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Należy przeczytać przed rozpoczęciem 
korzystania

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem

Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu komórkowego należy uważnie 
przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności.

Chociaż urządzenie to jest wytrzymałe, nie należy go uderzać, rzucać nim, upuszczać, 
zgniatać, wyginać ani nakłuwać.

Należy unikać korzystania z telefonu komórkowego w wilgotnym środowisku, np. 
w łazience. Chronić telefon przed przypadkowym zamoczeniem lub zanurzeniem 
w cieczach.

Nie włączać telefonu komórkowego w miejscach, w których jest to zabronione lub 
w których może on spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Nie korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu.

Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki 
medycznej. Wyłączać telefon komórkowy w pobliżu aparatury medycznej.

Wyłączać telefon komórkowy na pokładzie samolotów. Telefon może powodować 
zakłócenia aparatury kontrolnej samolotu.

Wyłączać telefon komórkowy w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych. 
Telefon może wpływać na działanie tych urządzeń.

Nie próbować rozmontowywać telefonu komórkowego ani jego akcesoriów. 
Konserwację i naprawę tego telefonu mogą wykonywać tylko wykwalifikowane 
osoby.

Nie umieszczać telefonu komórkowego ani jego akcesoriów w miejscach z silnym 
polem magnetycznym.

Nie umieszczać w pobliżu telefonu komórkowego magnetycznych nośników pamięci. 
Promieniowanie telefonu może wymazać zapisane na nich informacje.

Nie umieszczać telefonu komórkowego w miejscach o wysokiej temperaturze ani 
w miejscach zawierających gazy palne, takich jak np. stacje benzynowe.

Chronić telefon komórkowy i jego akcesoria przed małymi dziećmi. Nie zezwalać 
dzieciom na korzystanie z telefonu komórkowego bez nadzoru.

Używać tylko zatwierdzonych baterii i ładowarek, aby uniknąć ryzyka eksplozji.

Przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących używania urządzeń 
bezprzewodowych. Podczas korzystania z urządzenia bezprzewodowego respektować 
prawa i prywatność innych osób.

Nie używać telefonu komórkowego w samolotach, szpitalach na stacjach 
benzynowych ani w warsztatach samochodowych.

W przypadku pacjentów z implantami (stymulator serca, dozownik insuliny itd.) 
trzymać telefon komórkowy w odległości 15 cm od implantu, a podczas rozmowy 
trzymać go po stronie przeciwnej do miejsca wszczepienia implantu.

Podczas korzystania z kabla USB dokładnie przestrzegać odpowiednich zaleceń 
podanych w tej instrukcji. W przeciwnym wypadku telefon komórkowy lub 
komputer PC może ulec uszkodzeniu.



Uwagi prawne
© 2015 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich odnośne logotypy, elementy graficzne 
„Caterpillar Yellow” oraz „Power Edge”, jak również identyfikacja wizualna firmy 
i produktu wykorzystane w niniejszym dokumencie są znakami handlowymi firmy 
Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia.

Bullitt Mobile Ltd jest licencjobiorcą Caterpillar Inc.

Znaki handlowe Bullitt Mobile Ltd. oraz innych stron trzecich są własnością 
odpowiednich właścicieli.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani transmitowana 
w jakiejkolwiek postaci i za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniego 
pisemnego zezwolenia firmy Caterpillar Inc.

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, może zawierać oprogramowanie 
chronione prawem autorskim i prawami licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden 
sposób reprodukować, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, demontować, 
odszyfrowywać, wyodrębniać, stosować inżynierii odwrotnej, wypożyczać, przydzielać 
ani sublicencjonować wymienionego oprogramowania i sprzętu, chyba że takie 
ograniczenia są zabronione przez odpowiednie prawo lub takie działania są dozwolone 
przez odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencji.

Uwaga
Niektóre opisane tu funkcje tego produktu i jego akcesoriów zależą od 
zainstalowanego oprogramowania, przepustowości i ustawień lokalnej sieci, więc 
mogą być nieaktywne lub ograniczone przez lokalnego operatora sieci lub dostawcę 
usług sieciowych. Dlatego zawarte tu opisy mogą nie odpowiadać dokładnie 
zakupionemu produktowi lub jego akcesoriom.

Producent zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji informacji i specyfikacji 
podanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Producent nie jest odpowiedzialny za legalność ani jakość jakichkolwiek produktów, 
które mogą być za pomocą tego telefonu komórkowego przekazywane lub 
pobierane, w tym, lecz nie tylko — tekstów, obrazów, utworów muzycznych, 
filmów i dodatkowego oprogramowania chronionych prawem autorskim. Wszelkie 
konsekwencje wynikłe z instalacji lub użytkowania na tym telefonie komórkowym 
wymienionych produktów ponosi użytkownik.

BEZ GWARANCJI
Treść niniejszej instrukcji jest podana w stanie takim, w jakim jest. Z wyjątkiem 
wymaganej przez odpowiednie prawo nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja ani 
jawna, ani domniemana, w tym, lecz nie tylko, domniemana gwarancja przydatności 
handlowej lub do określonego celu, odnośnie do dokładności, niezawodności lub 
treści niniejszej instrukcji.

W żadnym wypadku, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, 
producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, uboczne, specjalne 
lub wynikowe szkody, utratę zarobków, dochodów, danych, utratę wartości 
przedsiębiorstwa lub oczekiwanych oszczędności.

Przepisy dotyczące importu i eksportu
Klient musi przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów i regulacji eksportowych 
lub importowych i musi uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia rządowe i licencje, 
aby eksportować, reeksportować lub importować produkt wymieniony w niniejszej 
instrukcji, w tym oprogramowanie i dane techniczne.
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Zapraszamy do smartfona Cat® S30
Smartfon S30 4G został zaprojektowany do użytku na zewnątrz i ma właściwości, które 
pozwalają korzystać z niego w trudnych warunkach. Posiada certyfikat zgodności z najwyższą 
branżową normą IP68; jest wodoszczelny, a ekranu można dotykać nawet mokrymi palcami. 
Ponadto jest wyposażony w doskonałej jakości szkło odporne na zarysowania i przetrwa 
upadek z wysokości do 1,8 m. Jest wyposażony w czterordzeniowy procesor (1,1 GHz) 
i system operacyjny Android™ 5.1 Lollipop z dostępem do usługi Google Play™, a wydajność 
i bezpieczeństwo są na najwyższym poziomie. Wytrzymałą konstrukcję smartfona S30 
uzupełniają aplikacje zwiększające wydajność i pozwalające cieszyć się między innymi 
przeglądaniem Internetu, obsługą wiadomości i muzyką dzięki baterii o dużej pojemności 
i możliwości rozszerzenia pamięci do 64 GB.

Poznaj funkcje swojego nowego telefonu komórkowego 

Telefon w skrócie

Najważniejsze funkcje na wyciągnięcie palca

Przycisk zasilania • Naciśnij, aby włączyć telefon.     
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć menu opcji.    
• Naciśnij, aby zablokować lub wybudzić ekran, gdy telefon jest włączony.

Przycisk Ekranu 
głównego

• Naciśnij w dowolnym momencie, aby wyświetlić Ekran główny. 
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Ekranu głównego spowoduje 

wyświetlenie ikony Google™. Jeśli dotkniesz tej ikony na wyświetlaczu, 
zostanie uruchomiona wyszukiwarka Google lub usługa Google Now™. 

Przycisk ostatnio 
używanych aplikacji

Naciśnij go, aby zobaczyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Przycisk Wstecz • Naciśnij, aby wyświetlić poprzednio używany ekran. 
• Służy do zamknięcia klawiatury ekranowej.

Przyciski głośności/
aparatu 

Kiedy aplikacja do obsługi aparatu jest otwarta, naciśnij przyciski głośności/
aparatu, aby błyskawicznie robić zdjęcia. Przyciski głośności/aparatu mają także 
inne funkcje, gdy aplikacja do obsługi aparatu nie jest używana.
• Głośność – naciśnij przycisk Zwiększania głośności ( ), aby pogłośnić, 

lub przycisk Zmniejszania głośności ( ), aby przyciszyć. 
• Zrzut ekranu – naciśnij jednocześnie przyciski Zasilania + Zmniejszania 

głośności ( + ).

1.  Aparat przedni

2. Wkładka uszna

3. Aparat tylny

4. Mikrofon/głośnik

5. Lampa błyskowa LED

6. Gniazdo karty micro SD

7. Gniazdo karty nano SIM

8. Przyciski głośności/aparatu 

9. Gniazdo słuchawek

10. Przycisk Wstecz 

11.  Przycisk ostatnio 
używanych aplikacji 

12. Przycisk Ekranu głównego

13. Przycisk programowalny

14. Przycisk zasilania

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z TYŁU
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Pierwsze kroki z nowym telefonem komórkowym

Instalacja karty pamięci

1.  Otwórz pokrywę gniazda karty micro SD.

2.  Włóż kartę micro SD jak pokazano na rysunku.

 

Uwaga: 

 • wkładając kartę micro SD, pamiętaj aby styki koloru złotego były skierowane do góry. Wsuń kartę 
całkowicie, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, oznaczające, że karta została bezpiecznie 
zablokowana.  

 • aby wyjąć kartę micro SD, naciśnij jej krawędź, a następnie wysuń kartę.

 • nie używaj siły do wyjmowania lub wkładania karty micro SD, ponieważ może to doprowadzić 
do uszkodzenia karty lub gniazda.

Instalacja karty/kart nano SIM

1.  Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.

2.  Wysuń uchwyt karty SIM. 
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3.  Włóż kartę (karty) nano SIM do uchwytu karty SIM zgodnie z instrukcją.

4.  Wsuń uchwyt karty SIM do gniazda.

Uwaga: 

 • wkładając karty nano SIM do uchwytu, pamiętaj, aby ich styki w kolorze złotym były skierowane 
do góry. Następnie wsuń uchwyt do gniazda, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie oznaczające 
zablokowanie uchwytu.

 • aby wyjąć kartę (karty) nano SIM, krótko naciśnij uchwyt, a następnie zwolnij i wysuń go. Wyjmij 
karty nano SIM.

Ładowanie baterii 

Smartfon S30 ma wbudowaną baterię. Aby naładować baterię: 

1.  Podłącz do ładowarki przewód USB dostarczany w opakowaniu sprzedażowym. 

Uwaga: 

należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę Cat®. 
Niezatwierdzone wyposażenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub eksplozji baterii.

2.  Otwórz pokrywę portu USB. Podłącz przewód USB do portu USB w telefonie.

Uwaga: 

pamiętaj, aby nie używać zbyt dużej siły podczas podłączania przewodu.

Pamiętaj o włożeniu wtyczki odpowiednią stroną. Podjęcia próby podłączenia wtyczki niewłaściwą 
stroną może spowodować jej uszkodzenie; takie przypadki nie są objęte gwarancją.

3.  Podłącz przewód USB do odpowiedniej wtyczki AC, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka 
ściennego. 

4.  Po zakończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę z urządzenia, a następnie odłączyć 
ładowarkę od sieci. 

Uwaga: 

jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, ikona ładowania może pojawić się na ekranie dopiero 
po kilku minutach.
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Ważna informacja o baterii 

Jeżeli bateria nie była używana przez dłuższy czas, włączenie telefonu i korzystanie z niego 
może nie być możliwe natychmiast po rozpoczęciu ładowania baterii. Po podłączeniu telefonu 
do ładowarki zaczekaj kilka minut, zanim go włączysz. W tym czasie na ekranie może nie być 
widoczna animacja oznaczająca ładowanie.

Czas potrzebny do naładowania baterii zależy od jej wieku i temperatury otoczenia. 

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, telefon emituje alert i wyświetla powiadomienie. 
Gdy bateria jest bliska całkowitego wyładowania, telefon wyłączy się automatycznie.

Włączanie i wyłączanie telefonu 

Włączanie telefonu

Naciśnij przycisk Zasilania ( ). 
Po pierwszym uruchomieniu telefonu zostanie wyświetlony ekran powitalny. Wybierz 
preferowany język i dotknij ikony Start, aby kontynuować konfigurację urządzenia.

Uwaga: 

jeżeli karta SIM jest chroniona kodem PIN, trzeba będzie wpisać ten kod, aby wyświetlić ekran 
powitalny. Do skonfigurowania urządzenia konieczne jest połączenie Wi-Fi lub danych komórkowych. 

Następnym krokiem jest zalogowanie się przy użyciu posiadanego konta Google lub utworzenie 
nowego konta.

Uwaga: 

możesz pominąć etap konfiguracji konta i wykonać go innym razem. Konto Google jest konieczne 
do korzystania z niektórych usług Google oferowanych w urządzeniu. 

Wyłączanie telefonu 

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania, aby otworzyć menu opcji telefonu.

2.  Dotknij Wyłącz. 

Informacje o Ekranie głównym

Po zalogowaniu się lub włączeniu telefonu zostanie wyświetlony Ekran główny. Ekran główny 
to punkt startowy, z którego masz dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.  Są tu widoczne 
ikony aplikacji, widżety i inne funkcje. Ekran główny można dostosować do własnych potrzeb, 
wybierając dowolną tapetę i elementy, które będą na nim widoczne.

Na Ekranie głównym znajduje się ikona uruchamiania ( ). Dotknij jej, aby wyświetlić 
i uruchomić zainstalowane aplikacje.

Uwaga: 

jeżeli długo przytrzymasz puste miejsce na Ekranie głównym, zostaną wyświetlone skróty do tapet, 
widżetów i ustawień.
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Korzystanie z ekranu dotykowego 

Obsługa ekranu dotykowego 

Dotknij: za pomocą dotknięcia palcem możesz wybierać elementy, potwierdzać dokonany 
wybór lub uruchamiać aplikacje. 

Dotknij i przytrzymaj: dotknij elementu palcem i nie puszczaj, dopóki telefon nie zareaguje. 
Na przykład, aby otworzyć menu opcji aktywnego ekranu, dotknij ekranu i przytrzymaj, 
aż zostanie wyświetlone menu. 

Przesuń: możesz przesuwać palcem po ekranie w pionie i poziomie. Na przykład przesuń 
w lewo lub w prawo, aby przełączać między zdjęciami. 

Przeciągnij: dotknij wybranego elementu palcem i przytrzymaj. Następnie przeciągnij do innego 
miejsca na ekranie. Możesz przeciągać ikony, aby je przesuwać lub usuwać. 

Obracanie wyświetlaczem

Orientacja większości ekranów zmieni się, gdy obrócisz telefon z pionu do poziomu i na 
odwrót. Zobacz str. 33.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu 

Blokowanie ekranu 

Gdy telefon jest włączony, naciśnij przycisk Zasilania na ekranie blokady. Gdy ekran jest 
zablokowany, możesz odbierać połączenia i wiadomości. 

Jeśli przez chwilę nie będziesz korzystać z telefonu, blokada ekranu włączy się automatycznie. 

Odblokowywanie ekranu 

Naciśnij klawisz Zasilania, aby wybudzić ekran. Następnie przeciągnij ikonę blokady ( ) 
do środka ekranu, aby go odblokować.

Aby użyć funkcji aparatu bezpośrednio z zablokowanego ekranu, przeciągnij ikonę aparatu ( ) 
w lewo; spowoduje to uruchomienie aplikacji Aparat.

Aby skorzystać z funkcji telefonu bezpośrednio z zablokowanego ekranu, przeciągnij ikonę 
telefonu ( ) w prawo; spowoduje to włączenie aplikacji Telefon.

Uwaga: 

jeśli został skonfigurowany ekran blokady, zostanie wyświetlony monit o odblokowanie ekranu. 
Szczegółowe informacje znajdują się w części „Zabezpieczanie telefonu ekranem blokady” 
na stronie 35.
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Wyświetlacz

Układ wyświetlacza

Powiadomienia i informacje o stanie 

Pasek stanu pojawia się u góry każdego ekranu. Wyświetla ikony powiadomień, 
np. o nieodebranych połączeniach lub otrzymanych wiadomościach (po lewej), oraz ikony 
stanu telefonu, takie jak poziom naładowania baterii (po prawej) i aktualna godzina.

Ikona powiadomień Ikony stanu

Ikony stanu

Połączono z siecią mobilną 3G Tryb wibracji

Połączono z siecią mobilną GPRS Znaleziono lokalizację

Połączono z siecią mobilną EDGE
Bardzo niski poziom naładowania 
baterii

Połączono z siecią mobilną HSDPA Niski poziom naładowania baterii

Połączono z siecią mobilną HSPA+ Bateria jest częściowo rozładowana

Połączono z siecią mobilną 4G Bateria jest całkowicie naładowana

Roaming Trwa ładowanie baterii

Siła sygnału sieci komórkowej Radio jest włączone

Brak sygnału Tryb samolotowy

Połączono z siecią Wi-Fi Połączono z urządzeniem Bluetooth

Ikony powiadomień

Nowa wiadomość e-mail Połączenie nieodebrane

Nowa wiadomość MMS Głośnik jest włączony

Alarm został ustawiony Mikrofon został wyciszony

Nadchodzące wydarzenie Pobieranie danych

Trwa synchronizacja danych
Telefon jest podłączony przy użyciu 
przewodu USB

Problem z logowaniem lub 
synchronizacją

Nowa wiadomość SMS

Trwa robienie zrzutu ekranu
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Panel powiadomień 

Telefon wyświetla powiadomienia o otrzymanych wiadomościach i nadchodzących 
wydarzeniach. Na panelu powiadomień wyświetlane są także informacje o alarmach 
i ustawieniach, np. o włączonym alarmie. Otwierając panel powiadomień, możesz zobaczyć 
informacje o operatorze sieci komórkowej, wyświetlić wiadomość, przypomnienie albo 
powiadomienie o wydarzeniu. 

Otwieranie panelu powiadomień 

1.  Po wyświetleniu ikony nowego powiadomienia na pasku powiadomień dotknij paska, 
a następnie przeciągnij w dół, aby otworzyć panel powiadomień. 

2.  Dotknij powiadomienia, aby otworzyć odpowiadającą mu aplikację. 

Zamykanie panelu powiadomień

Aby bezpośrednio zamknąć powiadomienie (bez wyświetlania), po prostu dotknij 
powiadomienia i przytrzymaj je, a następnie przeciągnij do lewej lub prawej krawędzi ekranu. 

Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palcem od dołu panelu do góry.

Ikony skrótów

Dodawanie nowego elementu na ekranie 

1.  Na Ekranie głównym dotknij , aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

2.  Aby dodać element, przeciągnij ikonę aplikacji do wybranego miejsca na Ekranie głównym.

Przesuwanie elementów na ekranie 

1.  Dotknij ikony aplikacji na Ekranie głównym i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona.

2.  Nie odrywając palca, przeciągnij ikonę do wybranego miejsca na ekranie i puść. 

Uwaga: 
na Ekranie głównym musi być wystarczająco dużo miejsca, aby można było umieścić ikonę.

Usuwanie elementów z ekranu 

1.  Dotknij ikony aplikacji na Ekranie głównym i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona.

2.  Nie odrywając palca, przeciągnij element do Usuń. 

3.  Gdy element zmieni kolor na czerwony, usuń go z Ekranu głównego, podnosząc palec. 
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Widżety
Widżet umożliwia wyświetlenie podglądu aplikacji i korzystanie z aplikacji. Możesz 
umieszczać na Ekranie głównym widżety w postaci ikon i okien podglądu. Wiele widżetów 
jest zainstalowanych w telefonie domyślnie. Kolejne możesz pobrać ze sklepu Google Play. 
Aby dodać widżet do ekranu:

1.  Na Ekranie głównym dotknij i przytrzymaj. 

2.  Dotknij WIDŻETY, aby wyświetlić dostępne widżety.

3.  Aby dodać widżet, przeciągnij go do wybranego Ekranu głównego.

Foldery

Tworzenie folderu

Przeciągnij ikonę lub skrót aplikacji i upuść u góry podobnych aplikacji.

Zmienianie nazwy folderu

1.  Dotknij folderu, aby go otworzyć.

2.  Na pasku nazwy folderu wpisz nową nazwę.

3.  Po zakończeniu dotknij klawisza Wstecz.

Tapety

Zmienianie tapety

1.  Na Ekranie głównym dotknij i przytrzymaj.

2.  Dotknij ikony TAPETY.

3.  Przewijaj dostępne opcje, aż znajdziesz odpowiednią tapetę.

4.  Dotknij Ustaw tapetę, aby dodać wybraną opcję na Ekranie głównym.

Przesyłanie materiałów multimedialnych z i do telefonu

Tryb MTP umożliwia przenoszenie wszystkich ulubionych zdjęć i muzyki miedzy telefonem 
komórkowym a komputerem PC.

1.  Po podłączeniu telefonu do komputera PC przy użyciu przewodu USB zostanie włączony 
tryb MTP.

2.  Telefon powinien zostać wyświetlony jako urządzenie przenośne wraz z pamięcią 
wewnętrzną i kartą SD, jeżeli jest w telefonie.

Uwaga:
jeżeli korzystasz z komputera MAC, musisz pobrać sterowniki ze strony:  
http://www.android.com/filetransfer/
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Korzystanie z Trybu samolotowego

W niektórych miejscach może być konieczne wyłączenie połączeń bezprzewodowych 
w telefonie. Zamiast wyłączać telefon, możesz ustawić w nim Tryb samolotowy.

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania.

2.  Dotknij pozycji Tryb samolotowy w menu opcji.

Albo, korzystając z aplikacji Ustawienia, przejdź do menu Bezprzewodowe i sieci, a następnie 
wybierz Tryb samolotowy.

Telefon
Istnieje wiele sposobów nawiązywania połączeń. Możesz wybrać osobę z listy kontaktów albo 
numer na panelu, na stronie internetowej lub z dokumentu zawierającego numer telefonu. 
Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz odbierać połączenia przychodzące lub odsyłać je do 
poczty głosowej. Możesz także korzystać z połączeń konferencyjnych z wieloma uczestnikami.

Uwaga:
skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby dowiedzieć się, czy obsługuje połączenia 
konferencyjne i jaki jest limit uczestników.

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie, skorzystaj z aplikacji Telefon, wybierz numer z Kontaktów 
lub aplikacji Zadzwoń Dziennik
Podczas połączenia możesz dotknąć klawisza Ekranu głównego, aby przejść do Ekranu 
głównego i korzystać z innych funkcji. Aby wrócić do ekranu połączenia, przeciągnij 
w dół pasek powiadomień i dotknij pozycji Obecne połączenie.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu panelu wybierania

1.  Na Ekranie głównym dotknij . Następnie dotknij , aby wyświetlić panel wybierania.

Uwaga:
Możesz także otworzyć aplikację Telefon, dotykając , a następnie Telefon ( ). 

2.  Dotykaj klawiszy numerycznych, aby wybrać numer. 

Porada: Twój telefon obsługuję funkcję SmartDial — kiedy dotykasz cyfr na panelu wybierania, 
urządzenie automatycznie wyszukuje pozycje w kontaktach i wyświetla listę numerów 
na podstawie dokładności dopasowania. Aby zobaczyć więcej możliwych dopasowań, 
zamknij klawiaturę.

3.  Po wpisaniu numeru lub wybraniu kontaktu dotknij . 
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Nawiązywanie połączenia z Kontaktów

1.  Na Ekranie głównym dotknij , aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli masz już otwarty panel 
wybierania, dotknij pozycji Wszystkie kontakty, aby wyświetlić listę.

Uwaga:
możesz także otworzyć aplikację Kontakty, dotykając , a następnie Kontakty ( ).

2.  Następnie dotknij kontaktu, z którym chcesz się połączyć.

3.  Dotknij numeru telefonu, aby nawiązać połączenie z kontaktem. 

Nawiązywanie połączenia z Dziennika połączeń

1.  Dotknij pozycji  > Telefon ( ). Przesuń palcem po ekranie, aby uzyskać dostęp 
do zakładki OSTATNIE. Zobaczysz listę ostatnich połączeń. Jeśli nie możesz znaleźć 
odpowiedniego kontaktu, dotknij Wyświetl całą historię połączeń.

2.  Dotknij kontaktu z listy, a następnie dotknij ODDZWOŃ, aby nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączeń

Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących

Gdy telefon zadzwoni, zostanie wyświetlony ekran połączenia przychodzącego 
z identyfikatorem osoby dzwoniącej i wszystkimi dodatkowymi informacjami zapisanymi 
na jej temat w aplikacji Kontakty.

• Aby odebrać połączenie, dotknij  i przeciągnij w prawo ( ).

• Aby odrzucić połączenie, dotknij  i przeciągnij w lewo ( ).
• Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość bezpośrednio do osoby dzwoniącej, dotknij 

 i przeciągnij w górę ( ) a następnie wybierz jeden z dostępnych szablonów lub dotknij 
Napisz własną..., aby utworzyć wiadomość.

Uwaga:

jeśli dotkniesz , zniknie z ekranu.

Kończenie połączenia

W trakcie połączenia dotknij , aby je zawiesić.

Inne opcje w trakcie połączenia

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli podczas rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, możesz je odebrać i dołączyć kolejną 
osobę. Funkcja ta nosi nazwę połączenia konferencyjnego. Możesz także nawiązać połączenie 
konferencyjne z wieloma rozmówcami.

Uwaga:
skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby dowiedzieć się, czy obsługuje połączenia 
konferencyjne i jaki jest limit uczestników.
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1.  Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszego uczestnika. 
Po nawiązaniu połączenia dotknij .

2.  Dotknij Dodaj połączenie i wpisz numer osoby, którą chcesz dołączyć do konwersacji.

3.  Dotknij , wybierz osobę z Dziennika połączeń lub aplikacji Kontakty. Pierwsze połączenie 
zostanie automatycznie zawieszone.

4.  Po nawiązaniu kolejnego połączenia dotknij , a następnie dotknij Scal połączenia.

5.  Aby dodać więcej osób, dotknij  i powtórz kroki 2-4.

6.  Aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć się ze wszystkimi rozmówcami,  
dotknij .

Przełączanie między połączeniami

Jeśli podczas rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, możesz przełączać między 
tymi połączeniami.

1.  Jeśli rozmawiasz z dwiema osobami, dotknij numeru telefonu lub nazwy kontaktu w lewym 
dolnym rogu ekranu.

2.  Bieżące połączenie zostanie zawieszone, a Ty połączysz się z drugą osobą.

Korzystanie z Dziennika połączeń

Dziennik połączeń to lista zawierająca połączenia wychodzące, przychodzące i nieodebrane. 
Dziennik połączeń umożliwia szybkie znalezienie ostatnio wybieranych numerów i dodawanie 
numerów połączeń przychodzących do listy kontaktów.

Zapisywanie wpisu w Kontaktach

1.  Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie dotknij .

2.  Dotknij Historia połączeń.

3.  Dotknij ikony wpisu, który chcesz dodać. Na przykład: .

4.  Dotknij ikony .

5.  Dodaj do istniejącego kontaktu lub dotknij Utwórz nowy kontakt ( ).

Usuwanie wpisu z listy

1.  Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie dotknij .

2.  Dotknij Historia połączeń.

3.  Dotknij ikony wpisu, który chcesz usunąć. Na przykład: .

4.  Dotknij ikony .

5.  Dotknij polecenia Usuń.

6.  Dotknij OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia kontaktu.
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Czyszczenie dziennika połączeń

1.  Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie dotknij .

2.  Dotknij Historia połączeń.

3.  Dotknij  > Wyczyść dziennik połączeń.

Kontakty
Aplikacja kontakty umożliwia zapisywanie informacji, takich jak numery telefonów i adresy 
kontaktów, oraz zarządzanie nimi. Zapisanie danych kontaktowych osób, z którymi chcesz 
się komunikować, w telefonie komórkowym umożliwia łatwe kontaktowanie się z nimi

Otwieranie aplikacji Kontakty

Jeśli masz nowy telefon komórkowy i nie masz jeszcze dodanych żadnych kontaktów, aplikacja 
Kontakty pokazuje wiadomość ze wskazówkami dotyczącymi zapisywania kontaktów. 

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na Ekranie głównym dotknij .

 • Dotknij , a następnie dotknij Kontakty ( ). Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić 
zakładkę WSZYSTKIE KONTAKTY.

 • Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie przesuń palcem w lewo, aby otworzyć 
zakładkę WSZYSTKIE KONTAKTY.

Wszystkie zapisane kontakty są uporządkowane alfabetycznie na liście przewijanej.

Kopiowanie kontaktów

Możesz kopiować kontakty z karty SIM lub pamięci wewnętrznej.

1.  Na liście kontaktów dotknij  > Import/eksport. 

2.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby zaimportować kontakty z karty SIM:

dotknij Importuj z karty SIM i wybierz, czy chcesz przypisać kontakty do konta w telefonie 
czy do konta Google. Następnie wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.

 • Aby zaimportować kontakty z pamięci wewnętrznej:

dotknij Importuj z pamięci i wybierz, czy chcesz przypisać kontakty do konta 
w telefonie czy do konta Google. Następnie wybierz plik vCard > wybierz plik vCard 
do zaimportowania > OK.

Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Możesz kopiować kontakty na kartę SIM lub do pamięci wewnętrznej.

1.  Na liście kontaktów dotknij  > Import/eksport. 

2.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Aby wyeksportować kontakty do karty SIM:

dotknij Eksportuj do karty SIM. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Po wybraniu 
dotknij .

        Uwaga: 
        aby wybrać wszystkie kontakty, dotknij  i zaznacz opcję Wszystko.
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 • Aby wyeksportować do pamięci wewnętrznej:

dotknij Eksportuj do pamięci. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Po wybraniu 
dotknij . Zostanie wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem. Aby kontynuować, 
dotknij OK.

        Uwaga: 

aby wybrać wszystkie kontakty, dotknij  i zaznacz opcję Wszystko.

Dodawanie kontaktu

1.  Aby dodać nowy kontakt, na liście kontaktów dotknij .

2.  Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie dodaj szczegółowe informacje, takie jak numer 
telefonu lub adres.

3.  Po zakończeniu dotknij Dodaj nowy kontakt, aby zapisać wprowadzone informacje.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

1.  Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych. 

2.  Dotknij  obok nazwy, a ikona zmieni kolor na biały ( ).

Wyszukiwanie kontaktu

1.  Aby znaleźć kontakt, dotknij  na liście kontaktów.

2.  Wprowadź nazwę szukanego kontaktu. Podczas wpisywania pod polem wyszukiwania będą 
wyświetlane pasujące kontakty.

Edytowanie kontaktu

W dowolnym momencie możesz wprowadzić zmiany w zapisanych informacjach o kontakcie.

1.  Na liście kontaktów dotknij kontaktu, którego szczegóły chcesz edytować.

2.  Dotknij ikony .

3.  Wprowadź żądane zmiany, a następnie dotknij Edytuj kontakt. Aby anulować wszystkie 
zmiany wprowadzone w informacjach o kontakcie, dotknij przycisku Wstecz.

Komunikacja z kontaktami

Korzystając z zakładek Wszystkie kontakty lub Ulubione, możesz szybko nawiązać 
połączenie albo wysłać wiadomość (SMS/MMS) na domyślny numer wybranego kontaktu. 
Możesz także wyświetlić szczegóły, aby zobaczyć wszelkie dostępne sposoby komunikacji 
z danym kontaktem. W tej części znajdują się instrukcje komunikowania się z kontaktem 
z wyświetlonej listy.

Komunikacja z kontaktem

1.  Na liście kontaktów dotknij kontaktu, z którym chcesz się komunikować.

2.  Na ekranie szczegółów kontaktu możesz wykonać następujące czynności:

 • Dotknąć numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.

 • Dotknąć , aby wysłać wiadomość.
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Usuwanie kontaktów

1.  Na liście kontaktów dotknij kontaktu, który chcesz usunąć.

2.  Dotknij  > Usuń.

3.  Dotknij OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia kontaktu.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Wyświetlanie panelu klawiatury

Aby wprowadzić tekst, użyj klawiatury ekranowej. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają 
klawiaturę. W innych trzeba dotknąć pola tekstowego, aby ją otworzyć. 

• Aby otworzyć klawiaturę, dotknij miejsca, w którym chcesz wpisać tekst. Aby ukryć 
klawiaturę, dotknij klawisza Wstecz.

Korzystanie z klawiatury w trybie poziomym

Jeśli masz problem z korzystaniem z klawiatury, możesz obrócić telefon i wybrać wygodniejszy 
tryb. Klawiatura zostanie wyświetlona poziomo z szerszym układem klawiszy.

Dostosowywanie ustawień klawiatury

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ) > Język i wprowadzanie.

2.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Dotknij opcji Klawiatura Google, aby dostosować jej ustawienia.

 • Dotknij Klawiatura SwiftKey i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 
aby skonfigurować ustawienia klawiatury SwiftKey: przewidywanie następnego słowa, 
autokorekta, pisanie za pomocą przesuwania palcem i inne funkcje.

Wiadomości
Aplikacja Wiadomości umożliwia wymianę wiadomości SMS i MMS z dowolna osobą 
używającą telefonu obsługującego SMS-y i MMS-y. Aplikacja E-mail umożliwia czytanie 
i wysyłanie e-maili.

SMS i MMS

Otwieranie wiadomości

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na Ekranie głównym dotknij . 

 • Dotknij  > Wiadomości ( ).
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Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Zostanie otwarte okno Wiadomości, w którym możesz utworzyć nową wiadomość 
lub wyświetlić istniejący wątek wiadomości.

1.  Dotknij , aby rozpocząć nową wiadomość SMS lub MMS, albo dotknij istniejącego wątku, 
aby go otworzyć.

2.  W polu Do podaj numer telefonu. Podczas wpisywania numeru będą wyświetlane 
pasujące kontakty. Możesz wybrać sugerowanego odbiorcę lub kontynuować wpisywanie 
numeru telefonu.

3.  Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.

Jeśli podczas tworzenia wiadomości naciśniesz klawisz Wstecz, zostanie ona zapisana jako 
wersja robocza na liście wiadomości. Dotknij wiadomości, aby wznowić jej tworzenie.

4.  Po zakończeniu dotknij . 

Uwaga: 
odpowiedzi pojawiają się w oknie. W miarę wyświetlania i wysyłania kolejnych wiadomości tworzony 
jest wątek.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

1.  Na ekranie wiadomości dotknij .

2.  Wprowadź numer telefonu w polu Do lub dotknij , aby dodać numer z listy KONTAKTY.

3.  Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.

4.  Dotknij  > Dodaj temat, aby wpisać temat wiadomości.

5.  Wprowadź temat. 

W telefonie jest teraz włączony tryb wiadomości multimedialnych.

6.  Dotknij  i wybierz typ pliku multimedialnego, który chcesz załączyć w wiadomości.

7.  Po zakończeniu dotknij . 

Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych

1.  Na liście wiadomości dotknij wątku, aby go otworzyć.

2.  Dotknij wiadomości multimedialnej, aby ją wyświetlić.

3.  Przesuń palcem w dół lub w górę, aby zobaczyć poprzedni lub kolejny slajd.

Odpowiadanie na wiadomości

1.  Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, aby go otworzyć.

2.  Dotknij pola tekstowego, aby utworzyć wiadomość.

3.  Dotknij ikony . 

Dostosowywanie ustawień wiadomości

Na liście wiadomości dotknij  > Ustawienia, aby dostosować ustawienia wiadomości.
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E-mail

Twój telefon umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z poczty elektronicznej. W aplikacji E-mail 
można skonfigurować większość popularnych usług poczty. Te typy kont znane są jako POP3, 
IMAP lub Exchange.

Otwieranie e-mail

Aby otworzyć aplikację, dotknij  > E-mail ( ).

Dodawanie konta e-mail

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail musisz skonfigurować swoje konto pocztowe. 
Kreator konfiguracji poczty e-mail pomoże Ci skonfigurować konto w wielu popularnych 
systemach, tak aby można było korzystać z tych samych usług co w przeglądarce 
na komputerze i innych aplikacjach do obsługi poczty.

1.  Uruchom aplikację E-mail. Zobacz „Otwieranie poczty e-mail”.

2.  Wprowadź swój Adres e-mail i dotknij DALEJ. 

3.  Podaj Hasło i dotknij DALEJ. 

    Urządzenie automatycznie pobierze ustawienia poczty.

4. Ustaw częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej i dotknij DALEJ.

5.  W razie potrzeby zmień nazwę konta i nazwę wyświetlaną.

Uwaga: 

nazwa wyświetlana (Twoja nazwa) będzie widoczna we wszystkich wiadomościach 
wychodzących.

Aby ręcznie ustawić pocztę e-mail, dotknij Konfiguracja ręczna. 

Uwaga: 

w przypadku wybrania Konfiguracji ręcznej, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail w celu 
uzyskania parametrów koniecznych do ustawienia konta, jeśli ich nie znasz.

6.  Wybierz protokół łączenia, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź dane serwera, nazwę użytkownika, 
hasło, port, typ zabezpieczeń i inne wymagane informacje. Aby kontynuować, dotknij DALEJ.

Uwaga: 

ustawienia konta mogą się różnić w zależności od rodzaju usługi e-mail konta. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, skontaktuj się z usługodawcą.

7.  Ustaw częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej i dotknij DALEJ. 

8.  W razie potrzeby zmień nazwę konta i nazwę wyświetlaną. 

Uwaga: 

nazwa wyświetlana (Twoja nazwa) będzie widoczna we wszystkich wiadomościach 
wychodzących.

9.  Dotknij DALEJ.

Po dokonaniu wstępnej konfiguracji zostanie otworzona aplikacja e-mail i zobaczysz 
zawartość swojej skrzynki odbiorczej.
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Dodawanie innych kont e-mail

1.  Po skonfigurowaniu pierwszego konta e-mail dotknij  > Ustawienia.

2.  Dotknij Dodaj konto, aby utworzyć kolejne konto e-mail. 

3.  Powtórz kroki 2-9 z części „Dodawanie konta e-mail”.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1.  Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości, aby ją otworzyć.

2.  Aby uzyskać dostęp do folderów konta e-mail, dotknij pola wyboru konta w lewym górnym 
rogu ekranu. Foldery wybranego konta będą widoczne w menu Wszystkie foldery.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1.  Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .

Uwaga: 

aby przełączyć konto e-mail na inne, dotknij pola wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, 
a następnie dotknij konta, które chcesz wyświetlić.

2.  W polu Do wprowadź adres e-mail odbiorcy.

3.  Wpisz tytuł i utwórz wiadomość. 

4.  Aby dodać załącznik, dotknij  > Załącz plik i wybierz plik, który chcesz wysłać w załączniku.

5.  Po zakończeniu dotknij . 

Jeśli podczas tworzenia wiadomości naciśniesz klawisz Wstecz, zostanie ona zapisana 
jako wersja robocza.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail

1.  Dotknij wiadomości e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć, aby ją wyświetlić.

2.  Dotknij  lub  > Odpowiedz wszystkim, aby odpowiedzieć na wiadomość.

Usuwanie konta e-mail

1.  Dotknij klawisza Ekranu głównego, aby przejść do Ekranu głównego. Dotknij  > 
Ustawienia ( ).

2.  Dotknij Konta i wybierz typ konta z kontem e-mail, które chcesz usunąć.

3.  Dotknij  > Usuń konto. Zostanie wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem. 
Aby kontynuować, dotknij Usuń konto.

Zmienianie ustawień konta e-mail

Możesz zmienić szereg ustawień konta, w tym częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej, 
preferencje powiadamiania o nowej wiadomości, a także dane serwerów wykorzystywanych 
do wysyłania i odbierania e-maili.

1.  Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij  > Ustawienia, aby dostosować ustawienia 
wiadomości.

2.  Dotknij „Ustawienia ogólne” lub „konto e-mail”, aby dostosować ustawienia wiadomości.
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3.  Dotknij opcji i zmień wybrane ustawienia.

Uwaga:
ustawienia poczty wychodzącej i przychodzącej mogą się różnić w zależności od rodzaju usługi e-mail 
konta: POP3, IMAP lub Exchange. Możesz ręcznie wpisać wymagane informacje, choć zazwyczaj 
konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług poczty elektronicznej w celu uzyskania 
prawidłowej konfiguracji konta.

Wi-Fi
Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu szerokopasmowego. Aby korzystać 
z Wi-Fi w telefonie komórkowym, konieczny jest dostęp do bezprzewodowego punktu 
dostępowego (hotspota). Przeszkody blokujące sygnał Wi-Fi zmniejszają moc sygnału.

Włączanie Wi-Fi

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij Wi-Fi i ustaw jako WŁ.

Łączenie z siecią bezprzewodową

1. Po włączeniu dotknij Wi-Fi.

2.  Zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się 
połączyć.

3.  Jeśli wybierzesz sieć otwartą, telefon automatycznie się z nią połączy. Jeśli wybierzesz sieć 
zabezpieczoną i chcesz połączyć się z nią po raz pierwszy, wprowadź hasło, a następnie 
dotknij Połącz. 

Uwaga:
jeśli chcesz połączyć się z zabezpieczoną siecią, która była już wcześniej używana, nie zobaczysz 
ponownie monitu o wprowadzenie hasła, chyba że zresetujesz telefon do ustawień domyślnych.

Porada: na ekranie ustawień Wi-Fi dotknij  > Dodaj sieć, aby dodać nową sieć Wi-Fi.

Bluetooth
Twój telefon obsługuje funkcję Bluetooth, umożliwiającą tworzenie bezprzewodowych 
połączeń z z innymi urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth. Dzięki łączności Bluetooth 
możesz udostępniać pliki znajomym, rozmawiać przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, a nawet 
przesyłać zdjęcia z telefonu na komputer.

Jeśli korzystasz z łączności Bluetooth, pamiętaj o konieczności zachowania odległości 
maksymalnie 10 metrów od innego urządzenia. Pamiętaj, że przeszkody, takie jak ściany i inny 
sprzęt elektroniczny, mogą zakłócać sygnał Bluetooth.

Włączanie funkcji Bluetooth

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij Bluetooth i ustaw jako WŁ.
Po włączeniu funkcji Bluetooth na pasku powiadomień pojawi się jej ikona.
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Parowanie i łączenie urządzeń Bluetooth

Funkcja Bluetooth w telefonie umożliwia:

• Profil HFP: umożliwia korzystanie z urządzenia głośnomówiącego Bluetooth.

• Profil HSP: umożliwia korzystanie z zestawu słuchawkowego mono Bluetooth.

• Profil OPP: umożliwia transfer plików przez Bluetooth.

• Profil A2DP: umożliwia korzystanie z zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth.

• Profil AVRCP: umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem w zestawie 
słuchawkowym Bluetooth.

Przed skorzystaniem z funkcji Bluetooth konieczne jest sparowanie telefonu z innym 
urządzeniem Bluetooth. W tym celu:

1.  Upewnij się, że w telefonie została włączona funkcja Bluetooth.

2.  Telefon wyszuka urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu (lub dotknij  > Odśwież).

3.  Dotknij urządzenia, które chcesz sparować z telefonem komórkowym.

4.  Wprowadź hasło parowania, aby dokończyć tworzenie połączenia.

Uwaga:
w przypadku ponownego łączenia z uprzednio sparowanym urządzeniem Bluetooth nie 
trzeba podawać hasła.

Wysyłanie plików przez Bluetooth

Bluetooth umożliwia udostępnianie zdjęć, wideo i muzyki rodzinie i znajomym.

Aby wysłać pliki przez Bluetooth:

1.  Dotknij pliku, który chcesz wysłać.

2.  Dotknij  > Bluetooth, a następnie wybierz sparowane urządzenie.

Odłączanie urządzenia Bluetooth i anulowanie parowania

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  W menu Bezprzewodowe i sieci dotknij Bluetooth.

3.  W opcjach podłączonego urządzenia dotknij , a następnie dotknij Zapomnij, 
aby potwierdzić rozłączenie.
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Rozrywka
Oprócz funkcji komunikacji i podręcznych narzędzi telefon oferuje także wiele opcji rozrywki. 
Możesz robić zdjęcia, tworzyć klipy audio i wideo, a także pobierać muzykę i jej słuchać.

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo
Aparat łączy funkcje aparatu i kamery, umożliwiając robienie zdjęć, nagrywanie wideo 
i udostępnianie tych materiałów.

Otwieranie aparatu

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na Ekranie głównym dotknij . 

 • Dotknij  > Aparat ( ).

Aby wyłączyć aparat, dotknij klawisza Wstecz lub Ekran główny.

Robienie zdjęć

1.  Dotknij  > Aparat ( ). 
Domyślnie urządzenie znajduje się w trybie aparatu. Jeśli nie, dotknij , aby włączyć 
tryb aparatu.

Uwaga: 

aby przełączać między aparatem przednim i tylnym, dotknij odpowiednio  lub .

2.  Wykadruj ujęcie na ekranie robienia zdjęcia.

 • Dotknij ekranu, aby ustawić ostrość na wybranym obszarze.

 • Uszczypnij, aby powiększyć/pomniejszyć.

 • Aby zmienić ustawienia aparatu, dotknij . Obraz podglądu zmienia się w miarę 
modyfikowania ustawień.

3.  Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Uwaga: 
kiedy aplikacja Aparat jest włączona, możesz robić zdjęcia, naciskając przyciski Zwiększania 
głośności ( ) i Zmniejszania głośności ( ).

Wyświetlanie zdjęć

Aby obejrzeć zdjęcia:

 • W widoku aparatu dotknij miniatury ostatnio zrobionego zdjęcia obok klawisza .

Uwaga: 

aby wrócić do widoku aparatu, naciśnij przycisk Wstecz.

 • Dotknij  > Zdjęcia ( ), aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo.

 • Dotknij  > Galeria ( ), aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo.
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Edytowanie i udostępnianie zdjęć

Przeglądając zdjęcia, masz do dyspozycji następujące opcje:

• Edytuj: dotknij  i edytuj zdjęcia przy użyciu bogatego zestawu opcji.

• Udostępnij: dotknij  i udostępnij zdjęcia przy użyciu różnych aplikacji zainstalowanych 
w telefonie.

• Usuń: dotknij  > Usuń, aby usunąć niepotrzebne zdjęcia.

Nagrywanie wideo

1.  Dotknij  > Aparat ( ).

2.  Dotknij  i wybierz opcję w menu , aby przełączyć aparat na tryb wideo.

Uwaga: 

aby przełączać między aparatem przednim i tylnym, dotknij odpowiednio  lub .

3.  Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij .

4.  Podczas nagrywania wykonaj jedną z następujących czynności:

• Uszczypnij, aby powiększyć/pomniejszyć.

5.  Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

Oglądanie wideo

Po nagraniu wideo dotknij miniatury ostatnio nagranego wideo obok klawisza . Dotknij, 
aby odtworzyć wideo.

Robienie zdjęć panoramicznych

1.  Aby włączyć tryb panoramiczny, dotknij  i wybierz .

2.  Aby rozpocząć robienie zdjęcia panoramicznego, dotknij .

3.  Aby dokończyć robienie zdjęcia panoramicznego, postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z Galerii

Aplikacja Galeria jest wyposażona w funkcję automatycznego wyszukiwania zdjęć i wideo 
zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SD. Możesz wybrać album/folder i odtworzyć 
jako pokaz slajdów lub wybrać elementy do udostępnienia w innych aplikacjach.

Otwieranie Galerii

Aby otworzyć aplikację, dotknij  > Galeria ( ). Aplikacja Galeria porządkuje zdjęcia i wideo 
według lokalizacji i przechowuje pliki w folderach. Dotknij folderu, aby wyświetlić znajdujące 
się  w nim zdjęcia lub wideo.
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Wyświetlanie zdjęcia

1.  W Galerii dotknij folderu zawierającego zdjęcia, które chcesz obejrzeć.

2.  Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w widoku pełnoekranowym. Oglądając 
zdjęcie w widoku pełnoekranowym, przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejść do następnej 
lub poprzedniej fotografii.

3.  Aby powiększyć obraz, dotknij ekranu dwoma palcami w wybranym punkcie i rozsuń je. 
W trybie zoomu możesz przesuwać palcem w poziomie i pionie.

Porada: opcja oglądania zdjęć jest wyposażona w funkcję automatycznego obracania. Gdy obrócisz 
telefon, zdjęcie automatycznie dostosuje się do jego pozycji.

Przycinanie zdjęcia w Galerii

1.  Otwórz zdjęcie i dotknij  > Przytnij. 

2.  Za pomocą narzędzia przycinania wybierz fragment zdjęcia, który chcesz przyciąć.

 • Przeciągnij od środka narzędzia przycinania, aby je przesunąć.

 • Przeciągnij krawędź lub róg narzędzia przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu.

3.  Aby zapisać przycięte zdjęcie, dotknij ZAPISZ. Aby odrzucić wprowadzone zmiany, 
dotknij klawisza Wstecz.

Słuchanie muzyki
Możesz przesyłać pliki muzyczne z komputera na kartę micro SD i słuchać muzyki z telefonu 
komórkowego.

Kopiowanie muzyki na kartę micro SD

1.  Podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB i włóż do telefonu kartę micro SD.

2.  W menu komputera przejdź do USB i otwórz.

3.  Utwórz folder w katalogu głównym karty micro SD (np. Muzyka).

4.  Skopiuj muzykę z komputera do utworzonego folderu.

5.  Po skopiowaniu muzyki odłącz lub wyjmij napęd zgodnie z wymaganiami systemu 
operacyjnego komputera PC, aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera.

Otwieranie muzyki z Google Play

Aby wyświetlić bibliotekę multimediów, dotknij  > Odtwórz muzykę ( ) > zaznacz pole 
wyboru kategorii muzycznej w lewym górnym rogu ekranu  > Moja biblioteka. Znajdziesz 
tam 5 kart: LISTY ODTWARZANIA, GATUNKI, WYKONAWCY, ALBUMY i UTWORY.
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Odtwarzanie muzyki

1.  Dotknij kategorii na ekranie biblioteki muzycznej.

2.  Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Porada: aby skorzystać z innej aplikacji podczas słuchania muzyki, dotknij przycisku Wstecz . Muzyka 
nadal będzie odtwarzana. Aby wrócić do funkcji sterowania muzyką, otwórz panel powiadomień, 
a następnie dotknij utworu.

Dodawanie muzyki do listy odtwarzania

1.  Dotknij kategorii na ekranie biblioteki muzycznej.

2.  Dotknij  obok utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania. Następnie dotknij 
Dodaj do listy odtwarzania w menu opcji.

3.  Wybierz listę odtwarzania lub dotknij Nowa lista odtwarzania, aby dodać utwór do 
istniejącej listy odtwarzania.

Odtwarzanie z listy

1.  Dotknij pola wyboru kategorii muzycznej w lewym górnym rogu ekranu. Następnie 
dotknij Listy odtwarzania.

2.  Dotknij listy, którą chcesz odtworzyć, i przytrzymaj ją.

3.  Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Słuchanie radia

Aplikacja Radio FM umożliwia słuchanie radia przy użyciu telefonu komórkowego. 
Zanim otworzysz aplikację podłącz zestaw słuchawkowy do wejścia audio w telefonie.

Aby uruchomić aplikację, dotknij  > Radio FM ( ).

Strojenie radia

Uwaga:
do odbioru wszystkich ulubionych stacji konieczne jest prawidłowe ustawienie pasma regionalnego. 
Aby zmienić region, dotknij  > Ustawienia > Pasmo regionalne, a następnie wybierz odpowiedni 
region z listy. 

Wybierz jedną z następujących opcji:

• Aby wybrać stację, której chcesz słuchać, dotknij  lub .

• Aby ręcznie nastawić częstotliwość, przewijaj kółko strojenia w celu wybrania stacji.

• Aby dodać obecnie słuchaną stację do Ulubionych, dotknij i przytrzymaj  (u dołu 
ekranu). Obecnie słuchana stacja pojawi się na liście Ulubione.

• Aby wyciszyć radio, dotknij .

• Aby skanować w poszukiwaniu wszystkich dostępnych kanałów, dotknij  > Skanuj > 

Wszystkie stacje.  Po zakończeniu skanowania dotknij  > Wszystkie kanały.

• Aby wyłączyć radio, dotknij , a następnie dotknij przycisku Wstecz w celu wyjścia 
z aplikacji. 
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Nagrywanie audycji radiowych

Aby nagrać audycję, wykonaj następujące czynności:

• Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij  lub  > Rozpocznij nagrywanie.

• Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij  lub  > Zatrzymaj nagrywanie. Plik z nagraniem 
zostanie automatycznie zapisany.

Usługi Google
Aby korzystać z usług, takich jak Gmail™, Kalendarz Google i innych aplikacji Google, musisz 
zalogować się na koncie Google. Do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play, także konieczne 
jest zalogowanie się na koncie Google.

Uwaga:
jeśli w Twoim telefonie nie ma karty SIM, nie możesz połączyć się z siecią komórkową i korzystać 
z usług głosowych i danych, ale możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, a następnie zalogować się na 
koncie Google i korzystać ze wszystkich funkcji telefonu z wyjątkiem nawiązywania połączeń.

Gdy po raz pierwszy uruchomisz telefon z systemem Android bez karty SIM, zobaczysz monit 
o dotknięcie opcji Połącz się z siecią Wi-Fi, aby połączyć się z siecią Wi-Fi (zamiast z siecią 
komórkową) w celu skonfigurowania urządzenia. Jeśli masz już konto Google, dotknij Zaloguj się 
i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.

Zakładanie konta Google

Jeśli nie masz konta Google, możesz je założyć:

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  W menu Konta dotknij Dodaj konto.

3.  Dotknij Google, aby założyć konto Google.

4.  Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta Google lub dotknij załóż nowe konto.

5.  Wpisz imię i nazwisko, a następnie dotknij DALEJ.

6.  Wpisz nazwę użytkownika (adres e-mail w usłudze Gmail) i dotknij DALEJ.

Telefon połączy się z serwerem Google, aby sprawdzić, czy wybrana przez Ciebie 
nazwa użytkownika jest dostępna. Jeżeli dana nazwa jest już używana, zobaczysz monit 
o wybranie innej.

7.  Podaj i potwierdź hasło do konta Google. Następnie dotknij DALEJ, aby kontynuować.

8.  Ustaw informacje na potrzeby odzyskiwania (np. nr telefonu) i dotknij DALEJ.

9.  Przeczytaj umowę i dotknij ZGADZAM SIĘ, aby zakończyć konfigurację konta.

10.  Dotknij DALEJ. 

11.  Zaznacz opcję Informuj mnie na bieżąco, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia i oferty 
ze sklepu Google Play, a następnie dotknij DALEJ. 

12.  Podaj informacje rozliczeniowe, aby włączyć opcję zakupów w sklepie Google Play, 
a następnie dotknij DALEJ. Lub dotknij Przypomnij mi później , aby pominąć ten krok, 
i dotknij DALEJ. 
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Korzystanie z Gmail

Gmail to sieciowa usługa poczty e-mail. Podczas wstępnej konfiguracji telefonu
mogła zostać wybrana opcja korzystania z istniejącego konta Google lub utworzenia nowego. 
Kiedy po raz pierwszy otworzysz aplikację Gmail w telefonie, skrzynka odbiorcza będzie 
zawierała wiadomości z Twojego konta Gmail w Internecie.

Otwieranie poczty Gmail

Dotknij  > Gmail ( ). Pojawi się lista wiadomości w skrzynce odbiorczej. Wszystkie e-maile, 
które chcesz zachować w telefonie, będą przenoszone do folderu Skrzynka odbiorcza.

Przełączanie między kontami

aby przełączyć konto e-mail na inne, dotknij pola wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, 
a następnie dotknij konta, które chcesz wyświetlić.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1.  Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .

2.  Wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu Do. 

• Jeśli chcesz wysłać wiadomość do wielu odbiorców, oddziel adresy przecinkami.
• Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) do innych odbiorców,  

dotknij  > Dodaj DW/UDW.

3.  Wpisz temat i treść wiadomości. 

Jeśli chcesz dodać załącznik ze zdjęciem, dotknij , aby wybrać zdjęcie.

4.  Po utworzeniu wiadomości dotknij .

Odpowiadanie na wiadomość i przekazywanie wiadomości

1.  Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć lub 
którą chcesz przekazać dalej.

2.  Dotknij opcji Odpowiedz ( ), Odpowiedz wszystkim (  > Odpowiedz wszystkim), 
lub Przekaż dalej (  > Przekaż dalej).

3.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Jeśli wybierzesz Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, wpisz wiadomość.

• Jeśli wybierzesz Przekaż dalej, określ odbiorców wiadomości i dodaj tekst, jeśli chcesz 
coś dopisać do przekazywanej wiadomości.

4.  Dotknij ikony .

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1.  Na ekranie skrzynki odbiorczej  dotknij .

2.  Wpisz w polu szukane słowa kluczowe i dotknij .

Dostosowywanie ustawień poczty Gmail

1.  Na ekranie kategorii folderów dotknij  > Ustawienia, aby dostosować ustawienia wiadomości.

2.  Zmień Ustawienia ogólne konta e-mail.

3.  Dotknij opcji i zmień wybrane ustawienia.
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Korzystanie z Map Google
Mapy umożliwiają znalezienie bieżącej lokalizacji, wyświetlenie informacji o ruchu drogowym 
w czasie rzeczywistym (w zależności od dostępności usługi w danej lokalizacji) i uzyskanie 
szczegółowych wskazówek dojścia/dojazdu do wielu miejsc na mapach satelitarnych, 
drogowych i innych.

Umożliwianie lokalizacji

Zanim otworzysz Mapy w celu znalezienia lokalizacji lub ciekawych miejsc, musisz włączyć 
Lokalizację i ustawić Tryb lokalizacji.

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  Dotknij Lokalizacja.

3.  Ustaw opcję Lokalizacja jako WŁ. 

4.  Dotknij Tryb i wybierz odpowiednią opcję.

Uwaga: 
aby korzystać z funkcji nawigacji, musisz ustawić Tryb na Wysoka dokładność lub Tylko urządzenie.

Otwieranie map

Dotknij  > Mapy ( ), aby otworzyć aplikację.

Uwaga: 

kiedy otworzysz aplikację po raz pierwszy, zobaczysz ekran powitalny. Dotknij Akceptuj i kontynuuj, 
aby przejść dalej, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu skonfigurowania 
wstępnych ustawień.

Wyszukiwanie ciekawych miejsc

1.  Po otworzeniu mapy w polu wyszukiwania u góry ekranu wprowadź miejsce, które chcesz 
znaleźć, a następnie dotknij .

Uwaga: 

możesz także wybrać pozycję z listy sugerowanych miejsc.

2.  Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Jeśli dotkniesz znacznika ( ), zostanie 
wyświetlona nazwa lokalizacji.

3.  Dotykaj przycisków na ekranie, aby zobaczyć lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki 
dojazdu/dojścia i inne informacje.

Określanie tras

1.  Po otworzeniu mapy dotknij .

2.  Dotknij ikony samochodu, transportu publicznego lub wskazówek pieszych.

3.  Aplikacja automatycznie wyświetli najkrótszą trasę z Twojej bieżącej lokalizacji 
do wybranego miejsca. 

Uwaga: 
jeśli chcesz ręcznie wprowadzić bieżącą lokalizację lub miejsce docelowe, dotknij swojej lokalizacji 
lub lokalizacji docelowej i wpisz odpowiednie informacje. 
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4.  Dotknij WŁĄCZ NAWIGACJĘ. 

Uwaga: 
dotykając  u dołu ekranu, możesz wyciszyć/włączyć głos nawigacji, wyświetlić informacje o ruchu 
i obraz satelitarny mapy.

Korzystanie z YouTube™
YouTube to bezpłatna usługa transmisji wideo online należąca do Google. Oferuje funkcje 
oglądania, wyszukiwania i przesyłania materiałów wideo.

Otwieranie YouTube

Dotknij  > YouTube ( ). Wideo są pogrupowane w kategorie, takie jak Wybrane dla Ciebie, 
Subskrypcje, Ostatnio dodane, Historia, Do obejrzenia itd.

Wyszukiwanie wideo

1.  Na ekranie YouTube dotknij .

2.  Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania i dotknij .

3.  Przewijaj wyniki i wybierz wideo, które chcesz obejrzeć.

PORADA: możesz także wyświetlić wyniki dla ostatnio przesłanych wideo. Dotknij Cały czas, 
a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Udostępnianie wideo

1.  Oglądając wideo, dotknij ekranu odtwarzania, a następnie dotknij .

2.  Spośród wyświetlonych opcji dotknij aplikacji, której chcesz użyć do udostępnienia łącza 
do wideo.

Dodawanie wideo do listy odtwarzania

1. Oglądając wideo, dotknij ekranu odtwarzania, a następnie dotknij .

2. Dotknij Utwórz nową listę odtwarzania, aby dodać do niej wideo.

PORADA: możesz także ustawić obejrzenia wideo w późniejszym czasie lub dodać je do ulubionych. 
W tym celu dotknij odpowiednio Obejrzyj później lub Ulubione.

Korzystanie ze sklepu Google Play
Google Play zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można pobrać i zainstalować 
w telefonie.

Otwieranie sklepu Google Play

1.  Dotknij  > Google Play ( ).

2.  Podczas pierwszej wizyty w Google Play zobaczysz okno z Warunkami usługi. 
Aby kontynuować, dotknij Akceptuj.
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Wyszukiwanie aplikacji

Na Ekranie głównym Google Play można wyszukiwać aplikacje na wiele sposobów:

• Lista aplikacji według kategorii: dotknij wybranej kategorii i przewiń w dół, aby zobaczyć 
więcej materiałów.

• Funkcja wyszukiwania: Dotknij ikony .

Aby wyświetlić zainstalowane aplikacje, dotknij pola wyboru kategorii głównej w lewym 
górnym rogu ekranu, a następnie dotknij Moje aplikacje.

Instalowanie aplikacji

Uwaga:
jeśli chcesz zainstalować aplikację niepochodzącą z Google Play, dotknij Ustawienia ( ) > 
Bezpieczeństwo, a następnie włącz Nieznane źródła.

1.  Dotknij  > Google Play ( ).

2.  Dotknij kategorii, a następnie elementu, który chcesz pobrać.

Ne ekranie szczegółów możesz przeczytać dodatkowe informacje o aplikacji, takie jak oceny 
i komentarze użytkowników. Jeśli przewiniesz w dół do sekcji Informacje o deweloperze, 
zobaczysz inne aplikacje tego dewelopera i łącze do jego strony.

3.  Aby zainstalować aplikację, dotknij INSTALUJ, a po wyświetleniu żądanych uprawnień 
dotknij AKCEPTUJ.

Uwaga:
aby sprawdzić postęp pobierania, otwórz panel powiadomień. Czas potrzebny na zainstalowanie 
aplikacji zależy od jej rozmiaru i szybkości łącza internetowego. 

Odinstalowywanie aplikacji

1.  Na ekranie Google Play dotknij pola wyboru kategorii głównej w lewym górnym rogu, 
a następnie dotknij Moje aplikacje.

2.  Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować, a następnie dotknij ODINSTALUJ.

3.  Po wyświetleniu monitu dotknij OK, aby usunąć aplikację z telefonu.

Uwaga:
aplikacjami można także zarządzać z menu Ustawienia ( ) > Aplikacje.
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Synchronizowanie informacji
Niektóre aplikacje (np. Gmail) zainstalowane w telefonie umożliwiają dostęp do informacji 
osobistych, które możesz dodawać, wyświetlać i edytować na komputerze. Jeśli dodasz, 
zmienisz lub usuniesz informacje w dowolnej z takich aplikacji w Internecie, w telefonie 
także pojawią się uaktualnione dane.

Jest to możliwe dzięki synchronizacji danych w technologii OTA. Proces ten jest wykonywany 
w tle i w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z telefonu. W trakcie synchronizacji na pasku 
powiadomień jest widoczna ikona synchronizacji danych.

Zarządzanie kontami
W zależności od aplikacji zainstalowanych w telefonie możesz synchronizować kontakty, pocztę 
e-mail i inne informacje zapisywane w telefonie z wieloma kontami Google i nie tylko.

Na przykład: możesz zsynchronizować prywatne konto Google, tak aby zawsze mieć dostęp 
do poczty, kontaktów i kalendarza. Następnie możesz dodać konto służbowe, żeby służbowe 
kontakty, kalendarze i poczta także były pod ręką.

Dodawanie konta

1.  Dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  W menu Osobiste > Konta dotknij Dodaj konto. Na ekranie zostaną wyświetlone bieżące 
ustawienia konfiguracji i lista obecnych kont.

Uwaga: 
czasami konieczne jest uzyskanie szczegółów konta od administratora sieci. Na przykład możesz 
potrzebować informacji o domenie lub adresie serwera.

3.  Dotknij typu konta, które chcesz dodać.

4.  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić wymagane 
i opcjonalne informacje o koncie. W przypadku większości kont wymagane jest podanie 
nazwy użytkownika i hasła, ale te szczegóły zależą od rodzaju konta i konfiguracji usługi, 
z którą się łączysz.

5.  Skonfiguruj konto. W zależności od rodzaju konta może być konieczne określenie typów 
danych, które będą synchronizowane z telefonem komórkowym, podanie nazwy konta 
i innych szczegółów. Po zakończeniu konto zostanie dodane do listy na ekranie ustawień 
aplikacji Konta.

Usuwanie konta
Możesz usunąć z telefonu konto wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim informacjami, takimi 
jak e-mail, kontakty, ustawienia itd. Są jednak pewne ograniczenia, np. nie możesz usunąć 
konta, które zostało użyte podczas pierwszego logowania w telefonie komórkowym. Jeśli 
zdecydujesz się na usunięcie konta, pamiętaj, że zostaną usunięte wszystkie informacje 
osobiste, które są z nim powiązane.

1.  Na ekranie ustawień aplikacji Konta dotknij typu konta.

2.  Dotknij konta, które chcesz usunąć.

3.  Dotknij  > Usuń konto.

4.  Dotknij Usuń konto, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.
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Dostosowywanie ustawień synchronizacji konta
Możesz skonfigurować wykorzystanie danych w tle i opcje synchronizacji dla wszystkich 
aplikacji zainstalowanych w telefonie. Możesz także wybrać rodzaje danych do synchronizacji 
dla każdego z kont. Niektóre aplikacje, takie jak Kontakty i Gmail, są wyposażone w funkcję 
synchronizacji danych z wielu programów. Inne, jak Kalendarz, synchronizują tylko dane 
z pierwszego konta Google użytego do zalogowania się w telefonie lub z konta powiązanego 
z daną aplikacją. W przypadku niektórych kont synchronizacja jest dwukierunkowa; zmiany 
dokonane w telefonie są automatycznie propagowane w Internecie. Są też konta z funkcją 
synchronizacji jednokierunkowej; informacje wprowadzone w telefonie są dostępne tylko 
do odczytu.

Zmienianie ustawień synchronizacji konta

1.  Na ekranie ustawień aplikacji Konta dotknij typu konta. 

2.  Dotknij konta, którego ustawienia synchronizacji chcesz zmienić. Zostanie wyświetlony ekran 
danych i synchronizacji zawierający listę informacji synchronizowanych na danym koncie.

3.  Zaznacz pola wyboru przy informacjach, które chcesz synchronizować w telefonie 
komórkowym.

Korzystanie z innych aplikacji

Korzystanie z Kalendarza
Kalendarz służy do tworzenia wydarzeń i spotkań oraz do zarządzania nimi. W zależności 
od wybranych ustawień synchronizacji kalendarz w telefonie będzie synchronizowany z wersją 
internetową.

Otwieranie Kalendarza

Dotknij  > Kalendarz ( ), aby uruchomić aplikację. Dotknij , aby wyświetlić różne opcje 
widoków i ustawień.

Uwaga: 
jeśli korzystasz z Kalendarza po raz pierwszy, przesuwaj palcem w lewo, aby zapoznać się z funkcjami 
tej aplikacji. Na ostatniej stronie omówienia („Wydarzenia z poczty Gmail”) dotknij OK. 

Tworzenie wydarzenia

1.  Otwórz dowolny widok kalendarza i dotknij , aby dodać wydarzenie.

2.  Wpisz nazwę i lokalizację wydarzenia.

• Jeżeli jest przedział czasowy wydarzenia, dotknij daty początkowej i końcowej oraz 
osi czasu w celu wybrania odpowiedniego czasu trwania wydarzenia.

• W przypadku okazji specjalnych, takich jak urodziny lub wydarzenia całodniowe, 
włącz opcję Cały dzień.

3.  Wybierz odpowiednią strefę czasową.
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4.  Wprowadź adresy e-mail i opis, aby zaprosić gości na wydarzenie.

5.  Określ powtarzalność wydarzenia.

6.  Ustaw przypomnienie o wydarzeniu, zaproś odpowiednie osoby, ustaw kolor i dodaj notatki 
lub załączniki.

7.  Po ustawieniu wszystkich żądanych opcji dotknij ZAPISZ.

Ustawianie przypomnienia o wydarzeniu

1.   W dowolnym widoku kalendarza dotknij wydarzenia, aby wyświetlić jego szczegóły 
lub podsumowanie.

2.  Dotknij , aby rozpocząć edycję wydarzenia.

3.  Dotknij obszaru przypomnień ( ), aby ustawić godzinę, o której chcesz otrzymać 
przypomnienie. W ustawionym czasie otrzymasz przypomnienie o wydarzeniu. 
Lub dotknij Bez przypomnień, aby usunąć przypomnienie.

Uwaga: 
    dotknij Bez przypomnień, aby usunąć przypomnienie o wydarzeniu.

4.  Dotknij ZAPISZ, aby zachować zmiany.

Dostosowywanie ustawień kalendarza

W dowolnym widoku kalendarza dotknij  > Ustawienia > Ustawienia ogólne. Wybór ustawień:

• Początek tygodnia: wybierz pierwszy dzień tygodnia.
• Używaj strefy czasowej urządzenia: włącz lub wyłącz korzystanie z domyślnych ustawień 

strefy czasowej w telefonie.
• Pokaż numer tygodnia: ustaw pokazywanie lub ukrywanie numeru tygodnia.
• Pokaż odrzucone wydarzenia: ustaw pokazywanie lub ukrywanie odrzuconych wydarzeń.
• Domyślny czas trwania wydarzenia: ustaw domyślny okres.
• Powiadamiaj na tym urządzeniu: wybierz otrzymywanie powiadomień o wydarzeniu 

na tym urządzeniu.
• Dźwięk: wybierz dźwięk powiadomienia o wydarzeniu.
• Wibracja: określ, czy chcesz, aby powiadomienie o wydarzeniu było sygnalizowane 

wibracjami.
• Szybkie odpowiedzi: edytuj domyślne odpowiedzi na potrzeby wymiany korespondencji 

dotyczącej wydarzenia z odpowiednimi gośćmi.

Korzystanie z alarmu
Możesz ustawić nowy alarm lub zmienić istniejący.

Otwieranie alarmu

Dotknij  > Zegar ( ) > , aby uzyskać dostęp do alarmu w telefonie. Zobaczysz listę 
informacji o obecnym alarmie.

Dodawanie alarmu

1.  Na ekranie listy alarmów dotknij , aby dodać alarm.

2.  Aby ustawić alarm, wykonaj następujące czynności:

• Ustaw godzinę i minuty wybierając odpowiednie pole, a następnie przesuwając wskaźnik 
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w dół lub w górę. Po ustawieniu godziny dotknij OK.

• Aby dodać etykietę alarmu, dotknij Etykieta. Wprowadź etykietę, a następnie dotknij OK.

• Aby powtarzać alarm, dotknij Powtarzaj. Wybierz jedną lub więcej opcji.

• Aby ustawić dźwięk dzwonka, dotknij . Dotknij wybranej opcji, a następnie dotknij OK.

• Aby dodać wibracje do dźwięku alarmu, zaznacz pole wyboru Wibracje.

Uwaga:
domyślnie alarm jest automatycznie włączany.

Kalkulator

Możesz z niego korzystać do wykonywania prostych i bardziej skomplikowanych obliczeń.

Otwieranie Kalkulatora

Dotknij  > Kalkulator ( ), aby uruchomić aplikację.

Zarządzanie telefonem
Aby skonfigurować telefon komórkowy, dotknij  > Ustawienia ( ).

Ustawianie daty i godziny

Gdy uruchomisz telefon po raz pierwszy, zobaczysz pytanie, czy chcesz, aby ustawienia daty 
i godziny były automatycznie aktualizowane na podstawie danych sieci.

Uwaga:

jeśli wybierzesz automatyczne ustawienia daty, godziny i strefy czasowej, nie będziesz mieć 
możliwości wprowadzenia zmian w tych parametrach.

1.  Na ekranie ustawień dotknij System > Data i godzina.

2.  Wyłącz opcję Automatyczna data i godzina. 

3.  Wyłącz opcję Automatyczna strefa czasowa.

4.  Dotknij Ustaw datę. Na ekranie ustawiania daty dotknij żądanej daty, a następnie dotknij OK 
po zakończeniu konfiguracji.

5.  Dotknij Ustaw godzinę. Na ekranie ustawiania godziny ustaw odpowiednią godzinę, 
przesuwając wskaźnik w dół lub w górę w polach godziny i minut. Dotknij OK po zakończeniu 
konfiguracji.

6.  Dotknij Wybierz strefę czasową, a następnie wybierz odpowiednią strefę z listy. Przewijaj 
listę, aby zobaczyć więcej stref czasowych.

7.  Włącz lub wyłącz funkcję Używaj formatu 24-godzinnego, aby przełączać między trybem 
24-godzinnym a 12-godzinnym.

8.  Dotknij Wybierz format daty, aby wybrać, jak chcesz wyświetlać datę na ekranie telefonu 
komórkowego.
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Konfiguracja wyświetlacza

Dostosowywanie jasności ekranu

1.  Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Wyświetlacz > Jasność.

2.  Przeciągnij suwak w lewo, aby przyciemnić ekran, lub w prawo, aby zwiększyć jasność.

3.  Gdy zwolnisz suwak, aktualne ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

Uwaga:
włącz Autoregulacja jasności, aby ustawić automatyczne dostosowywanie jasności ekranu 
w zależności od światła otoczenia.

Automatyczny obrót ekranu

Zaznacz pole Autoobracanie ekranu, aby włączyć automatyczne obracanie do pionu 
lub poziomu.

Dostosowywanie czasu do wyłączenia ekranu

Po kilku minutach nieużywania telefonu nastąpi wyłączenie ekranu w celu oszczędzania baterii. 
Aby ustawić dłuższy lub krótszy czas bezczynności:

1. Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Wyświetlacz > Wygaszanie ekranu.

2. Wybierz czas podświetlenia ekranu.

Korzystanie z Trybu rękawiczki

Tryb rękawiczki zapewnia lepszą reakcję ekranu dotykowego, gdy dotykasz go w rękawiczkach. 

1.  Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Tryb rękawiczki.

2.  Ustaw Tryb rękawiczki jako WŁ.

Ustawianie dźwięku dzwonka

Włączanie trybu cichego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania.

2. Aby włączyć tryb cichy, dotknij . Spowoduje to wyciszenie wszystkich dźwięków 
z wyjątkiem multimediów i alarmów.

Regulacja głośności dzwonka

Głośność dzwonka można dostosować na Ekranie głównym i ekranach wszystkich aplikacji 
(oprócz sytuacji, gdy jest aktywne połączenie albo odtwarzasz muzykę/wideo) Do regulowania 
głośności dzwonka służą przyciski głośności. Dźwięk dzwonka można również dostosować 
na ekranie ustawień.

1.  Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Dźwięk i powiadomienia.

2.  W menu Dźwięk > Dzwonek przesuń suwak, aby ustawić odpowiednią głośność.
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Zmienianie dźwięku dzwonka

1.  Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Dźwięk i powiadomienia.

2.  Dotknij Dzwonek.

3.  Dotknij miejsca, w którym chcesz zastosować dzwonek, np SIM 1.

4.  Dotknij Dzwonek, a następnie dotknij dzwonka, którego chcesz używać.

5.  Dotknij OK. Po wybraniu dzwonka usłyszysz jego dźwięk.

Ustawianie sygnalizacji wibracjami połączeń przychodzących

Na ekranie ustawień wybierz Urządzenie > Dźwięk i powiadomienia, a następnie włącz opcję 
Sygnalizuj połączenie wibracjami.

Konfiguracja przycisku programowalnego

Do przycisku Programowalnego można przypisać szereg funkcji. Zobacz str. 1.

1.  Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Przycisk programowalny.

2.  Dotknij działanie z listy, aby przypisać je do przycisku Programowalnego.

3.  Dotknij OK.

Ustawianie usług w telefonie

Włączanie roamingu

1.  W menu Bezprzewodowe i sieci wybierz Więcej... > Sieci komórkowe > wybierz kartę SIM, 
dla której chcesz włączyć roaming. Na przykład: KARTA 2.

2.  Zaznacz pole wyboru Roaming danych.

Uwaga:
korzystanie z usług danych w roamingu może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Informacje 
o opłatach roamingowych uzyskasz u operatora sieci.

Wyłączanie usług danych

W menu BEZPRZEWODOWE I SIECI wybierz Więcej... > Sieci komórkowe > usuń zaznaczenie 
pola wyboru Dane wł.

Zabezpieczanie telefonu komórkowego

Ustaw kod PIN karty SIM

1.  Na ekranie ustawień dotknij Osobiste > Bezpieczeństwo > Ustaw blokadę karty SIM.

2.  Wybierz kartę SIM, dla której chcesz ustawić funkcję blokady PIN. Na przykład: KARTA 2. 
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3.  Zaznacz pole wyboru Blokuj kartę SIM.

4.  Wprowadź kod PIN karty SIM, a następnie dotknij OK.

Kod PIN karty SIM możesz zmienić w dowolnym momencie, dotykając opcji Zmień PIN 
karty SIM.

Uwaga:
w dowolnym momencie przy użyciu telefonu możesz połączyć się z numerami alarmowymi.

Zabezpieczanie telefonu komórkowego blokadą ekranu

Aby lepiej zabezpieczyć dane, blokuj ekran lub ustaw żądanie odtworzenia wzoru odblokowania 
ekranu po każdym włączeniu i wybudzeniu telefonu.

1.  Na ekranie ustawień dotknij Osobiste > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu.

2.  Wybierz jedną z dostępnych opcji.

• Przesuń: odblokowywanie telefonu za pomocą przesunięcia ikony blokady.

• Wzór: odblokowywanie telefonu za pomocą narysowania odpowiedniego wzoru.

• PIN: odblokowywanie telefonu za pomocą wprowadzenia kodu PIN.

• Hasło: odblokowywanie telefonu za pomocą hasła.

3. Aby dokończyć te ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami do wybranej metody.

Zarządzanie aplikacjami

Wyświetlanie zainstalowanych aplikacji

1.  Na Ekranie głównym dotknij  > Ustawienia ( ). 

2.  Na ekranie ustawień dotknij Aplikacje.

3.  Po wyświetleniu listy aplikacji wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Dotknij  > Sortuj według rozmiaru. Następnie dotknij aplikacji, aby wyświetlić 
jej szczegóły.

• Wybierz POBRANE, DZIAŁAJĄCE lub WSZYSTKIE u góry ekranu. Następnie dotknij 
aplikacji, aby wyświetlić jej szczegóły.

• Dotknij wybranej aplikacji, aby wyświetlić jej szczegóły.

Usuwanie zainstalowanych aplikacji

1.  Na ekranie ustawień dotknij Urządzenie > Aplikacje.

2.  Dotknij aplikacji, a następnie dotknij ODINSTALUJ > OK, aby usunąć aplikację z telefonu.

Uwaga:

nie można usuwać aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

Jak zwolnić pamięć telefonu

• Dodaj pobrane aplikacje (na kartę micro SD). Zapoznaj się z poniższymi sugestiami.

• Przenieś pliki i załączniki wiadomości e-mail na kartę micro SD.
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• Odinstaluj niepotrzebne pobrane programy.

• Zresetuj telefon.

Uwaga:

przed zresetowaniem telefonu do ustawień fabrycznych utwórz kopię zapasową wszystkich 
ważnych danych.

Sugestia:

zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak przenieść pobrane aplikacje 
na kartę micro SD.

1) Otwórz menu ustawień, przewiń w dół do aplikacji.

2) W menu Pobrane wybierz aplikację, którą chcesz przenieść.

3) Dotknij przycisku Przenieś na kartę SD. Napis widoczny na przycisku zostanie zamieniony 
na „Przenoszenie”.

Po zakończeniu procesu napis na przycisku zmieni się na „Przenieś do telefonu”.

Resetowanie telefonu komórkowego

Tworzenie kopii zapasowej ustawień

Przy użyciu konta Google możesz utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu na serwerach 
Google. Jeśli wymienisz telefon, kopia zapasowa ustawień zostanie przywrócona w nowym 
urządzeniu, gdy po raz pierwszy zalogujesz się z niego na koncie Google.

1. Na ekranie ustawień dotknij Osobiste > Kopia zapasowa i resetowanie.

2. Włącz opcję Utwórz kopię zapasową danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zresetowanie telefonu do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych 
osobistych zapisanych w pamięci urządzenia, w tym informacji o koncie Google, innych 
kontach, ustawień systemu i aplikacji, a także pobranych aplikacji. Podczas resetowania 
nie są usuwane pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani pliki zapisane na 
karcie micro SD, takie jak muzyka czy zdjęcia.

1.  Na ekranie ustawień dotknij Osobiste > Kopia zapasowa i resetowanie > 
Resetowanie do ustawień fabrycznych.

2.  W razie wyświetlenia monitu dotknij Zresetuj telefon, a następnie dotknij USUŃ WSZYSTKO. 

Nastąpi zresetowanie telefonu do ustawień fabrycznych i ponowne uruchomienie 
urządzenia.

Resetowanie sprzętu urządzenia
To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, dlatego zresetowanie sprzętu poprzez 
wyjęcie baterii jest niemożliwe. Jeśli chcesz zresetować sprzęt, postępuj zgodnie z instrukcjami 
podanymi niżej. Pamiętaj, że wykonanie tego kroku możne być konieczne, jeśli nie widzisz 
wskaźników ładowania, nawet po podłączeniu telefonu do ładowarki zasilanej z gniazdka 
ściennego.

Naciskaj przez 10 sekund przycisk zwiększania głośności oraz zasilania, telefon zostanie 
wyłączony, ale do resetowania telefonu wymagane jest ponowne jego włączenie.
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Wyświetlanie elektronicznej etykiety

Aby wyświetlić informacje prawne na temat telefonu, wykonaj następujące czynności:

1.  Na Ekranie głównym dotknij  > Ustawienia ( ).

2.  Na ekranie ustawień dotknij System > O telefonie > Informacje prawne.
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Specyfikacje

Pozycja Specyfikacje

System operacyjny Android 5.1, Lollipop

Platforma Qualcomm MSM8909-4 Quad-core 1,1 GHz

Pamięć 8 GB eMMC/1 GB RAM LPDDR3 (eMCP)

Pasmo UE

LTE pasmo 1/3/7/20 w/ rozszerzone

HSDPA/WCDMA, pasmo 850/900/2100

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

Pasmo, Stany 
Zjednoczone

LTE pasmo 2/4/7/17 w/ rozszerzone

HSDPA/WCDMA pasmo 850/1900/AWS 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

Wyświetlacz

LCM: 4,5” FWVGA, typ TN, czytelny w pełnym słońcu 
(min. 500 nitów), TP: ekran dotykowy pojemnościowy (5 pt), 
możliwość obsługi mokrym palcem i w rękawiczkach, Gorilla Glass 3, 
szczelina powietrzna

Aparat Główny 5M AF z lampą błyskową LED + przedni 2M FF

Czujnik Czujnik P + L, czujnik G, e-Compass 

Łączność GPS/aGPS/Glonass, BT4.1, 802.11 b/g/n, OTG

Bateria
3000 mAh (typ niestandardowy 3,8 V, soft-pack, niewyjmowalna, 
rozmiar 97,5 x 55,2 x 4,2 mm)

Inne
Obsługa HAC/TTY, IP68, spadek 1,8 m, MIL-STD-810G,  
QC 1,0 + wskaźnik naładowania

Wymiary 141,9 x 72,74 x 12,8 mm (TP na logo bez wnęki)

Masa 186 g

Wskaźnik HAC Obsługa TTY (tylko Stany Zjednoczone) 

* Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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Dodatek

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące instrukcji obsługi tego urządzenia, 
a także informacje, w jaki sposób używać go bezpiecznie. Należy uważnie przeczytać 
te informacje przed przystąpieniem do używania urządzenia.

Wodoszczelna obudowa
Pokrywy gniazd USB i słuchawek muszą być dokładnie założone, a tylna pokrywa odpowiednio 
zamocowana i zablokowana, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony wodoszczelnej.

Urządzenia elektroniczne
W miejscach, w których jest zabronione używanie tego urządzenia, należy wyłączyć jego 
zasilanie. Nie należy używać urządzenia, gdy powoduje to zagrożenie lub zakłócenie pracy 
urządzeń elektronicznych.

Urządzenia medyczne
Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki 
medycznej. Nie używać urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.

Producenci stymulatorów serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy 
tym urządzeniem a stymulatorem w celu uniknięcia potencjalnej możliwości zakłócenia pracy 
stymulatora. Jeśli masz stymulator serca, nie używaj tego urządzenia po stronie, po której jest 
umieszczony, i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

Obszar zagrożenia wybuchem
Wyłącz zasilanie urządzenia w miejscach, w których może występować zagrożenie wybuchem, 
i stosuj się do wszystkich oznakowań i instrukcji. Obszary, w których może występować 
zagrożenie wybuchem, to między innymi miejsca, w których uprasza się o wyłączenie silników 
pojazdów samochodowych. Iskrzenie w takich obszarach może spowodować eksplozję lub 
pożar i doprowadzić do powstania obrażeń lub nawet śmierci. Nie włączaj zasilania urządzenia 
w miejscach tankowania, np. na stacjach paliw. Przestrzegaj ograniczeń używania urządzeń 
radiowych w miejscach magazynowania, przechowywania i rozdzielania paliwa oraz w 
zakładach chemicznych. Ponadto przestrzegaj ograniczeń obowiązujących w miejscach 
prowadzenia prac detonacyjnych. Przed użyciem urządzenia zwróć uwagę, czy miejsce nie 
jest zagrożone wybuchem. Miejsca takie są zwykle, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Takie 
miejsca to między innymi obszary pod pokładem łodzi, zakłady transportu i przechowywania 
produktów chemicznych, miejsca, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zboża, 
pyłu lub pyłu metalicznego. Pytaj producentów pojazdów na gaz płynny (propan, butan), czy 
urządzenia można bezpiecznie używać w pobliżu takiego pojazdu.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Używając tego urządzenia, należy przestrzegać lokalnego prawa i przepisów. Ponadto podczas 
używania urządzenia podczas prowadzenia pojazdu należy przestrzegać następujących zasad:
Skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.
Nie prowadzić rozmowy, trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Korzystać z zestawów 
głośnomówiących.
Jeśli konieczne jest wykonanie lub odebranie połączenia, zaparkować najpierw pojazd na poboczu.
Sygnały o częstotliwości radiowej mogą wpływać na systemy elektroniczne pojazdu. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy pytać producenta pojazdu.
W pojazdach silnikowych nie umieszczać urządzenia nad poduszką powietrzną ani w obszarze 
jej rozwijania. W przeciwnym razie urządzenie może spowodować obrażenia ze względu 
na dużą siłę nadmuchiwania poduszki.
Nie używać urządzenia podczas lotu. Przed wejściem na pokład samolotu wyłączyć zasilanie 
urządzenia. Używanie w samolocie urządzeń bezprzewodowych może powodować zagrożenie 
pracy samolotu i zakłócać bezprzewodową sieć telefoniczną. Może być także uznane 
za działanie niezgodne z prawem.
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Środowisko pracy
Nie używaj ani nie ładuj urządzenia w miejscach zapylonych, wilgotnych lub takich, w których 
występują pola magnetyczne. Obwody urządzenia mogą nie działać poprawnie w takim 
środowisku.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi częstotliwości radiowych w odniesieniu 
do używania go blisko uszu lub w odległości 1,5 cm od ciała. Należy upewnić się, że akcesoria, 
takie jak etui na telefon lub futerał, nie zawierają elementów metalowych. Trzymaj urządzenie 
w  odległości 1,5 cm od ciała, aby spełnić wymienione wcześniej wymagania.

W dniach burzowych nie używaj urządzenia podczas ładowania, aby zapobiec 
niebezpieczeństwom powodowanym przez wyładowania atmosferyczne.

Podczas prowadzenia rozmowy nie dotykaj anteny. Dotykanie anteny pogarsza jakość 
połączenia i powoduje większe zużycie energii baterii. W rezultacie skraca się czas prowadzenia 
rozmów i trybu czuwania.

Korzystając z urządzenia, przestrzegaj lokalnego prawa i przepisów oraz respektuj 
prawa  prywatność innych osób.

Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C. Należy 
korzystać z urządzenia zasilanego z baterii w temperaturze środowiska od –10°C do 55°C.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Korzystanie ze słuchawek przy dużym ustawieniu ich głośności może prowadzić do uszkodzenia 
słuchu. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy głośność słuchawek ustawić 
na bezpieczny i przyjemny poziom.

Bezpieczeństwo dzieci

Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. 
Pozwalanie dzieciom na zabawę z tym urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać 
części łatwo odłączające się, może być groźne ze względu na niebezpieczeństwo zadławienia 
się nimi. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia i jego akcesoriów.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych do użycia z tym 
modelem przez producenta urządzenia. Użycie innego rodzaju ładowarki lub akcesoriów 
może spowodować unieważnienie gwarancji oraz może być niezgodne z lokalnym prawem 
i przepisami, a także niebezpieczne. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje 
o dostępności zatwierdzonych baterii, ładowarek i akcesoriów w obszarze, w którym 
przebywasz.

Baterie i ładowarka

Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana.

Bateria (akumulator) zanim się ostatecznie zużyje, może być setki razy ładowana 
i rozładowywana.

Korzystaj z sieci prądu zmiennego określonego dla danej ładowarki. Nieodpowiednie napięcie 
zasilania może spowodować pożar lub wadliwe działanie ładowarki.

W przypadku wystąpienia wycieku elektrolitu baterii upewnij się, że nie zetknął on się ze skórą 
lub oczami. Jeśli elektrolit zetknął się ze skórą lub prysnął w oczy, należy natychmiast przemyć 
oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku, gdy obudowa baterii ulegnie deformacji, zmieni kolor lub podczas ładowania 
nagrzewa się nienormalnie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. 
W przeciwnym wypadku może dojść do wycieku z baterii, przegrzania, eksplozji lub pożaru.
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W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego (np. odsłonięcia żył, pęknięcia) lub poluzowania 
złącza należy natychmiast zaprzestać używania tego kabla. W przeciwnym wypadku może dojść 
do porażenia prądem elektrycznym, zwarcia obwodu ładowarki lub pożaru.

Nie wrzucać urządzenia do ognia, gdyż może eksplodować. Uszkodzone baterie mogą 
również eksplodować.

Nie wolno modyfikować ani odtwarzać (klonować) urządzenia, próbować wprowadzać do niego 
obcych przedmiotów, zanurzać lub wystawiać na działanie wody lub innych cieczy, narażać na 
ogień, eksplozję lub inne niebezpieczeństwa.

Unikać upuszczania urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, szczególnie na twardą 
powierzchnię i użytkownik podejrzewa jego uszkodzenie, należy oddać je do przeglądu 
w profesjonalnym warsztacie.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar, wybuch lub inne niebezpieczeństwo.

Urządzenia należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Urządzenie może być łączone tylko z produktami oznaczonymi logo USB-IF lub uznanymi 
za zgodne z USB-IF.

Wyjściowe wartości znamionowe ładowarki — prąd stały (DC) 5 V, 1 A.

OSTROŻNIE — RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ 
NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU.  NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII ZGODNIE Z 
INSTRUKCJAMI.

Czyszczenie i konserwacja

Ładowarka nie jest wodoszczelna. Nie należy narażać jej na wilgoć. Chronić ładowarkę przed 
wodą i parą. Nie dotykać ładowarki mokrymi rękami — niebezpieczeństwo zwarcia obwodu, 
wadliwego działania urządzenia lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie umieszczać urządzenia ani ładowarki w miejscu, w którym mogą być uszkodzone w wyniku 
kolizji. Może wówczas dojść do wycieku z baterii, wadliwego działania urządzenia przegrzania, 
eksplozji lub pożaru.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać magnetycznych nośników pamięci, np. kart 
magnetycznych lub dyskietek. Promieniowanie urządzenia może wymazać zapisane na nich 
informacje.

Nie pozostawiać urządzenia ani ładowarki w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich 
temperaturach. Mogą one wówczas nie działać prawidłowo i doprowadzić do pożaru lub 
eksplozji. Przy temperaturze poniżej 0°C wydajność baterii jest zmniejszona.

Nie kłaść ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawek. Słuchawki mogą 
przyciągnąć takie obiekty i spowodować zranienie podczas używania urządzenia.

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć 
od ładowarki.

Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie używać chemicznych detergentów, proszków 
ani innych środków chemicznych (np. alkoholu, benzenu). Części urządzenia mogą ulec 
uszkodzeniu lub spowodować pożar. Urządzenie można czyścić miękką antystatyczną 
ściereczką.

Nie rozbierać urządzenia ani jego akcesoriów. W przeciwnym razie gwarancja urządzenia 
i akcesoriów straci ważność, a producent nie będzie odpowiedzialny za uszkodzenie.

Jeśli ekran urządzenia ulegnie pęknięciu w wyniku uderzenia twardym obiektem, nie należy 
próbować usunąć pękniętych części. W takim wypadku należy natychmiast zaprzestać 
użytkowania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
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Zgodność z aparatami słuchowymi

Przepisy dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Telefon został przetestowany i oceniony pod względem używania go z aparatami słuchowymi 
wykorzystującymi technologię bezprzewodową. Jednak w tym telefonie mogą być użyte pewne 
nowsze technologie bezprzewodowe, które nie zostały jeszcze przetestowane pod kątem użycia 
z aparatami słuchowymi. Dlatego osoby korzystające z aparatu słuchowego lub implantu 
ślimakowego powinny wypróbować dokładnie różne funkcje tego telefonu i w różnych 
miejscach, aby sprawdzić, czy słyszą bez zakłócającego szumu. Aby uzyskać informacje 
o zgodności urządzenia z aparatami słuchowymi, należy skonsultować się z dostawcą usługi 
lub producentem tego telefonu. W przypadku pytań dotyczących zasad zwrotu lub wymiany 
należy skonsultować się z dostawcą usługi lub sprzedawcą telefonu.
Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) ustaliła wymagania dla mobilnych cyfrowych 
urządzeń bezprzewodowych w zakresie ich zgodności z aparatami słuchowymi i innymi 
urządzeniami wspomagającymi słuch.
Przemysł telefonów bezprzewodowych opracował system oceny bezprzewodowych urządzeń 
mobilnych, aby pomóc użytkownikom aparatów słuchowych wybrać urządzenie mobilne 
zgodne z ich aparatem. 
Oceny te nie są jednak gwarantowane. Wyniki zależą od używanego aparatu słuchowego 
i stopnia utraty słuchu. Jeśli się tak zdarzy, że używany aparat słuchowy jest podatny 
na zakłócenia, korzystanie z tych ocen może nie przynieść oczekiwanego wyniku. 
Wypróbowanie urządzenia mobilnego ze swoim aparatem słuchowym jest najlepszą 
metodą oceny do indywidualnych potrzeb.
Ocena M: telefony z oceną M3 lub M4 spełniają wymagania komisji FCC i prawdopodobnie 
będą generować mniej zakłóceń aparatu słuchowego niż telefony bez takiej oceny. Z tych 
dwóch ocena M4 jest lepsza/wyższa.
Ocena T: telefony z oceną T3 lub T4 spełniają wymagania komisji FCC i prawdopodobnie będą 
bardziej użyteczne z cewką indukcyjną (telecoil) aparatu słuchowego (przełącznik T) niż telefony 
bez takiej oceny. Z tych dwóch ocena T4 jest lepsza/wyższa. (Należy pamiętać, że nie wszystkie 
aparaty słuchowe są wyposażone w cewkę). 
Ocena M i T dla tego urządzenia (FCC ID: ZL5S30), M3 i T4.

Połączenie z numerem alarmowym

Urządzenie może być używane do połączeń alarmowych w danym obszarze obsługi. Jednak 
połączenie nie może być zagwarantowane we wszystkich warunkach. Nie można polegać 
wyłącznie na tym urządzeniu jako na istotnym narzędziu komunikacji.

Oświadczenie FCC
Niniejszy telefon komórkowy spełnia wymagania części 15. przepisów FCC. Obsługa urządzenia 
podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, 
które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Antena używana w tym nadajniku nie może być w tym samym miejscu ani być połączona z 
inną anteną lub nadajnikiem.
Uwaga: Wybór kodu kraju dotyczy tylko modeli nieprzeznaczonych do używania w Stanach 
Zjednoczonych i jest niedostępny w modelach przeznaczonych do używania w Stanach 
Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami FCC wszystkie produkty Wi-Fi sprzedawane w Stanach 
Zjednoczonych muszą być ograniczone do kanałów działających w Stanach Zjednoczonych.
Ten telefon komórkowy został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami urządzeń 
cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu 
zapewnienie odpowiedniej ochrony instalacji mieszkaniowych przed szkodliwymi zakłóceniami. 
Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli 
nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe 
zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma pewności, że zakłócenia nie wystąpią 
w poszczególnych instalacjach. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze 
radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i ponownie włączając urządzenie, 
można próbować eliminować te zakłócenia na jeden lub więcej z poniższych sposobów:
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- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.

- Zwiększyć, odstęp pomiędzy tym urządzeniem a odbiornikiem.

- Podłączyć urządzenie do gniazdka lub obwodu innego niż to, do którego jest podłączony 
odbiornik.

- Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność 
mogą skutkować utratą prawa użytkowania tego urządzenia.

Oświadczenie urzędu Industry Canada

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymaganiami licencji Industry Canada z wyłączeniem 
standardów RSS. Obsługa urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: 

(1) urządzenie nie może powodować zakłóceń, 

(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować 
niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Niniejszy sprzęt jest urządzeniem cyfrowym klasy B zgodnym z kanadyjskim standardem CAN 
ICES-3(B)/NMB-3(B).

Urządzenie jest zgodne ze standardem RSS-310 Industry Canada. Działanie jest uwarunkowane 
tym, że urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d’Industrie Canada. L’opération est soumise à la 
condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Oświadczenie o ekspozycji na promieniowanie:
Niniejszy produkt spełnia kanadyjskie ograniczenia ekspozycji na działanie przenośnych 
urządzeń radiowych ustanowione dla środowisk niekontrolowanych i jest bezpieczne podczas 
używania zgodnego z przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Dalsze 
zmniejszenie ekspozycji na działanie fal o częstotliwości radiowej można osiągnąć, trzymając 
urządzenie z dala od ciała użytkownika lub zmniejszając moc wyjściową, jeśli taka funkcja jest 
dostępna.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-
Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du 
corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une 
telle fonction est disponible.

Niniejsze urządzenie i jego antena/anteny nie mogą być w tym samym miejscu ani być 
połączone z inną anteną lub nadajnikiem, z wyjątkiem przetestowanego, wbudowanego radia. 
Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona w produktach sprzedawanych na terenie Stanów 
Zjednoczonych i Kanady.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une 
autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés 
aux États-Unis et au Canada.
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Informacja o ekspozycji na działanie fal o częstotliwości 
radiowej (SAR)

Niniejsze urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby nie 
przekroczyć ograniczenia ekspozycji na energię fal o częstotliwości radiowej (RF) określonego 
przez Federalną Komisję Łączności (FCC) rządu Stanów Zjednoczonych.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne 
FCC dotyczące ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej, pod warunkiem używania go 
z akcesoriami, które nie zawierają metalu, i trzymania go w odległości co najmniej 1 cm 
od ciała. Użycie innych akcesoriów może nie zapewniać zgodności z wytycznymi FCC 
dotyczącymi ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej.

Ograniczenie poziomu absorpcji swoistej (SAR) określone przez FCC wynosi 1,6 W/kg.

Stany Zjednoczone:

Zgodnie z przepisami FCC najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla telefonów wynosi:

SAR (dla głowy): 0,56 W/kg

SAR (dla korpusu): 1,11 W/kg

Aby zmniejszyć poziom ekspozycji na promieniowanie, należy:

(i) używać telefonu komórkowego przy dobrych warunkach odbioru,

(ii) używać zestawu głośnomówiącego,

(iii) trzymać telefon komórkowy z dala od brzucha (kobiety w ciąży),

(iv) trzymać telefon komórkowy z dala od genitaliów.

W urządzeniach testowanych pod względem zgodności z normą EN60950-1:2006 należy 
obowiązkowo wykonać test audio na zgodność z normą EN50332. 

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem zgodności z wymaganiami poziomu 
ciśnienia akustycznego określonymi w odpowiednich normach EN 50332-1 i/lub EN 50332-2. 
W przypadku używania wkładek dousznych lub słuchawek przy dużym poziomie głośności 
przez długi czas może dojść do stałej utraty słuchu.
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Zapobieganie utracie słuchu 

Ostrzeżenie wymagane zgodnie z EN 60950-1:A12.

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z urządzenia ustawionego 
przez dłuższy czas na wysoki poziom głośności.

           

Uwaga:  Dotyczy Francji: słuchawki/wkładki douszne niniejszego urządzenia są zgodne 
z wymaganiami dotyczącymi poziomu ciśnienia akustycznego określonymi 
w odpowiedniej normie EN 50332-1: 2000 i/lub EN50332-2: 2003, zgodnie 
z wymaganiami francuskich przepisów L.5232-1.

Deklaracja zgodności
Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami art. 3 dyrektywy RTTE 1999/5/KE, jeśli jest 
używane zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem i zostały w nim zastosowane następujące 
normy:

1. Dotyczące zdrowia (art. 3.1(a) dyrektywy RTTE)

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. Dotyczące bezpieczeństwa (art. 3.1(a) dyrektywy RTTE)

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Dotyczące zgodności elektromagnetycznej (art. 3.1 (b) dyrektywy RTTE)

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010

4. Dotyczące użycia zakresu częstotliwości radiowych (art. 3.2 dyrektywy RTTE)

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1

• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1

• EN 300 328 V1.9.1

• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1

5. Dotyczące niebezpiecznych substancji (dyrektywa 2011/65/UE)

• EN 50581: 2012
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Zgodność z wymaganiami SAR Komisji Europejskiej

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Unii Europejskiej (1999/5/KE) dotyczące ograniczenia 
ekspozycji na pola magnetyczne w związku z ochroną zdrowia publicznego. 

Te ograniczenia są częścią szerszych zaleceń dotyczących ogółu społeczeństwa. Zalecenia 
te zostały opracowane i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie 
przeprowadzonych i ocenionych badań naukowych. Jednostką miary dla zalecanego przez 
Komisję Europejską ograniczenia dotyczącego urządzeń przenośnych jest poziom absorpcji 
swoistej SAR (Specific Absorption Rate) i limit ten wynosi 2,0 W/kg uśredniony w stosunku 
do 10 g tkanki. Spełnia on wymagania międzynarodowej komisji ds. ochrony przed 
promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP). 

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne komisji 
ICNIRP dotyczące ekspozycji oraz europejskie standardy EN 62311 i EN 62209-2, gdy jest 
używane z przeznaczonymi do niego akcesoriami. Użycie innych akcesoriów, które zawierają 
metal, może nie zapewniać zgodności z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi ekspozycji.

Wartość SAR została zmierzona dla urządzenia odległego o 1,5 cm od ciała, przy transmisji 
na najwyższym poziomie mocy wyjściowej i dla wszystkich pasm częstotliwości urządzenia 
przenośnego.

Należy zachowywać odległość 1,5 cm urządzenia od ciała.

Zgodnie z przepisami KE najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla telefonów wynosi:

SAR (dla głowy): 0,285 W/kg

SAR (dla korpusu): 0,395 W/kg

Informacje dotyczące pozbywania się i recyklingu urządzenia

Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych do niego bateriach) oznacza, że nie mogą być one 
wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ani 
baterii jako niesortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i jego baterie) należy oddać 
do certyfikowanych punktów zbiórki i recyklingu, aby mogły być one we właściwy sposób 
zutylizowane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu tego urządzenia lub baterii, należy 
skontaktować się z lokalnym biurem, serwisem utylizacji odpadów domowych lub punktem, 
w którym zostało zakupione to urządzenie.

Utylizacja tego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącym 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Celem separacji zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od pozostałych odpadów jest zminimalizowanie 
potencjalnego szkodliwego oddziaływania środowiska na zdrowie ludzkie przez niebezpieczne 
substancje, które mogą się w nim znaleźć.
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Zmniejszanie zużycia niebezpiecznych substancji

Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami o rejestracji w UE, ocenie, autoryzacji 
i ograniczaniu chemikaliów (REACH) (przepisy 1907/2006/KE Parlamentu Europejskiego 
i Komisji) oraz dyrektywą UE o ograniczaniu użycia niebezpiecznych substancji (RoHS) 
(dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji). Więcej informacji o zgodności 
tego urządzenia z dyrektywą REACH można uzyskać na stronie www.catphones.com/
certification. Zaleca się regularne odwiedzanie tę witryny w celu uzyskania aktualnych 
informacji.

Zgodność z przepisami UE

Niniejszym producent potwierdza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi 
postanowieniami dyrektywy 1999/5/KE łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami.

Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.catphones.com/certification.
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Uwaga: w miejscu użytkowaniu urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów danego 
kraju. Użycie tego urządzenia może być ograniczone w pewnych lub wszystkich krajach 
Unii Europejskiej (UE).

Uwaga: to urządzenie może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

Francja: użycie na zewnątrz jest ograniczone do 10 mW efektywnej izotropowej mocy 
promieniowania w paśmie 2454–2483,5 MHz. Włochy: w przypadku prywatnego używania 
wymagane jest ogólne zezwolenie, jeśli funkcje WAS/RLAN są używane poza własną posesją.

W przypadku publicznego używania wymagane jest ogólne zezwolenie. Luksemburg: 
wymagane jest ogólne zezwolenie na świadczenie usług i sieci.

Norwegia: ta podsekcja nie obowiązuje w obszarze geograficznym w promieniu 20 km 
od centrum Ny-Ålesund.
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Własność prawna Google

Android, Google, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.


