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Wprowadzenie

Wprowadzenie

Ta instrukcja dotyczy tylko telefonów z systemem EMUI 3.0. Prosimy zapoznać 

się uważnie z jej treścią przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Wszystkie zamieszczone tu ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym. 

Faktyczny wygląd może odbiegać od przedstawionego.

Opisy funkcji przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych. Niektóre 

funkcje mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów.

Symbole i definicje

Uwaga
Wyróżnia ważne informacje i porady 

uzupełniające tekst zasadniczy. 

Ostrożnie

Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie 

niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie 

urządzenia lub utrata danych.
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Funkcje podstawowe

Sejf

Funkcja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane.

Włączanie sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Pliki.

2. W sekcji Kategorie lub Lokalne dotknij pozycji . 

3. Dotknij pozycji Włącz. 

4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasła i odpowiedzi na pytania, 

następnie dotknij pozycji Gotowe.

Dodawanie plików do Sejfu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Pliki.

2. W sekcji Kategorie lub Lokalne dotknij pozycji . 

3. Wpisz hasło i dotknij pozycji Gotowe. 

4. Dotknij pozycji Dodaj. 

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

6. Dotknij pozycji DODAJ, aby dodać wybrane pliki do Sejfu.
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Funkcje podstawowe 

Wykonywanie zdjęcia przed ustawieniem 

ostrości

Wykonując zdjęcie w trybie ostrości ogólnej można zmienić punkt ostrości 

zdjęcia już po jego wykonaniu.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

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

ogólnej.

3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie. 

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

 

 wyróżnia zdjęcia wykonane w trybie ostrości ogólnej.

5. Dotknij pozycji , aby przejść do trybu edycji ostrości.

6. Dotknij obszaru zdjęcia, na którym ma być ustawiona ostrość.

7. Dotknij pozycji . 

Uruchamianie aparatu z Galerii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Przesuń palcem w dół z ekranu Data, aby wyświetlić wizjer na połowie 

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

 

W trybie połowy ekranu nie wszystkie funkcje aparatu są dostępne.

3. Dotknij pozycji , aby wykonać zdjęcie. 

4. Dotknij pozycji Powrót, aby wrócić do Galerii.
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Ochrona prywatności

Jeśli w telefonie są dane, które chcesz zachować w poufności i ukryć przed 

innymi, można włączyć ochronę prywatności i zdefiniować dwa różne hasła 

odblokowania, jedno dla siebie, a inne dla gości.

Włączanie ochrony prywatności

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Ochrona prywatności > Zaczynajmy. 

4. Wybierz format hasła.

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

gościa.

Po włączeniu trybu ochrony prywatności wpisanie hasła właściciela daje 

dostęp do całej zawartości telefonu. Po wpisaniu hasła gościa dostępne są 

tylko te treści, które nie zostały zabezpieczone.

Określanie danych poufnych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Ochrona prywatności. 

4. Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji Dalej. 

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

jako poufne.
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Funkcje podstawowe 

Wyłączanie ochrony prywatności

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Ochrona prywatności. 

4. Wpisz hasło właściciela i dotknij pozycji Dalej. 

5. Dotknij przełącznika Ochrona prywatności , aby wyłączyć ochronę 

prywatności.

 

Po wyłączeniu ochrony prywatności hasło właściciela będzie działać jako 

hasło odblokowania ekranu, a hasło gościa straci ważność.
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Początek pracy

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

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

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

blokowany automatycznie.

 

Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji Ustawienia 

na ekranie głównym. Na wyświetlonej karcie Ogólne dotknij pozycji 

Blokada ekranu > Blokada ekranu. 

Odblokowanie ekranu

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

odblokować ekran, przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku. 
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Początek pracy 

Łączenie z siecią Wi-Fi

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

2. Dotknij pozycji Skróty, przytrzymaj palcem , aby otworzyć ekran 

ustawień Wi-Fi.

3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon 

wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.

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

zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie. 

Włączanie komórkowej transmisji danych

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

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

danych. 

 

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę 

transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć 

zbędnego transferu danych. 

Podłączanie telefonu do komputera

Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i wykonuj instrukcje na 

ekranie, aby wybrać tryb połączenia przy transmisji zdjęć, filmów, utworów 

muzycznych i innych plików między telefonem a komputerem. 

Urządzenie 

multimedialne 

(MTP)

Odczytywanie, organizowanie i przesyłanie plików  

w pamięci telefonu. Szczegółowe informacje zawiera 

punkt Tryb MTP.
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Importowanie kontaktów z poprzedniego 

telefonu

Kontakty z poprzedniego telefonu można importować w dowolny  

z poniższych sposobów:

PC Suite (HiSuite)

HiSuite to oprogramowanie do zarządzania telefonem 

za pośrednictwem komputera. Za jego pomocą można 

wykonywać kopię zapasową i przywracać dane  

z telefonu, a także instalować i usuwać aplikacje oraz 

synchronizować kontakty, wiadomości, zdjęcia, 

kalendarze i inne pliki między telefonem i komputerem. 

Szczegółowe informacje zawiera punkt Tryb HiSuite.

Nośnik pamięci 

USB

Jeśli telefon ma zainstalowaną kartę microSD, można go 

używać jako pamięci masowej USB, odczytywać dane  

z karty microSD i przenosić dane między telefonem  

i komputerem. Szczegółowe informacje zawiera punkt 

Tryb nośnika pamięci USB.

Karta SIM

Skopiuj kontakty z poprzedniej karty SIM na nowy 

telefon. Szczegółowe informacje zawiera punkt 

Importowanie kontaktów z karty SIM.

Nośnik pamięci 

masowej

Jeśli w poprzednim telefonie jest karta microSD, 

wyeksportuj kontakty z poprzedniego telefonu  

w postaci pliku .vcf na kartę microSD, a następnie 

zaimportuj je na nowy telefon. Szczegółowe informacje 

zawiera punkt Importowanie kontaktów z nośnika 

pamięci.

Bluetooth

Włącz funkcję Bluetooth w poprzednim i nowym 

telefonie i zaimportuj kontakty przez Bluetooth. 

Szczegółowe informacje zawiera punkt Importowanie 

kontaktów z urządzenia Bluetooth.
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Początek pracy 

Gesty na ekranie dotykowym

Komputer

Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu  

z komputerem i wykonaj synchronizację z nowym 

telefonem za pomocą programu HiSuite. Szczegółowe 

informacje zawiera punkt Tryb HiSuite.

Inne konta

•Zainstaluj aplikacje SNS i zsynchronizuj kontakty  

za pośrednictwem kont SNS. 

•Zaloguj się na koncie Exchange i zsynchronizuj 

kontakty. 

Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na 

przykład dotknij aplikacji, aby ją wybrać lub 

uruchomić. 

Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i 

pozostaw palec na ekranie przez 

przynajmniej 2 sekundy. Na przykład 

przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie 

głównym, aby przejść do trybu edycji.
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Ikony stanu

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

Przesunięcie: Przesuń palec po ekranie  

w pionie lub w poziomie. Na przykład 

przesunięcie palcem w lewo lub w prawo 

poniżej Powiadomienia w panelu 

powiadomień pozwala usunąć 

powiadomienie. Przesuwając palcem  

w pionie lub w poziomie można przechodzić 

do innych ekranów, przewijać zawartość 

dokumentu itp. 

Przeciągnięcie: Dotknij elementu  

i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij  

w inne miejsce. W ten sposób można 

porządkować aplikacje i widżety na ekranie 

głównym.

Rozsuwanie i zsuwanie palców: Rozsuń 

dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je 

do siebie, aby obraz oddalić. Gesty działają 

na mapie, stronach internetowych  

i zdjęciach. 

Siła sygnału Brak sygnału

Połączono z siecią GPRS Połączono z siecią 3G

Połączono z siecią EDGE Połączono z siecią HSPA

Połączono z siecią LTE Roaming
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Początek pracy 

Włączono tryb lotniczy Włączono Bluetooth

Odbiór danych 

lokalizacyjnych GPS
Włączono tryb wibracyjny

Włączono tryb cichy Włączono alarmy

Ładowanie Bateria naładowana

Niski poziom baterii Trwa rozmowa

Połączenia nieodebrane Nowe wiadomości

Nowe wiadomości e-mail Nowa poczta głosowa

Wybór metody 

wprowadzania
Dostępna sieć Wi-Fi

Połączono z siecią Wi-Fi Wysyłanie danych

Pobieranie danych
Zapełniona pamięć 

telefonu

Najbliższe wydarzenia Nie znaleziono karty SIM

Problem z logowaniem 

lub synchronizacją
Synchronizowanie danych

Niepowodzenie 

synchronizacji

Włączono przenośny 

punkt dostępu Wi-Fi

Więcej powiadomień Połączono z siecią VPN

Podłączono zestaw 

słuchawkowy

Włączono tryb 

debugowania USB

Włączono modem USB - -
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Ekran główny

Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety  

i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, 

bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich. 

Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Przesuń palcem  

w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety.

Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu.

Dok: zawiera często używane aplikacje.

1

2

3

4

1

2

3

4
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Początek pracy 

Przełączanie między ekranami głównymi

Na ekranie głównym brakuje miejsca? Nie ma powodów do zmartwień. 

Telefon pozwala tworzyć dodatkowe ekrany główne.

Autoobracanie ekranu

Jeśli telefon będzie obracany podczas przeglądania strony internetowej lub 

zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie będzie zmieniać orientację  

z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ponadto ta funkcja jest aktywnie 

wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów 

samochodowych. 

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

2. W polu Skróty dotknij pozycji Autoobrót, aby włączyć lub wyłączyć funkcję 

autoobracania ekranu.

Zdjęcie ekranu

Chcesz pokazać komuś ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym 

rekordem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i pokazuj, komu chcesz. 

Aby zrobić zdjęcie ekranu, naciśnij jednocześnie przycisk włącznika  

i zmniejszania głośności. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij 

pozycji , aby udostępnić zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu  

są zapisywane w folderze Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria. 

 

Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji w polu 

Skróty, aby wykonać zdjęcie ekranu.
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Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym

Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób:

• Dodawanie widżetu: Na ekranie głównym przytrzymaj palec w pustym 

miejscu, aby wyświetlić menu opcji Widżety. Wybierz widżet i przeciągnij 

go na ekran główny.

 

Jeśli na ekranie głównym nie ma dosyć miejsca, automatycznie 

utworzony zostanie nowy ekran główny, na prawo od obecnego,  

a widżet trafi na nowy ekran. Liczba ekranów głównych nie może 

przekraczać 9. 

• Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu: Na ekranie głównym 

przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje  

i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet  

w dowolne inne puste miejsce.

• Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu: Przy wyświetlonym ekranie 

dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć,  

aż zostanie wyświetlona ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę 

aplikacji lub widget na ikonę .

• Tworzenie folderu: Na ekranie głównym przeciągnij jedną aplikację 

ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie. 
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Panel powiadomień

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

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między 

powiadomieniami i kartami skrótów.

Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń 

palcem w lewo lub w prawo po panelu powiadomień,  

aby usunąć powiadomienie. 

Dotknij pozycji , aby usunąć wszystkie powiadomienia. 

Dotknij pozycji , aby rozwinąć lub zwinąć przełączniki.  

(Ta funkcja może być niedostępna w niektórych telefonach).

Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć automatyczną 

regulację jasności.

Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączać lub 

wyłączać odpowiednie funkcje. Dotknij pozycji ,  

aby skonfigurować listę przełączników.

1

2

3

4

5
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Dostęp do aplikacji

Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi

Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.

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

powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij ikony Ostatnie, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. 

Następnie można wykonać następujące czynności:

• Dotknij miniatury aplikacji, aby ją uruchomić.

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

aplikacje.

• Przesuń aplikację w górę, aby ją zamknąć. 

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

wszystkie aplikacje na liście.

Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Styl ekranu głównego. 

3. Wybierz opcję Prosty i dotknij pozycji . 

 

Dotknij pozycji Standard, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na 

ekran standardowy.
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Zmiana motywu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Motywy.

2. Wybierz motyw i dotknij pozycji Zastosuj.

Zmiana tapety

1. Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu 

edycji.

2. Dotknij pozycji Tapety. 

3. Na ekranie Tapety można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Tapeta ekr. blokady, aby wybrać tapetę wyświetlaną na 

ekranie blokady.

•Dotknij pozycji Tapeta ekr. glownego, aby wybrać tapetę ekranu 

głównego.

•Dotknij przełącznika Zmiana losowa, aby tapeta ekranu głównego była 

zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu.

Wybieranie dzwonka

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Dźwięk. 

3. Dotknij pozycji Dzwonek telefonu lub Domyślny dźwięk powiadomienia i 

wybierz jedną z kart:

•Dzwonek: Wybierz jedną z opcji domyślnych.

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

 

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobny dzwonek 

dla każdej z nich.

4. Dotknij pozycji . 
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Zmiana rozmiaru czcionki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz. 

3. Dotknij pozycji Rozmiar czcionki i wybierz rozmiar czcionki.

Wiadomości tekstowe

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Do szybkiego wpisywania 

tekstu służy klawiatura ekranowa.

• Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego.

• Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij pozycji . 

Wybór metody wprowadzania

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

aby otworzyć panel powiadomień.

2. W polu Powiadomienia dotknij pozycji Wybierz metodę wprowadzania. 

3. Wybierz metodę wprowadzania. 

 

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij 

pozycji Ustawienia na ekranie głównym. W sekcji Wszystkie dotknij 

pozycji Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna, aby wybrać 

metodę wpisywania tekstu.
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Początek pracy 

Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype

Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach.

Dotknij pozycji , aby przełączyć tryby wprowadzania małych  

i wielkich liter.

Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień.

Dotknij pozycji , aby wprowadzać cyfry i symbole.

Dotknij pozycji , aby wprowadzić spację.

•Dotknij pozycji , aby usunąć znak obok kursora. 

•Przytrzymaj pozycję , aby szybko usunąć szereg znaków obok 

kursora. 

2
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Edycja tekstu

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

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

. Następnie przeciągnij elementy i , aby zaznaczyć więcej lub 

mniej tekstu lub dotknij pozycji Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć cały tekst 

w polu. 

• Kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji Kopiuj. 

• Wycinanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji Wytnij. 

• Wklejanie tekstu: Dotknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, 

przeciągnij ikonę , aby przenieść punkt wstawiania i dotknij pozycji 

Wklej, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst. 
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Połączenia i kontakty

Wykonywanie połączeń

Inteligentne wybieranie numerów

Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie 

fragmentów ich nazw bądź numerów.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

2. W polu Wybieranie wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy 

kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Pojawi się lista 

dopasowanych kontaktów oraz numerów ze spisu połączeń.

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

obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub , aby wykonać 

połączenie.

4. Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji . 

Wykonywanie połączenia z listy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

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

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

pozycji lub , aby wykonać połączenie.

Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

2. W polu Wybieranie w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru,  

z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, 

dotknij pozycji lub , aby wykonać połączenie.

1 2

11 12

1 2
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Połączenia alarmowe

W nagłych sytuacjach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez 

karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

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

.

 

Niektóre modele telefonów pozwalają wykonywać połączenia alarmowe 

nawet z ekranu blokady. Na ekranie blokady dotknij pozycji Połączenie 

alarmowe, wprowadź miejscowy numer alarmowy i dotknij pozycji . 

 

Dostępność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, 

warunków otoczenia, usług operatora sieci oraz miejscowych przepisów. 

Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego środka 

komunikacji w nagłych sytuacjach.

Szybkie wybieranie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

2. W polu Wybieranie dotknij pozycji  > Ust. szybk. wybier.. 

3. Dotknij pozycji , aby wybrać kontakt z listy i przypisać klawisz numeru 

do kontaktu. 

 

Klawisz z cyfrą 1 jest domyślnie przypisany do poczty głosowej.  

Nie można go przypisać jako numeru szybkiego wybierania. 

4. Na klawiaturze telefonu przytrzymaj palcem klawisz z cyfrą przypisany  

do kontaktu, aby szybko połączyć się z jego numerem. 

 

Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, na klawiaturze telefonu dotknij  

i przytrzymaj klawisz z cyfrą przypisany do kontaktu i dotknij pozycji 

lub , aby szybko połączyć się z jego numerem. 1 2
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Połączenia międzynarodowe

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

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

wprowadzać symbol +. 

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

telefonu. 

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

lub .

Odbieranie lub odrzucanie połączenia

 

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk 

wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

• Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie.

• Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie.

• Przeciągnij ikonę w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość 

tekstową.

 

Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony  > Ustawienia 

połączeń > Wysyłaj SMS, odrzucając połączenia, aby wpisać wiadomość 

do wysłania. 

1 2
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Co można robić w trakcie rozmowy

 

Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palec z paska stanu w dół,  

aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji Bieżące połączenie.

Dotknij pozycji  > , aby wstrzymać bieżącą rozmowę; 

ponownie dotknij pozycji , aby wznowić rozmowę.

Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie 

mikrofonu. 

Dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę trójstronną.  

Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój 

abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

Dotknij pozycji , aby użyć głośnika. 

Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij pozycji . 

Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Aby wyświetlić kontakty, dotknij pozycji . 

Dotknij pozycji  > , aby napisać notatkę. 
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Odbieranie połączenia od trzeciego 

rozmówcy

Aby odebranie połączenia od trzeciego rozmówcy było możliwe,  

należy włączyć usługę połączeń oczekujących.

1. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij 

ikonę w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią.

2. Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji  > .

Połączenia konferencyjne

Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z 

przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Należy w tym celu zadzwonić 

na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny 

numer, by dodać go do konferencji.

 

Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić,  

że posiadany abonament obejmuje taką usługę. Szczegółowe informacje 

można uzyskać u operatora.

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika.

2. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji  > , aby wywołać 

drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest 

chwilowo zawieszane.

3. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji , aby rozpocząć rozmowę 

konferencyjną.

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

5. Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.
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Korzystanie ze spisu połączeń

Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych 

i nieodebranych. 

Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

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

3. Dotknij pozycji lub .

 

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

dotknąć pozycji Utwórz nowy kontakt lub Zapisz w istniejącym. 

Opróżnianie spisu połączeń

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

2. W sekcji Wybieranie można wykonać następujące czynności: 

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

Usuń element, aby usunąć odpowiedni zapis. 

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

równocześnie. 

Ustawienia połączeń

Przekierowywanie połączeń

Nie masz czasu odebrać wszystkich połączeń na jednym telefonie?  

Przekieruj je na inny numer i nigdy już nie przeoczysz ważnej rozmowy.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

2. W polu Wybieranie dotknij pozycji  > Ustawienia połączeń. 
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3. Dotknij pozycji Przekierowania połączeń. Jeśli telefon obsługuje dwie karty 

SIM, dotknij pozycji Ustawienia karty 1 lub Ustawienia karty 2,  

a następnie Przekierowania połączeń.

4. Wybierz tryb przekierowywania.

5. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia 

i dotknij pozycji Włącz.

Połączenia oczekujące

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej 

rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i przełączać się 

między dwiema rozmowami. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wybieranie.

2. W polu Wybieranie dotknij pozycji  > Ustawienia połączeń. 

3. Dotknij pozycji Ustawienia dodatkowe. Jeśli telefon obsługuje dwie karty 

SIM, dotknij pozycji Ustawienia karty 1 lub Ustawienia karty 2,  

a następnie Ustawienia dodatkowe.

4. Dotknij pozycji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję. 

Organizowanie kontaktów

Tworzenie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2. Dotknij pozycji . 

3. Z listy rozwijanej wybierz miejsce zapisu kontaktu.

4. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje. 

5. Dotknij pozycji . 
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Edycja kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

Edytuj. 

3. Zmodyfikuj dane kontaktu.

4. Dotknij pozycji . 

Usuwanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2. Dotknij pozycji  > Usuń. 

3. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji Wszystko,  

aby wybrać wszystkie kontakty.

4. Dotknij pozycji . 

5. Dotknij pozycji Usuń. 

Wyszukiwanie kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów wyłącznie w plikach  

w formacie .vcf. Jest to standardowy format do wymiany danych kontaktów. 

Plik typu .vcf może zawierać nazwę/nazwisko, adres, numer telefonu oraz 

inne informacje. 
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Importowanie kontaktów z nośnika pamięci

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

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

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

Karty 2. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać jedną z nich 

jako kartę docelową do eksportu kontaktów.

3. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji 

Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji . 

4. Wybierz lokalizację, z której chcesz importować kontakty. Wybrane 

kontakty zostaną zaimportowane automatycznie.

Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

3. Wybierz opcję Obsługuje Bluetooth i dotknij pozycji Dalej. 

4. Włącz Bluetooth na urządzenie, z którego chcesz importować kontakty  

i włącz jego widoczność dla innych urządzeń Bluetooth.

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

urządzeń Bluetooth w pobliżu. 

6. Dotknij urządzenia Bluetooth, z którego chcesz importować kontakty. 

Po połączeniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf  

z drugiego urządzenia. 
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Importowanie kontaktów przez Wi-Fi Direct

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2. Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Importuj przez Wi-Fi Direct. Telefon 

wyświetli monit o włączenie funkcji Wi-Fi i zacznie wyszukiwać inne 

urządzenia Wi-Fi Direct w zasięgu. 

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

Po połączeniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf  

z drugiego urządzenia. 

Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

3. Dotknij pozycji Eksportuj. 

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

Aby przejrzeć zawartość wyeksportowanego pliku .vcf, otwórz aplikację Pliki. 

Domyślnie plik zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej 

telefonu. 

Eksportowanie kontaktów na kartę SIM

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

Kartę 2. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać jedną z nich 

jako kartę docelową do eksportu kontaktów.

3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji 

Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji . 

4. Dotknij pozycji OK. 
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Wysyłanie kontaktu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2. Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Udostępnij kontakty. 

3. Dotknij kontaktów, które chcesz wysłać lub dotknij pozycji Wszystko,  

aby zaznaczyć wszystkie kontakty. 

4. Dotknij pozycji , wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje  

na ekranie, aby wysłać kontakt.

Dodawanie kontaktu do Ulubionych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

pozycji Dodaj do ulubionych. 

 

W celu dodania kontaktu do ulubionych można też dotknąć pozycji  

> Dodaj do ulubionych na ekranie szczegółów kontaktu. 

Grupy kontaktów

Można utworzyć grupę kontaktów i wysyłać wiadomości lub pocztę do 

wszystkich członków grupy jednocześnie.

Tworzenie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2. Dotknij pozycji Grupy, a następnie .

3. Nadaj nazwę grupie i dotknij pozycji OK.

4. Dotknij pozycji . 

5. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do grupy lub dotknij pozycji 

Wszystko, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie opcji . 
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Edycja grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

modyfikować.

3. Dotknij pozycji , aby dodać do grupy nowego członka. 

4. Dotknij pozycji . Następnie można wykonać następujące czynności:

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

•Dotknij pozycji Usuń grupę, aby usunąć grupę.

•Dotknij pozycji Zmień nazwę, aby zmienić nazwę grupy. 

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do grupy 

kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

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

wiadomość lub e-mail.

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

Usuwanie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kontakty.

2. Dotknij pozycji Grupy. 

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

 

Usunięcie grupy kontaktów nie spowoduje usunięcia kontaktów 

przypisanych do grupy. 



33

Wiadomości e-mail 

Wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .

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

Można też użyć pozycji , aby przejść na ekran z listą kontaktów i 

wybrać kontakt lub grupę.

4. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać treść.

 

Dotknij pozycji , aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, 

który chcesz dodać. Wiadomość zostanie automatycznie zamieniona  

w MMS.

5. Dotknij pozycji . 

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

3. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź.

4. Dotknij pozycji . 
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Organizowanie wiadomości

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

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

. 

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

5. Dotknij pozycji . 

Dodawanie wiadomości do Ulubionych

Ważne wiadomości można oznaczać jako ulubione, aby uniknąć ich 

przypadkowego usunięcia. Ulubione wiadomości są pomijane przy usuwaniu 

wątku.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych  

i dotknij pozycji  > Kopiuj do Ulubionych. 

 

Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji  > Ulubione,  

aby wyświetlić ulubione wiadomości. 

Usuwanie wiadomości

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

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



35

Wiadomości e-mail 

Usuwanie wątku

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Wiadomości.

2. Na liście wiadomości przytrzymaj palcem wątek, który chcesz usunąć  

i dotknij pozycji . 

Dodawanie konta e-mail

Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP

Przy dodawaniu konta typu POP3 lub IMAP należy podać pewne parametry. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2. Dotknij pozycji Pozostałe. 

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

4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. 

Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień. 

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

 

Aby dodać więcej kont e-mail, dotknij pozycji  > Ustawienia > Dodaj 

konto na ekranie Odebrane. 

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft jako 

rozwiązanie służące do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach. 

Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów 

indywidualnych i gospodarstw domowych przez niektórych dostawców usług 

poczty elektronicznej. 

Przy dodawaniu konta e-mail typu Exchange należy podać pewne parametry. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2. Dotknij pozycji Exchange.
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3. Podaj swój adres e-mail, nazwę domeny, nazwę użytkownika i hasło i 

dotknij pozycji Dalej. 

4. Skonfiguruj ustawienia konta e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami. 

Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień. 

Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran Odebrane. 

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2. Dotknij pozycji . 

3. Dotknij pola Nadawca, aby wybrać konto e-mail. 

4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców. 

 

Aby wysłać wiadomość do wielu odbiorców, dotknij pozycji DW/UDW:. 

Poszczególne adresy należy oddzielać średnikami (;). 

5. Wpisz temat wiadomości i jej treść i dotknij pozycji , aby dodać 

załącznik.

6. Dotknij pozycji . 

Odbieranie poczty elektronicznej

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji , aby wybrać konto e-mail.

3. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz odczytać. Następnie można 

wykonać następujące czynności:

•Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.

•Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.

•Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.

•Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.
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•Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać 

poprzednią lub następną wiadomość.

 

W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu 

połączenia sieciowego. Przesuń palcem w dół od Odebrane, aby 

odświeżyć listę e-mail.

Konfigurowanie konta

Przełączanie między kontami e-mail

Jeśli w telefonie zalogowano się do kilku kont e-mail, przed wyświetlaniem 

lub wysyłaniem wiadomości przełącz się na to konto, którego chcesz użyć. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

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

otworzyć listę kont.

3. Dotknij konta e-mail, którego chcesz użyć.

Usuwanie konta pocztowego

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji  > Ustawienia.

3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.

4. Dotknij pozycji Usuń konto, a następnie OK.

Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał 

poczty przy użyciu tego konta.
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Personalizowanie konta e-mail

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji E-mail.

2. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji  > Ustawienia. Następnie można 

wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Ogólne, aby ustalić zdjęcie nadawcy oraz ekran 

wyświetlany po usunięciu wiadomości. 

•Dotknij konta e-mail, aby zmienić podpis, ustalić częstotliwość 

odświeżania skrzynki odbiorczej i ustalić odgłos powiadomień dla 

nowych wiadomości. 
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Aparat i Galeria

Ekran aparatu fotograficznego

Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć tryb 

zdjęciowy.

Dotknij pozycji , aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wykonać serię zdjęć. 

Podnieś palec, aby przerwać.

Dotknij pozycji , aby przełączyć filtr.

•Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość 

obiektywu.

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

aby obraz oddalić. 

1

2

3

4

5

6
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Wykonywanie zdjęć

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon automatycznie ustali 

punkt ostrości. Można także dotknąć obiektu w wizjerze, aby ustawić 

według niego ostrość obiektywu.

 

Jeśli ramka zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest 

możliwe. Zmieniaj położenie ramki, aż ostrość zostanie ustawiona.

3. Dotknij pozycji . 

Tryb zdjęć

 

Działanie trybu zdjęć może się różnić zależnie od modelu telefonu.

• HDR: Pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt 

ciemnym otoczeniu.

• Notatka audio: Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki 

materiał dźwiękowy.

• Znak wodny: Umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu.

• Sterowanie dźwiękiem: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu 

Ustawienia. Aparatem można sterować przy użyciu poleceń głosowych.

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

włączyć samowyzwalacz.

• Śledzenie obiektu: Dotknij pozycji , aby włączyć tę funkcję w polu 

Ustawienia. Dotknij wybranego obiektu na ekranie wizjera. Aparat będzie 

automatycznie regulował ostrość według wskazanego obiektu.

Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim  

i tylnym. 

Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji. 

7

8



41

Aparat i Galeria  

Zdjęcia ze znakiem wodnym

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

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

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać znak wodny.

4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie.

5. Dotknij pozycji . 

Zdjęcia w trybie sterowania głosem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2. Dotknij pozycji  >  > Sterowanie dźwiękiem. 

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

głosowego sterowania aparatem.

4. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon wykona zdjęcie 

automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli. 

Śledzenie obiektu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2. Dotknij pozycji  > . 

3. Dotknij pozycji Śledzenie obiektu, aby włączyć tryb śledzenia obiektu.

4. Dotknij wybranego obiektu na ekranie wizjera. Aparat będzie 

automatycznie regulował ostrość według wskazanego obiektu.

Nagrywanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Aparat.

2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by dotknąć pozycji Wideo. 

3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie filmu. 
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4. Podczas nagrywania dotknij obiektu lub miejsca na ekranie, aby wybrać 

punkt ustawienia ostrości. Dotknij pozycji , aby wstrzymać nagrywanie 

i pozycji , aby je wznowić.

5. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij pozycji . 

Tryb nagrywania wideo

Dotknij pozycji  > na ekranie kamery, aby wybrać tryb nagrywania 

filmu.

Ustawienia aparatu

Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji  > , aby wybrać 

następujące ustawienia:

• Rozdzielczość: Wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość 

filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji  >  > Rozdzielczość.

• Preferowana lokalizacja zapisywania: Preferowana lokalizacja zapisu zdjęć  

i filmów. Pamięć wewnętrzna lub karta microSD.

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

• ISO: Wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala 

złagodzić rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem.

• Balans bieli: Regulacja balansu bieli na zdjęciu odpowiednio do warunków 

oświetlenia.

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

Wyświetlanie zdjęć w trybie linii czasu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Dotknij pozycji lub na spodzie ekranu, aby wyświetlić zdjęcia  

w formie listy lub linii czasu.

Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Przeglądaj album w trybie linii czasu i dotknij pozycji  > Pokaz slajdów.

3. Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.

Edycja zdjęć

Na każdym zdjęciu można modyfikować jaskrawość, nasycenie, rozmiar  

i stosować makijaż cyfrowy w portretach.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować i dotknij pozycji .

3. Następnie można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji , aby obrócić zdjęcie. 

•Dotknij pozycji , aby wybrać filtr. 

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

•Dotknij pozycji , aby przyciąć zdjęcie. 

Usuwanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć i dotknij pozycji  > Usuń.
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Wysyłanie zdjęć i filmów

Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.

3. Dotknij pozycji , wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje na 

ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film.

 

Podczas wyświetlania zdjęcia lub filmu przesuń palcem w górę od spodu 

ekranu, aby włączyć tryb swobodnego udostępniania i wysłać plik 

znajomym przez Bluetooth.

Zdjęcie jako tapeta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Galeria.

2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą.

3. Dotknij pozycji  > Ustaw jako i wykonuj instrukcje na ekranie,  

aby wybrać zdjęcie jako tapetę.
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Muzyka i filmy

Dodawanie utworów

Do pamięci telefonu można skopiować własne utwory muzyczne i zawsze 

mieć przy sobie ulubioną muzykę w doskonałej jakości. Utwory muzyczne 

można wprowadzać do telefonu kilkoma sposobami, jak na przykład:

• Kopiowane utworów z komputera przez kabel USB. Szczegółowe 

informacje zawiera punkt Tryb MTP.

• Pobieranie utworów z Internetu.

• Kopiowanie utworów przez Bluetooth. Szczegółowe informacje zawiera 

punkt Odbieranie pliku przez Bluetooth.

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

informacje zawiera punkt Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct.
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Słuchanie muzyki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2. Wybierz kategorię.

3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć. 

Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu 

odtwarzania. 

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

okładką albumu, playlistą i tekstem.

Dotknij pozycji , aby dodać utwór do playlisty. 

•Dotknij pozycji , aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, 

dotknij pozycji . 

•Dotknij pozycji , aby wrócić do poprzedniego utworu.

•Dotknij pozycji , aby przejść do następnego utworu.

Odtwarzaniem można też sterować, przeciągając suwak.

1
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W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku Ekran 

główny, aby opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki.  

Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel 

powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu. 

Tworzenie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2. Dotknij pozycji Listy odtw. > Nowa lista odtwarzania. 

3. Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji Zapisz.

4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony Dodaj.

5. Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji .

Odtwarzanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2. Dotknij pozycji Listy odtw.. 

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

losowe wszystkich utworów.

Usuwanie playlisty

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2. Dotknij pozycji Listy odtw.. 

3. Dotknij pozycji obok playlisty, którą chcesz usuwać i dotknij pozycji 

Usuń.

Dotknij pozycji , aby dodać utwór do Ulubione. 5
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Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz słyszeć ulubiony utwór przy każdym połączeniu przychodzącym? 

Wybierz go jako dźwięk dzwonka.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Muzyka.

2. Wybierz kategorię.

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

pozycji Wybierz jako dzwonek telefonu.
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Odtwarzanie filmów

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Filmy.

2. Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć. 

3. Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji . 

Dotknij pozycji , aby zablokować ekran. Po zablokowaniu 

ekranu nie będzie można wykonywać żadnych czynności na 

ekranie z filmem. 

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

lub do przodu.

•Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu,  

aby wyregulować jasność.

•Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu,  

aby wyregulować głośność.

21
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Sieci i udostępnianie danych

Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie 

Wszystkie.

2. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

3. Dotknij pozycji Sieć komórkowa. 

4. Dotknij pozycji Komórkowa transmisja danych, aby włączyć usługi 

komórkowej transmisji danych.

 

Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę 

transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć 

zbędnego transferu danych. 

Sieć Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. Dotknij pozycji Wi-Fi. 

3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon 

wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.

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

• Jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast. 

• Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, wprowadź hasło i dotknij pozycji Połącz. 
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Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS

Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia szybkie połączenie z siecią 

Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć 

telefon do sieci Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. Dotknij pozycji Wi-Fi. 

3. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi.

4. Dotknij pozycji Ustawienia zaawansowane. Następnie można wykonać 

następujące czynności:

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

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

Udostępnianie połączenia telefonu z 

Internetem

Punkt dostępu Wi-Fi

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

urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie.

2. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

3. Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu. 

4. Dotknij pozycji Przenośny punkt Wi-Fi, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi.

5. Dotknij pozycji Skonfiguruj punkt Wi-Fi. 

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

dotknij pozycji Zapisz.

 

W celu lepszego zabezpieczenia sieci Wi-Fi zaleca się wybór szyfrowania 

WPA2PSK.
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Modem USB

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje 

połączenie komputerowi podłączonemu przez USB. 

Aby korzystać z funkcji modemu USB, może być konieczne zainstalowanie 

sterownika telefonu na komputerze lub nawiązanie odpowiedniego 

połączenia sieciowego, zależnie od systemu operacyjnego w komputerze. 

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie.

3. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

4. Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu. 

5. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji Tethering przez 

USB.

 

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

w trybie nośnika pamięci masowej USB.

Modem przez Bluetooth

Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje 

połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie.

2. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej.

3. Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu. 

4. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji Tethering przez 

Bluetooth.
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Przesyłanie danych przez Bluetooth 

Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth. 

3. Dotknij pozycji Włącz Bluetooth, aby włączyć Bluetooth. Telefon 

automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu.

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

telefon.

Aby przerwać powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji obok nazwy 

drugiego urządzenia i wybierz Rozłącz parę.

Zmiana nazwy telefonu

Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą 

modelu. Nazwę można jednak zmienić na inną, wybraną przez siebie i 

łatwiejszą do znalezienia.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth. 

3. Dotknij pozycji Nazwa urządzenia. 

4. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji Zmień nazwę.

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy 

włączyć Bluetooth na obu urządzeniach i włączyć ich widoczność. 

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij 

pozycji Udostępnij > Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne 

urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.
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Odbieranie pliku przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno 

dialogowe Przesyłanie pliku. Dotknij pozycji Akceptuj, aby rozpocząć 

odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji 

Powiadomienia, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania.

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze bluetooth w aplikacji 

Pliki. 

Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct

Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą  

i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani 

routera.

Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct

 

Przed połączeniem dwóch urządzeń za pomocą Wi-Fi Direct należy się 

upewnić, że w obu urządzeniach włączono funkcję Wi-Fi.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Wi-Fi. 

3. Dotknij pozycji Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi.

4. Dotknij pozycji Wi-Fi Direct, aby wyszukać dostępne urządzenia. 

5. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij 

pozycji Udostępnij > Wi-Fi Direct. Telefon automatycznie wyszuka inne 

dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik.

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Telefon automatycznie odbiera pliki przesyłane przez Wi-Fi Direct. Otwórz 

panel powiadomień i dotknij pozycji Powiadomienia, aby wyświetlić 

informacje o postępie przesyłania.

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

Pliki.
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Przesyłanie danych między telefonem  

a komputerem

Tryb MTP

Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne, jak zdjęcia,  

utwory muzyczne i filmy między telefonem i komputerem. Wymagany jest do 

tego program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. 

2. Na ekranie Metody połączenia USB dotknij pozycji Urządzenie 

multimedialne (MTP). Sterownik telefonu zostanie automatycznie 

zainstalowany na komputerze.

Po instalacji sterownika otwórz nowo rozpoznany napęd i zacznij przesyłać 

pliki multimedialne między telefonem a komputerem. Treści multimedialne  

z telefonu mogą być przeglądane w programie Windows Media Player.

Tryb HiSuite

HiSuite to aplikacja do przesyłania plików, opracowana przez firmę Huawei. 

Za jej pomocą można wykonywać kopię zapasową danych, a także 

synchronizować i przesyłać dane między telefonem a komputerem.

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. 

2. Na ekranie Metody połączenia USB dotknij pozycji PC Suite (HiSuite). 

Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

3. Na komputerze otwórz nowo rozpoznany dysk, kliknij dwukrotnie pozycję 

HiSuiteDownLoader.exe i wykonuj instrukcje na ekranie,  

aby zainstalować program HiSuite. 

W oknie programu HiSuite można zarządzać danymi w telefonie. 
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Tryb nośnika pamięci USB

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

nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między telefonem  

a komputerem. 

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. 

2. Na ekranie Metody połączenia USB dotknij pozycji Nośnik pamięci USB. 

Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

Komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Otwórz 

nowo rozpoznany napęd, aby przeglądać pliki na karcie microSD. 
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Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji.  
Dostępne są następujące możliwości: 

• Można pobierać aplikacje z Centrum aplikacji. 

• Można pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki 

w telefonie. 

• Aplikacje można pobierać za pomocą komputera i kopiować je na telefon. 

• Można podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje za pomocą 

specjalnego programu do pobierania. 

Instalowanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Pliki.

2. W polu Kategorie dotknij pozycji Aplikacje. 

3. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj 

instrukcje na ekranie.

 

Podczas instalacji czytaj uważnie komunikaty Instalowanie zablokowane 

i wykonuj instrukcje ekranowe.

Wysyłanie aplikacji

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

aż na górze ekranu pojawi się ikona . 

2. Przeciągnij aplikację do pozycji . 

3. Na kolejnym ekranie wybierz metodę wysłania i wykonaj podane instrukcje, 

aby wysłać aplikację.
 

Nie można wysyłać aplikacji systemowych. 
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Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz 

odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona . 

2. Przeciągnij ikonę do pozycji i wykonuj instrukcje na ekranie,  

aby odinstalować aplikację.

 

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być 

odinstalowane.

Menedżer telefonu

Menedżer telefonu to bezpłatna aplikacja do zarządzania i ochrony systemu  

i telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące 

czynności:

• Optymalizowanie wydajności systemu poprzez diagnozowanie telefonu, 

usuwanie zbędnych plików itp.

• Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania 

telefonu.

• Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień.

 

Dostępność usług i funkcji Menedżera telefonu zależy od kraju  

i operatora. 

Optymalizowanie systemu

Korzystając z Menedżera telefonu, można sprawdzić stan telefonu oraz 

usprawnić i przyspieszyć jego działanie.

Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telef. Następnie można 

wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Skanuj lub Dotknij: skan., aby sprawdzić stan telefonu, 

usunąć zbędne pliki, zoptymalizować wydajność systemu i usunąć 

zagrożenia.
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• Dotknij pozycji Akcelerator telefonu, aby zamknąć aplikacje intensywnie 

zużywające energię, wyszukać i usunąć zawartość pamięci podręcznej, 

zbędne pliki i pakiety instalacyjne aplikacji. 

Oszczędzanie energii

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telef.

2. Dotknij pozycji Oszcz. energii, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie  

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

energii stosownie do potrzeb. 

Filtr chroniący przed nękaniem

Na ekranie głównym dotknij pozycji Menedżer telef. Następnie można 

wykonać następujące czynności:

• Dotknij pozycji Ochr. przed nękaniem, aby zdefiniować czarną listę  

w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów.

• Dotknij pozycji Menedżer powiadomień, aby blokować niechciane 

powiadomienia push. 

• Włącz opcję Nie przeszkadzać. Telefon będzie sygnalizować tylko 

połączenia od wyznaczonych kontaktów. Sygnalizowanie innych połączeń, 

wiadomości i powiadomień będzie wyciszone.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem  

i śledzić ważne wydarzenia. Na przykład można ułożyć plan dnia  

lub zaplanować urlop. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje  

o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia  

o urodzinach. 

Tworzenie zdarzenia

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kalendarz.

2. Dotknij pozycji . 
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3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, 

miejsce i częstotliwość.

4. Dotknij pozycji . 

Wyświetlanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kalendarz.

2. Na ekranie Kalendarz można wykonać następujące czynności: 

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

widokami dnia, tygodnia i miesiąca.

•Na widoku miesięcy przesuwaj palec w lewo lub w prawo,  

aby przechodzić między miesiącami.

•Na widoku tygodnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo,  

aby przechodzić między tygodniami.

•Na widoku dnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić 

między dniami.

Synchronizowanie kalendarza

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Kalendarz.

2. Dotknij pozycji  > Kalendarze. 

3. Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz.

4. Dotknij pozycji  > Kalendarze do synchronizacji. 

5. Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz.

Zegar

Alarm

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2. W sekcji Alarm można wykonać następujące czynności: 
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•Dodanie alarmu: Dotknij pozycji , nastaw godzinę i dźwięk alarmu, 

częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Następnie dotknij pozycji 

. 

•Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika na prawo od alarmu, 

aby go włączyć lub wyłączyć. 

•Skonfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji i określ, czy alarm 

ma być słyszany mimo wyciszenia telefonu, długość drzemki oraz funkcję 

przycisków regulacji głośności. 

•Usunięcie alarmu: Przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji 

. 

Zegar światowy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2. W sekcji Zegary można wykonać następujące czynności: 

•Dodać miasto: Dotknij pozycji i wpisz nazwę miasta lub wybierz ją  

z listy. 

•Ustaw strefę czasową: Dotknij pozycji , aby wybrać macierzystą strefę 

czasową oraz datę i godzinę systemową. 

•Usunąć miasto: Dotknij pozycji  > Edytuj miasta dotknij ikony przy 

nazwie miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji . 

Stoper

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2. W sekcji Stoper dotknij pozycji , aby rozpocząć odliczanie. 

3. Dotknij pozycji , aby zarejestrować kilka czasów. 

4. Dotknij pozycji , aby zatrzymać stoper. 

Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę czasów. 
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Minutnik

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Zegar.

2. W polu Minutnik przekręć pokrętłem, aby wybrać czas do odliczania.

 

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3. Po skończeniu dotknij pozycji , aby uruchomić minutnik. 

 

W czasie działania minutnika dotknij pozycji , aby go wyzerować. 

Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać prognozę pogody w lokalizacji 

macierzystej i w różnych miastach na całym świecie.

Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie 

rzeczywistym. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

2. Dotknij pozycji  > i wprowadź nazwę miasta. Zostanie wyświetlona 

lista pasujących miast.

3. Dotknij nazwy miasta, które chcesz dodać.

Usuwanie miasta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

2. Dotknij pozycji , przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz 

usunąć i dotknij pozycji .

3. Dotknij pozycji . 
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Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda.

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

chcesz zaktualizować.

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

pogodę.

 

Informacje o pogodzie mogą też być aktualizowane automatycznie. 

Dotknij ikony  > , włącz opcję Automatyczna aktualizacja i określ 

ustawienie Częstotliwość aktualizacji. Telefon będzie aktualizować 

informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu.

Notatki

Notatki

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Notatnik.

2. Dotknij pozycji Nowa notatka i wpisz treść notatki.

 

Dotknij pozycji , aby dodać zdjęcie. 

3. Dotknij pozycji . 

Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych.
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Ustawienia notatek

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Notatnik.

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

wyświetlania notatki.

Odbiornik radiowy

Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, 

ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej. 

Szukanie stacji

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Radio FM.

2. Dotknij pozycji  > , aby wyszukać i zapisać dostępne stacje. 

 

Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu 

aplikacji Odbiornik radiowy.
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Słuchanie stacji radiowych

Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Radio FM.

Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć głośnik. 

Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć radio.

Dotknij pozycji , aby wrócić do poprzedniej stacji. 

Dotknij pozycji , aby przejść do następnej stacji. 

Dotknij pozycji , aby dodać obecną stację do ulubionych.

Dotknij pozycji , aby wyświetlić listę stacji radiowych, listę 

ulubionych stacji oraz by określić godzinę automatycznego 

wyłączenia radia.

1

2

4

5

3

6

1

2

3

4

5

6
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Włączanie usług lokalizacyjnych

Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi 

lokalizacyjne. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Dostęp do lokalizacji. 

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

w telefonie.

4. Dotknij pozycji Tryb lokalizacji. Następnie można wykonać następujące 

czynności:

•Dotknij pozycji Wysoka dokładność, aby określać położenie z użyciem 

GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej.

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

Fi i danych w sieci komórkowej.

•Dotknij pozycji Tylko urządzenie, aby dokładnie określać położenie z 

użyciem GPS.

•Zaznacz opcję Użyj wspomaganego systemu GPS, aby włączyć funkcję A-

GPS, która wspomaga usługi lokalizacyjne.

•Zaznacz opcję Synchronizacja zegara, aby korzystać z czasu satelitów.

 

Funkcja GPS i synchronizacja czasu może nie być dostępna w przypadku 

niektórych modeli telefonów.

Ustawienia dźwięków

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Dźwięk. 
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3. Na ekranie Dźwięk można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Głośność i przeciągnij suwaki, aby określić głośność 

muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp. 

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

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

wibracje w trybie cichym.

•Dotknij pozycji Wibracje i dzwonek, aby włączyć lub wyłączyć wibracje  

w trybie zwykłym.

•Dotknij pozycji Dzwonek telefonu, aby wybrać dzwonek. Jeśli telefon 

obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne dzwonki dla każdej  

z nich.

•Dotknij pozycji Domyślny dźwięk powiadomienia, aby określić dźwięk 

powiadomień. 

•Dotknij pozycji System, aby włączyć lub wyłączyć dźwiękowy lub 

wibracyjny sygnał przy dotykaniu lub blokowaniu ekranu, wybieraniu 

numeru i innych czynnościach.

Zmiana ustawień wyświetlania

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz. 

3. Na ekranie Wyświetlacz można wykonać następujące czynności: 

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

blokady.

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

•Dotknij pozycji Wygaszacz ekranu, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz 

ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie 

uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu. 

•Dotknij pozycji Wskaźnik, aby włączyć lub wyłączyć migającą diodę 

powiadomienia.
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•Dotknij pozycji Jasność ekranu, aby dobrać jasność ekranu. 

•Dotknij pozycji Temperatura barwowa, aby wyregulować temperaturę 

barw ekranu. Aby ręcznie określić temperaturę barw, usuń zaznaczenie 

opcji Domyślna. 

•Dotknij pozycji Uśpienie, aby wybrać opóźnienie uśpienia ekranu.  

Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon 

automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię. 

•Dotknij pozycji Autoobracanie ekranu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję 

autoobracania ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu 

będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu 

oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron 

internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości. 

 

Ustawienia wyświetlania mogą się różnić zależnie od modelu telefonu.

Włączanie obsługi jedną ręką

Funkcja obsługi jedną ręką znacznie ułatwia korzystanie z telefonu z dużym 

ekranem.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie.

2. W polu Inteligentna pomoc dotknij pozycji Obsługa jedną ręką.

3. Dotknij pozycji Obsługa jedną ręką, aby włączyć obsługę jedną ręką.  

Po włączeniu obsługi jedną ręką dotknij strzałki z dowolnej strony ekranu, 

aby przesunąć klawiaturę telefonu lub inne elementy sterujące w dowolnie 

wybrane miejsce. 

 

Obsługa jedną ręką może nie być dostępna w przypadku niektórych 

modeli telefonów.
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Zmiana stylu ekranu blokady

Odblokowanie telefonu przez identyfikację twarzy

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Face Unlock. 

4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać rozpoznawanie twarzy jako 

główną metodę odblokowania. 

5. Wybierz dodatkową metodę odblokowania na wypadek, gdyby telefon 

miał trudności z rozpoznaniem twarzy.

Aby wyłączyć odblokowanie przez rozpoznawanie twarzy, dotknij pozycji 

na ekranie głównym. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia > 

Blokada ekranu. Użyj dodatkowej metody odblokowania, aby przejść na ekran 

Wybierz blokadę ekranu i wybierz inną metodę odblokowania. 

 

Funkcja odblokowania przez rozpoznawanie twarzy może być 

niedostępna w niektórych telefonach.

Wzór do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Wzór. 

4. Narysuj palcem wzór łączący przynajmniej cztery punkty.  

Powtórz rysowanie jeszcze raz, aby potwierdzić.

5. Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu  

na wypadek, gdyby wzór został zapomniany.
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Kod PIN do odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Kod PIN. 

4. Wprowadź przynajmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie  

w celu potwierdzenia.

Hasło odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Hasło. 

4. Wprowadź przynajmniej cztery znaki, wśród których jeden powinien być 

literą, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia.

Włączanie lub wyłączanie trybu lotniczego

 

Odbieranie i nadawanie sygnałów przez telefon może zakłócać działanie 

instrumentów pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon 

wyłączyć lub przełączyć w tryb lotniczy, zgodnie z zaleceniami załogi.  

W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. 

Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier. 

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

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

W polu Skróty dotknij pozycji Tryb samol.. 

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

• Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie. W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej,  

a następnie Tryb samol., aby włączyć lub wyłączyć tryb lotniczy.

Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol .
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Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM 

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

PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu. 

Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM 

podany przez operatora. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Ustaw blokadę SIM.

4. Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM. Jeśli telefon obsługuje dwie karty 

SIM, można wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich.

5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji OK.

6. Dotknij pozycji Zmień PIN do karty SIM, aby zmienić kod PIN. 

 

Na ogół karta SIM zezwala na kilka prób wprowadzenia kodu PIN,  

jeśli wpisano kod nieprawidłowy. Po wyczerpaniu tego limitu należy 

wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od 

operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także 

ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale 

zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można 

uzyskać od operatora. 

Konfigurowanie konta

Dodawanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Dodaj konto. 

3. Wybierz typ konta.

4. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta.
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Usuwanie konta

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie.

2. W sekcji Konta wybierz typ konta.

3. Wybierz konto, które chcesz usunąć.

4. Usuń konto, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Włączanie synchronizacji danych

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia, a następnie karty 

Wszystkie.

2. W sekcji Konta wybierz typ konta.

3. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować. 

4. Dotknij przełącznika Synchronizuj: E-mail,, aby włączyć synchronizację 

danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie 

wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w szczególności 

informacji o kontach, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych 

aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać 

kopię zapasową ważnych danych. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Kopia i kasowanie danych. 

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

Nastąpi przywrócenie fabrycznych ustawień i restart telefonu.

http://consumer.huawei.com
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Aktualizowanie telefonu

 

•Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego 

oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem 

telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację 

najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji 

aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu  

z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei. 

•Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich 

danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy 

wykonać kopię zapasową ważnych danych.

Aktualizacja internetowa

Przed wykonaniem aktualizacji w telefonie należy podłączyć telefon do sieci.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Aktualizator. 

3. Dotknij pozycji Sprawdź aktualizacje. Wykonaj instrukcje na ekranie,  

aby pobrać i zainstalować aktualizacje.

 

Aktualizacja przez Internet może spowodować dodatkowe opłaty  

za transfer danych. Zalecane jest aktualizowanie tylko przez sieć Wi-Fi.

Aktualizacja lokalna

Pobierz pakiet aktualizacyjny ze strony http://consumer.huawei.com i zapisz 

folder dload z tego pakietu w katalogu głównym pamięci wewnętrznej 

telefonu. Jeśli telefon obsługuje kartę microSD, można też zapisać plik  

w katalogu głównym karty microSD.

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Aktualizator. 

3. Otwórz  > Aktualizacja lokalna i wykonuj instrukcje na ekranie,  

aby zaktualizować telefon. 
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Ustawianie daty i godziny

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Data i czas. 

3. Na ekranie Data i czas można wykonać następujące czynności: 

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

lub ustawiać godzinę ręcznie.

•Dotknij przełącznika Auto strefa czasowa, aby korzystać ze strefy 

czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie.

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

godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny.

•Dotknij pozycji Wybierz format daty, aby wybrać sposób wyświetlania 

daty. 

•Dotknij pozycji Podwójny zegar, aby wyświetlać dwa zegary przy 

korzystaniu z roamingu transmisji danych.
 

Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku 

niektórych operatorów.

Zmiana języka systemu

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Język i wprowadzanie. 

3. Dotknij pozycji Język. 

4. Wybierz język. 

Ułatwienia dostępu

Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu, jak lupa albo 

powiększony rozmiar tekstu. Funkcje te można włączać lub wyłączać. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Ustawienia.

2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Ułatwienia dostępu. 

3. Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć.
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Nota prawna

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

zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej 

instrukcji w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez 

uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów 

(„Huawei”).

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie 

chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych 

licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, 

modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, 

poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji 

tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione przez 

obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich 

właścicieli praw autorskich w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

,  i  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe 

Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi 

Bluetooth SIG, Inc. i używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., 

Ltd. wynika z licencji. 

Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione  

w niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym 

dokumencie zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości  
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i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być 

ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu 

produktowi lub akcesoriom.

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji 

bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 

powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego 

wraz z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców 

zewnętrznych. Dlatego też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji  

w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji dostawców 

zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy 

korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie 

ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania  

i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być 

przerwane lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje 

dostępności żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają 

treści i usługi za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych 

znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie 

dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma 

Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani 

jakiejkolwiek innej za usługi udostępniane przez zewnętrznych 

usługodawców ani za wstrzymanie lub zakończenie udostępniania 

oferowanych przez nich treści lub usług.

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

jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub 

załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w 

jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów, obrazów, materiałów wideo lub 

programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty,  

w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem, wynikające 
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z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców 

zewnętrznych.

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

Firma Huawei dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu 

urządzenie może nie obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez 

standardową platformę Android lub może być niezgodne  

z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie 

przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką 

zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi 

kwestiami.

ZASTRZEŻENIE

CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE 

„JAK WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO 

PRAWA, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI 

DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI 

PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,  

W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI 

NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

ZAKRESIE FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE 

SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ 

ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

PRZYCHODÓW, DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH 

OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA 

PRZEWIDZIEĆ.

MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA 

ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, 

LECZ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 

ZAKAZUJĄ STOSOWANIA TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI 

WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ 

KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

http://consumer.huawei.com/privacy-policy


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

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

Model: HUAWEI Y635-L01
              HUAWEI Y635-L02
            HUAWEI Y635-L03
            HUAWEI Y635-L21
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