
 
Jak efektywnie wykorzystywa ć transmisj ę danych w telefonie opartym na iPhone OS  
 

 
1) Zwracaj uwag ę na sygnalizacj ę transmisji danych 

 
Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować sesje nie wywołane przez Ciebie. 
 

2) Korzystaj z ł ączności Wi-Fi  
 
JeŜeli posiadasz router Wi-Fi z dostępem do Internetu – pamiętaj, Ŝe moŜesz go wykorzystywać równieŜ z telefonem komórkowym 
ograniczając koszty lub zuŜycie Twojego limitu danych w sieci 3G. 
 

3) Unikaj opcji automatycznego pobierania danych 
 

• Poczta e-mail oraz inne aplikacje często posiadają funkcję automatycznego pobierania aktualizacji. UŜywaj trybu ręcznego, aby 
ograniczyć uŜycie danych. Wyłącz opcję „Push” w ustawieniach poczty – uŜyj trybu ręcznego lub jednego z dostępnych interwałów. 

• Aplikacje, których działanie polega na pobieraniu aktualizacji danych – np. serwisy pogodowe, giełdowe,  informacyjne itp. - często 
posiadają moŜliwość zmiany czasu pomiędzy aktualizacjami. Sprawdź i uŜyj ustawień, dzięki którym twój telefon nie będzie 
niepotrzebnie zuŜywał danych. 

 
4) Sprawdzaj saldo konta oraz dost ępną ilość  
 

• Mając aktywny dowolny pakiet danych moŜesz w łatwy sposób kontrolować ilość dostępnych środków w ramach pakietu. W kaŜdej 
chwili moŜesz wysłać darmową komendę, dzięki której szybko dowiesz się, jaki jest stan wykorzystania Twojego pakietu – w 
przypadku Ofert Longplay, Play Premium, Play Fresh, PLAY Mixtura oraz pozostałych ofert naleŜy wybrać na klawiaturze telefonu i 
zatwierdzić kod *111#, następnie wybrać opcję Konto/Stan Konta oraz wybrać kolejno odpowiednie pozycje. 

• Pamiętaj, Ŝe środki dostępne w ramach aktywnego pakietu danych zuŜywane są w pierwszej kolejności.  
• Po wykorzystaniu limitu danych dostępnych w pakiecie, opłata za korzystanie z transmisji danych naliczana albo poza kwotą 

abonamentu (w przypadku Oferty LongPlay) albo z Pakietu Złotówek, którym dysponujesz (Play Premium, Play Fresh, PLAY Mixtura i 
inne oferty mix oraz pre-paid). Play Premium jest jedyną ofertą abonamentową, w ramach której transmisja danych rozliczana w 
ramach abonamentu. 

 



 
5) Blokuj transmisj ę poza sieci ą PLAY 
 

• Pakiet Play Online w telefonie działa tylko w ramach sieci PLAY. Kiedy przebywasz w zasięgu sieci Plus, ponosisz koszty transmisji 
danych zgodnie z cennikiem usług sieci PLAY. 

• Aby zablokować transmisję poza strefą taniego Internetu w Play, wybierz i zatwierdź na klawiaturze telefonu kod *111*51*1#. Aby 
ponownie włączyć dostęp do Internetu poza siecią Play, wyślij kod *111*51*2#. 

   

 
Jak to zrobi ć? – dowiesz si ę poni Ŝej. 

 

 



 
Jak w m ądrze korzysta ć ze smartphone’a 

 

Kontrola wska źnika transmisji danych   
 
Wskaźnik transmisji danych informuje o bieŜącym stanie połączenia internetowego. 
Zazwyczaj wskaźnik ten wyświetlany jest obok wskaźnika zasięgu sieci – jego brak oznacza brak transmisji danych. 

 
             

 
stan spoczynku, brak wskaźnika 
transmisji oznacza brak transmisji 
telefonu 

 
uŜycie przeglądarki lub innej aplikacji 
uŜywającej dostępu do Internetu 
powoduje aktywację wskaźnika 
transmisji    

 



Korzystanie z bezpłatnych poł ączeń Wi-Fi    

 
KaŜdy nowoczesny smartphone jest wyposaŜony w łącze Wi-Fi, czyli połączenia bezprzewodowego LAN. 
Dzięki niemu moŜesz łączyć się z darmowymi hot-spotami lub uŜywać własnej sieci Wi-Fi w domu oszczędzając na kosztach transmisji 
danych w sieci komórkowej.  

 
             

 
wskaźnik Wi-Fi zazwyczaj znajduje się 
Obok wskaźnika zasięgu sieci. Brak 
wyświetlania wskaźnika oznacza 
nieaktywne łącze Wi-Fi 

 
Aby włączyć łączność Wi-Fi naleŜy 
wejść Do menu Ustawienia – Wi-F 

 
Wi-Fi jest aktywne kiedy włącznik jest 
w takiej pozycji jak powyŜej a na pasku 

UWAGA! Pamiętaj, Ŝeby sprawdzić stan połączenia Wi-Fi przed wykonywaniem operacji związanych pobieraniem danych. 
 

 



       

Konfiguracja poczty e-mail – automatyczne pobierani e nowych wiadomo ści  
  
Ta funkcja pozwala na automatyczny odbiór nowych wiadomości ale moŜe równieŜ niepotrzebnie pobierać znaczne ilości danych. 

Dlatego zalecamy ustawienie jednej z poniŜszych konfiguracji: 

 
               

   

Zalecamy wyłączenie funkcji Push oraz ustawienie funkcji Fetch w pozycji Ręcznie lub w godzinnych interwałach 

UWAGA! RównieŜ inne aplikacje mogą posiadać funkcje automatycznej aktualizacji – sprawdzaj ustawienia aplikacji. 
 

 



  
    

Konfiguracja ustawie ń internetowych sieci PLAY  
 

 
       

Konfiguracja APN: Internet  
APN: internet 
Uzupełniamy tylko pola APN, inne pola zostają puste.  

Konfiguracja APN: MMS  

APN: mms 
UŜytkownik: 
Hasło: 
MMSC: 10.10.28.164/mms/wapenc 
Proxy MMS: 10.10.25.5:8080 
Maks. wielkość MMS-a:  307200 
URL UA Prof MMS: 
Uzupełniamy tylko pola APN, MMSC, Proxy MMS i Maks. wielkość MMS-a, inne pola zostają puste.  

    

UWAGA! 
 
Po wprowadzeniu konfiguracji naleŜy wyłączyć i 
włączyć telefon aby ustawienia zostały zapisane. 
Wprowadzone dane zostaną usunięte po wyjęciu 
karty SIM z urządzenia – w takim przypadku naleŜy je 
wprowadzić ponownie. 

 


