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Korzystanie z instrukcji obsługi   
W niniejszym przewodniku przedstawiono szczegóły dotyczące funkcji telefonu oraz pokazano w jaki sposób 
skonfigurować telefon zgodnie z potrzebami użytkownika.  

 
 

Schematy 
W przewodniku zastosowano następujące schematy: 

 
 
 
 

 
 

Smartfon/telefon Odnosi się do modelu Neffos C5 Max. 
Parametry Parametry pokazane na zrzutach ekranu mają jedynie cel informacyjny i mogą różnić się od 

rzeczywistej sytuacji. Skonfiguruj parametry zgodnie ze swoimi potrzebami. 
Zrzuty ekranu Zrzuty ekranu mogą trochę różnić się od interfejsu smartfona ze względu na różne wersje 

oprogramowania.  Skonfiguruj swoje urządzenie zgodnie z rzeczywistym interfejsem. 
-> Oznaczenie dla struktury menu, wskazujące kolejność kroków do strony docelowej. Np., 

Ustawienia-> WLAN oznacza, że funkcja WLAN będzie dostępna po uruchomieniu aplikacji 
Ustawienia. 

    Uwaga: Nie stosowanie się do uwag w przewodniku może skutkować nieprawidłowym działaniem lub      
uszkodzeniem urządzenia . 

            Schemat                                                                           Objaśnienie 
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1 Wprowadzenie 
W tym rozdziale uzyskasz podstawowe informacje o wyglądzie urządzenia oraz dowiesz się w jaki sposób 
rozpocząć jego użytkowanie. 
• Wygląd urządzenia  
• Montowanie urządzenia 
• Uruchamianie urządzenia 
• Ładowanie baterii 

 
 
1. 1 Wygląd urządzenia 

 
 

Złącze słuchawkowe 
Czujnik światła 
Głośnik 

 
Przedni aparat 

 

Przycisk regulacji głośności 

Przycisk zasilania 

Przycisk Wstecz       

Przycisk ekranu głównego 

Przycisk ostatnich aplikacji 

Panel szybkich ustawień  
 
 

Port danych/ładowania 
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1. 2 Montowanie urządzenia 
Zdejmowanie tylnej pokrywy 

Chwyć telefon ekranem do dołu, umieść paznokieć w otworze w prawym dolnym rogu urządzenia i podważ pokrywę.  
Uwaga: Nie wyginaj ani nie obracaj nadmiernie tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie telefonu. 
 

 
 
 

Wkładanie karty microSIM i karty microSD (opcjonalnie) 
Ostrożnie wsuń karty w szczeliny gniazd, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół. Telefon obsługuje 
funkcję dual SIM, stąd możliwe jest korzystanie z jednej lub dwóch kart SIM jednocześnie.. 

Uwaga: 

1. Urządzenie obsługuje karty microSIM. 

2. Jeżeli karta nie zostanie umieszczona prawidłowo, telefon nie będzie jej wykrywać. 
 
 

 
 

Zakładanie tylnej pokrywy 
Dopasuj pokrywę i dociśnij dokładnie jej krawędzie, upewniając się, że wskoczyła na swoje miejsce. 
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1. 3 Uruchamianie urządzenia 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż telefon zawibruje i włączy się. 

 
 
1. 4 Ładowanie baterii 
Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego, korzystając z dołączonego kabla USB oraz zasilacza. 
1. Podłącz kabel USB do portu danych/ładowania urządzenia. 
2. Podłącz kabel USB do zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego. 
3. Po naładowaniu baterii do pełna, odłącz zasilacz od gniazda elektrycznego, a kabel USB od telefonu. 
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2 Funkcje podstawowe 
W tym rozdziale znajdują się informacje o podstawowych funkcjach telefonu. 
• Gesty dla ekranu dotykowego 
• Blokowanie i odblokowywanie ekranu 
• Ekran główny 
• Ikony stanu 
• Panel szybkich ustawień 
• Panel powiadomień 
• Wprowadzanie tekstu 

 
 
2. 1 Gesty dla ekranu dotykowego  
Dotknięcie: Dotknij elementu na ekranie, aby go wybrać lub uruchomić. 

 

 
Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij ekranu i przytrzymaj palec przez co najmniej 2 sekundy, aby 
aktywować elementy ekranu. Na przykład dotknij i przytrzymaj wybrany widget na Ekranie głównym, aby go 
przesunąć. 
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Przesuwanie: Umieść palec na ekranie i przesuń go w wybranym kierunku. Możesz na przykład przewijać 
strony na ekranie głównym lub przeglądać listy elementów. 

 

 
Przeciąganie: Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce i 
upuść. Możesz na przykład zmienić układ widgetów na ekranie głównym. 

 

 

Rozsuwanie palców: Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć np. obraz lub element 
strony internetowej. 
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Zsuwanie palców: Zsuń palce na ekranie, aby oddalić widok np. obrazu lub strony internetowej. 
 

 
 
2. 2 Blokowanie i odblokowywanie ekranu 
Skorzystaj z funkcji blokowania ekranu, aby chronić swój telefon.  
Odblokowywanie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania i przesuń palcem po ekranie. 
Blokowanie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran. 

Uwaga: Ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony 
czas. 

 
 

Aby ustawić blokadę gwarantującą większe bezpieczeństwo telefonu, zastosuj się do poniższych kroków: 
1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia. 
2. Wybierz Zabezpieczenia. 
3. Naciśnij Blokada ekranu, aby wybrać metodę blokowania. 

• Brak: Wyłącz blokadę ekranu. 

• Przesuń palcem: Przesuń palcem po ekranie, aby go odblokować. Jest to ustawienie domyślne i nie 
gwarantuje bezpieczeństwa telefonu. 

• Wzór: Utwórz wzór blokowania, przesuwając palcem po kropkach. Wzór ten będzie służył do 
odblokowywania ekranu. 

• Kod PIN: Utwórz kod PIN (4-cyfrowy), który należy wprowadzić, aby odblokować ekran. 

• Hasło: Utwórz hasło, które należy wprowadzić, aby odblokować ekran. 



Rozdział 2    Funkcje podstawowe 7  

2. 3 Ekran główny 
 

4G  Pasek stanu 
 

Widget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźniki ekranu 
 

Ulubione aplikacje 
 
 
 
 

Pasek stanu: Znajdują się tutaj ikony stanu i powiadomień. 
Widget: Elementy umożliwiające dostęp do niektórych funkcji aplikacji na ekranie głównym (nie skróty). 
Wskaźniki ekranu: Określa, który ekran jest obecnie wyświetlany. 
Ulubione aplikacje: Szybki dostęp do często używanych aplikacji. 

 
 
2. 4 Ikony stanu 
Ikony znajdujące się w pasku stanu u góry ekranu są źródłem informacji o urządzeniu.  

 

Ikony stanu Objaśnienia 
 

 Niski stan baterii 
 

 Trwa ładowanie 
 

 Bateria w pełni naładowana 
   Moc sygnału 

  

 Brak sygnału 
G Połączenie z siecią GPRS  
3G Połączenie z siecią 3G  
4G Połączenie z siecią 4G 
E Połączenie z siecią EDGE 
H Połączenie z siecią HSPA 
H Połączenie z siecią HSPA+ 

 

 Podłączono do PC kablem USB  
 

 Sieć Wi-fi 
 

 Hotspot 
 

 Karta microSD 
 

 Karta microSIM 
 

 Brak karty SIM 
 

 Zrzuty ekranu 
 

 Włączono tryb cichy (nie dotyczy alarmu) 
 

 Włączono tryb wibracji 
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 Włączono tryb samolotowy 
 

 Aktywna funkcja Bluetooth 
 

 Stan pobierania 
 

 Przesyłanie danych 
 

 Synchronizacja danych 
 

 Włączona funkcja GPS 
 

 Alarm włączony 
 

 Trwa połączenie 
 

 Połączenie nieodebrane 
 

 Nowa wiadomość 
 

 Nowa wiadomość e-mail 
 

 Podłączono zestaw słuchawkowy 
 

 Dostępna aktualizacja systemu 
 
 
2. 5 Panel szybkich ustawień 
Umieść palec u góry ekranu i przesuń go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel szybkich ustawień. 

Uwaga: Gdy ekran jest zablokowany, wystarczy raz przesunąć palec, aby otworzyć panel szybkich ustawień.  
 

 
Dotknij ikon na panelu szybkich ustawień, aby włączyć lub wyłączyć wybrane funkcje. 
1. Ustawienia: Dotknij, aby otworzyć ustawienia. 
2. Jasność automatyczna: Dotknij, aby automatycznie dostosować jasność wyświetlacza. 
3. Suwak jasności: Za pomocą suwaka możesz dostosować jasność wyświetlacza. 
4. WLAN: Dotknij, aby włączyć sieć Wi-fi. Więcej informacji w sekcji Połączenie z Wi-fi. 
5. Bluetooth: Dotknij, aby włączyć funkcję Bluetooth. Więcej informacji w sekcji Bluetooth. 
6. Transfer danych: Dotknij, aby włączyć transfer danych. Więcej informacji w sekcji Włączanie transferu 

danych. 
7. Tryb samolotowy: Dotknij, aby włączyć tryb samolotowy. Więcej informacji w sekcji Tryb samolotowy. 
8. Autoobracanie: Dotknij, aby włączyć automatyczne obracanie ekranu. 
9. Lokalizacja: Dotknij, aby włączyć usługi lokalizacyjne. 
10. Tryby dźwięku: Dotknij, aby wybrać tryb dźwięku (ogólny/cichy/spotkanie/na zewnątrz). 

1 

2 
 
4 

3 

5 

6 

7 

8 

11

 

9
 

12 

11 
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A 

11. Zrzut ekranu: Dotknij, aby wybrać typ zrzutu ekranu. 
12. Udostępnianie ekranu: Dotknij, aby wyświetlić ekran telefonu na telewizorze lub innych 

urządzeniach. Więcej informacji w sekcji Udostępnianie ekranu. 
 
 
2. 6 Panel powiadomień 
Umieść palec u góry ekranu i przesuń go w dół, aby otworzyć panel powiadomień. 

1. Dotknij element, aby wyświetlić szczegóły.  
2. Przesuń wybrane powiadomienie w prawo lub w lewo, aby usunąć je z listy. 

 
 
2. 7 Wprowadzanie tekstu 
Zmiana metody wprowadzania tekstu  

1. Na ekranie głównym, dotknij ikony  Ustawienia. 
2. Dotknij   Język i wprowadzanie tekstu. 
3. Następnie wybierz metodę wprowadzania tekstu. 

 

Użyj klawiatury Android 
Dotknij pola tekstowego, aby skorzystać z klawiatury. 

 

1. Dotknij, aby zmienić pisownię małymi literami na pisownię wielkimi literami. 

7 

1 
2 
3 

6 

4 5 
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Dotknij i przytrzymaj lub stuknij dwukrotnie, aby włączyć caps lock. 
2. Dotknij, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną z symbolami. 
3. Dotknij, aby postawić przecinek. 

Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć opcje wprowadzania tekstu. 
4. Dotknij, aby użyć spacji.  
5. Dotknij, aby postawić kropkę. 

Dotknij i przytrzymaj, aby wstawić symbol. 
6. Dotknij, aby usunąć znaki na lewo od kursora. 

Dotknij i przytrzymaj, aby usunąć wiele znaków na lewo od kursora. 
7. Przejdź do Google™ Voice Typing. Więcej informacji w sekcji Korzystanie z Google Voice Typing. 

 

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie 
Dotknij pola tekstowego, aby skorzystać z klawiatury. 

 

Zaznaczanie tekstu: Dotknij i przytrzymaj fragment tekstu, aby wyświetlić znaki       . Następnie przeciągnij  lub 
, aby zaznaczyć mniej lub więcej tekstu. 

Zaznaczanie całego tekstu: Dotknij i przytrzymaj fragment tekstu. Następnie dotknij . 
Wycinanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij  . 
Kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij . 
Wklejanie tekstu: Otwórz pole tekstowe, w którym chcesz wkleić tekst. Następnie dotknij WKLEJ, aby 
wkleić tekst. 
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3 Łączność 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Połączenie z siecią WLAN 
• Połączenie z komputerem 
• Włączanie transferu danych 
• Bluetooth 
• Tethering i punkt dostępu  

 
 
3. 1 Połączenie z siecią WLAN 
Opcja pierwsza 
1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesuń go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel 

szybkich ustawień. 
2. Dotknij i przytrzymaj   , aby otworzyć ustawienia WLAN. 
3. Przesuń suwak, aby włączyć WLAN. 
4. Wybierz dostępną sieć WLAN, aby się połączyć. Następnie wprowadź hasło, jeżeli jest to wymagane. 
Opcja druga 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia -> WLAN. 
2. Przesuń suwak, aby włączyć WLAN. 
3. Wybierz dostępną sieć WLAN, aby się połączyć. Następnie wprowadź hasło, jeżeli jest to wymagane. 

 
 
3. 2 Włączanie transferu danych 
1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesuń go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel 

szybkich ustawień. 
2. Dotknij Data connection   aby włączyć transfer danych. 

 
 
3. 3 Połączenie z komputerem 
1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB. 

2. Otwórz panel powiadomień i wybierz Połączono jako nośnik. 

3. Wybierz tryb połączenia USB (Urządzenie multiimedialne (MTP), Aparat (PTP) lub Tylko ładowanie), w 
zależności od potrzeb. 

 
 
3. 4 Bluetooth 
Dzięki funkcji Bluetooth możesz udostępniać innym urządzeniom zasoby swojego telefonu. Wystarczy, że 
sparujesz i połączysz swój telefon z urządzeniem Bluetooth. 
Opcja pierwsza 
1. Umieść palec u góry odblokowanego ekranu i przesuń go dwukrotnie w dół, aby otworzyć panel 

szybkich ustawień. 
2. Dotknij i przytrzymajBluetooth aby otworzyć ustawienia Bluetooth. 
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3. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth i znajdź urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Następnie 
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nawiązać połączenie. 

Opcja druga 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia -> Bluetooth. 
2. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth. 
3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na 

ekranie, aby nawiązać połączenie. 
Uwaga: Gdy Bluetooth jest włączony, twój telefon jest widoczny dla urządzeń znajdujących się w pobliżu. 

 
 

Zmień nazwę swojego telefonu 

1. Dotknij opcji Ustawienia -> Bluetooth na ekranie głównym. 
2. Przesuń suwak, aby włączyć Bluetooth. 
3. Dotknij  -> Zmień nazwę tego urządzenia. 
4. Edytuj nazwę urządzenia i wybierz Zmień nazwę, aby zapisać ustawienia. 

 
 
3. 5 Tethering i punkt dostępu 
Korzystanie z opcji Tethering przez USB  
Skorzystaj z opcji Tethering przez USB, aby umożliwić komputerowi dostęp do komórkowej transmisji 
danych. 
1. Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla USB. 
2. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia -> Więcej -> Tethering i punkt dostępu. 
3. Przesuń suwak, aby włączyć Tethering przez USB. Umożliwi to udostępnianie komputerowi komórkowej 

transmisji danych. 
 

Korzystanie z opcji Hotspot WLAN 
Skorzystaj z opcji hotspotu WLAN, aby stworzyć punkt dostępu dla innych urządzeń. 
1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia -> Więcej -> Tethering i punkt dostępu. 
2. Przesuń suwak w opcji Hotspot WLAN, aby włączyć punkt dostępu. 
3. Wybierz Skonfiguruj hotspot WLAN. 
4. Ustaw nazwę sieci, zabezpieczenia i hasło. 
5. Naciśnij Zapisz, aby zachować ustawienia. 

 

Korzystanie z opcji Tethering przez Bluetooth 

Skorzystaj z opcji Tethering przez Bluetooth, aby umożliwić innym urządzeniom dostęp do komórkowej 
transmisji danych. 
1. Sparuj swój telefon z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth. 
2. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia -> Więcej -> Tethering i punkt dostępu. 
3. Przesuń suwak, aby włączyć Tethering przez Bluetooth. Umożliwi to udostępnianie połączonym 

urządzeniom komórkowej transmisji danych. 
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4 Połączenia 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Nawiązywanie połączeń 
• Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy  
• Opcje dostępne w trakcie rozmowy 
• Rejestr połączeń 
• Ustawienia połączeń  

 
 
4. 1 Nawiązywanie połączeń 
Nawiązywanie połączenia z wybranym numerem 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Telefon -> . 
2. Wprowadź numer i wybierz ,  aby nawiązać połączenie. 

 

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem  

Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane zapisują się w rejestrze połączeń. 
1. Na ekranie głównym dotknij ikony Telefon -> Ostatnie. Wyświetli się lista ostatnich połączeń.  
2. Wybierz numer, aby nawiązać połączenie. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 

lub SIM2, aby nawiązać połączenie. 
Uwaga: 

Jeżeli chcesz ustawić kartę SIM1 lub SIM 2 jako kartę domyślną do wykonywania połączeń lub jeżeli chcesz jedną z nich 
dezaktywować, przejdź do aplikacji  
Ustawienia -> karty SIM, aby zmienić ustawienia. 

 
Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Telefon -> Kontakty. 
2. Wybierz kontakt, a następnie naciśnij jego numer. Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz 

kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać połączenie. 
 

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Telefon. 
2. Naciśnij i przytrzymaj na klawiaturze 0, aby wprowadzić +, a następnie wprowadź numer kierunkowy 

kraju lub regionu, numer kierunkowy miasta i numer telefonu. 
3. Dotknij . Jeżeli twój telefon ma funkcję dual SIM, wybierz kartę SIM1 lub SIM2, aby nawiązać 

połączenie. 
 

Nawiązywanie połączenia alarmowego bez karty SIM 
Tryb połączeń alarmowych umożliwia bardzo szybkie wybieranie numeru alarmowego. 
1. Na ekranie blokady dotknij opcji POŁĄCZENIE ALARMOWE. 
2. Wprowadź numer alarmowy i dotknij , aby wykonać połączenie. 

 
Nawiązywanie rozmowy konferencyjnej 

Połączenie konferencyjne umożliwia jednoczesną rozmowę kilku osób. 
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1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem rozmowy. 
2. Po uzyskaniu połączenia dotknij  -> Dodaj połączenie, aby zadzwonić do drugiego uczestnika. 

Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie wstrzymane. 
3. Po uzyskaniu połączenia z drugim uczestnikiem dotknij  -> Połącz rozmówców, aby rozpocząć 

rozmowę konferencyjną. 
 

Nawiązywanie połączenia za pomocą szybkiego wybierania 

Szybkie wybieranie umożliwia uzyskanie szybkiego połączenia poprzez wprowadzenie numeru skrótu 
zamiast całego numeru telefonu. 

• Szybkie wybieranie: Dotknij ikony Telefon, a następnie naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego 
wybierania. 

• Tworzenie numeru szybkiego wybierania: Dotknij ikony Telefon ->  -> Ustawienia -> Ogólne 
-> Ustawienia szybkiego wybierania. Na ekranie wyświetlą się cyfry od 1 do 9 (cyfra 1 
zarezerwowana jest dla skrzynki głosowej). Naciśnij jedną z wolnych cyfr, wprowadź numer 
telefonu lub wybierz kontakt z listy i wybierz OK. 

• Zmiana numeru szybkiego wybierania:  Dotknij ikony Telefon ->    -> Ustawienia -> Ogólne -
> Ustawienia szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj cyfrę, którą chcesz zmienić, a 
następnie wybierz Zastąp i wprowadź nowy numer. 

• Usuwanie numeru szybkiego wybierania: Dotknij ikony Telefon ->  -> Ustawienia -> Ogólne 
-> Ustawienia szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj cyfrę, którą chcesz usunąć, a 
następnie wybierz Usuń. 

 
 

4. 2 Odbieranie połączenia i kończenie rozmowy 
Na ekranie połączenia przychodzącego: 

 

Odbieranie połączenia: Przeciągnij  w prawo. 
Odrzucanie połączenia: Przeciągnij  w lewo. 
Wysyłanie szybkiej odpowiedzi: Przeciągnij   w górę, aby odrzucić połączenie i wysłać rozmówcy szybką 
odpowiedź. 

Uwaga: 
Na ekranie wybierania dotknij ikony  ->Ustawienia -> Ogólne -> Szybkie odpowiedzi, aby edytować treść 
szybkiej odpowiedzi, która zostanie wysłana do odbiorcy. Następnie wybierz OK. 

 
Kończenie rozmowy: Gdy jesteś gotowy, aby zakończyć rozmowę, dotknij . 

 

4. 3 Opcje dostępne w trakcie rozmowy 
W trakcie rozmowy użytkownik ma dostęp do wielu opcji. 
Regulacja głośności połączenia 

Naciśnij przycisk regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. 
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Tryb głośnomówiący 

Naciśnij , aby prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym. 
Dodawanie nowego połączenia 

W trakcie rozmowy z jednym rozmówcą możesz nawiązać połączenie z drugim. 
1. W trakcie rozmowy dotknij  -> Dodaj połączenie na ekranie połączenia. 
2. Wprowadź inny numer telefonu lub wybierz inny kontakt, a następnie dotknij , aby zadzwonić. 

 
Zawieszanie połączenia 

Jeżeli chcesz odebrać nowe połączenie przychodzące w trakcie rozmowy, skorzystaj z opcji zawieszania 
połączenia. Gdy telefon zasygnalizuje nowe połączenie przychodzące: 
1. Przeciągnij  w prawo, aby odebrać nowe połączenie. Poprzednia rozmowa zostanie automatycznie 

wstrzymana. 
2. Jeżeli chcesz wznowić poprzednią rozmowę i zawiesić nowe połączenie, dotknij 

Uwaga: 
Dotknij       lub panelu u dołu ekranu, aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą. 

 
 

Nagrywanie rozmowy 

Możesz także nagrać rozmowę i odsłuchać ją później. 
1. Wybierz kontakt lub wprowadź numer i zadzwoń. 
2. Na ekranie połączenia dotknij ikony  -> Rozpocznij nagrywanie. 
3. Naciśnij  -> Zakończ nagrywanie, gdy chcesz zakończyć nagrywanie. Aby odsłuchać nagranie, 

przejdź do ekranu głównego i dotknij  ->Playlisty -> Moje nagrania, aby odnaleźć nagranie. 
Uwaga: 

Upewnij się, że twój rozmówca wyraża zgodę na nagranie rozmowy. 
 
 

Wielozadaniowość w trakcie rozmowy 
Jeżeli podczas rozmowy przejdziesz do ekranu głównego, będziesz mógł jednocześnie prowadzić rozmowę 
oraz zajmować się innymi sprawami, takimi jak przeglądanie wiadomości e-mail. 
1. Jeżeli chcesz wrócić do ekranu połączenia, umieść palec u góry ekranu, przeciągnij go w dół i dotknij 

Aktywne połączenie. 
2. Jeżeli chcesz zakończyć rozmowę, umieść palec u góry ekranu, przeciągnij go w dół i dotknij 

ROZŁĄCZ. 
 
 
4. 4 Rejestr połączeń 
Wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane zapisują się w rejestrze połączeń. 

 

Dodawanie numeru ostatniego rozmówcy do listy kontaktów 

1. Dotknij ikony Telefon -> Nowe, znajdź numer, który chcesz zapisać i dotknij . 
2. Wybierz  -> Dodaj nowy kontakt. 
3. Zapisz kontakt na karcie SIM lub w pamięci telefonu, a następnie wprowadź informacje o 

kontakcie i naciśnij Dodaj nowy kontakt, aby go zapisać. 
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Usuwanie połączenia z rejestru połączeń 

Opcja 1: Dotknij ikony Telefon -> Nowe, naciśnij i przytrzymaj połączenie, które chcesz usunąć z rejestru i 
wybierz OK.  

Opcja 2: Znajdź numer, który chcesz usunąć z rejestru połączeń i dotknij , a potem .. 

 
Usuwanie całego rejestru połączeń 
1. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie kontakty z rejestru połączeń, wybierz Telefon-> Nowe ->     -> 

Usuń. 
2. Naciśnij OK w oknie, które pojawi się na ekranie. 

 

Dodawanie numerów do listy przekierowywanych 

Jeżeli dodałeś kontakt do listy przekierowywanych, w przyszłości połączenia przychodzące z tego numeru 
będą przekierowywane bezpośrednio na skrzynkę głosową. 
1. Dotknij ikony Telefon -> Kontakty i wybierz kontakt, który chcesz dodać do listy 

przekierowywanych. 
2. Naciśnij  -> . 
3. Zaznacz opcję Wszystkie połączenia na pocztę głosową. 

 
 
4. 5 Ustawienia połączeń 

Dotknij ikony Telefon -> Nowe ->  -> Ustawienia -> Konta połączeń -> CMCC, aby skonfigurować 
ustawienia połączeń. 

• Skrzynka głosowa: Tutaj możesz ustawić numer dla poczty głosowej, zmienić komunikat poczty 
głosowej albo włączyć lub wyłączyć wibracje. 

• Wybieranie ustalone: Tutaj możesz włączyć funkcję wybierania ustalonego, zmienić kod dostępu 
PIN lub zarządzać listą kontaktów. 

• Przekierowywanie połączeń: Tutaj możesz wybrać spośród opcji przekieruj zawsze, tylko gdy telefon 
zajęty, tylko gdy połączenie nie zostanie odebrane, czy też gdy nieosiągalny. 

• Blokowanie połączeń: Tutaj możesz zablokować wszystkie połączenia (przychodzące, wychodzące, 
międzynarodowe, itp.), zwłaszcza gdy musisz korzystać z roamingu, aby wyeliminować 
niechciane połączenia. 

• Ustawienia dodatkowe: Tutaj możesz skonfigurować ustawienia połączeń oczekujących. 
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5 Wiadomości 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Typ wiadomości 
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości 
• Zarządzanie rozmowami tekstowymi 
• Ustawienia wiadomości 

 
 
5. 1 Typ wiadomości 
Wiadomości tekstowe (SMS) 

Usługa SMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych pomiędzy telefonami komórkowymi. 
 

Wiadomości multimedialne (MMS) 
Usługa MMS umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości multimedialnych (takich jak obrazy, pliki wideo i audio) 
pomiędzy telefonami komórkowymi.. 

 
 
5. 2 Wysyłanie i odbieranie wiadomości 
Wysyłanie wiadomości 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wiadomości -> , aby napisać wiadomość. 
2. Wprowadź numer lub dotknij  aby wybrać odbiorców z listy kontaktów. 
3. Dotknij pola Wpisz wiadomość tekstową i rozpocznij swoją wiadomość. Naciśnij , aby dodać 

emotikon i dotknij , aby wybrać załącznik (obrazy, wideo, pokazy slajdów lub podobne pliki). 
4. Następnie dotknij , aby wysłać wiadomość. 

 

Otrzymywanie wiadomości 

Opcja 1: Dotknij ikony Wiadomości, aby wyświetlić nową wiadomość. 
Opcja 2: Otwórz panel powiadomień i otwórz nową wiadomość, aby ją przeczytać lub na nią odpowiedzieć. 

 
 

5. 3 Zarządzanie rozmowami tekstowymi 
Odpowiadanie na wiadomości 

Dotknij ikony WIadomości i otwórz otrzymaną wiadomość, aby wyświetlić całą rozmowę. Dotknij pola 
Wpisz wiadomość tekstową i wprowadź swoją wiadomość. Następnie dotknij , aby ją wysłać. 

 

Usuwanie wiadomości 
Jeżeli chcesz usunąć wiadomość: 
Dotknij ikony  Wiadomości, a następnie naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć. 
Następnie dotknij  -> USUŃ. Jeżeli chcesz usunąć wszystkie wątki: 
Dotknij ikony  Wiadomości->       > Usuń wszystkie wątki -> USUŃ. 
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Przekierowywanie wiadomości 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony  Wiadomości. 
2. Dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu na liście wątków, aby wyświetlić cały wątek rozmowy. 
3. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekierować, a następnie dotknij Przekieruj. 

Wprowadź numer lub dotknij , aby wybrać kontakt, a następnie dotknij , aby wysłać wiadomość. 
 

Wyszukiwanie wiadomości 
Wyszukaj wiadomości za pomocą funkcji wyszukiwania wiadomości. 
1. Na ekranie głównym dotknij ikony  Wiadomości ->  -> Szukaj. 
2. Wprowadź słowo kluczowe i dotknij  na klawiaturze. 

 

Dodawanie wiadomości do ulubionych 
Dodawaj ważne dla ciebie wiadomości do ulubionych, aby łatwiej je odszukać, gdy będą potrzebne.  
1. Na ekranie głównym dotknij ikony  Wiadomości. 
2. Dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu na liście wątków, aby wyświetlić cały wątek rozmowy. 
3. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych, a następnie dotknij Kolekcja. 

Uwaga: W folderze Ulubione możesz także przeglądać wiadomości e-mail. 
 
 
5. 4 Ustawienia wiadomości 
Na ekranie głównym dotknij ikony  Wiadomości ->  -> Ustawienia, aby skonfigurować ustawienia 
wiadomości. 
Ustawienia wiadomości tekstowych 

• Żądaj potwierdzenia odbioru: Zaznacz, aby otrzymywać potwierdzenia odbioru wiadomości. 

• Wiadomości na karcie SIM: Dotknij, aby zarządzać wiadomościami zapisanymi na karcie SIM. 

• Edytuj szybkie odpowiedzi: Dotknij, aby edytować lub dodać szybką odpowiedź. 

• Centrum obsługi SMS: Dotknij, aby połączyć się z centrum obsługi SMS. 

• Lokalizacja zapisywania SMS: Dotknij, aby wybrać miejsce zapisu wiadomości tekstowych. 
 

Ustawienia wiadomości multimedialnych 
Zaznacz opcje, które cię interesują. 

• Wiadomości grupowe: Zaznacz, aby wysyłać wiadomości do wielu odbiorców. 

• Żądaj potwierdzenia odbioru: Zaznacz, aby otrzymywać potwierdzenia odbioru wiadomości. 

• Żądaj potwierdzenia odczytania: Zaznacz, aby otrzymywać potwierdzenia odczytu wiadomości. 

• Wyślij raport o odczytaniu: Zaznacz, aby wysyłać raporty odczytania MMSów na żądanie nadawcy. 

• Autoodbieranie: Zaznacz, aby wiadomości pobierane były automatycznie. 

• W roamingu: Zaznacz, aby wiadomości pobierane były automatycznie także w roamingu. 

Dostosuj poniższe opcje zgodnie z potrzebami. 
• Tryb tworzenia: Wybierz preferowany tryb tworzenia wiadomości. 

• Limit rozmiaru: Wybierz limit rozmiaru wiadomości. 

• Priorytet: Wybierz priorytet dla wiadomości. 
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Ustawienia powiadomień 

Zaznacz opcje Powiadomień, które Cię interesują. 
• Wycisz: Dotknij, aby ustawić czas. 

• Dźwięk: Dotknij, aby ustawić dźwięk dla otrzymywanych wiadomości. 

• Wibracje: Zaznacz, aby telefon wibrował gdy przychodzi nowa wiadomość. 

• Wyskakujące powiadomienie: Zaznacz, aby powiadomienia pojawiały się na ekranie. 
 

Ustawienia ogólne 

• Wielkość czcionki wiadomości: Dotknij, aby wybrać wielkość czcionki. 

• Pokazuj adresy e-mail: Zaznacz, aby adresy e-mail były widoczne. 

• Usuń stare wiadomości: Zaznacz, aby usuwać stare wiadomości po osiągnięciu limitu. 

• Transmisja komórkowa: Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć transmisję komórkową. 

• Włącz WAP PUSH: Zaznacz, aby odbierać WAP PUSH. 
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6 Kontakty 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Zarządzanie kontaktami 
• Import/Eksport kontaktów 
• Grupy 
• Ustawienia kontaktów 

 
 
6. 1 Zarządzanie kontaktami 
Dodawanie kontaktu 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Dotknij . 
3. Wprowadź informacje o kontakcie. 
4. Wybierz miejsce zapisui kontaktu. 
5. Dotknij Dodaj nowy kontakt, aby zapisać kontakt. 

 

Edytowanie kontaktu 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Wybierz kontakt, który chcesz edytować. 
3. Następnie dotknij , aby go edytować. 
4. Edytuj informacje o kontakcie. 
5. Dotknij Edytuj kontakt, aby zapisać zmiany. 

 

Usuwanie kontaktu 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć. 
3. Następnie dotknij  -> Usuń -> OK. 

 
Udostępnianie kontaktu 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Wybierz kontakt, który chcesz udostępnić. 
3. Dotknij  -> Udostępnij, a następnie wybierz metodę udostępniania. 

 
Dodaj kontakt do ulubionych 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Wybierz kontakt, który chcesz dodać do ulubionych. 
3. Następnie naciśnij , aż pojawi się . 

Uwaga: 
Ulubione pliki znajdziesz w folderze  Ulubione. 
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6. 2 Import/Eksport kontaktów 
Import/eksport kontaktów z pamięci telefonu phone/pamięci zewnętrznej 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty->  -> Importuj/Eksportuj. 
2. Wybierz miejsce, z którego chcesz skopiować kontakty oraz ich lokalizację docelową, a następnie 

dotknij DALEJ i zastosuj się do wskazówek na ekranie. 
 

Udostępnianie kontaktów 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Wybierz Kontakty ->  -> Udostępnij widoczne kontakty. 
3. Zaznacz kontakty, które chcesz udostępnić i dotknij OK. 
4. Wybierz metodę udostępniania. Następnie zastosuj się do wskazówek na ekranie, aby udostępnić kontakty. 

 
 
6. 3 Grupy 
Tworzenie grupy 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty ->  ->Grupy. 
2. Dotknij . 
3. Wprowadź nazwę grupy i wybierz kontakty, które chcesz do niej dodać. 
4. Dotknij Gotowe. 

 
Edytowanie grupy 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty ->  ->Grupy. 
2. Wybierz grupę, którą chcesz edytować i dotknij -> Edytuj. 
3. Edytuj informacje o grupie i dotknij Gotowe, aby zapisać zmiany. 

 

Usuwanie grupy 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty. 
2. Dotknij Kontakty ->  -> Grupy. 
3. Wybierz grupę, którą chcesz edytować. 
4. Następnie dotknij     -> Usuń. 
5. Dotknij OK. 

 
 
6. 4 Ustawienia kontaktów 
1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Kontakty->  -> Ustawienia. 
2. Ustal kolejność kontaktów. 

• Sortuj według: Ustaw sortowanie według imion lub nazwisk. 
• Format nazwy: Ustaw preferowany format nazwy kontaktów (Najpierw imię/ Najpierw nazwisko). 
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7 Wiadomości e-mail 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji. 
• Konfiguracja konta poczty e-mail 
• Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości e-mail 
• Ustawienia poczty e-mail 

 
 
7. 1 Konfiguracja konta poczty e-mail 
Skonfigurują swoją skrzynkę e-mail, aby dogodnie zarządzać wiadomościami. 
Dodawanie konta poczty e-mail 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony      Poczta. 
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło. 
3. Skonfiguruj ogólne ustawienia konta i dotknij Dalej, aby zalogować się na skrzynkę. 

 
 
7. 2 Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości e-mail 
Wysyłanie wiadomości e-mail 

1. Po zalogowaniu się na skrzynkę dotknij  . 
2. Dodaj adres, na który chcesz wysłać wiadomość. Dotknij , aby dodać załącznik. 
3. Wprowadź temat i napisz swoją wiadomość e-mail. Dotknij , aby dodać załącznik. 
4. Po zakończeniu dotknij     , aby wysłać wiadomość. 

Uwaga: Dotknij -> Wysłane, aby upewnić się, że wiadomość została wysłana 
 
 

Wyświetlanie wiadomości e-mail 
W skrzynce odbiorczej możesz odczytać otrzymane wiadomości. 
1. Otwórz otrzymaną wiadomość, aby ją przeczytać. 
2. Możesz także edytować swoje wiadomości (odpowiedz/odpowiedz wszystkim/przekaż 

dalej/usuń/przenieś/drukuj). 
 
 
7. 3 Ustawienia poczty e-mail 
Skorzystaj z ustawień poczty e-mail, aby dostosować je do swoich preferencji. 
    Dotknij      -> Ustawienia, aby skonfigurować: 

• Ustawienia ogólne: Zmień ustawienia podstawowe (ustawienia przeciągania, zdjęcie nadawcy, itp.). 

• Dodaj konto: W kilku krokach skonfiguruj inne konto poczty e-mail. 

• Zarządzaj kontem: Ustaw nazwę swojego konta, swój podpis, szybkie odpowiedzi itd. 
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Odświeżanie skrzynki e-mail 
Odśwież swoją skrzynkę, aby pobrać wiadomości. 
Po zalogowaniu się na skrzynkę umieść palec u góry ekranu i przeciągnij go w dół, aby ją odświeżyć i 
pobrać wiadomości. 
Usuwanie konta poczty e-mail 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Ustawienia -> Konta -> Osobiste ( IMAP). 
2. Wybierz konto, które chcesz usunąć i dotknij -> Usuń konto. 

 

Zarządzanie folderami 

• Odebrane: Wszystkie otrzymane wiadomości zapisywane są w tym folderze. 

• Z gwiazdką: Wszystkie wiadomości zaznaczone gwiazdką zapisywane są w tym folderze, aby można 
je było łatwiej odszukać. 

• Nieprzeczytane: Folder Nieprzeczytane zawiera wszystkie nowo otrzymane wiadomości. 

• VIP: Jeżeli ustawiłeś VIP, w tym folderze możesz znaleźć wszystkie wiadomości VIP. 

• Wersje robocze: Przed wysłaniem wiadomości możesz ją zapisać jako wersję roboczą. 

• Skrzynka nadawcza: W folderze znajdują się wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane. 

• Wysłane: W folderze znajdują się wszystkie wysłane wiadomości. 

• Kosz: W folderze znajdują się wszystkie usunięte wiadomości. 

• Spam: W folderze znajdują się wszystkie przechwycone wiadomości-śmieci.
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8 Aparat i kamera 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Obsługa aparatu 
• Robienie zdjęć 
• Nagrywanie wideo 
• Galeria 
• Odtwarzacz wideo 

 
8. 1 Obsługa aparatu 
Uruchamianie aplikacji aparatu 

• Na ekranie głównym: Dotknij Kamera. 
• Na ekranie blokady: Naciśnij przycisk zasilania. Następnie przesuń palcem w lewo, aby uruchomić 

aplikację aparatu. 

Ekran aparatu 

 

1. Przesuń palcem, aby wyświetlić lub ukryć ustawienia. Więcej informacji w sekcji Ustawienia aparatu. 
2. Dotknij, aby włączyć lampę błyskową. 
3. Dotknij, aby wybrać filtr. 
4. Dotknij, aby włączyć tryb aparatu. 
5. Dotknij, aby wybrać tryb fotografowania. Więcej informacji w sekcji Tryb fotografowania. 
6. Dotknij, aby przełączyć aparat tylny na aparat przedni. 
7. Wyświetl zrobione zdjęcia i filmy. 
8. Dotknij, aby włączyć tryb kamery. 
9. Dotknij, aby zrobić zdjęcie. 

 

1 

2 
 
3 
 
4 

5 

6 

7 

8 
9 
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8. 2 Robienie zdjęć 
Dotknij , aby wybrać tryb aparatu, a następnie dotknij  lub naciśnij przycisk regulacji 
głośności, aby zrobić zdjęcie. Jeżeli chcesz zrobić selfie, dotknij  , aby przełączyć na aparat 
przedni. 

 
Tryb fotografowania 

• Automatyczny: W trybie tym aparat sam ocenia otoczenie i dobiera idealny tryb dla zdjęcia. 
• Nomalny: W trybie tym ustawienia aparatu dobierane automatycznie i umożliwiają robienie zdjęć na co 

dzień. 
• Krajobraz: W trybie tym przysłona jest ustawiana automatycznie, tak aby zdjęcie było barwne i żywe. 
• Jedzenie: W trybie tym zdjęcia jedzenia wyglądają niezwykle apetycznie. 
• HDR: Tryb HDR umożliwia robienie ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu lub w przypadku dużego 

kontrastu kolorystycznego. 
• Panorama: Tryb ten umożliwia robienie wielu zdjęć połączonych ze sobą, tak aby tworzyły jedną całość. 
• Twarz: Tryb z automatyczną funkcją korekty. 

Uwaga: Gdy korzystasz z trybu Krajobrazu i Jedzenia, do wyboru masz wiele różnych filtrów. 
 
 

Ustawienia aparatu 

• Stempel czasu: Włącz, aby oznaczać zdjęcia stemplem czasu. 
• Samowyzwalacz: Ustaw samowyzwalacz, aby opóźnić zrobienie zdjęcia. 
• Tryb fotografowania: Wybierz jeden z dostępnych trybów. 

• Normalny: Zwykły tryb fotografowania. Więcej informacji w sekcji Robienie zdjęć. 
• Wykrywanie uśmiechu: Aparat robi zdjęcie po wykryciu uśmiechu. 
• Wykrywanie ruchu: Aparat reaguje na gest “V” i robi zdjęcie. 
• Dotykowe: Aparat robi zdjęcie, gdy dotkniesz ekranu. 

• Dźwięk migawki: Włącz lub wyłącz dźwięk migawki. 
• Ogniskowa: Włącz lub wyłącz ogniskową. 
• Rozmiar zdjęcia: Wybierz rozmiar zdjęcia. 
• Przywróć domyślne ustawienia aparatu: Zresetuj ustawienia aparatu do wartości domyślnych. 

 
 
8. 3 Nagrywanie wideo 
Dotknij       , aby włącz tryb kamery, a następnie  lub naciśnij przycisk regulacji głośności aby rozpocząć 
lub zakończyć nagrywanie. 

 
Ustawienia wideo 

Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel ustawień wideo. 
• Mikrofon: Włącz lub wyłącz mikrofon. 
• Jakość wideo: Wybierz jakość plików wideo. 
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8. 4 Galeria 
Przeglądanie zdjęć 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Galeria. 
2. Wybierz jedną z opcji, aby wyświetlić swoje zdjęcia. 

• Aparat: Wyświetla zdjęcia na osi czasu. 
• Albumy: Wyświetla zdjęcia pogrupowane w albumach. 
• Kolekcje: Utwórz nowy album i przeglądaj pogrupowane samodzielnie zdjęcia. 

 

Edycja zdjęcia 

1. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować. Dotknij , aby wyświetlić stronę edycji. 
2. Dostępne są następujące opcje: 

• Dotknij Edytuj, aby przyciąć lub obrócić zdjęcie. 
• Dotknij Efekty,  aby dobrać filtr. 
• Dotknij Popraw, aby nałożyć korektę twarzy. 
• Dotknij Nalepki, aby dodać do zdjęcia nalepki. 
• Dotknij Ramka, aby dodać ramkę do zdjęcia. 
• Dotknij Rozmycie, aby nałożyć efekt rozmycia. 
• Dotknij Pędzel, aby narysować wzór. 
• Dotknij Mozaika, aby dodać efekt mozaiki. 
• Dotknij Kolor, aby dostosować kolor zdjęcia. 

3. Dotknij  -> Zapisz, aby zapisać edytowane zdjęcie. 
 

Usuwanie zdjęcia 

1. Zaznacz zdjęcie, które chcesz usunąć. 
2. Dotknij , aby przenieść je do kosza. 

 

Udostępnianie zdjęć 
1. Zaznacz zdjęcie które chcesz udostępnić. Następnie dotknij . 
2. Wybierz zastosowanie. Następnie zastosuj się do wskazówek na ekranie, aby udostępnić zdjęcie. 

 

Wykonywanie zrzutu ekranu 
Naciśnij jednocześnie dolny przycisk regulacji głośności i przycisk zasilania, aby wykonać zrzut ekranu. 

 
 
8. 5 Odtwarzacz wideo 
Odtwarzanie wideo 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Odtwarzacz wideo. 
2. Wyświetli się lista nagrań. Kliknij na wideo, które chcesz odtworzyć. 

 

Usuwanie wideo 

1. Na ekranie głównym dotknij ikony Odtwarzacz wideo. 
2. Naciśnij i przytrzymaj wideo, które chcesz usunąć. Wybierz Usuń, aby je usunąć. 
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9 Kalendarz 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Używanie kalendarza 
• Ustawienia kalendarza 

 
 
9. 1 Używanie kalendarza 
Otwieranie kalendarza 

1. Na ekranie głównym dotknij      Kalendarz. 

2. Dotknij  na górze ekranu, aby wybrać widok Dnia, Tygodnia, Miesiąca lub Harmonogramu. 
 

Dodawanie wydarzenia 

1. Na ekranie głównym dotknij       Kalendarz. 

2. Dotknij  , aby utworzyć wydarzenie. 

3. Wprowadź parametry wydarzenia i dotknij Gotowe, aby je dodać. 
 

Usuwanie wydarzenia 

1. Na ekranie głównym dotknij       Kalendarz. 

2. Dotknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły. 

3. Dotknij  , aby usunąć wydarzenie. 
 
9. 2 Ustawienia kalendarza 
Przejdź do ekranu      Kalendarz ->  -> Ustawienia, aby skonfigurować poniższe ustawienia. 
Ustawienia widoku kalendarza 

• Ukryj odrzucone zadania: Zaznacz tę opcję, aby ukryć odrzucone zadania. 

• Pierwszy dzień tygodnia: Dotknij, aby wybrać dzień, od którego rozpoczynać będzie się tydzień. 

• Użyj domowej strefy czasowej: Dotknij, aby podczas podróży wyświetlać czas z domowej strefy 
czasowej. 

• Wyczyść historię wyszukiwania: Dotknij, aby usunąć wszystkie przeprowadzone wyszukiwania. 
 

Powiadomienia i przypomnienia 

• Powiadomienia: Zaznacz tę opcję, aby włączyć powiadomienia. 

• Dźwięk: Dotknij, aby wybrać dźwięk powiadomień. 

• Wibracje: Zaznacz, aby włączyć wibrację przy powiadomieniach. 

• Domyślny czas przypomnienia: Dotknij, aby ustawić domyślny czas przypomnienia. 

• Szybkie odpowiedzi: Dotknij, aby ustawić domyślne odpowiedzi. 
 

Ustawienia konta 

• Kalendarze do wyświetlenia: Dotknij, aby wybrać kalendarze, które mają być wyświetlane. 

• Informacje: Dotknij, aby sprawdzić wersję aplikacji. 
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10 Zegar 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Budzik 
• Zegar 
• Minutnik 
• Stoper 

 
 
10. 1  Budzik 
Dodawanie budzika 

1. Na ekranie głównym dotknij  Zegar -> Budzik -> , aby utworzyć nowy budzik. 
2. Ustaw parametry budzika: 

• Czas: Wybierz godzinę, o której budzik ma się włączyć. 

• Powtórz: Wybierz dni, w których budzik będzie aktywny. 

• Etykieta: Wprowadź nazwę dla budzika. 

• Dzwonek: Wybierz dźwięk budzika. 

• Wibracje: Włącz, aby telefon wibrował kiedy budzik się włączy. 

3. Dotknij ZATWIERDŹ , aby zapisać ustawienia. 
 

Usuwanie budzika 

1. Na ekranie głównym dotknij Zegar -> Budzik. 
2. Dotknij i przytrzymaj budzik, który chcesz usunąć, a następnie dotknij POTWIERDŹ. 

 
 
10. 2   Zegar 
Możesz sprawdzić czas w wybranym kraju lub regionie używając Zegaru. 
Na ekranie głównym, naciśnij Zegar -> Zegar -> , aby wybrać kraj lub region. Czas w wybranym 
miejscu zostanie wyświetlony na ekranie. 

 
 
10. 3  Minutnik 
Możesz użyć Minutnika, aby uruchomić odliczanie. 
1. Na ekranie głównym dotknij Zegar -> Minutnik. 
2. Wybierz czas trwania odliczania (nie dłużej niż 1 godznia). 
3. Dotknij Dzwonek, aby wybrać dźwięk po zakończeniu odliczania, a następnie dotknij OK. 
4. Dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. 

• Ekran Wł.: Wyświetlacz pozostanie włączony podczas trwania odliczania. 

• Ekran Wył: Wyświetlacz zostanie wyłączony po upływie czasu uśpienia. 
5. Dotknij URUCHOM, aby uruchomić odliczanie. Użyj ZATRZYMAJ oraz KONTYNUUJ, aby 

kontrolować minutnik, lub dotknij RESETUJ, aby zakończyć. 
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10. 4   Stoper 
Stoper pozwala na szczegółowe śledzenie upływającego czasu. 
1. Na ekranie głównym dotknij Zegar -> Stoper. 
2. Dotknij START, aby uruchomić stoper. 
3. Dotknij STOP, aby zatrzymać stoper. 

Jeżeli chcesz kontynuować mierzenie czasu, dotknij KONTYNUUJ. 
Jeżeli chcesz zacząć mierzenie czasu od nowa, dotknij RESETUJ, a następnie START. 

4. Możesz zapisać pomiar czasu bez zatrzymywania stopera. 
Po uruchomieniu stopera, dotknij OKRĄŻENIE. Wyświetlony zostanie czas, który upłynął od uruchomienia stopera 
oraz od początku poprzedniego okrążenia. 
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11 Przeglądarka 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Otwieranie strony internetowej 
• Karty 
• Zakładki 
• Historia 

 
 
11. 1   Otwieranie strony internetowej 
Wyświetlanie strony 

1. Na ekranie głównym dotknij Przeglądarka, a następnie dotknij pasek adresu I wprowadź adres 
strony, którą chcesz otworzyć. 

2. Dotknij . 
 

Więcej opcji 
Dotknij        i wybierz opcję. 

 

• Odśwież: Dotknij, aby odświeżyć stronę. 

• Zatrzymaj: Dotknij, aby zatrzymać ładowanie strony. 

• Strona domowa: Dotknij, aby ustawić otwartą stronę jako stronę domową. 

• Zapisz na liście zakładek: Dotknij, aby dodać stronę do zakładek. 

• Zamknij: Dotknij, aby zminimalizować lub zamknąć stronę. 

• Udostępnij stronę: Dotknij, aby udostępnić stronę. 
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• Znajdź na stronie: Dotknij, aby przeszukać stronę. 

• Wersja komputerowa: Zaznacz, aby wyświetlać stronę w wersji na komputer. 

• Zakładki/Historia: Dotknij, aby wyświetlić swoje zakładki lub historię przeglądania. 

• Ustawienia: Dotknij, aby otworzyć ustawienia przeglądarki. 
 
 

11. 2   Karty 
Możesz otworzyć wiele stron jednocześnie, używając kart. Dotknij ikonę  , aby wyświetlić otwarte strony. 
Liczba na ikonie oznacza ilość otwartych obecnie stron. 
Otwieranie nowej karty 
1. Dotknij  ->     . 
2. Wprowadź adres nowej strony w pasku adresu. 

 

Zamykanie karty 

Dotknij  i przeciągnij kartę w lewo lub w prawo. 
 
 
11. 3   Zakładki 
Użyj zakładek, aby zapisać adres strony na później. W przeglądarce,  
dotknij       -> Zapisz na liście zakładek. 

 

11. 4   Historia 
Historia pozwala ci przejrzeć listę odwiedzonych stron. 
Opcja pierwsza 

W przeglądarce, dotknij      -> Zakładki/Historia -> Historia, aby wyświetlić historię przeglądania. 
Opcja druga 

Podczas przeglądania strony, dotknij    na dole ekranu i wybierz Zakładki/Historia -> 
Historia. 
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12 Eksplorator plików 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Wyświetlanie plików (ZDJ, MUZYKA, WIDEO, DOK, APLIKACJE, PLIKI ZIP) 
• Zarządzanie plikami 
• Operacje na wybranych plikach lub folderach 

 
 
12. 1   Wyświetlanie plików (ZDJ, MUZYKA, WIDEO, DOK, APLIKACJE, PLIKI 

ZIP) 
1. Na ekranie głównym dotknij   Eksplorator plików. Pliki pogrupowane są na 6 kategorii: zdjęcia, muzyka, 

dokumenty, wideo, dokumenty, aplikacje oraz spakowane pliki. 
2. Dotknij kategorię, aby wyświetlić pliki z tej kategorii. 
3. Dotknij plik, aby go wyświetlić. 

 
 
12. 2   Zarządzanie plikami 
Na ekranie głównym eksploratora plików dostępne są następujące opcje: 
Wyszukaj 

Dotknij   i wprowadź nazwę pliku, który chcesz znaleźć. Możesz wybrać również kategorię pliku, aby 
przyspieszyć wyszukiwanie. 

 

Odśwież 

Dotknij  Eksplorator plików -> Telefon ->    -> Odśwież, aby odświeżyć stronę. 
 

Nowy folder 

Jeżeli istnieje taka potrzeba, możesz dodać nowy folder. 
1. Dotknij  Eksplorator plików -> Telefon ->    -> Nowy folder. 
2. Wprowadź nazwę folderu I dotknij OK. 

 

Pokaż ukryte pliki 

Jeżeli ukryłeś część plików, możesz je wyświetlić dotykając  Eksplorator plików -> Telefon ->      -> 
Pokaż ukryte pliki. 

 

Sortuj według 

1. Dotknij  Eksplorator plików -> Telefon ->     -> Sortuj według  
2. Wybierz sposób sortowania plików (Data/Nazwa/Rozmiar/Typ). 

 
 
12. 3   Operacje na wybranych plikach lub folderach 
Po wybraniu plików lub folderów, możesz przeprowadzić następujące operacje: 
Kopiowanie folderu 
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1. Dotknij  Eksplorator plików-> Telefon. 
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij . 
3. Wybierz miejsce, do którego chcesz skopiować folder i dotknij . 

 

Wycinanie folderu 

1. Dotknij  Eksplorator plików-> Telefon. 
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij  . 
3. Wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść folder i dotknij . 

 
Usuwanie folderu 

1. Dotknij  Eksplorator plików-> Telefon. 
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij -> Usuń, aby go usunąć. 

 
Wyświetlanie informacji o pliku 

Możesz wyświetlić ścieżkę pliku, jego rozmiar, datę modyfikacji oraz stan. 
1. Dotknij  Eksplorator plików-> Telefon. 
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij   -> Szczegółowe informacje, aby wyświetlić 

informacje o pliku. 
 

Wysyłanie plików 
Możesz udostępnić pliki innym. 
1. Dotknij  Eksplorator plików-> Telefon. 
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij      -> Wyślij. 
3. Wybierz sposób, w jaki chcesz udostępnić plik. 

 

Zmienianie nazwy folderu 

1. Dotknij  Eksplorator plików-> Telefon.   
2. Dotknij i przytrzymaj folder, a następnie dotknij      -> Zmień nazwę. 
3. Wprowadź nową nazwę i dotknij OK. 
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13 Pogoda 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Dodawanie miasta 
• Sprawdzanie pogody 
• Usuwanie miasta 
• Aktualizacja pogody  

 
 
13. 1  Dodawanie miasta 
Dodaj miasto, aby na bieżąco uzyskiwać informacje o pogodzie. 
1. Na ekranie głównym dotknij Pogoda. 
2. Dotknij    w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij      , aby dodać miasto.. 
3. Wprowadź nazwę miasta i dotknij  . Informacje o pogodzie w danym mieście będą widoczne na 

ekranie głównym aplikacji Pogoda. 
 
 
13. 2   Sprawdzanie pogody 
Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić szczegółowe 
informacje o pogodzie w wybranym mieście. 

 
 
13. 3   Usuwanie miasta 
1. Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, dotknij  w lewym górnym rogu, aby wyświetlić listę miast. 
2. Dotknij i przytrzymaj miasto, do momentu pojawienia się ikony       , a następnie wybierz miasta, które 

chcesz usunąć i dotknij Usuń. 
 
 
13. 4   Aktualizacja pogody 

Na ekranie głównym aplikacji Pogoda, przesuń palcem w dół z góry ekranu, aby zaktualizować informacje o 
pogodzie. 
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14 Muzyka 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Przeglądanie plików muzycznych 

 
 
14. 1   Przeglądanie plików muzycznych 
Uruchamianie aplikacji Muzyka 

1. Na ekranie głównym dotknij  Muzyka. 
2. Aplikacja przeszuka pamięć telefonu oraz kartę SD i wyświetli znalezione utwory pogrupowane na 

Utwory, Albumy, Wykonawców oraz Playlisty. 
 

Odtwarzanie muzyki 

1. Na ekranie głównym dotknij  Muzyka. 
2. Dotknij kategorię (Utwory, Albumy, Wykonawcy lub Playlisty), aby wyświetlić muzykę. 
3. Wybierz i dotknij utwór, który chcesz odtworzyć. 
4. Możesz dotknąć okładkę albumu na dole ekranu, aby przejść do interfejsu odtwarzacza. 

 

Interfejs odtwarzacza 
 
 

 
 

1. Dodaj utwór do listy ulubionych. 
2. Odtwórz poprzedni utwór. 
3. Uruchom lub zatrzymaj odtwarzanie. 
4. Odtwórz następną piosenkę. 
5. Dotknij, aby powtarzać jeden utwór, odtwarzać utwory losowo lub powtarzać wszystkie utwory. 

1 
2 
3 
5 
4 
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Tworzenie playlisty 

1. Na ekranie głównym dotknij   Muzyka. 
2. Dotknij Playlisty. 
3. Dotknij Nowa. 
4. Wprowadź nazwę playlisty i dotknij ZAPISZ. 
5. Wybierz utwory, które chcesz dodać do playlisty. 
6. Naciśnij Gotowe,  aby zapisać playlistę. 

 

Ustawienia Muzyki 

1. Na ekranie głównym dotknij   Muzyka. 
2. Dotknij  , aby skonfigurować następujące opcje: 

• Potrząśnij: Dotknij, aby włączyć. Będziesz mógł zmienić utwory potrząsając telefonem. 

• Tekst na ekranie głównym: Dotknij, aby włączyć. Tekst utworu wyświetlony zostanie na ekranie 
głównym. 

• Czas uśpienia: Dotknij, aby ustawić czas uśpienia telefonu. 
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15 Notatki 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Tworzenie notatek 
• Opcje notatek 

 
 
15. 1   Tworzenie notatek 
1. Na ekranie głównym dotknij Notatki ->  i wprowadź treść notatki. 
2. Dotknij Gotowe, aby zapisać notatkę. 

 
 
15. 2   Opcje notatek 
Edytowanie notatki 
1. Doktnij notatkę, którą chcesz zmienić, a następnie dotknij pole edycji. 
2. Dotknij Gotowe, aby zapisać notatkę. 

 

Usuwanie notatki 

Dotknij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij  -> OK. 
 

Wysyłanie notatki 

1. Doktnij notatkę, którą chcesz wysłać, a następnie dotknij . 
2. Wybierz miejsce, do którego chcesz wysłać notatkę i zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby 

wysłać notatkę. 
 

Dodawanie folderu 

Dotknij Notatki -> Wszystkie notatki -> +Dodaj folder, a następnie wprowadź  nazwę folderu i dotknij 
OK. 

Uwaga: 
Możesz zmienić nazwę folderu, dotykając  -> ZMIEŃ NAZWĘ FOLDERU  

 
Usuwanie folderu 

1. Dotknij  Notatki -> Wszystkie notatki i wybierz folder, który chcesz usunąć. 
2. Dotknij  -> USUŃ FOLDER -> OK. 

 
Przenoszenie notatek pomiędzy folderami 

1. Dotknij Notatki, a następnie dotknij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz przenieść i dotknij . 
2. Wybierz folder docelowy i dotknij OK. 
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16 Aplikacje 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Zarządzanie aplikacjami 
• Aplikacje Google 

 
 
16. 1   Zarządzanie aplikacjami 
Pobieranie aplikacji z 
• Sklepu Google PlayTM  
• Przeglądarki telefonu 
• Przeglądarki komputera 

 

Instalowanie aplikacji 

1. Na ekranie głównym dotknij Eksplorator plików. 
2. Dotknij APK, aby wyświetlić pliki instalacyjne aplikacji. 
3. Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować i zastosuj się do instrukcji na ekranie. 

 

Odinstalowanie aplikacji 
1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć, do momentu 

pojawienia się ikony Usuń na górze ekranu. 
2. Przeciągnij aplikację do ikony  Usuń, i zastosuj się do instrukcji na ekranie. 

 
 
16. 2  Aplikacje Google 
Google 
Google prowadzi indeks miliadrów stron internetowych. Znajdź informacje, których potrzebujesz, wykorzystując 
wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych. 

 

ChromeTM 

Chrome pozwala przeglądać Internet i współdzielić historię przeglądania oraz zakładki pomiędzy wszystkimi 
twoimi urządzeniami. 

 

GmailTM 

Gmail to darmowa usługa e-mail firmy Google. 
 

MapyTM 

Mapy Google pomagają odnaleźć twoją lokalizację, szybko trafić do celu podróży oraz oferują inne 
informacje oparte na lokalizacji. 

 

YouTubeTM 

Wyświetlaj i udostępniaj filmiki za pomocą aplikacji YouTube. 
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DyskTM 

Wyświetlaj, zmieniaj i usuwaj swoje Dokumenty Google i inne pliki. 
 

Muzyka PlayTM 

Muzyka Play pozwala na odtwarzanie twojej biblioteki muzycznej oraz na dostęp do katalogu muzyki 
Google. 

 

Filmy PlayTM 

Oglądaj filmy i seriale zakupione w sklepie Google Play. Możesz pobrać je na telefon, lub odtwarzać je poprzez 
strumieniowanie. Możesz również oglądać swoje własne pliki wideo. 

 

HangoutsTM 

Hangouts to komunikator, który pozwala ci na rozmowy tekstowe, głosowe i wideo z rodziną i znajomymi. 
Historia rozmów zapisywana jest na twoim koncie Gmail. 

 

ZdjęciaTM 

Zachowaj swoje zdjęcia i pliki wideo w chmurze Google. 
 

Wyszukiwanie głosoweTM 

Użyj poleceń głosowych, aby kontrolować telefon. 
 

Ustawienia Google 
Ustawienia Google pozwalają na szybką i wygodną zmianę preferencji różnych aplikacji Google. 
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17 Narzędzia 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Radio 
• Latarka 
• Nagrywanie dźwiękowe 
• Lusterko 
• Kalkulator 
• Pobrane 
• Edytor zdjęć 
• Kompas 
• Opinie 
• Zestaw narzędzi SIM 
• Aktualizacja systemu 

 
 
17. 1 Radio 
Wyszukiwanie stacji 
1. Podłącz słuchawki do telefonu. 
2. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Radio. 
3. Dotknij  -> Skanuj, aby wyszukać dostępne stacje. 

 
Słuchanie radia 

1. Podłącz słuchawki do telefonu. 
2. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Radio. 

 
 
17. 2 Latarka 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Latarka, aby włączyć latarkę. 
2. Dotknij przycisk latarki, lub przycisk Cofnij na wyświetlaczu telefonu, aby wyłączyć latarkę. 

 
 
17. 3 Nagrywanie dźwiękowe 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia ->  Nagrywanie dźwiękowe. 
2. Dotknij  , aby rozpocząć nagrywanie. 
3. Dotknij  , aby zatrzymać nagrywanie. 
4. Dotknij  , aby przerwać i zapisać nagranie. 

Uwaga: 
Możesz dotknąć      , aby wyświetlić zapisane nagrania. 
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17. 4 Lusterko 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia ->   Lusterko, aby użyć ekranu telefonu jako lusterka. 
2. Dotknij , aby dostosować jasność ekranu. 

 
 
17. 5 Kalkulator 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia  -> Kalkulator. 
2. Dotknij cyfr oraz operatorów arytmetycznych, aby wykonywać obliczenia. 

 
 
17. 6 Pobrane 
Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Pobrane, aby wyświetlić informacje o pobranych plikach. 

 

17. 7 Edytor zdjęć 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Edytor zdjęć. 
2. Dotknij      , aby zrobić zdjęcie lub wybrać zdjęcie albumu, a następnie wybierz zdjęcie, które chcesz 

edytować. 
 
 
17. 8 Kompas 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Kompas. 
2. Poruszaj telefonem, aby zaktualizować dane. 

 
 
17. 9 Opinie 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Opinie. 
2. Wypełnij odpowiednie pola. 
3. Załącz zrzut ekranu. 
4. Dotknij Wyślij. Nasze wsparcie techniczne pomoże ci rozwiązać problem. 

 
 
17. 10  Zestaw narzędzi SIM 
Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Zestaw narzędzi SIM, aby skonfigurować ustawienia SIM. 

Uwaga: Aby narzędzia SIM były dostępne, przynajmniej jedna karta SIM musi znajdować się w telefonie. 
 
 
17. 11  Aktualizacja systemu 
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia -> Aktualizacja systemu. 
2. Dotknij Sprawdź aktualizacje. 
3. Zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby zaktualizować telefon. 
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18 Ustawienia 
Ten rozdział składa się z następujących sekcji: 
• Karty SIM 
• Tryb samolotowy 
• Wyświetlacz 
• Przesyłanie ekranu 
• Dźwięki i powiadomienia 
• Pamięć 
• Bateria 
• Aplikacje 
• Lokalizacja 
• Zabezpieczenia 
• Konta 
• Język, wprowadzanie, głos 
• Kopia i kasowanie danych 
• Data i czas 
• Automatyczne włączanie i wyłączanie 
• Ułatwienia dostepu 
• Informacje o telefonie 

 
 
18. 1 Karty SIM 
1. Na ekranie głównym dotknij  Ustawienia. 
2. Dotknij Karty SIM. 
3. Wybierz domyślną kartę SIM dla połączeń, wiadomości SMS oraz transmisji danych. 

 
 
18. 2 Tryb samolotowy 
W trybie samolotowym nie można wykonywać połączeń. Inne funkcje transmisji bezprzewodowej również 
mogą być wyłączone. 
Opcja pierwsza 

1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij Więcej. 
3. Dotknij Tryb samolotowy, aby go włączyć. 
Opcja druga 
1. Na ekranie głównym, przesuń dwa razy palcem w dół z góry ekranu (na ekranie blokady tylko jeden 

raz), aby otworzyć panel szybkich ustawień. 
2. Dotknij Tryb samolotowy, aby go włączyć. 

 
 
18. 3 Wyświetlacz 
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1. Na ekranie głównym dotknij  Ustawienia -> Wyświetlacz  
2. Możesz skonfigurować następujące opcje: 

• Poziom jasności: Dotknij, aby zmienić poziom jasności. 

• Automatyczna jasność: Dotknij, aby włączyć automatyczne dostosowanie jasności ekranu do warunków. 

• Uśpienie: Dotknij, aby ustawić po jakim czasie bezczynności wyświetlacz ma się wyłączać automatycznie. 

• Wygaszacz ekranu: Ta opcja pozwala ustawić co wyświetlane jest na ekranie kiedy telefon jest 
zablokowany lub uśpiony. 

• Rozmiar czcionki: Dotknij, aby zmienić rozmiar czcionki. 

• Podczas obrotu urządzenia: Dotknij, aby zmienić zachowanie ekranu podczas obracania telefonu. 

• Przesyłanie ekranu: Doktnij, aby przesłać ekran telefonu na telewizor lub inne urządzenie. 
 
 

18. 4 Przesyłanie ekranu 
Możesz użyć Przesyłania ekranu, aby powielić ekran telefonu na telewizorze lub innym urządzeniu. 
Opcję przesyłania ekranu znajdziesz w panelu szybkiej konfiguracji po dotknięciu WIĘCEJ USTAWIEŃ ->  -
> Włącz wyświetlacz bezprzewodowy, lub dotykając Ustawienia -> Wyświetlacz -> Przeysłanie ekranu 
->  -> Włącz wyświetlacz bezprzewodowy 

 
Jeżeli chcesz udostępnić ekran innym urządzeniom: 
1. Na drugim urządzeniu, włącz możliwość jego wykrwania przez inne urządznenia, a następnie znajdź 

swój telefon na LIŚCIE URZĄDZEŃ. Po dotknięciu nazwy swojego telefonu, wysłana zostanie prośba 
o połączenie. 

2. Po zaakceptowaniu połączenia rozpocznie się przesyłanie ekranu. 
 

Jeżeli chcesz zobaczyć ekran innego urządzenia: 
1. Na swoim telefonie, włącz możliwość wykrywania przez inne urządzenia i zaczekaj na prośbę o 

połączenie. 
2. Po otrzymaniu komunikatu, dotknij Akceptuj. Kiedy połączenie zostanie ustanowione, uzyskasz 

podgląd ekranu drugiego urządzenia. 
Uwagi: 

1. Dotknij i przytrzymaj ekran przez 3 sekundy, aby zatrzymać odbieranie obrazu. 

2. Przed ustanowieniem połączenia, należy włączyć wyświetlacz bezprzewodowy na obydwu urządzeniach. 
 
 
18. 5 Dźwięki i powiadomienia 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij Dźwięki i powiadomienia. 
3. Możesz skonfigurować następujące opcje:. 

• Głośność alarmu: Dotknij, aby ustawić dźwięk alarmu. 

• Głośność dzwonka: Dotknij, aby ustawić dźwięk dzwonka. 

• Dzwonek telefonu: Dotknij, aby ustawić dzwonek telefonu. 

• Domyślny dźwięk powiadomienia: Dotknij, aby ustawić domyślny dźwięk powiadomień. 

• Wibracje: Dotknij, aby włączyć wibracje przy połączeniach przychodzących. 

• Dźwięki wybierania numeru: Dotknij, aby włączyć wibracje podczas wybierania numeru. 

• Dźwięki przy dotknięciu: Dotknij, aby włączyć dźwięki przy dotknięciu. 
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• Dźwięk blokady ekranu: Dotknij, aby włączyć dźwięk podczas blokowania telefonu. 

• Wibracje przy dotknięciu: Dotknij, aby włączyć wibracje przy dotknięciu. 

• Powiadomienie: Dotknij, aby włączyć pokazywanie treści powiadomień. 

• Dozwolone dźwięki: Dotknij, aby ustalić priorytety dźwięków. 

• Funkcje poprawy dźwięku: Dotknij, aby skonfigurować funkcje poprawy dźwięku. 
 
 

18. 6 Pamięć 
1. Na ekranie głównym, dotknij Ustawienia -> Pamięć. 
2. Sprawdź pamięć zajmowaną przez aplikacje i ilość wolnej pamięci telefonu. 

 
 
18. 7 Bateria 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia -> Bateria. 
2. Skonfiguruj następujące ustawienia:. 

• Pokaż procent baterii: Włącz, aby wyświetlać stan naładowania baterii. 

• Czuwanie – inteligentne oszczędzanie baterii: Włącz, aby oszczędzać baterię w trybie czuwania. 
 
 

18. 8 Aplikacje 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij Aplikacje, aby wyświetlić zainstalowane i działające aplikacje. 

 
 
18. 9 Lokalizacja 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij Lokalizacja. 
3. Dotknij przełącznik, aby włączyć usługi lokalizacji. 
4. Dotknij Tryb, aby wybrać tryb lokalizacji. 

• Wysoka dokładność: Określaj lokalizację z użyciem sieci komórkowej, sieci WLAN oraz GPS-u. 

• Oszczędzanie baterii: Określaj lokalizację z użyciem sieci komórkowej oraz sieci WLAN. 

• Tylko urządzenie: Określaj lokalizację tylko przez GPS. 
 
 

18. 10 Zabezpieczenia 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij Zabezpieczenia. 
3. Tutaj możesz zmienić ustawienia dotyczące bezpieczeństwa telefonu i danych. 
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18. 11  Konta 
Podczas pierwszego użycia telefonu, możesz połączyć telefon ze swoim kontem lub utworzyć dla niego 
nowe konto. 
Dodawanie konta 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij Konta. 
3. Dotknij Dodaj konto. 
4. Wybierz typ konta. 
5. Zastosuj się do instrukcji, aby dodać konto. 

 

Synchronizacja kont 
1. Na ekranie głównym dotknij  Ustawienia. 
2. Dotknij Konta. 
3. Dotknij  -> Autosynchronizacja danych, aby włączyć synchronizację kont. 

 
Usuwanie konta 
1. Na ekranie głównym dotknij  Ustawienia. 
2. Dotknij Konta. 
3. Wybierz typ konta. 
4. Wybierz konto, które chcesz usunąć. 

5. Dotknij  -> Usuń konto, aby usunąć konto. 
 
 
18. 12 Język, klawiatura, głos 
Zarządzaj ustawieniami języka i wprowadzania. 
Wybierz język domyślny 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij  Język, klawiatura, głos -> Język. 
3. Wybierz język z listy. 

 

Ustawienia klawiatury 
Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wprowadzanie tekstu. 

 

Używanie pisania głosowego Google 
Ta funkcja wykorzystuje pisanie głosowe Google, aby zamienić mowę na tekst. 
Aby skorzystać z tej funkcji, dotknij ikonę  na ekranie głównym i zacznij mówić. 
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Konfiguracja pisania głosowego Google 

Na ekranie głównym dotknij Ustawienia ->      Język, klawiatura, głos ->Pisanie głosowe Google. 
• Język: Wybierz domyslny język. 

• Wykrywanie “OK Google”: Dotknij, aby ropoczynać wyszukiwanie w aplikacji Google po 
wypowiedzeniu słów “OK Google”. 

• Bezdotykowo: Dotknij, aby włączyć komendy głosowe kiedy telefon jest zablokowany. 

• Generowanie mowy: Dotknij, aby włączyć generowanie mowy. 

• Rozpoznawanie mowy offline: Dotknij, aby pobrać dodatkowe słowniki w innych językach. 

• Blokuj obraźliwe słowa: Dotknij, aby wykrywać i blokować obraźliwe słowa. 
• Zestaw Bluetooth: Dotknij, aby włączyć komendy głosowe przez zestaw Bluetooth. 

 
 

18. 13  Kopia i kasowanie danych 
Możesz utworzyć kopię zapasową danych na serwerach Google lub przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. 
Tworzenie kopii zapasowej danych 
Na ekranie głównym dotknij  Ustawienia. 
1. Dotknij Kopia i kasowanie danych. 
2. Dotknij Utwórz kopię zapasową. 
3. Wybierz dane, które chcesz zachować. 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych 

1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 
2. Dotknij  Kopia i kasowanie danych -> Ustawienia fabryczne -> RESETUJ TELEFON. 

 
 
18. 14  Data i czas 
1. Na ekranie głównym dotknij  Ustawienia. 
2. Dotknij Data i czas. 
3. Możesz skonfigurować następujące opcje: 

• Automatyczna data i czas: Dotknij, aby używać czasu operatora sieci komórkowej. 

• Autowykrywanie strefy czasowej: Dotknij, aby używać strefy czasowej operatora sieci komórkowej. 

• Ustaw datę: Dotknij, aby ustawić datę ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie daty jest wyłączone. 

• Ustaw godzinę: Dotknij, aby ustawić czas ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie czasu jest wyłączone. 

• Wybierz strefę czasową: Dotknij, aby ustawić strefę czasową ręcznie, jeżeli automatyczne pobieranie 
strefy czasowej jest wyłączone. 

• Format 24-godzinny: Dotknij, aby przełączyć godzinę pomiędzy formatem 12-godzinnym i 24-
godzinnym. 

• Wybierz format daty: Dotknij, aby wybrać format wyświetlania daty. 
 
 

18. 15 Automatyczne włączanie i wyłączanie 
Ustaw godziny automatycznego włączania i wyłączania telefonu. 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia -> Automatyczne włączanie i wyłączanie. 
2. Dotknij, aby ustawić godziny automatycznego włączania i wyłączania telefonu. 
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18. 16  Ułatwienia dostępu 
Ułatwienia dostępu pozwalają na używanie telefonu przez wszystkich, także osoby niepełnosprawne. 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 

2. Dotknij Ułatwienia dostępu. 

3. Ustaw ułatwienia dostępu. 
 

18. 17 Informacje o telefonie 
Informacje o telefonie pozwalają na sprawdzenie modelu telefonu, jego stanu, wersji systemu Android oraz 
innych podobnych informacji. 
1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia. 

2. Dotknij Informacje o telefonie. 
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Dodatek A: Specyfikacja 
 

Specyfikacja 
 
 

Rozmiar i waga 

Wysokość: 152 mm       
Szerokość: 76 mm   
Grubość: 8,95mm 
Waga: 161 g 

Kolor Perłowy/Grafitowy 

 
Wyświetlacz 

5,5’’IPS FDH 
1920*1080 
403,4 PPI 

 
Procesor MTK MT6753 8x Cortex-A53 1,3GHz 

GPU: ARM Mali-T720 MP3 
 

Pamięć wewnętrzna ROM: 16 GB 
RAM:  2 GB 

Pamięć zewnętrzna Karta MicroSD (do 32 GB) 
 

Aparat Aparat selfie 5 Megapikseli 
Aparat tylny 13 Megapikseli, Auto Focus 

 
 

Sieć 

LTE FDD Cat4: 
Pobieranie do 150 Mb/s  
Wysyłanie do 50 Mb/s 
DC-HSPA+: 
Pobieranie do 42 Mb/s  
Wysyłanie do 11 Mb/s 

GPS GPS/AGPS+GLONASS 
 
 

Czujniki 

Czujnik oświetlenia 
Kompas  
Akcelerometr  
Czujnik zbliżeniowy 

 
Dźwięk Mikrofon z redukcją szumów 

Formaty audio: MP3, FLAC, WAV, Ogg, MIDI, 3GP 

 
Wideo 

Dekodowanie: 1080p/30 fps H.264 
Kodowanie: 1080p/30 fps 
Formaty wideo: MPEG-4, 3GP, 3G2, MOV, H264, H265 

 
 

Połączenia 

Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4GHz 
Bluetooth: 4.0 
Dwie karty Mick SIM (Dual SIM Dual Stanby)  
Obsługa SIM1 2G/3G/4G 
Obsługa SIM2 2G/3G/4G 
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Specyfikacja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardy sieciowe 

FDD-LTE/WCDMA/UMTS 
 

TP702A： 
GSM: pasmo (2/3/5/8) 
WCDMA: pasmo (1/8) 
FDD-LTE: pasmo (1/3/7/8/20)  
TP702B： 
GSM: pasmo(2/3/5/8) 
WCDMA: pasmo(1/5/8) 
FDD-LTE: pasmo(1/3/5/7/28) 
TP702C： 
GSM: pasmo (2/3/5/8) 
WCDMA pasmo(1/2/4/5) 
FDD-LTE: 
pasmo(2/4/7/28) 
TP702E： 
GSM: pasmo(2/3/5/8) 
WCDMA: pasmo(1/8) 

Nawigacja GPS/GLONASS 

Usługa Cloud Obsługiwana 

System operacyjny Android 5.1 
 
 

Zawartość 
opakowania 

TP-LINK Neffos C5 Max 
Ładowarka 
Kabel USB 
Słuchawki 
Instrukcja szybkiej instalacji 

Bateria 3045mAh 
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Dodatek B: 
Wsparcie techniczne 
Jeżeli masz pytania odnośnie produktu, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym. 

 

         Kraj/Region Wsparcie 
 
 

Centrala 

Tel: +86 755 26504400 (w języku angielskim) 
Opłata: W zależności od stawek operatorów 
E-mail: support@neffos.com (w języku angielskim)  
Godziny pracy: 24 godziny a dobę, 7 dni w tygodniu 

Polska 

Tel: +48 (0) 801 002 228; +48 22 360 63 90 
Opłata: W zależności od stawek operatorów 
E-mail: support.pl@neffos.com 
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-17:00 

mailto:support@neffos.com


 

 STANOWISKO FCC 

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy A, 
zgodnie z punktem 15 Reguł FCC. Obostrzenia te zostały wprowadzone, aby zapewnić racjonalną 
ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku użytku komercyjnego. Urządzenie generuje i 
wykorzystuje fale radiowe, a także ma możliwość ich emitowania. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń 
dotyczących instalacji i użytkowania, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
całkowitej gwarancji że nie wystąpią one również w przypadku prawidłowej instalacji i obsługi. Jeżeli 
urządzenie jest przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić 
poprzez wyłączenie i ponowne włączenie, użytkownik może spróbować zminimalizować zakłócenia 
poprzez: 

• Zmianę położenia lub ustawienia anteny odbiorczej. 
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.  
• Podłączenie urządzenia do innego obwodu elektrycznego niż odbiornik, w którym występują 

zakłócenia.  
• Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. 

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi zawarte w punkcie 15 Reguł FCC. Użytkowanie urządzenia związane 
jest z akceptacją następujących warunków: 
1)  Urządzenie nie stanowi źródła szkodliwych zakłóceń. 
2) Urządzenie podatne jest na wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe 
działanie. 
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, dokonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za 
prawidłowe działanie urządzenia, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania z produktu. 
Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane niedozwolonymi 
modyfikacjami. Takie działania mogą pozbawić użytkownika uprawnień do korzystania z produktu. 

Zgodność z wymogami FCC  
Jednostką miary promieniowania o częstotliwości radiowej dla telefonów komórkowych jest współczynnik 
absorpcji swoistej (SAR). Norma SAR zalecana przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed 
Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) wynosi 1.6 W/kg w uśrednieniu na 1 gram tkanki tłuszczowej, 
zgodnie z IEE Std 1528, w przypadku korzystania przy uchu. 
Najwyższa wartość współczynnika SAR w przypadku tego urządzenia podczas testowania go przy uchu to 
0.549 W/kg, natomiast 1.131 W/kg, gdy urządzenie noszone było w styczności z ciałem.  
Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm, zaleca się skracać czas trwania rozmów 
telefonicznych lub korzystać z zestawu słuchawkowego. Celem tych środków ostrożności jest ograniczanie 
styczności telefonu komórkowego z okolicami głowy i reszty ciała. 
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi FCC dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm, pod 
warunkiem użytkowania go bez akcesoriów zawierających elementy metalowe oraz w odległości od ciała 
nie mniejszej niż 1 cm. Korzystanie z innych akcesoriów może powodować niezgodność z wymogami FCC 
dotyczącymi oddziaływania fal radiowych na organizm. 

 

 



 

TP-LINK TECHNOLOGIES CO , LTD 

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Adres: Building 24 (floors 1,3,4,5) and 28 (floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, 
Nanshan, Shenzhen, China 
Deklaryje na własną odpowiedzialność, że poniższy produkt: 
Model: TP702A/B/C/E 

Nazwa: NEFFOS C5 Max FDD-LTE SMART PHONE 

Jest zdgodny z następującymi standardami i/lub innymi dokumentami normatywnymi: 
1. Ochrona zdrowia (Artykuł 3.1(a) Dyrektywy R&TTE) 
•   EN 50360:2001/A1:2012,EN 50566:2013 
•   EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010,EN 62479:2010 
2. Bezpieczeństwo (Artykuł 3.1(a) Dyrektywy R&TTE) 
•      EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
•   EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 
3. Kompatybilność elektromagnetyczna (Artykuł 3.1(b) Dyrektywy R&TTE) 
•  EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1 
•  EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1 
•   EN 301489-3 V1.6.1 
•   EN 55032:2012, EN 55020: 2007+ A11:2011 
4. Wykorzystanie widma częstotliwości radiowych (Artykuł 3.2 Dyrektywy R&TTE) 
•  EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V6.2.1 
•  EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1 
•  EN 300 328 V1.9.1 
•  EN 300440-1 V1.6.1,  EN 300440-2 V1.4.1 
Powyższy produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne poniższej Dyrektywy: 
Dyrektywy R&TTE (1999/5/EC), 
Wszystkie zastosowane standardy otrzymały pozytywną opinię Jednostki notyfikowanej:  
ACB, 6731 Whittler Avenue, Suite C110 McLean, VA 22101 
Znak identyfikacyjny: 

 
Za dokumentację techniczną niezbędną dla powyższego urządzenia odpowiedzialność ponosi:  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 
Building 24 (floors 1,3,4,5) and 28 (floors1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, 
Shenzhen, China 
Osoba upoważniona: 

 

 
 

Data wydania: 2016/04/12 
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