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Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór smartfona HUAWEI Ascend Y550. 

W niniejszej instrukcji opisano funkcje i obsługę telefonu. Ponadto 

zamieszczono tu informacje o bezpieczeństwie użycia. Dlatego zachęcamy  

do zapoznania się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z telefonu.

Symbole i definicje

Uwaga
Wyróżnia istotne lub dodatkowe informacje  

i porady. 

Ostrożnie

Wskazuje ewentualne problemy, jak uszkodzenie 

sprzętu lub utrata danych, które mogą wyniknąć 

w razie nieprzestrzegania zaleceń.

Ostrzeżenie

Wskazuje potencjalne zagrożenia, które bez 

zachowania należytej uwagi mogą być przyczyną 

poważnych obrażeń. 
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Jak zacząć

Ogólna prezentacja telefonu

 

Nie należy przesłaniać niczym czujnika światła ani czujnika 

zbliżeniowego. Nakładając folię ochronną na ekran należy zadbać o to, 

by nie przesłaniała czujnika. 

Gniazdo słuchawek Słuchawka

Czujnik zbliżeniowy/

czujnik światła
Aparat przedni

Klawisze Mikrofon

Gniazdo Micro USB Przycisk zasilania

Przycisk głośności Wskaźnik stanu

Lampa błyskowa Aparat tylny

Głośnik
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Jak zacząć 

Przyciski

Ładowanie baterii

Telefon można naładować na jeden z poniższych sposobów: 

• Podłącz telefon do gniazda elektrycznego za pomocą dołączonego kabla 

USB i zasilacza. 

• Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i dotknij pozycji  

Tylko ładowanie na ekranie Metody połączenia USB. 

Wskaźnik baterii

O poziomie naładowania baterii telefonu informuje specjalny wskaźnik stanu. 

• Miganie na czerwono: poziom naładowania baterii poniżej 10%.

• Stałe światło czerwone (podczas ładowania): poziom naładowania baterii 

poniżej 10%.

• Stałe światło żółte (podczas ładowania): poziom naładowania baterii jest 

wyższy niż 10%.

• Stałe światło zielone (podczas ładowania): bateria jest w pełni lub prawie  

w pełni naładowana.

Wróć

•Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub 

zamknąć aplikację.

•Podczas wprowadzania tekstu dotknij, aby ukryć 

klawiaturę ekranową.

Start Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego.

Menu

•Dotknąć, aby wyświetlić menu opcji.

•Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić listę ostatnio 

używanych aplikacji.
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Ważne informacje na temat baterii

• Baterie do wielokrotnego ładowania mają ograniczoną żywotność.  

Po pewnym czasie należy je wymienić na nowe. Gdy bateria wykazuje 

zdecydowanie zmniejszoną pojemność, powinna zostać wymieniona. 

• Jeśli telefon był używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w otoczeniu  

o wysokiej temperaturze, jego obudowa może się silnie rozgrzać.  

W razie przegrzania telefonu należy natychmiast przestać go używać  

i odłączyć go od wszelkich źródeł zasilania, aby mógł ostygnąć. Nie należy 

zbyt długo trzymać telefonu w dłoni, gdyż grozi to poparzeniem. 

• Do ładowania telefonu należy używać oryginalnej baterii, ładowarki  

i przewodu USB. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może 

obniżyć wydajność telefonu lub stwarzać zagrożenia. Nie należy korzystać 

z telefonu ani zakrywać go żadnym przedmiotem w trakcie ładowania.  

Nie należy też zakrywać niczym zasilacza.

• Czas konieczny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury 

otoczenia i stopnia zużycia baterii.

• Jeśli bateria jest bliska wyładowania, telefon odtworzy sygnał 

ostrzegawczy i wyświetli komunikat. Przy skrajnie niskim poziomie baterii 

telefon zostanie automatycznie wyłączony. 

• Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, włączenie telefonu od razu  

po podłączeniu do ładowarki może nie być możliwe. Jest to normalne. 

Spróbuj włączyć telefon dopiero po kilku minutach od rozpoczęcia 

ładowania.

Włączanie lub wyłączanie telefonu

• Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika. 

• Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika, a gdy 

pojawi się menu opcji, dotknij pozycji Wyłącz > OK.
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Jak zacząć 

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu nie tylko pozwala uniknąć nieumyślnego inicjowania 

przypadkowych operacji, lecz także chronić telefon przed użyciem przez 

osoby niepowołane. Ekran można zablokować i odblokować na różne 

sposoby. W tej sekcji wykorzystano dla przykładu domyślną metodę 

odblokowania, wybraną fabrycznie. 

Blokowanie ekranu

• Metoda 1: Naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować ekran ręcznie. 

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

blokowany automatycznie.

 

Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji na ekranie 

głównym. Na wyświetlonej karcie Ogólne dotknij pozycji Blokada 

ekranu. 
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Odblokowanie ekranu

Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. 

Przesuń palec po ekranie w dowolnym kierunku, by odblokować ekran. 

Przesuń palcem w górę od spodu ekranu, aby odblokować ekran i przejść  

do panelu skrótów pozwalającego wybierać często używane aplikacje,  

jak kalkulator.

08:08

08:08
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Jak zacząć 

Poznawanie ekranu głównego

Na ekranach głównych można znaleźć wszystkie ulubione widżety i aplikacje. 

Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią 

metodę dostępu do nich. Ekran główny w domyślnej postaci pokazano 

poniżej.

Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony stanu. 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.

08:08

08:08
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Korzystanie z panelu powiadomień

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

Dotknij ikony , aby wyświetlić ekran ustawień. 

Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączyć  

lub wyłączyć odpowiednie funkcje. 

Dotknij pozycji , aby wyświetlić przełączniki oraz pozycji 

w prawym górnym rogu, aby przejść do ich edycji. 

Dotknij pozycji Wyczyść, aby usunąć wszystkie powiadomienia. 

Dotknij aplikacji, aby ją wyświetlić lub przesuń palcem w lewo 

lub w prawo, aby ją usunąć z panelu powiadomień. 

08:08 1
2
3
4
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Jak zacząć 

Wykonywanie zdjęcia ekranu

Chcesz pokazać innym interesującą scenę z filmu albo pochwalić się 

rekordowym wynikiem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i wyślij, komu chcesz. 

Naciśnij równocześnie włącznik i przycisk zmniejszenia głośności, aby 

wykonać zdjęcie ekranu. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij 

pozycji Udostępnij, aby wysłać zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu  

są zapisywane w folderze Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria. 

 

Można też przesunąć palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel 

powiadomień i dotknąć pozycji  > .

Autoobracanie ekranu

Telefon ma wbudowany czujnik przechylenia. Obrócenie telefonu w trakcie 

przeglądania strony internetowej lub zdjęcia spowoduje automatyczne 

przełączenie ekranu między orientacją poziomą i pionową. Ten sam czujnik 

pozwala korzystać z niektórych obsługujących go aplikacji, jak gry 

wyścigowe. 

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu, przesuń palec  

z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji  

 > .

Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet,  

aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć  

ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce. 
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Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, który 

chcesz usunąć, aż pokaże się ikona . Przeciągnij niepotrzebną ikonę 

aplikacji lub widżet na ikonę w celu usunięcia. 

 

Usunięcie ikony aplikacji powoduje odinstalowanie też samej aplikacji. 

Przy usuwaniu ikony aplikacji pojawia się monit o potwierdzenie 

czynności. Dotknij opcji OK, aby odinstalować aplikację. Niektóre 

aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane.

Organizowanie ikon na ekranie głównym za pomocą 

folderów

1. Na ekranie głównym przeciągnij jedną ikonę aplikacji na inną, aby 

utworzyć folder zawierający obie. 

2. Dotknij folderu, aby go otworzyć. Następnie można wykonać poniższe 

czynności: 

•Dotknij nazwy folderu, aby ją zmienić.

•Dotknij ikony i dodaj do folderu więcej elementów. 

•Przeciągnij ikonę poza folder, aby ją usunąć. 

 

Folder musi zawierać przynajmniej dwa elementy, w przeciwnym razie 

zostanie automatycznie usunięty.
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Jak zacząć 

Ikony stanu

Roaming
Włączono tryb 

samolotowy

Włączono Bluetooth
Odbieranie danych  

o lokalizacji przez GPS

Włączono tryb wibracyjny Włączono tryb cichy

Włączono alarmy Ładowanie

Bateria naładowana Niski poziom baterii

Trwa rozmowa Nieodebrane połączenia

Nowe wiadomości Nowe wiadomości e-mail

Nowa poczta głosowa
Wybierz metodę 

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 Synchronizacja nieudana

Przenośny hotspot Wi-Fi 

włączony
Więcej powiadomień

Połączono z siecią VPN
Podłączono zestaw 

słuchawkowy

Tryb debugowania USB 

włączony
Modem USB włączony

R
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Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji

Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wyświetlić listę ostatnio używanych 

aplikacji. Następnie można wykonać poniższe czynności:

• Dotknij aplikacji, aby ją uruchomić.

• Przesuń palcem w lewo lub w prawo po aplikacji albo dotknij symbolu 

w jej prawym górnym rogu, aby ją usunąć. 

• Dotknij pozycji , aby wyczyścić listę. 
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Wpisywanie tekstu

Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Aby szybko wpisać tekst, 

skorzystaj z klawiatury ekranowej.

• Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

• Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij opcji . 

Wybór metody wprowadzania tekstu

1. Na ekranie służącym do wpisywania tekstu przesuń palcem w dół od paska 

stanu, aby otworzyć panel powiadomień.

2. Dotknij opcji , aby wybrać metodę wpisywania tekstu.

 

Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij 

ikony na ekranie głównym. W sekcji Wszystkie dotknij opcji  

Język i wprowadzanie > Domyślna, aby wybrać metodę wpisywania 

tekstu. 
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Metoda wpisywania tekstu Huawei Swype

Przesuń palcem po literach, aby wprowadzić wyraz, na przykład 

„bay”.

Dotknij pozycji , aby przełączać się między wielkimi i małymi 

literami oraz blokadą wielkich liter (Caps Lock).

Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień.

Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry i symbole.

•Dotknij klawisza , aby wprowadzić spację. 

•Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wybrać inny język. 

Dotknij pozycji , aby użyć wprowadzania głosowego. 

•Dotknij klawisza , aby usunąć znak po lewej stronie kursora. 

•Dotknij klawisza i przytrzymaj go, aby szybko usunąć szereg 

znaków po lewej stronie kursora. 

2

3 4 5 6

1

7

1

2

3

4 +!=

5

PL

PL

6

7



15

Wpisywanie tekstu 

Wprowadzanie tekstu w systemie Android

•Dotknij klawisza , aby przełączyć tryby wprowadzania małych  

i wielkich liter.

•Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie klawisza , 

aby włączyć wprowadzanie samych wielkich liter.

Dotknij klawisza , aby wprowadzać cyfry i symbole.

•Dotknij pozycji , aby użyć wprowadzania głosowego. 

•Dotknij klawisza i przytrzymaj go, aby otworzyć menu Opcje 

wprowadzania. 

•Dotknij klawisza , aby wprowadzić spację. 

•Dotknij klawisza i przytrzymaj go, aby wybrać inną metodę 

wprowadzania. 

•Dotknij klawisza , aby wprowadzić kropkę. 

•Dotknij klawisza i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbole.

•Dotknij klawisza , aby usunąć znak po lewej stronie kursora. 

•Dotknij klawisza i przytrzymaj go, aby szybko usunąć szereg 

znaków po lewej stronie kursora. 
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Edycja tekstu

Naucz się zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać tekst w telefonie.

• Zaznaczanie tekstu: Dotknij i przytrzymaj tekst, aby wyświetlić . 

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 ekranu w miejscu, gdzie chcesz wstawić tekst, 

przeciągnij element , aby przesunąć punkt wstawiania, po czym dotknij 

pozycji Wklej, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst. 

Hello, huawei

Hello, huawei
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Personalizacja telefonu

Zmiana stylu ekranu głównego

Telefon może mieć ekran główny w stylu standardowym lub uproszczonym.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Styl ekranu głównego. 

3. Wybierz ustawienie Prosty lub Standard i dotknij pozycji ZASTOSUJ. 

Zmiana motywu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wybierz motyw i dotknij pozycji ZASTOSUJ.

Zmiana tapety

1. Na ekranie głównym dotknij pustego miejsca i przytrzymaj je,  

aby wyświetlić okno dialogowe Ustaw ekran główny. 

2. Dotknij pozycji Tapety. 

3. Na ekranie Tapeta można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Tapeta ekr. blokady, aby ustawić tapetę wyświetlaną  

na ekranie blokady telefonu.

•Dotknij pozycji Tapeta ekr. główneg.., aby ustawić tapetę ekranu 

głównego.

•Dotknij pozycji Zmiana losowa, aby tapeta ekranu głównego była 

automatycznie zmieniana w ustalonych odstępach czasu.
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Wybieranie dźwięków

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji 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.

4. Dotknij pozycji ZASTOSUJ. 

Zmiana rozmiaru czcionki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz. 

3. Dotknij pozycji Rozmiar czcionki i wybierz rozmiar czcionki.
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Połączenia

Inteligentne wybieranie numerów

Połączenie telefoniczne można wykonać, wprowadzając numer telefonu  

z klawiatury albo używając inteligentnego wybierania, które polega na 

szybkim wyszukiwaniu kontaktów przez wprowadzanie fragmentów ich nazw 

lub numerów.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wprowadź inicjały lub pierwsze litery nazwy kontaktu lub fragment 

numeru telefonu kontaktu. Zostanie wyświetlona lista dopasowanych 

kontaktów z pamięci telefonu i numerów z rejestru połączeń.

3. Z listy kontaktów wybierz ten, z którym chcesz nawiązać połączenie.

4. Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji . 
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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. 
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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 rozpocząć rozmowę trójstronną. 

Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój 

abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. 

Szczegółowych informacji udziela operator.

Aby wyświetlić klawiaturę telefonu, dotknij pozycji . 

Dotknij pozycji , aby użyć głośnika. 

Dotknij pozycji , aby zakończyć połączenie.

Dotknij pozycji , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie 

mikrofonu. 

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

rozmówcy

Aby można było odbierać połączenia od trzeciego rozmówcy, trzeba mieć 

aktywną 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. Za pomocą ikony  > można przełączać się między dwiema 

rozmowami.

Połączenia alarmowe

W nagłych wypadkach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez 

używania karty SIM. Jednak w tym celu telefon musi znajdować się w zasięgu 

sieci.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji .

 

Skuteczność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, 

warunków otoczenia, polityki operatorów oraz miejscowych norm i 

przepisów prawa. W nagłych wypadkach nigdy nie należy traktować 

telefonu jako jedynego środka komunikacji.
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Korzystanie z rejestru połączeń

W rejestrze połączeń są zapisywane wszystkie połączenia wybrane, odebrane 

i nieodebrane. 

Dodawanie kontaktu z rejestru połączeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wybierz numer w rejestrze połączeń, który chcesz dodać jako kontakt  

i dotknij pozycji .

3. Dotknij pozycji Utwórz nowy kontakt lub Zapisz w istniejącym kontakcie.

 

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

dotknąć pozycji Utwórz nowy kontakt lub Zapisz w istniejącym 

kontakcie. 

Opróżnianie rejestru połączeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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. 
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Kontakty

Tworzenie kontaktu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Utwórz nowy kontakt. 

3. Wybierz miejsce zapisu kontaktu. 

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

5. Dotknij pozycji ZAPISZ. 

Importowanie lub eksportowanie kontaktów

Ten telefon odczytuje wyłącznie pliki z danymi kontaktów w formacie vcf.  

Jest to standardowy format zapisu plików z danymi kontaktów. W plikach .vcf 

mogą znajdować się nazwiska, adresy, numery telefonu i inne dane. 

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Importuj kontakty > Pamięć. 

3. Zaznacz co najmniej jeden plik .vcf i dotknij pozycji OK. 

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Importuj kontakty > Karta SIM. 

3. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować lub dotknij pozycji 

WSZYSTKO, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji 

IMPORT. 
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Importowanie kontaktów z urządzenia Bluetooth

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Importuj kontakty > Inny telefon. 

3. Zaznacz opcję Obsługuje Bluetooth i dotknij pozycji DALEJ > DALEJ.  

 Telefon włączy funkcję Bluetooth i zacznie wyszukiwać inne urządzenia 

Bluetooth w zasięgu. 

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

Po powiązaniu obu urządzeń telefon automatycznie zaimportuje plik .vcf  

z drugiego urządzenia. 

Eksportowanie kontaktów do urządzenia pamięci 

masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

3. Dotknij pozycji Eksportuj. 

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

Aby wyświetlić wyeksportowany plik .vcf, otwórz aplikację Menedżer.... 

Domyślnie plik jest zapisywany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej 

telefonu. 

Eksportowanie kontaktów z karty SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > Import/Eksport > Eksportuj na kartę SIM. 

3. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować lub dotknij pozycji 

WSZYSTKO, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji 

EKSPORTUJ. 

4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji OK.
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Kopiowanie kontaktów

Kontakty można kopiować z karty SIM do pamięci telefonu i oraz z telefonu 

na kartę SIM. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > Ustawienia > Kopiuj kontakty i wybierz,  

skąd kontakty mają być skopiowane. 

3. Dotknij kontaktów do skopiowania lub dotknij pozycji WSZYSTKO,  

jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie kontakty. 

4. Dotknij pozycji KOPIUJ i wybierz, dokąd kontakty mają być wklejone. 

Wyszukiwanie kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów.

Scalanie kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > Ustawienia > Scal zduplikowane kontakty. 

3. Dotknij kontaktów, które chcesz scalić lub dotknij pozycji WSZYSTKO,  

aby zaznaczyć wszystkie kontakty do scalenia, a następnie opcji SCAL. 

 

Scalać można tylko powielone kontakty zapisane w pamięci telefonu. 
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Tworzenie grupy kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Ulubione dotknij pozycji  > Utwórz grupę. 

3. Wprowadź nazwę grupy kontaktów.

4. Dotknij pozycji Dodaj członków. 

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

WSZYSTKO, aby zaznaczyć wszystkie kontakty, a następnie pozycji DODAJ. 

6. Dotknij pozycji ZAPISZ. 

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do 

grupy kontaktów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Ulubione dotknij i przytrzymaj grupę kontaktów, do której chcesz 

zaadresować wiadomość i wybierz pozycję Wyślij wiadomość lub  

Wyślij e-mail z wyświetlonego menu.

 

Możesz także otworzyć grupę kontaktów i dotknąć pozycji ,  

aby wysłać SMS lub opcji , aby wysłać e-mail. @
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Wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .

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

W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. 

Wybierz kontakt. 

 

Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów. 

4. Wprowadź treść wiadomości.

5. Dotknij pozycji Wyślij.  

Wysyłanie wiadomości MMS

Możliwe naliczanie opłat za transfer danych. Szczegółowych informacji 

udziela operator. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji .

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

W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. 

Wybierz kontakt. 

 

Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów. 

4. Dotknij pozycji  > Dodaj temat i wpisz temat wiadomości.

5. Wprowadź treść wiadomości.
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6. Dotknij pozycji , wybierz typ załącznika i dołącz plik.

 

Aby dołączyć do wiadomości więcej niż jeden plik, dotknij pozycji Pokaz 

slajdów. Możesz dotknąć pozycji Usuń slajd, aby usunąć obecny pokaz 

slajdów. 

7. Dotknij pozycji Wyślij.  

Organizowanie wiadomości

Kopiowanie wiadomości na kartę SIM

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz skopiować i dotknij pozycji 

Kopiuj na kartę SIM. 

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu nie powoduje usunięcia 

wiadomości zapisanych na karcie SIM.

Przekazywanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

3. Następnie można wykonać poniższe czynności: 

•Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji 

Prześlij dalej. 

•Dotknij pozycji  > Prześlij dalej, aby przekazać wiele wiadomości 

równocześnie.

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

 

Dotknij pozycji , aby wybrać więcej kontaktów. 

5. Dotknij pozycji Wyślij.  
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Usuwanie wiadomości

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

aby wyświetlić odpowiedni wątek. 

3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji 

Usuń. 

 

Dotknij pozycji  > Usuń, aby usunąć wiele wiadomości równocześnie. 

Usuwanie wątku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na liście wątków wiadomości: 

•Dotknij i przytrzymaj wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji Usuń 

rozmowę. 

•Dotknij pozycji  > Usuń, aby usunąć wiele wątków równocześnie. 
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Przeglądarka

Przeglądanie stron internetowych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wprowadź adres witryny internetowej w polu tekstowym. Na ekranie  

w trakcie pisania będą wyświetlane pasujące adresy witryn. 

3. Dotknij witryny, którą chcesz wyświetlić.

Dodawanie zakładki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na ekranie Internet otwórz stronę internetową, do której zakładkę chcesz 

dodać. 

3. Dotknij pozycji  > Zapisz w zakładkach. 

4. Nadaj nazwę zakładce i dotknij pozycji OK.

Ustawianie strony głównej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > Ustawienia > Ogólne > Ustaw stronę główną. 

3. Z wyświetlonego menu opcji wybierz stronę, która ma być stroną główną. 

Czyszczenie historii przeglądarki

Aby zwiększyć ochronę prywatności, warto okresowo czyścić historię 

przeglądanych stron internetowych.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo. 

3. Dotknij pozycji Wyczyść historię, a następnie OK.
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Dodawanie konta e-mail typu POP3 lub IMAP
Podczas dodawania konta e-mail typu POP3 lub IMAP należy określić pewne 

parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Pozostałe 

3. Wprowadź ustawienia Adres e-mail i Hasło i dotknij opcji Dalej.

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

instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem  

i sprawdzi ustawienia. 

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

 

Aby dodać kolejne konta e-mail, dotknij pozycji  > Ustawienia > 

Dodaj konto na ekranie Odebrane. 

Dodawanie konta Exchange

Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft  

do obsługi wewnętrznej korespondencji w firmie. Niektórzy dostawcy usług 

e-mail oferują konta Exchange także osobom fizycznym i gospodarstwom 

domowym. 

Ustawienia pewnych parametrów konfiguracyjnych trzeba uzyskać  

od dostawcy usług e-mail.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Exchange.

3. Wprowadź ustawienia Adres e-mail, Nazwa domeny, Nazwa użytkownika  

i Hasło. Następnie dotknij pozycji Dalej.

4. Skonfiguruj ustawienia konta Exchange, postępując zgodnie  

z wyświetlanymi instrukcjami. System automatycznie nawiąże połączenie  

z serwerem i sprawdzi ustawienia. 

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

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

3. Dotknij pozycji . 

4. Wprowadź jednego lub więcej odbiorców. 

 

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

Poszczególne adresy należy oddzielać średnikami (;). 

5. Wpisz temat, a następnie treść wiadomości. Dotknij pozycji ,  

aby dodać ewentualne załączniki. 

6. Po skończeniu dotknij opcji , aby wysłać e-mail. 
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Odczytywanie wiadomości e-mail

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

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

4. Następnie można wykonać poniższe czynności: 

•Dotknij pozycji , aby wiadomość usunąć.

•Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć.

•Dotknij pozycji , aby odpowiedzieć wszystkim.

•Dotknij pozycji , aby wiadomość przekazać.

•Przesuń palcem w lewo, aby wrócić do poprzedniej wiadomości lub  

w prawo, aby przejść do następnej.

 

W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu 

połączenia sieciowego. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji  

 > Odśwież, aby odświeżyć skrzynkę odbiorczą.
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Aparat

Telefon obsługuje szereg sposobów wykonywania zdjęć na przykład sceneria, 

portret lub zdjęcia dynamiczne. Obsługiwane są też tryby inteligentny, 

elektronicznego makijażu, panoramy, sterowany dźwiękiem oraz serii zdjęć.

Ekran aparatu fotograficznego

Dotknij pozycji , aby przełączyć się na tryb wideo. 

•Dotknij pozycji , aby przełączyć się na tryb zdjęć. 

•Dotknij i przytrzymaj pozycję , aby wykonać serię zdjęć. 

Oderwij palec, by przestać. 

Dotknij miniatury, aby przeglądać zdjęcia i filmy.

•Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość 

obiektywu.

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

aby obraz oddalić. 

Dotknij pozycji , aby wybrać tryb pracy aparatu. 
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Wykonywanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wykadruj obraz na zdjęciu. Zaczekaj, aż aparat samoczynnie ustawi ostrość 

lub dotknij ekranu, aby wybrać punkt ostrości. Po ustawieniu ostrości 

ramka na środku ekranu zmieni kolor na zielony. 

3. Dotknij pozycji . 

Nagrywanie filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wykadruj obraz do nagrania w wizjerze.

3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.

4. Podczas nagrywania możesz dotknąć dowolnego obszaru lub obiektu,  

by ustawić ostrość.

 

Dotknij pozycji , aby wstrzymać chwilowo nagrywanie.

5. Dotknij pozycji , aby zatrzymać nagrywanie. 

Szybkie zdjęcie

Istnieje możliwość szybkiego wykonania zdjęcia bez uprzedniego 

odblokowania ekranu.

1. Kiedy ekran jest wyłączony albo zablokowany, skieruj aparat w stronę 

obiektu, który chcesz sfotografować.

2. Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk zmniejszenia głośności, aby wykonać 

szybkie zdjęcie.

Dotknij pozycji , aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej.

Dotknij pozycji , aby wybrać między aparatem przednim  

i tylnym. 

Dotknij pozycji , aby wyświetlić więcej opcji. 

6 A

7

8
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Seria zdjęć

Tryb serii zdjęć pozwala wykonać szereg dynamicznych obrazów i wybrać 

najlepsze ujęcia. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wykadruj obraz na zdjęciu. 

3. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją. Aparat wykona do 10 szybkich zdjęć. 

Zdjęcia można zatrzymać w dowolnej chwili, odrywając palec.

Zdjęcia panoramiczne

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb panoramiczny. 

3. Wykadruj obraz na zdjęciu. 

4. Dotknij pozycji , aby rozpocząć robienie zdjęć. 

5. Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać 

serię zdjęć. 

 

Nie przesuwaj aparatu zbyt szybko. Przy zbyt szybkim ruchu lub po 

przekroczeniu granic widoku panoramicznego wizjer przybierze kolor 

czerwony, co oznacza, że ujęcie nie zostało zapisane. 

6. Dotknij pozycji , aby zakończyć robienie zdjęć. Aparat automatycznie 

sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne.
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Zdjęcia z nagraniem audio

Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb zdjęć z nagraniem 

audio. 

3. Wykadruj obraz na zdjęciu. 

4. Dotknij pozycji , aby zrobić zdjęcie. Telefon nagra kilka sekund 

materiału dźwiękowego. Nagraj swoje przemyślenia związane z danym 

zdjęciem. 

Zdjęcia w trybie HDR

Zdjęcia wykonane w technice HDR (High Dynamic Range) charakteryzują  

się większą wyrazistością szczegółów w najjaśniejszych i najciemniejszych 

partiach obrazu, co zdecydowanie podnosi realizm zdjęć. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb HDR. 

3. Wykadruj obraz na zdjęciu. 

4. Dotknij pozycji . 

 

Aparat przedni nie obsługuje trybu HDR. 

Głosowe inicjowanie zdjęć

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji  > , aby przełączyć się na tryb głosowego 

sterowania aparatem. 

3. Wykadruj obraz na zdjęciu. Telefon wykona zdjęcie, gdy hałas otoczenia 

osiągnie określone natężenie. 
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Wykonywanie zdjęcia ze znakiem wodnym

Na zdjęciu można umieścić różne informacje jako znak wodny, na przykład 

godzinę, lokalizację lub informacje o pogodzie.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo na dole ekranu, aby wybrać znak 

wodny.

4. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego pozycję.

5. Wykadruj obraz na zdjęciu. 

6. Dotknij pozycji . 

Wybór rozdzielczości aparatu fotograficznego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na ekranie wizjera aparatu dotknij pozycji  > Aparat lub Film.

3. Dotknij pozycji Rozmiar zdjęcia lub Jakość filmu wideo. 

4. Wybierz rozdzielczość zdjęć i filmów.

Galeria

Wyświetlanie zdjęć i filmów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij albumu.

3. Dotknij zdjęcia lub filmu, aby obejrzeć go na pełnym ekranie.

 

Podczas wyświetlania zdjęcia można zbliżyć dwa palce na ekranie,  

aby pomniejszyć obraz lub rozsunąć palce, aby obraz powiększyć.
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Odtwarzanie pokazu slajdów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij albumu.

3. Dotknij pozycji  > Pokaz slajdów, aby wyświetlić pokaz slajdów ze zdjęć 

w albumie.

4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu.

Edycja zdjęć

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

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować.

3. Dotknij pozycji  > Edytuj. 

4. Wybierz metodę obróbki zdjęcia. 

5. Wybierz efekt specjalny i wykonuj instrukcje ekranowe w trakcie edycji 

zdjęcia.

6. Po skończeniu dotknij pozycji , aby zapisać zmiany.

Wysyłanie zdjęć i filmów

Chcesz pokazać innym swoje najlepsze ujęcia lub zabawną sztuczkę swojego 

psa? Bez trudu możesz wysłać zdjęcia i filmy przez e-mail, Bluetooth lub innym 

sposobem.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij albumu. 

3. Dotknij pozycji i wybierz metodę wysyłania z menu opcji. 

4. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać.

5. Dotknij pozycji UDOSTĘPNIJ i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać 

zdjęcie lub film. 
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Muzyka

Słuchanie muzyki

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wybierz kategorię.

3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć. 

4. Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu 

odtwarzania. 

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

okładką albumu i tekstem. 

Dotknij pozycji , aby dodać utwór do Ulubione. 

Dotknij pozycji , aby wybrać jeden z trybów odtwarzania 

(powtarzanie bieżącego utworu, powtarzanie listy, odtwarzanie 

losowe i odtwarzanie kolejnych). 
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Podczas odtwarzania utworu dotknij pozycji , aby wyjść z ekranu 

odtwarzania bez zatrzymywania utworu. Aby powrócić do ekranu 

odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego 

utworu. 

Tworzenie listy odtwarzania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

3. Dotknij pola tekstowego, aby podać nazwę listy odtwarzania i dotknij 

pozycji Zapisz. 

4. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij pozycji OK.

5. Wybierz utwory, które chcesz dodać.

6. Dotknij pozycji DODAJ. 

Odtwarzanie listy utworów

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Listy odtw.. 

3. Dotknij i przytrzymaj listę utworów, którą chcesz odtworzyć i dotknij 

pozycji Odtwórz. 

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

dotknij pozycji . 

•Dotknij pozycji , aby wrócić do poprzedniego utworu.

•Dotknij pozycji , aby przejść do następnego utworu.

W celu sterowania odtwarzaniem przeciągnij suwak.

Dotknij pozycji , aby wyświetlić menu opcji pozwalające 

wykonywać dodatkowe operacje.

4

5

6
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Wysyłanie utworu muzycznego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wybierz kategorię.

3. Na ekranie z listą utworów dotknij opcji  > Udostępnij. 

4. Wybierz utwór, który chcesz wysłać.

5. Dotknij pozycji UDOS.. 

6. Z wyświetlonego menu wybierz typ pliku.

7. Wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać 

utwór.
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Włączanie komórkowej transmisji danych

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Sieci komórkowe. 

3. Zaznacz pole wyboru Włącz przesył danych.

 

Kiedy dostęp do Internetu nie jest konieczny, wyłączaj komórkową 

transmisję danych, aby oszczędzać baterię i limit transmisji. 

Sieć Wi-Fi

Telefon może łączyć się z sieciami Wi-Fi. Sieci Wi-Fi mogą być też obecne  

w pewnych miejscach publicznych, jak lotniska lub biblioteki. Korzystanie z 

sieci Wi-Fi udostępnianej przez pewnych operatorów może powodować 

naliczanie opłat. Przed użyciem publicznego hotspotu Wi-Fi należy sprawdzić 

i zaakceptować cenniki danego operatora. 

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.

3. Dotknij pozycji Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich 

listę.

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

• Jeśli sieć jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast. 

• Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji 

Połącz. 
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Łączenie z siecią Wi-Fi z użyciem funkcji WPS

Metoda WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala szybko nawiązać połączenie  

z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wprowadzić kod PIN,  

aby połączyć telefon z routerem Wi-Fi obsługującym WPS. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć funkcję Wi-Fi.

3. Dotknij pozycji Wi-Fi. 

4. Dotknij pozycji  > Przycisk WPS i naciśnij przycisk WPS na routerze  

Wi-Fi. 

 

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi za pośrednictwem kodu PIN WPS, dotknij 

pozycji  > Podaj kod PIN protok. WPS. 

Punkt dostępu Wi-Fi

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

udostępniając im swoje łącze transmisji danych. 

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

2. W sekcji SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Więcej....

3. Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu. 

4. Zaznacz opcję 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. 

 

Dla bezpieczeństwa zalecany jest wybór trybu szyfrowania WPA2PSK.

7. Dotknij pozycji Zapisz. 

Na urządzeniu, którego chcesz używać, wyszukaj sieć Wi-Fi telefonu i nawiąż 

z nią połączenie. 
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Bluetooth

Telefon jest wyposażony w funkcję Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie 

połączeń z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth w celu 

bezprzewodowego przesyłania danych. Przy korzystaniu z łączności Bluetooth 

należy zachować odległość między urządzeniami nieprzekraczającą  

10 metrów. 

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć 

funkcję Bluetooth. Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, w pasku stanu 

widoczny jest symbol . 

 

Kiedy funkcja Bluetooth nie jest potrzebna, należy ją wyłączać,  

aby oszczędzać baterię. 

Wyszukiwanie i wiązanie innych urządzeń Bluetooth

Przed powiązaniem telefonu z innym urządzeniem należy włączyć funkcję 

Bluetooth. Wyświetlona zostanie nazwa telefonu. Zaznacz pole wyboru obok 

nazwy telefonu, aby określić swój telefon jako możliwy do wykrycia przez 

inne urządzenia Bluetooth. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth. Telefon zacznie wtedy 

wyszukiwać urządzenia Bluetooth w zasięgu.

3. Dotknij wybranego urządzenia na liście wykrytych urządzeń Bluetooth  

i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby powiązać  

je z telefonem. 
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Aby przerwać połączenie ze sparowanym urządzeniem Bluetooth, w sekcji 

POWIĄZANE URZĄDZENIA, dotknij opcji  > Rozłącz parę. 

 

Jeśli nie da się skonfigurować połączenia Bluetooth z innym 

urządzeniem, może ono nie być zgodne z telefonem. 

Wysyłanie pliku przez Bluetooth

Aby móc wymieniać dane z innym urządzeniem przez łącze Bluetooth, należy 

włączyć funkcję Bluetooth w obu urządzeniach, a następnie powiązać je  

ze sobą. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji  

Udostępnij > Bluetooth. 

3. Wybierz urządzenie. 

Odbieranie plików przez Bluetooth

Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno 

dialogowe Przesyłanie pliku. Dotknij pozycji Akceptuj, aby rozpocząć 

odbieranie pliku. Postęp w odbieraniu pliku można śledzić w panelu 

powiadomień. 

Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze bluetooth w aplikacji 

Menedżer plików. 
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Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń i bezpośrednie 

przesyłanie danych między nimi bez użycia zewnętrznego punktu 

dostępowego.

Łączenie dwóch urządzeń z użyciem funkcji Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi.

3. Na liście sieci Wi-Fi dotknij pozycji WI-FI DIRECT, aby wyszukać dostępne 

urządzenia. 

4. Wybierz urządzenie.

Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij i przytrzymaj plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji Udostępnij. 

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

4. Wybierz urządzenie. 

Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct

Telefon automatycznie odbiera pliki przesyłane przez Wi-Fi Direct.  

Postęp w odbieraniu pliku można śledzić w panelu powiadomień. 

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

Menedżer plików.
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Podłączanie telefonu do komputera

Tryb MTP

Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne (zdjęcia, muzykę i filmy) 

między telefonem a komputerem. Wymagany do tego jest 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.

3. Po zainstalowaniu sterownika otwórz nowy napęd i zacznij kopiować 

multimedia między komputerem i telefonem. Treści multimedialne  

z telefonu mogą być wyświetlane tylko w programie Windows Media 

Player.

Tryb nośnika pamięci USB

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

nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między kartą microSD  

a komputerem. 

1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. 

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

Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze.

3. Po zainstalowaniu sterownika komputer rozpozna telefon jako urządzenie 

pamięci masowej USB. Otwórz nowy napęd, aby przeglądać pliki na karcie 

microSD. 
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Tworzenie folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij pozycji  > Nowy folder. 

4. Nadaj nazwę folderowi i dotknij pozycji Zapisz. 

Wyszukiwanie plików

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij pozycji  > Szukaj. 

4. Wpisz całą nazwę pliku lub jej część. W trakcie pisania będą na bieżąco 

wyświetlane pasujące wyniki wyszukiwania. 

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij pozycji lub .

4. Dotknij pliku, który chcesz skopiować lub wyciąć i dotknij pozycji KOPIUJ 

lub WYTNIJ. 

5. Wybierz miejsce docelowe na wklejenie pliku i dotknij pozycji WKLEJ. 
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Pakowanie i rozpakowywanie plików

Pliki można pakować do archiwów typu .zip, aby zaoszczędzić miejsce  

w pamięci. Można też rozpakowywać zawartość archiwów typu .zip i .rar. 

1. Na ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij pozycji  > Skompresuj. 

4. Wybierz plik lub folder, które chcesz poddać kompresji i dotknij pozycji 

SKOMPRESUJ. 

5. Wybierz ścieżkę zapisu spakowanego pliku, nadaj mu nazwę i dotknij 

pozycji OK. 

Aby rozpakować plik, dotknij go i przytrzymaj i z wyświetlonego menu 

wybierz pozycję Wypakuj.

Zmiana nazwy pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij i przytrzymaj plik, którego nazwę chcesz zmienić i dotknij pozycji 

Zmień nazwę. 

4. Nazwij plik i dotknij pozycji OK.

Usuwanie pliku

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij pozycji . 

4. Wybierz plik, który chcesz usunąć i dotknij pozycji USUŃ.

5. Dotknij pozycji OK. 
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Tworzenie skrótu do pliku lub folderu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji Wewnętrzna lub Karta SD. 

3. Dotknij i przytrzymaj plik lub folder, do którego chcesz utworzyć skrót,  

a następnie wybierz z wyświetlonego menu opcji pozycję Skrót na pulpicie. 

Sprawdzanie stanu pamięci

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Lokalne dotknij pozycji  > Pamięć. 

3. Na ekranie Pamięć odczytaj łączną ilość miejsca i ilość wolnego miejsca  

w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie microSD.
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Zarządzanie aplikacjami

Pobieranie aplikacji

Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji. Można: 

• Pobierać aplikacje ze Play Store. 

• Pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki  

w telefonie. 

• Pobierać aplikacje za pomocą komputera i kopiować je na telefon. 

• Podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje przy użyciu aplikacji 

HiSuite lub innych aplikacji. 

Instalowanie aplikacji

 

Sklep Play Store powinien być podstawowym źródłem pobieranych 

aplikacji. Niektóre aplikacje pobierane z innych źródeł mogą być 

szkodliwe lub niezgodne z telefonem. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Kategorie dotknij pozycji Aplikacje. 

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

instrukcje na ekranie.

 

Podczas instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami, ustawiając 

uprawnienia, aby chronić dane w telefonie i prywatność.
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Wysyłanie aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz 

wysłać, aż u góry ekranu pojawi się ikona . 

2. Przeciągnij aplikację do ikony . 

3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz metodę udostępniania  

i wykonuj instrukcje ekranowe, by wysłać aplikację.

 

Nie można wysyłać aplikacji systemowych. 

Usuwanie zainstalowanej aplikacji

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Zarządzaj aplikacjami. 

3. Przesuń palcem do pozycji WSZYSTKIE i wybierz aplikację  

do odinstalowania. 

4. Dotknij pozycji Odinstaluj > OK. 

 

Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być usuwane.

Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji

Opróżniając pamięć podręczną aplikacji można zwolnić zajętą pamięć 

telefonu. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Zarządzaj aplikacjami. 

3. Przesuń zawartość ekranu do WSZYSTKIE i dotknij pozycji Wyczyść pamięć 

podręczną. 
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Optymalizowanie systemu

Skanowanie telefonu

Skanowanie telefonu to pełny test stanu urządzenia, pozwalający szybko 

zoptymalizować system.

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Skanuj lub Dotknij: skan..

Po zakończeniu skanowania należy wykonać instrukcje ekranowe i usunąć 

zbędne pliki, zoptymalizować system i zniwelować ewentualne zagrożenia.

Akcelerator telefonu

Jeśli telefon zaczyna pracować zbyt wolno, może to oznaczać,  

że uruchomionych jest zbyt wiele aplikacji zajmujących pamięć.  

Należy zoptymalizować system, korzystając z akceleratora. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Akcelerator tel.. 

3. Zaznacz zbędne aplikacje i dotknij pozycji ZAMKNIJ. 

Czyszczenie pamięci

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Czyszcz. pam.. 

3. Dotknij pozycji Skanowanie inteligentne i opróżnij pamięć w telefonie  

w oparciu o wyniki skanowania. 

 

Na ekranie Czyszczenie pamięci dotknij pozycji , aby telefon 

automatycznie czyścił pamięć podręczną codziennie, usuwał miniatury 

co miesiąc i ostrzegał, gdy wolna pamięć zacznie się wyczerpywać.
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Menedżer zasilania

Włączanie trybu oszczędzania energii

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Oszcz. energii. 

3. Na ekranie Oszcz. energii można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij opcji Normalny, aby włączyć tryb normalny. 

•Dotknij pozycji Inteligentny, aby włączyć tryb inteligentny, w którym 

telefon oszczędza energię, pozwalając przy tym korzystać z wszystkich 

funkcji. 

•Dotknij opcji Intensywne oszczędzanie energii, aby uaktywnić tryb  

ultra-oszczędny. W tym trybie można korzystać wyłącznie z klawiatury 

telefonu, wiadomości i listy kontaktów.

Optymalizowanie planu zasilania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Oszczędzanie energii. 

3. Dotknij pozycji Monitoring zasilania i ręcznie zoptymalizuj plan zasilania  

w oparciu wyniki skanowania. 
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Ochrona przed nękaniem

Ochrona przed nękaniem

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji Ochr. przed nękaniem. 

3. Na ekranie Ochr. przed nękaniem można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Połączenia lub Wiadom., aby wyświetlić zablokowane 

połączenia i wiadomości. 

•Dotknij pozycji Czarna lista > DODAJ KONTAKTY, aby wpisać numer  

na czarną listę. 

 

Na ekranie Ochrona przed nękaniem dotknij pozycji , aby włączyć  

lub wyłączyć filtr chroniący przed nękaniem i powiadomienia  

o zatrzymanych wiadomościach i połączeniach.

Menedżer powiadomień

Niektóre aplikacje mogą przysyłać na telefon rozmaite powiadomienia. 

Menedżer powiadomień pozwala ustalić reguły ograniczające, aby uniknąć 

otrzymywania zbędnych powiadomień. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Przesuń palcem po ekranie w lewo i dotknij pozycji Menedżer 

powiadomień. 

3. Na ekranie Menedżer powiadomień można wykonać następujące 

czynności: 

•Dotknij pozycji Reguły, aby wyświetlić listę aplikacji, które mogą 

umieszczać powiadomienia w panelu powiadomień i ustalić poziomy 

uprawnień aplikacji w tym względzie. 

•Dotknij pozycji Rejestr, aby wyświetlić zablokowane powiadomienia.
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Kopia zapasowa, przywracanie 

i aktualizacja

Kopia zapasowa danych w lokalnej pamięci 

masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Zarządz. > .

2. Dotknij pozycji Nowa kopia zapasowa. 

3. Wybierz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć i wykonuj 

instrukcje na ekranie. 

Domyślnie kopie plików są tworzone w folderze HuaweiBackup w aplikacji 

Menedżer.... 

 

Zaszyfrowane pliki kopii zapasowej można przywracać aplikacją Kopia 

zapasowa w wersji 3.2.26 lub późniejszej. Aby sprawdzić numer 

posiadanej wersji, otwórz aplikację Kopia zapasowa i dotknij pozycji  

 > Ustawienia > Informacje.
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Przywracanie danych z lokalnej pamięci 

masowej

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Zarządz. > . 

2. Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić. Jako wskazówka 

może posłużyć data i godzina wykonania kopii zapasowej. 

3. Jeśli plik kopii zapasowej był zaszyfrowany, podaj hasło na wezwanie  

i dotknij pozycji OK. 

4. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji PRZYWRÓĆ. 

Przywracanie ustawień fabrycznych

 

Przywrócenie fabrycznych ustawień telefonu powoduje usunięcie 

wszystkich danych osobistych z pamięci. Usuwane są dane kont, 

ustawienia systemu i aplikacji oraz pobrane aplikacje. Przed 

przywróceniem ustawień fabrycznych należy sporządzić kopię zapasową 

ważnych danych z telefonu. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

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

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

Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne, a telefon uruchomi się 

ponownie.
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Aktualizacja online

Co pewien czas w Internecie będą dostępne aktualizacje oprogramowania 

telefonu. Gdy aktualizacje będą dostępne, w telefonie pojawi się o tym 

powiadomienie. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić,  

czy w telefonie jest dość wolnej pamięci na pakiet aktualizacyjny.

 

•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.

Aby zaktualizować telefon ręcznie, przejdź do ekranu głównego, dotknij 

pozycji  > Aktualizacje > Aktualizacje systemowe > Aktualizuj on-line,  

aby sprawdzić dostępność aktualizacji i wykonuj instrukcje na ekranie. 
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Kalendarz

Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem  

i śledzić ważne wydarzenia. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje  

o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia  

o urodzinach. 

Tworzenie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Dotknij pozycji . 

3. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, termin, miejsce i częstotliwość.

4. Dotknij pozycji ZAPISZ. 

Przeglądanie zdarzeń

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Za pomocą kart w górnej części ekranu można przełączać się między 

widokami dnia, tygodnia, miesiąca, roku i planu zadań. Widok planu zadań 

zawiera wszystkie zdarzenia zdefiniowane w kalendarzu. 

Wysyłanie zdarzenia

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Wybierz zdarzenie, które chcesz wysłać. 

3. Dotknij pozycji , aby udostępnić zdarzenie przez Bluetooth, e-mail  

lub innymi metodami. 
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Zegar

Zegar pozwala poznać aktualną godzinę w dowolnym miejscu świata, używać 

stopera lub licznika czasu, a także ustawiać alarm, który rano nas obudzi.

Alarm

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Alarm można wykonać następujące czynności: 

•Dodać alarm: Dotknij pozycji i ustal godzinę alarmu, sygnał 

dźwiękowy, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Dotknij pozycji 

GOTOWE. 

•Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika z prawej strony 

alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć. 

•Konfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji i wybierz długość 

drzemki, czy alarm będzie słyszalny w trybie wyciszenia oraz jaka będzie 

funkcja przycisków głośności. 

•Usuwanie alarmu: Dotknij pozycji , wybierz alarm, który chcesz 

usunąć i dotknij pozycji USUŃ. 

Zegar światowy

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Zegary można wykonać następujące czynności: 

•Dodawanie miasta: Dotknij pozycji , aby wprowadzić nazwę miasta 

lub wybierz miasto z listy i dotknij go, aby je dodać. 

•Ustawianie strefy czasowej: Dotknij pozycji , aby określić macierzystą 

strefę czasową oraz systemową datę i godzinę. 

•Usuwanie miasta: Dotknij pozycji , wybierz miasto, które chcesz 

usunąć i dotknij pozycji USUŃ. 
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Stoper

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na karcie Stoper dotknij pozycji Start, aby rozpocząć odliczanie. 

3. Dotknij pozycji Okrążenie, aby zarejestrować kilka czasów. 

4. Dotknij pozycji Zatrzymaj, aby zatrzymać stoper. 

Dotknij pozycji Resetuj, aby wyczyścić listę czasów. 

Minutnik

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. Na karcie Minutnik obróć kołem, aby ustawić długość odliczania czasu  

lub dotknij odpowiedniej opcji, aby szybko wybrać jeden z czasów. 

 

Dotknij pozycji , aby ustawić dźwięk minutnika.

3. Po skończeniu dotknij pozycji Start, aby uruchomić odliczanie. 

4. Po zakończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i rozpocznie odliczanie 

ponad limit. Dotknij pozycji Zamknij, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować 

licznik. 

 

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

Pogoda

Aplikacja Pogoda dostarcza aktualnych informacji o pogodzie we wszystkich 

miastach na świecie. Informacje o pogodzie można także udostępniać 

członkom rodziny i znajomym. 

 

Przed użyciem aplikacji Pogoda należy włączyć funkcję GPS telefonu oraz 

usługę transmisji danych. 
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Dodawanie miasta

W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie 

rzeczywistym. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > .

2. Dotknij pozycji  > . 

3. Wprowadź nazwę miasta. Wyświetlone zostaną miasta o pasujących 

nazwach. 

4. Wybierz miasto, które chcesz dodać.

 

Oprócz aktualnego miasta można wybrać maksymalnie dziewięć innych 

miast. 

Ustalanie miasta domyślnego

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > .

2. Dotknij pozycji . 

3. Dotknij pozycji na prawo przy nazwie miasta, które ma być domyślne.

 

Aby zmienić kolejność miast na liście, dotknij pozycji  > Uporządkuj 

miasta.

Aktualizowanie informacji o pogodzie

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > .

2. Przesuń zawartość ekranu w lewo lub w prawo, aby odszukać miasto, 

którego prognozę chcesz zaktualizować.

3. Dotknij opcji , aby zaktualizować prognozę.

 

Za pomocą opcji Pogoda można też włączyć automatyczne 

aktualizowanie prognozy. Dotknij ikony  > Ustawienia, włącz opcję 

Automatyczna aktualizacja i określ ustawienie Częstotliwość aktualizacji. 

Prognoza będzie automatycznie aktualizowana w podanych odstępach 

czasu.
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Włączanie i wyłączanie trybu samolotowego

 

Wysyłanie i odbieranie sygnałów radiowych przez telefon może zakłócić 

działanie urządzeń pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon 

wyłączyć lub przełączyć w tryb samolotowy, zgodnie z zaleceniami 

załogi. W trybie samolotowym funkcje łączności bezprzewodowej 

telefonu zostają wyłączone, ale nadal można słuchać muzyki  

lub korzystać z gier. 

Do włączenia lub wyłączenia trybu Tryb samol. można użyć jednego  

z poniższych sposobów: 

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

• Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji . W sekcji 

Wszystkie dotknij pozycji Tryb samol.. 

Kiedy tryb samolotowy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol 

.

Regulacja jasności ekranu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz. 

3. Dotknij pozycji Jasność ekranu. 

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

 

Można także przesunąć palcem w dół z paska stanu, aby otworzyć panel 

powiadomień i dostosować jasność ekranu za pomocą dostępnego tam 

przełącznika. 
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Modyfikowanie ustawień dźwięków

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Dźwięk. 

3. Na ekranie Dźwięk można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Głośność i przeciągnij suwaki, aby określić głośność 

muzyki, dzwonka, powiadomień, alarmów, rozmów itp. 

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

•Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Wibracja w trybie cichym,  

aby określić, czy w trybie cichym telefon ma wibrować. 

•Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Wibracje i dzwonek,  

aby określić, telefon ma wibrować sygnalizując połączenie przychodzące.

•Dotknij pozycji Dzwonek telefonu, aby wybrać dźwięk dzwonka.

•Dotknij pozycji Domyślny dźwięk powiadomienia, aby ustawić dźwięk 

powiadomienia. 

•Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru w sekcji SYSTEM, aby włączyć 

lub wyłączyć dźwięk lub wibracje sygnalizujące blokowanie ekranu, 

wykonanie zdjęcia ekranu, wybranie numeru itp.
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Zmiana ustawień wyświetlania

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz. 

3. Na ekranie Wyświetlacz można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Jasność ekranu, aby ustawić jasność ekranu. 

•Dotknij pozycji Tapeta, aby określić tapety dla ekranu blokady i ekranu 

głównego.

•Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Autoobracanie ekranu,  

aby włączyć lub wyłączyć funkcję auto-obracania ekranu. Kiedy ta funkcja 

jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana 

zależnie od sposobu trzymania telefonu przy takich czynnościach,  

jak przeglądanie stron internetowych i zdjęć lub pisanie wiadomości. 

•Dotknij opcji Uśpienie, aby ustalić limit czasu bezczynności. Gdy telefon 

pozostaje nieużywany przez podany tu czas, jego ekran będzie 

automatycznie blokowany w celu oszczędzania energii. 

•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 Rozmiar czcionki, aby zmienić wielkość czcionki 

ekranowej.
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Włączanie i wyłączanie trybu Nie 

przeszkadzać

Kiedy musimy skupić się na ważnych sprawach i nie chcemy być rozpraszani, 

można włączyć tryb Nie przeszkadzać. W trybie Nie przeszkadzać telefon 

będzie sygnalizować wyłącznie połączenia od wyznaczonych kontaktów.  

Inne połączenia będą odrzucane, a sygnały wiadomości i innych powiadomień 

będą wyciszone. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Nie przeszkadzać. 

3. Na ekranie Nie przeszkadzać można wykonać następujące czynności: 

•Dotknij pozycji Włącz, aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać. 

Kiedy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, w pasku stanu widoczny jest 

symbol . 

•Dotknij pozycji Zaplanowane, aby zaplanować czas, przez jaki tryb Nie 

przeszkadzać będzie aktywny. 

•Dotknij pozycji Upoważnione kontakty, aby wybrać kontakty, od których 

połączenia mają być przyjmowane nawet w trybie Nie przeszkadzać. 

•Dotknij pozycji Połączenia ponowne, aby włączyć lub wyłączyć funkcję 

połączeń ponawianych. Kiedy funkcja połączeń ponawianych jest 

włączona, drugie połączenia z tego samego numeru otrzymane w ciągu 

3 minut po pierwszym nie będzie już wyciszone. 
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Ustawianie daty i godziny

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Data i czas. 

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

•Zaznacz pola wyboru Automatyczna data i czas i Auto strefa czasowa,  

aby synchronizować datę i godzinę z czasem sieci. 

•Zaznacz pola wyboru Automatyczna data i czas i Auto strefa czasowa,  

aby ręcznie ustawić datę, godzinę i strefę czasową. 

•Zaznacz lub wyczyść pole wyboru przy opcji Format 24-godzinny, 

wybierając między 24- a 12-godzinnym formatem godziny.

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

Zmiana języka systemu

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Język, klawiatura, głos. 

3. Dotknij pozycji Język. 

4. Wybierz język. 
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Ustalanie kodu PIN karty SIM

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) jest zawsze dołączany do karty SIM, 

umożliwiając ochronę danych w telefonie. Jeśli włączono blokadę karty SIM, 

kod PIN musi być wprowadzany przy każdym uruchomieniu telefonu. 

Przed wykonaniem poniższych operacji należy uzyskać od operatora kod PIN 

do posiadanej karty SIM. 

1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji .

2. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. 

3. Dotknij pozycji Ustaw blokadę SIM. 

4. Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM.

5. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji OK.

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

 

Karta SIM ma zdefiniowany limit określający, ile razy kolejno można 

wprowadzić nieprawidłowy kod PIN. Po przekroczeniu tego limitu należy 

wprowadzić kod odblokowujący PIN (PUK), udostępniany przez 

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. 
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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Wszelkie prawa 

zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji  
w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej 

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

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie 

chronione prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. 

Klienci nie mogą w żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, 

dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii 

wstecznej, dzierżawić, cedować ani udzielać podlicencji tego oprogramowania, 

chyba że ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące przepisy lub 

działania takie są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich  
w ramach licencji.

Znaki towarowe i zezwolenia

,  i  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Huawei 

Technologies Co., Ltd.

Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

LTE jest znakiem towarowym ETSI.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth 

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

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

niniejszej instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.

Uwaga

Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie 

zależą od zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci 

lokalnej, dlatego mogą nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez 

operatorów sieci lokalnej lub dostawców usług sieciowych.

Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi 

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

bądź specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 

powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.

Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych

Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz  
z tym urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego 

też firma Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego 

oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia 

wsparcia klientom, którzy korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców 

zewnętrznych, ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego 

oprogramowania i aplikacji.

Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane 

lub zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności 

żadnej treści lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi  
za pośrednictwem sieci lub urządzeń transmisji danych znajdujących się poza 

kontrolą firmy Huawei. W największym zakresie dopuszczalnym przez 

obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma Huawei nie będzie ponosić 

odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za usługi 

udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie  
lub zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.

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

jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie  
lub załadowanych bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek 

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

Klienci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie efekty, w tym niezgodność między 

oprogramowaniem a tym produktem, wynikające z zainstalowania 

oprogramowania lub pobrania prac dostawców zewnętrznych.

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

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

obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę 

Android lub może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. 

Firma Huawei nie przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego  
z taką zgodnością i wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi 

kwestiami.
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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.

Przepisy importowe i eksportowe

Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych  
i importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń 

rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź 

importowanie urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także 

oprogramowania i zawartych w nim danych technicznych.

Polityka prywatności

Aby lepiej zrozumieć, jak chronimy Twoje dane osobowe, prosimy zapoznać się  
z naszą polityką prywatności pod adresem  

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

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


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

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 Y550-L01, HUAWEI Y550-L02, HUAWEI Y550-L03
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