

4. Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty z informacjami, przesuń palcem w
górę po ekranie i stuknij opcję Więcej.

W zależności od informacji, których udostępnianie zostało dozwolone, więcej kart
informacyjnych zostanie wyświetlonych na ekranie wyszukiwania Google w miarę
korzystania z telefonu HTC Desire 320 do wyszukiwania w sieci Web, tworzenia
terminów spotkań i do innych czynności.

Zmienianie ustawień kart

Można w łatwy sposób dostosować ustawienia kart Google Now, aby dopasować je
do wymagań informacyjnych. Można na przykład zmienić jednostki pogodowe na
karcie Pogoda lub tryb transportowy na karcie Ruch drogowy. Można również określić
szczegóły na konkretnych kartach lub wyłączyć wyświetlanie karty na ekranie
wyszukiwania Google.

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. Na karcie stuknij ikonę .

3. Skonfiguruj opcje karty.

W przypadku kart, które wymagają określonych danych szczegółowych, takich jak
adres firmowy lub drużyny sportowe i akcje, przewiń ekran w dół, a następnie
stuknij ikonę .

Odrzucanie i ukrywanie kart

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Aby odrzucić kartę, przesuń ją w lewo lub w prawo.

§ Aby zapobiec wyświetlaniu karty na ekranie wyszukiwania Google, stuknij
ikonę  na karcie, a następnie wybierz nieotrzymywanie aktualizacji.
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Wyłączanie aplikacji Google Now

1. Otwórz aplikację Google. Lub przesuń palcem w górę z przycisku .

2. Przewiń ekran w dół i stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia.

3. Stuknij przełącznik Wł./Wył. obok aplikacji Google Now, a następnie stuknij
pozycję Wyłącz.

Przeglądanie sieci Web
Odwiedzaj ulubione witryny internetowe lub wyszukuj informacji w sieci Web za
pomocą przeglądarki Google Chrome™.

1. Otwórz aplikację Chrome.

2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.

3. Wprowadź adres strony internetowej lub kluczowe słowa wyszukiwania.

4. Aby otworzyć więcej kart przeglądarki, stuknij ikonę  > Nowa karta.

5. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanej strony internetowej, naciśnij przycisk
.

Dodawanie strony sieci web do ulubionych
Możesz dodawać swoje ulubione strony jako zakładki, co pozwala na szybki dostęp
do nich.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > .

2. Na ekranie Dodaj zakładkę możesz edytować nazwę zakładki i zapisać zakładkę
w folderze nowej kategorii.

3. Stuknij przycisk Zapisz.

Aby wyświetlić i otworzyć zakładkę, stuknij opcję  > Zakładki. Przejdź do zakładki,
którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij kolejno pozycje  > Ustawienia
> Prywatność, a następnie stuknij pozycję Wyczyść dane przeglądania.

2. Wybierz typy danych do usunięcia, a następnie stuknij pozycję Wyczyść.
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E-mail

Dodawanie konta e-mail
Skonfiguruj konta e-mail, np. konto Microsoft® Exchange ActiveSync® lub konto z
internetowej usługi poczty e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.

§ W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/
IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby
uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.

§ W przypadku niektórych kont e-mail, np. firmowych kont poczty e-mail, może być
wymagane zarządzanie zabezpieczeniami zaawansowanymi.

1. Otwórz aplikację Poczta.

2. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję Dalej.

3. Wybierz typ konta e-mail.

4. Ustaw opcje synchronizacji konta e-mail, a następnie stuknij opcję Dalej.

5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij opcję Dalej.

Aby dodać więcej kont e-mail w aplikacji Poczta, stuknij kolejno pozycje  >
Ustawienia > Dodaj konto.
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Sprawdzanie poczty
Aplikacja Poczta to miejsce, gdzie możesz czytać, wysyłać i organizować wiadomości
e-mail z jednego lub kilku kont e-mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire 320.

1. Otwórz aplikację Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza jednego z
kont e-mail.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Stuknij wiadomość e-mail, aby ją odczytać.

§ Aby wyświetlić wiadomości e-mail w innym folderze poczty, stuknij ikonę
, a następnie stuknij folder, który chcesz wyświetlić.

§ W celu przełączenia pomiędzy kontami e-mail lub oglądania wiadomości ze
wszystkich kont, stuknij .

§ Aby zarchiwizować, usunąć lub opisać etykietami wiele konwersacji, stuknij
obraz nadawcy lub kafelek litery obok wiadomości e-mail lub rozmowy.
Następnie stuknij przyciski na ekranie, aby wybrać czynność, która ma
zostać wykonana dla zaznaczonych wiadomości lub konwersacji.

§ Aby zmienić ustawienia konta e-mail, wybierz konto, a następnie stuknij
kolejno pozycje  > Ustawienia.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.

2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

3. Stuknij  > Utwórz.

4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. 

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-
mail? Stuknij kolejno pozycje  > Dodaj DW/UDW.

5. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość.
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6. Aby dodać zdjęcie lub inny załącznik, stuknij kolejno pozycje  > Załącz plik.

7. Stuknij ikonę . 

Aby zapisać wiadomość e-mail jako kopię roboczą i wysłać ją później, stuknij
kolejno pozycje  > Zapisz wersję roboczą. Możesz też stuknąć przycisk .

Wznawianie wersji roboczej wiadomości e-mail

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij kolejno pozycje  > Kopie robocze.

2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij .

3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij ikonę .

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości
e-mail

1. Otwórz aplikację Poczta.

2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą
chcesz przeczytać.

4. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę , a następnie
wybierz opcję Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij ikonę .

2. Stuknij kartę, która odpowiada części wiadomości e-mail, której szukasz.

3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.

4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.
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Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail
Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do skrzynki odbiorczej.

1. Otwórz aplikację Gmail.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności w skrzynce odbiorczej.

§ Stuknij wiadomość e-mail (nie obraz nadawcy ani kafelek litery), aby
przeczytać, przekazać dalej lub odpowiedzieć na wiadomość.

§ Stuknij pozycję odebrane na górnym pasku, aby przełączyć się na inne
konto Gmail™ lub wyświetlić wersje robocze, wysłane wiadomości lub inne
etykiety.

§ Stuknij obraz nadawcy lub kafelek litery, aby wybrać co najmniej jedną
wiadomość lub konwersację. Możesz następnie stuknąć przyciski ekranowe
na górnym pasku, aby zarchiwizować, usunąć lub oznaczyć wybrane
wiadomości lub konwersacje.

Aby uzyskać pomoc w obsłudze poczty Gmail, stuknij kolejno pozycje  > Pomoc.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, którego chcesz użyć, stuknij ikonę  (lub
stuknij kolejno pozycje  > Utwórz).

2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. 

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-
mail? Stuknij kolejno pozycje  > Dodaj DW/UDW.

3. Wprowadź temat, a następnie zredaguj wiadomość e-mail.
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4. Aby załączyć zdjęcie lub film, stuknij ikonę  > Załącz plik, a następnie stuknij
typ załącznika.

5. Stuknij ikonę , aby wysłać.

Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie
wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.

2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij ikonę . Lub stuknij ikonę  i wybierz
opcję Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub w przypadku wybrania opcji
Odpowiedz wszystkim, wpisz odpowiedź.

§ W przypadku wybrania opcji Prześlij dalej, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij pozycję Odpowiedz wewnątrz, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej
wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej
wiadomości e-mail.

4. Stuknij ikonę , aby wysłać.
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Muzyka

Słuchanie muzyki
Słuchaj ulubionych utworów w telefonie HTC Desire 320 przy użyciu aplikacji
Odtwarzać muzykę.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.

2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję Moja biblioteka.

3. Przeglądaj zawartość według wykonawców, albumów lub innych kategorii. 

Jeśli subskrybujesz usługę Google Play Music, stuknij ikonę  i wybierz lokalizację
muzyki, którą chcesz odtworzyć.

4. Stuknij utwór, aby go odtworzyć.

5. Na dole ekranu podglądu stuknij nazwę utworu w celu wyświetlenia pełnego
widoku.

6. Ikony na ekranie umożliwiają sterowanie odtwarzaniem muzyki, powtarzanie
utworów itp.
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Tworzenie list odtwarzania muzyki
Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę
odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu
nastrojowi w danej chwili.

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.

2. Wyszukaj utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania.

3. Stuknij  > Dodaj do playlisty.

4. Stuknij pozycję Nowa lista odtwarzania, a następnie wprowadź nazwę listy
odtwarzania.

5. Wyszukaj inne utwory i powtórz czynności w celu ich dodania do listy
odtwarzania.

Aby wyświetlić utworzoną listę odtwarzania, przesuń palcem w prawo na ekranie
głównym i stuknij pozycję Playlisty.

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.

2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję Playlisty.

3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij obraz obok nazwy listy
odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.

Usuwanie list odtwarzania muzyki

1. Otwórz aplikację Odtwarzać muzykę.

2. Przesuń palcem w prawo, a następnie stuknij pozycję Listy odtwarzania.

3. Dla listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, stuknij kolejno pozycje  > Usuń.

Dodawanie utworu do kolejki
Podczas odtwarzania utworu możesz także wyszukiwać inne utwory zapisane w
telefonie HTC Desire 320. Dodaj utwór lub album do kolejki, aby został odtworzony po
zakończeniu odtwarzania bieżącej listy odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania utworu możesz wyszukiwać inne utwory.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Po odszukaniu żądanego albumu, utworu lub folderu stuknij kolejno
pozycje  > Dodaj do kolejki.

§ Wyszukaj wykonawcę, a następnie w żądanym albumie stuknij kolejno
pozycje  > Dodaj do kolejki.

Aby wyświetlić kolejkę utworów, przejdź do pełnego widoku utworu i stuknij ikonę .
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Podróże i mapy

Włączane lub wyłączanie usług
lokalizacyjnych
Aby wyszukać swoją lokalizację w telefonie HTC Desire 320, należy włączyć usługi
lokalizacyjne.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Lokalizacja, a następnie stuknij przełącznik wł./wył., aby włączyć
lub wyłączyć usługi lokalizacyjne.

3. Stuknij pozycję Tryb, a następnie wybierz żądany tryb lokalizacji. Na przykład w
celu lepszego określania lokalizacji wybierz pozycję Duża dokładność. W celu
oszczędzania energii baterii wybierz pozycję Oszczędzanie energii.

Wyłączenie źródła lokalizacji (np. GPS) oznacza, że żadna aplikacja w telefonie HTC
Desire 320 nie będzie zbierała danych o Twojej lokalizacji za pomocą danego źródła
lokalizacji. Aplikacje innych firm mogą jednak zbierać dane o lokalizacji — i telefon
HTC Desire 320 może kontynuować ich zapewnianie — za pomocą innych źródeł,
włącznie z Wi-Fi i triangulacją sygnału.

Informacje o Mapy Google
Mapy Google™ to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie
informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych
wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie
oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

§ Aby można było wyszukiwać lokalizację za pomocą aplikacji Mapy Google, należy
włączyć źródła lokalizacji.

§ Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.
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Poruszanie się po mapach
Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na
mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu, kadrując, powiększając lub zmniejszając
mapę.

1. Otwórz aplikację Mapy.

2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik 
lub  pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.

3. Jeśli chcesz, aby na mapie wyświetlanych było więcej nałożonych na nią
informacji, przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, a następnie
stuknij widok mapy w wysuwanym menu, taki jak Komunikacja publiczna lub
Transport publiczny, w celu jego włączenia lub wyłączenia.

Nawigowanie po mapie

Nawiguj po mapie za pomocą gestów wykonywanych palcami.

§ Przesuń palec w dowolnym kierunku w celu przesunięcia mapy.

§ Stuknij dwukrotnie mapę lub rozsuń dwa palce nad obszarem w celu jego
powiększenia. 

Aby powiększyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij
dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij
kciuk w dół.

§ Stuknij dwukrotnie mapę dwoma palcami lub zsuń dwa palce nad obszarem w
celu jego zmniejszenia. 

Aby pomniejszyć mapę podczas trzymania telefonu jedną ręką, stuknij
dwukrotnie kciukiem i przytrzymaj drugie stuknięcie, a następnie przeciągnij
kciuk w górę.

§ Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przeciągnij palce
okrężnym ruchem w celu obrócenia mapy.

§ Naciśnij i przytrzymaj obszar dwoma palcami, a następnie przesuń w górę w
celu wyświetlenia widoku mapy pod kątem. Przesuń w dół, aby przywrócić
widok z góry.

Wyszukiwanie lokalizacji
Używaj aplikacji Mapy Google do wyszukania lokalizacji, np. adresu lub rodzaju firmy
bądź instytucji (np. muzea).

1. Otwórz aplikację Mapy.

2. Stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź miejsce, które chcesz
wyszukać.

3. Stuknij klawisz Enter na klawiaturze lub stuknij sugerowany element
wyszukiwania.
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4. W przypadku tylko jednego wyniku wyszukiwania będzie on oznaczony za
pomocą znacznika miejsca . Stuknij tę ikonę lub przesuń palcem z dołu w
górę, aby wyświetlić szczegóły. 

5. Jeśli wyników wyszukiwania będzie więcej, zostaną wskazane za pomocą
czerwonych punktów lub ikon inteligentnej mapy. Przesuń palcem z dołu w
górę, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Następnie stuknij kartę miejsca, dla
którego chcesz sprawdzić adres, uzyskać wskazówki dojazdu i inne informacje. 

Aby wyświetlić informacje o następnej lub poprzedniej wyszukanej lokalizacji,
przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Uzyskiwanie wskazówek
Możesz uzyskać dokładne wskazówki, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja
Mapy Google zapewnia wskazówki dotyczące podróżowania samochodem,
komunikacją publiczną, rowerem i pieszo.

1. Otwórz aplikację Mapy.

2. Stuknij ikonę .

3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

4. Użyj bieżącej lokalizacji jako punktu początkowego lub stuknij pozycję Moja
lokalizacja, aby wprowadzić punkt początkowy albo wybierz lokalizację z historii
wyszukiwania.

5. Stuknij pozycję Wybierz miejsce docelowe, a następnie wprowadzać lub
wybierz miejsce docelowe. 

W przypadku podróżowania komunikacją publiczną stuknij ikonę , aby ustawić
datę i godzinę podróży lub stuknij pozycję Opcje w celu ustawienia preferencji
trasy.
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6. Stuknij opcję trasy lub przewozu, aby zobaczyć wskazówki na mapie. Na
arkuszu z informacjami na dole ekranu widoczny będzie także czas trwania
podróży.

7. Stuknij arkusz z informacjami, aby wyświetlić wskazówki w postaci listy.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij ikonę , aby
zresetować mapę. Miejsce docelowe zostanie automatycznie zapisane w historii
aplikacji Mapy Google.
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Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play
Google Play™ to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje dla telefonu HTC
Desire 320. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji
różnego typu — od usprawniających pracę po służące do rozrywki i gry.

§ Usługa płatności Portfel Google™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji.
Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody
płatności.

§ Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.

§ Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire 320
wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź
ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji
lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire 320. Ponosisz
odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.

2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.

3. Gdy znajdziesz odpowiednią dla siebie aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej
opis i oceny użytkowników.

4. Aby pobrać lub kupić aplikację, stuknij pozycję Instaluj (w przypadku aplikacji
bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).

5. Stuknij pozycję Akceptuj. 

Aplikacje są czasami aktualizowane o ulepszenia lub poprawki błędów. Aby
automatycznie pobierać aktualizacje, po zainstalowaniu aplikacji stuknij kolejno
pozycje  > Automatyczna aktualizacja.

Aby otworzyć aplikację, przejdź na ekran Aplikacje i stuknij wybraną aplikację.
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Przywracanie aplikacji ze sklepu Google Play

Udało Ci się kupić nowy telefon, zastąpić ten zgubiony lub przywrócić ustawienia
fabryczne? Przywróć aplikacje, które zostały uprzednio pobrane.

1. Otwórz aplikację Sklep Play.

2. Przesuń palcem w prawo od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć wysuwane
menu.

3. Stuknij pozycję Moje aplikacje, przesuń palcem do karty Wszystkie, a następnie
stuknij aplikację, którą chcesz przywrócić.

4. Zainstaluj aplikację.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc usługi Google Play.

Pobieranie aplikacji z Internetu
Użytkownik może pobierać aplikacje bezpośrednio ze stron internetowych.

§ Aplikacje pobrane ze stron internetowych mogą pochodzić z nieznanych źródeł.
Aby pomóc w zabezpieczeniu telefonu HTC Desire 320 i prywatnych danych,
zalecamy pobieranie danych aplikacji wyłącznie z zaufanych stron internetowych.

§ Aby zainstalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości
instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire 320 w menu
Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której chcesz pobrać
wymaganą aplikację.

2. W celu pobrania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
stronie.

Po zainstalowaniu aplikacji należy pamiętać, aby wrócić do menu Ustawienia >
Zabezpieczenia i usunąć zaznaczenie opcji Nieznane źródła.
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Odinstalowanie aplikacji
Jeśli nie potrzebujesz już pobranej i zainstalowanej wcześniej aplikacji, możesz ją
łatwo odinstalować.

Większości domyślnie zainstalowanych aplikacji nie można odinstalować, ale można
je zamiast tego wyłączyć.

Na ekranie Aplikacje naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie
przeciągnij ją do pozycji Odinstaluj.

W przypadku zakupienia aplikacji w sklepie Sklep Play, w określonym czasie można
ją odinstalować i uzyskać zwrot należności. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach
zwracania płatnych aplikacji, odwiedź pomoc witryny Google Play.

Wyłączanie aplikacji

Jeśli aplikacji nie można odinstalować, można ją zamiast tego wyłączyć.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Aplikacje.

2. Przesuwając palcem, przejdź do karty Wszystkie, a następnie wybierz aplikację,
którą chcesz wyłączyć.

3. Stuknij polecenie Wyłącz.

Wyłączone aplikacje zostaną usunięte z ekranu Aplikacje, a ich dane nie będą więcej
synchronizowane w tle.

Korzystanie z aplikacji Zegar
Sprawdzaj godzinę i ustawiaj alarmy.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Otwórz aplikację Zegar.

2. Stuknij ikonę .

3. Stuknij ikonę .

4. Ustaw godzinę.

5. Jeśli chcesz, aby alarm był powtarzany przez kilka dni, wybierz opcję Powtórz i
ustaw, kiedy alarm ma być uaktywniany.

Stuknij przełącznik wł./wył. obok alarmu, który chcesz uaktywnić.
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Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Data i czas.

3. Stuknij pozycję Automatyczna data i godzina i wyłącz ją.

4. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczna strefa czasowa, a następnie ustaw
właściwą strefę czasową, datę i godzinę.

Wyświetlanie Kalendarz
Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po
zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji
Kalendarz.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.

2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz widok kalendarza.

Planowanie lub edycja wydarzenia

W HTC Desire 320, można tworzyć lub edytować zdarzenia z kalendarzem Exchange
ActiveSync. Można także tworzyć, modyfikować i synchronizować zdarzenia z
kalendarzem Google.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Otwórz aplikację Kalendarz.

2. W dowolnym widoku Kalendarz wykonaj jedną z poniższych czynności:

Tworzenie
wydarzenia

Stuknij kolejno pozycje  > Nowe wydarzenie. Wybierz
kalendarz, do którego wydarzenie ma zostać dodane.

Edytowanie
wydarzenia

Wyświetl wydarzenie, a następnie stuknij ikonę .

3. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzenia.

4. Aby zaprosić kontakty z konta Exchange ActiveSync, stuknij Goście. Można
także zaprosić kontakty z konta Google.

5. Stuknij przycisk Gotowe.
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Wybór kalendarzy, które mają być wyświetlone

1. W dowolnym widoku kalendarz stuknij  > Ustawienia.

2. Wybierz konto, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie kalendarzy, które
chcesz wyświetlić lub ukryć.

Można także wybrać, które kalendarze mają być synchronizowane z telefonem HTC
Desire 320. Kalendarze są synchronizowane w telefonie HTC Desire 320, nawet gdy
są ukryte.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube
Oglądaj najnowsze sensacje filmowe za pomocą aplikacji YouTube®.

1. Otwórz aplikację YouTube.

2. Przeglądaj lub wyszukaj film.

3. Gdy zobaczysz żądany film, stuknij go. 

Chcesz obejrzeć film później? Stuknij ikonę  obok tytułu klipu wideo, a następnie
stuknij kolejno pozycje Dodaj do > Obejrzyj później. Możesz uzyskać ponowny
dostęp do filmu z listy Do obejrzenia profilu konta.

4. Podczas wyświetlania filmu:

§ Obróć telefon HTC Desire 320 na bok, aby obejrzeć film na pełnym ekranie.

§ Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie lub
przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.

§ Przewiń panel informacji o filmie w dół, aby wyświetlić powiązane filmy i
komentarze innych widzów.

§ Przejrzyj inne filmy po zminimalizowaniu ekranu wideo. Stuknij ikonę  lub
przeciągnij ekran wideo w dół, aby go zminimalizować. Aby zamknąć
miniaturę wideo, przesuń ją w lewo lub w prawo.

Zminimalizuj ekran wideo, a następnie stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane
menu. Możesz wyświetlić profil konta oraz zarządzać subskrypcjami i listami wideo.

Tworzenie list odtwarzania wideo
Pogrupuj ulubione klipy wideo w listy odtwarzania i oglądaj je w aplikacji YouTube.

Upewnij się, że zalogowano się na konto Google.

1. Otwórz aplikację YouTube.

2. Przeglądaj lub wyszukaj film.
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3. Stuknij ikonę  obok tytułu klipu wideo, a następnie stuknij kolejno pozycje
Dodaj do > Nowa lista odtwarzania.

4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie stuknij przycisk OK. 

Jeśli nie chcesz udostępniać listy odtwarzania wideo, wybierz pozycję Prywatne
przed stuknięciem przycisku OK.

5. Aby dodać kolejny klip wideo do listy odtwarzania, wybierz lub wyszukaj klip
wideo, a następnie stuknij ikonę  obok tytułu klipu wideo.

6. Stuknij pozycję Dodaj do, a następnie stuknij nazwę listy odtwarzania.

Aby uzyskać dostęp do list odtwarzania wideo i obejrzeć ich klipy, zminimalizuj ekran
wideo, a następnie stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu. Stuknij żądaną
listę odtwarzania.
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Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych
Po włączeniu telefonu HTC Desire 320 po raz pierwszy urządzenie zostanie
automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego
operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać
oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Stuknij kafelek Transmisja danych, aby włączyć lub wyłączyć połączenie
danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie
będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail i kont w sieciach
społecznościowych ani inne synchronizowane dane.

Zarządzanie zużyciem danych
Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych, istotne jest, aby monitorować
wszelkie czynności i aplikacje, które zazwyczaj wysyłają i odbierają dane, np.
przeglądanie stron internetowych, synchronizowanie kont online oraz wysyłanie
wiadomości e-mail lub udostępnianie aktualizacji statusu.

Oto kilka przykładów:

§ Strumieniowanie filmów i muzyki w sieci

§ Gry online

§ Pobieranie aplikacji, map i plików

§ Odświeżanie aplikacji w celu aktualizacji informacji i wiadomości

§ Ładowanie i tworzenie kopii zapasowych plików na koncie pamięci online

§ Używanie telefonu HTC Desire 320 jako Przenośny hotspot Wi-Fi

§ Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych za pomocą funkcji
tetheringu przez USB

Aby oszczędnie używać danych, podłączaj się w miarę możliwości do sieci Wi-Fi i
ustaw mniejszą częstotliwość synchronizacji kont online i poczty e-mail.
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Włączanie lub wyłączanie roamingu danych

Nawiąż połączenie z siecią partnera operatora sieci komórkowej i korzystaj z usług
transferu danych, będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.

Korzystanie z usług transmisji danych w roamingu może być drogie. Przed
skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję Sieci komórkowe.

3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Dane w roamingu.

Zaznacz opcję Dźwięk roamingu transmisji danych, jeśli chcesz, aby telefon HTC
Desire 320 odtwarzał dźwięk powiadamiający o nawiązaniu połączenia z siecią
roamingową.

Monitorowanie zużycia danych

Możesz monitorować zużycie danych, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu
transferu danych.

Faktyczne zużycie danych może różnić się i być większe niż te wskazane w
telefonie HTC Desire 320.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje Więcej >
Użycie danych.

3. Wybierz kartę z danym operatorem komórkowym.

4. Zaznacz opcję Limit danych mobilnych, aby połączenie danych było wyłączane
automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu. 

Następnie przeciągnij górną granicę limitu, aby ustawić miesięczny limit danych.

5. Przeciągnij dolną granicę ostrzeżenie, aby ustawić ostrzeżenie przed
osiągnięciem miesięcznego limitu danych.

6. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych
w określonym przedziale czasu.

W przypadku podłączania telefonu HTC Desire 320 do innego przenośnego
hotspota Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje  > Mobilne hotspoty, aby ograniczyć
pobieranie danych w tle, które mogłoby spowodować dodatkowe opłaty za
transfer danych.

Sprawdzanie zużycia danych aplikacji

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij kolejno pozycje Więcej >
Użycie danych.
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3. Wybierz kartę z danym operatorem komórkowym.

4. Przeciągnij znaczniki pionowych linii, aby zobaczyć, ile danych zostało zużytych
w określonym przedziale czasu.

5. Przewiń ekran w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i informacje o ich zużyciu
danych.

6. Stuknij daną aplikację, aby wyświetlić szczegóły.

Wi-Fi
Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, należy mieć dostęp do bezprzewodowego punktu
dostępu lub tzw. „hotspota”.

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych
obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian
działowych).

Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Stuknij kafelek Wi-Fi, aby włączyć sieć Wi-Fi.

3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek Wi-Fi. 

Wyświetlone zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij ikonę , aby
dodać ją ręcznie.

4. Aby ręcznie wyszukać sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje  > Skanuj.

5. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli wybrana zostanie sieć
zabezpieczona, konieczne będzie podanie klucza sieciowego lub hasła.

6. Stuknij pozycję Połącz. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu wyświetlona
zostanie ikona sieci Wi-Fi .

Przy kolejnym łączeniu telefonu HTC Desire 320 z zabezpieczoną siecią
bezprzewodową, do której wcześniej uzyskano już dostęp, nie zachodzi konieczność
ponownego wprowadzania klucza ani innych informacji zabezpieczających.

Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z funkcją Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
telefon HTC Desire 320 można połączyć z siecią w bardzo prosty sposób.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Stuknij kafelek Wi-Fi, aby włączyć sieć Wi-Fi.
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3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek Wi-Fi, aby wyświetlić ekran Wi-Fi.

4. Stuknij ikonę , a następnie naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi. 

Aby korzystać z metody wprowadzania kodu PIN przy użyciu funkcji Wi-Fi
Protected Setup (WPS), stuknij kolejno pozycje  > Kod PIN dla WPS.

Łączenie z inną siecią Wi-Fi

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Stuknij kafelek Wi-Fi, aby włączyć sieć Wi-Fi.

3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek Wi-Fi. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij kolejno pozycje  > Skanuj.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)
Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie
dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład
sieci firmowej.

Przed możliwością połączenia z lokalną siecią swojej organizacji może zostać
wyświetlone polecenie:

§ Instalacji certyfikatów bezpieczeństwa

§ Wprowadzenia uwierzytelnień logowania

§ Pobrania i zainstalowania wymaganej aplikacji VPN w telefonie HTC Desire 320

Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Przed
zainicjowaniem połączenia VPN, telefon HTC Desire 320 musi najpierw nawiązać
połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania
należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję Więcej.

3. Stuknij pozycję VPN > .
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4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń
otrzymanymi od administratora sieci.

5. Stuknij przycisk Zapisz.

VPN zostanie dodana do sekcji Sieci VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Łączenie z VPN

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję Więcej.

3. Stuknij pozycję VPN.

4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz nawiązać połączenie.

5. Wprowadź dane logowania, a następnie stuknij pozycję Połącz. Po uzyskaniu
połączenia w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona
połączenia z siecią VPN.

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak
firmowa sieć intranet.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.

2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a
następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Używanie telefonu HTC Desire 320 jako
hotspota Wi-Fi
Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC
Desire 320 jako hotspota Wi-Fi.

§ Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.

§ Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem
zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję Więcej.

3. Stuknij Tethering i punkt dostępu > Hotspot Wi-Fi.

4. Stuknij Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.

5. Wprowadź nazwę hotspota Wi-Fi lub użyj nazwy domyślnej.
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6. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dla hotspota Wi-Fi. Jeśli w
polu Zabezpieczenia wybrana została opcja Brak, wpisywanie hasła nie jest
konieczne. 

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby
używać telefonu HTC Desire 320 jako hotspota Wi-Fi.

7. Stuknij przycisk Zapisz.

8. Na ekranie Tethering i punkt dostępu stuknij przełącznik, aby włączyć hotspot
Wi-Fi.

Telefon HTC Desire 320 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi-Fi, gdy na pasku stanu
wyświetlona zostanie ikona .

Udostępnianie internetowego połączenia
telefonu za pośrednictwem funkcji
Udostępnianie USB
Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia
danych telefonu HTC Desire 320, aby połączyć się z Internetem.

§ Należy upewnić się, że usługa tetheringu przez USB została uaktywniona przez
operatora sieci komórkowej.

§ Możliwe, że konieczne będzie dodanie opcji Udostępnianie USB do planu
taryfowego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Pomoc uzyskasz u
operatora.

1. Podłącz telefon HTC Desire 320 do komputera za pomocą dostarczonego kabla
USB.

2. Przejdź do pozycji Ustawienia.

3. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję Więcej.

4. Stuknij Tethering i punkt dostępu.

5. Wybierz opcję Tethering przez USB.
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Bluetooth

Podłączanie zestawu słuchawkowego
Bluetooth
Zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą
służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez
angażowania rąk.

§ Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą zestawu słuchawkowego, musi on
obsługiwać profil Bluetooth A2DP.

§ Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne,
aby telefon HTC Desire 320 mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Stuknij kafelek Bluetooth, aby włączyć sieć Bluetooth.

3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek Bluetooth. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.

4. Jeśli zestawu słuchawkowego nie ma na liście, stuknij pozycję Szukaj urządzeń,
aby odświeżyć listę.

5. Jeśli nazwa zestawu słuchawkowego będzie widoczna w sekcji Dostępne
urządzenia, stuknij tę nazwę. Telefon HTC Desire 320 zostanie sparowany z
zestawem słuchawkowym, a w sekcji Powiązane urządzenia zostanie
wyświetlony stan połączenia zestawu słuchawkowego.

Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło
dostarczone wraz z zestawem słuchawkowym.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth z telefonem HTC Desire 320 na
pasku stanu wyświetlona zostanie ikona  wskazująca na połączenie urządzenia z
funkcją Bluetooth.
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Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Przesuń w dół dwoma palcami na pasku stanu, aby otworzyć pozycję Szybki
dostęp.

2. Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij kafelek Bluetooth, aby Bluetooth
włączyć.

3. Naciśnij i przytrzymaj kafelek Bluetooth. Zostanie wyświetlony ekran Bluetooth.

4. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij ikonę  obok urządzenia, które ma
zostać rozłączone.

5. Stuknij pozycję Rozłącz parę.
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Pamięć i pliki

Typy pamięci
Chcesz dowiedzieć się, gdzie znajdują się aplikacje, dane i pliki?

Pamięć
telefonu

Pamięć telefonu to pamięć aplikacji, w której przechowywane są
aplikacje, poczta e-mail, dane i wiadomości tekstowe, oraz pamięć
plików, w której przechowywane są zdjęcia, pliki wideo i pliki
muzyczne.

Karta
pamięci

Użyj karty pamięci do przechowywania większej liczby plików. Możesz
także skonfigurować takie aplikacje jak Aparat, aby zapisywały dane
bezpośrednio na karcie.

Kopiowanie plików do lub z pamięci HTC
Desire 320
Możesz kopiować muzykę, zdjęcia lub inne pliki do pamięci HTC Desire 320.

1. Podłącz HTC Desire 320 do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
Na ekranie komputera zostaną wyświetlone opcje przeglądania lub
importowania plików.

2. Wybierz przeglądanie plików.

3. Skopiuj pliki z komputera na HTC Desire 320 lub odwrotnie.

4. Po skopiowaniu plików odłącz HTC Desire 320 od komputera.

Menedżer plików
Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie oraz organizowanie plików i
folderów zapisanych w pamięci telefonu i na karcie pamięci.

1. Otwórz aplikację Menedżer plików.

2. Na ekranie Ekran główny aplikacji stuknij pamięć plików, aby ją otworzyć.

3. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie
stuknij kolejno pozycje  > Zmień nazwę.

4. Aby wybrać kilka elementów, stuknij kolejno pozycje  > Wybierz plik lub folder.
Następnie stuknij każdy element w celu zaznaczenia lub stuknij kolejno pozycje

 > Zaznacz wszystko.
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5. Po wybraniu elementów stuknij ikony na dole ekranu Menedżer plików, aby
udostępnić, skopiować, wyciąć lub usunąć elementy. Udostępniać można tylko
pliki, a nie foldery.

6. Po skopiowaniu lub wycięciu elementów przejdź do innego folderu lub pamięci
plików, a następnie wklej je.
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Kopie zapasowe i
resetowanie

Kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowych w Google

Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i
zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe
będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Kopia i kasowanie danych, a następnie zaznacz opcję Utwórz
kopię zapasową danych.

3. Stuknij pozycję Konto kopii zapasowej.

4. Wybierz konto Google, którego chcesz użyć.

Resetuj

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 320 (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 320 działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub
jedna z jego aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go
ponownie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go
ponownie.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie
Uruchom ponownie.

Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, można wyjąć i włożyć ponownie
baterię, a następnie włączyć telefon HTC Desire 320, aby uruchomić go ponownie.
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Resetowanie telefonu HTC Desire 320 (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire 320, którego nie można
rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany
mianem twardego resetu lub głównego resetu).

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie pobranych i
zainstalowanych aplikacji, kont, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji.
Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe
wszystkich niezbędnych danych i plików.

Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich
danych z Twojego telefonu, w tym informacji osobistych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij polecenie Kopia i kasowanie danych.

3. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych.

4. Stuknij Resetuj telefon, a następnie stuknij Wymaż wszystko.

Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire 320 lub uzyskać dostępu do ustawień,
można zresetować telefon HTC Desire 320 do ustawień fabrycznych przy użyciu jego
przycisków.

1. Wyjmij baterię, zaczekaj kilka sekund, a następnie włóż ją z powrotem.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.

3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego obraz systemu Android i
uaktywnienie trybu odzyskiwania, a następnie zwolnij przycisk ZASILANIE oraz
REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

4. Naciśnij przycisk ZASILANIE.

5. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję wyczyść
dane/resetowanie do ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk
REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.

6. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję Tak --
usuń wszystkie dane użytkownika, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA
GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ. Po wyczyszczeniu danych wyświetlony zostanie
komunikat.

7. Aby uruchomić ponownie telefon, wybierz opcję uruchom teraz system
ponownie, a następnie naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
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Ustawienia i zabezpieczenia

Dodawanie i synchronizacja konta
1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W pozycji Konta stuknij pozycję Dodaj konto.

3. Wybierz typ konta, a następnie wprowadź dane logowania.

4. Wybierz rodzaje informacji, które chcesz synchronizować w telefonie HTC
Desire 320.

Usuwanie konta
1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. W pozycji Konta stuknij typ konta.

3. Stuknij konto, które chcesz usunąć.

4. Stuknij  > Usuń konto.

Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.

Włączanie lub wyłączanie trybu
samolotowego
Włączenie trybu samolotowego (Lot) powoduje wyłączenie wszystkich funkcji
komunikacji bezprzewodowej w telefonie HTC Desire 320, w tym funkcji połączeń
telefonicznych, transmisji danych, funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i
przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

§ Po włączeniu trybu samolotowego funkcję Bluetooth i Wi-Fi można włączyć
ręcznie.

§ Jeśli włączona jest funkcja tetheringu przez USB, włączenie trybu samolotowego
spowoduje jej wyłączenie. Po wyłączeniu trybu samolotowego funkcję tetheringu
przez USB trzeba będzie włączyć ręcznie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij pozycję Tryb
samolotowy.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona trybu samolotowego .
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Wyłączanie automatycznego obracania ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij Wyświetlacz.

3. Usuń zaznaczenie opcji Autoobracanie ekranu.

Ustawianie czasu, po jakim ma nastąpić
wyłączenie ekranu
Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania
energii baterii. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij pozycję Wyświetlacz, a następnie stuknij pozycję Uśpienie.

3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Wyświetlacz > Jasność.

3. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć
jasność ekranu.

4. Stuknij przycisk OK.

Zmiana języka wyświetlania
Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i godziny
itp.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Język i wprowadzanie danych > Język.

3. Stuknij język, którego chcesz użyć.
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Praca z certyfikatami
Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby włączyć telefon
HTC Desire 320 w celu uzyskania dostępu do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-
Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online.
Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które
wymagają uwierzytelniania.

Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację
certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w
pomocy aplikacji.

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło
ekranu blokady.

1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC Desire 320.

2. Przejdź do pozycji Ustawienia.

3. Stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Instaluj z pamięci telefonu.

4. Stuknij ikonę  i wybierz instalację certyfikatu z pamięci wewnętrznej lub karty
SD.

5. Jeśli w folderze głównym znajduje się więcej niż jeden certyfikat, wybierz, który
chcesz zainstalować.

6. Wprowadź nazwę certyfikatu i stuknij pozycję OK.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN
Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń w telefonie HTC Desire 320 poprzez przypisanie
kodu PIN (osobistego numeru identyfikacyjnego) do karty SIM.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty
SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij Zabezpieczenia > Skonfiguruj blokadę karty SIM, a następnie wybierz
opcję Zablokuj kartę SIM.

3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij OK.

4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij opcję Zmień PIN do karty SIM.
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Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to
ustalony limit, karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire 320, konieczny jest kod PUK. Pomoc
w związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij Dalej.

2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij Dalej.

3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij OK.

Zabezpieczanie telefonu HTC Desire 320 za
pomocą blokady ekranu
Pomóż chronić dane osobiste i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu
HTC Desire 320 bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu,
rozpoznawania twarzy, kodu PIN lub hasła.

Odblokowanie ekranu będzie konieczne po każdym włączeniu telefonu HTC Desire
320 lub po określonym czasie bezczynności.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Blokada ekranu.

3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.

4. Stuknij pozycję Blokuj automatycznie, a następnie określ czas bezczynności
przed zablokowaniem ekranu. 

Można także usunąć zaznaczenie pola Wzór jest widoczny lub Hasła są widoczne,
jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nawigowanie po telefonie HTC Desire 320 za
pomocą aplikacji TalkBack
Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC Desire 320 towarzyszą
odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC Desire 320 zacznie
wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.

Włączanie aplikacji TalkBack

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Ułatwienia dostępu > TalkBack.
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3. Stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć aplikację TalkBack.

4. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji
TalkBack, a następnie stuknij przycisk OK. Włączona zostanie funkcja Czytanie
dotykiem, która zapewnia słyszalny opis aplikacji TalkBack dla pozycji
dotykanych na ekranie.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z
informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu autoobracania ekranu.

Gesty aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione
gestami aplikacji TalkBack.

Otwórz element 1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć
element.

2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć
element.

Przenieś element 1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element.

2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś
palca po drugim stuknięciu.

3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś
palec.

Przewiń ekran Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.

Otwórz panel
powiadomień

Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania
panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu
do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z
odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack
jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Ułatwienia dostępu > TalkBack.

3. Stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzaj gestami.

4. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.
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Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i
globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można
uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.

1. Włącz aplikację TalkBack.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesuń jeden palec do góry i w
prawo jednym ciągłym ruchem.

§ Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w
prawo jednym ciągłym ruchem.

Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest
w ustawieniach aplikacji TalkBack.

3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.

4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami. 

Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack

W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z
odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack
jest już włączona.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia.

2. Stuknij kolejno pozycje Ułatwienia dostępu > Przetwarzanie tekstu na mowę >
Szybkość mowy.

3. Wybierz szybkość mowy. 

Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji Posłuchaj przykładu.
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