Aplikacje

Wszystko o aplikacjach
Jak pobierać aplikacje
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Dzień dobry

Przedstawiamy przewodnik po świecie smartfonów, czyli telefonów dotykowych.
Na kolejnych stronach opiszemy najważniejsze funkcje smartfonów oraz pokażemy,
co i jak zrobić, żeby korzystanie z telefonu dotykowego było proste i przyjemne.

Dla kogo jest ten przewodnik?

Jak korzystać, żeby najwięcej skorzystać?

Przewodnik powstał głównie z myślą
o osobach, które do tej pory korzystały
z telefonów klawiszowych.
Jesteśmy jednak przekonani, że ci, którzy
pierwsze kroki mają już za sobą, również
znajdą tu pożyteczne wskazówki i informacje,
np. jak coś zrobić szybciej lub prościej.

Jeśli chcesz potraktować przewodnik
jako kurs, najlepiej przeczytaj go „od deski
do deski”. Jeśli jednak masz już smartfona
i niektóre tematy są dla Ciebie oczywiste,
możesz je pominąć i skorzystać ze spisu treści,
żeby od razu przejść do tego, co Cię interesuje.
Trzy rady na początek:

Obsługi jakich telefonów nauczę się
z tego przewodnika?
Niezależnie od marki Twojego telefonu
(np. Samsung, LG lub inne), przewodnik
może Ci pomóc, bo jest uniwersalny.
Jednak producenci różnych marek nie zawsze
tak samo przedstawiają niektóre funkcje.
Staraliśmy się pokazać różne warianty,
ale może się zdarzyć, że symbol lub nazwa
będą w przewodniku trochę inne niż na Twoim
ekranie. Przewodnik nie dotyczy telefonu
iPhone firmy Apple.

1. Ekran dotykowy w smartfonie jest bardzo
czuły, dlatego nie wciskaj, nie wduszaj,
nie siłuj się z nim – wystarczy delikatne
stuknięcie powierzchni ekranu, żeby
smartfon zareagował.
2. Większość funkcji telefonu tłumaczymy
przez instrukcję. Zachęcamy do czytania
i powtarzania na swoim smartfonie
– powoli i krok po kroku.
3. Jeśli coś nie będzie Ci wychodziło
– nie poddawaj się. Przeczytaj instrukcję
jeszcze raz i zacznij od nowa.
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Witaj w ostatniej części. Opowiemy tutaj o aplikacjach. Na komputerze masz różne programy,
a w smartfonie — aplikacje. Aplikacją jest zarówno kalkulator, jak i Facebook. W tej części
opowiemy Ci o aplikacjach, które są już w telefonie oraz o aplikacjach, które możesz pobrać.

Aplikacje w Twoim smartfonie

Zegar

Kalendarz

Kalkulator

Mapy Google

Latarka

E-mail (Gmail)

Te aplikacje są już w Twoim telefonie.
Żeby je znaleźć, przejrzyj wszystkie ekrany.
Mogą być bezpośrednio na ekranach
lub w menu wszystkich aplikacji, którego opis
jest na stronie 8. Latarkę z kolei znajdziesz
na pasku szybkich ustawień, który wyjaśniamy
na stronie 19.

Aplikacje, które możesz pobrać na swój telefon
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Facebook

Messenger

Krzyżówki

WhatsApp

Radio FM

Program TV

Aplikacje, które możesz pobrać z internetu
na swój telefon, znajdziesz w Sklepie Google
Play. Żeby pobierać aplikacje, potrzebujesz
konta Google – jak je założyć, wyjaśniamy
na stronie 90. Założenie konta jest bezpłatne.
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Zanim zaczniesz pobierać aplikacje, przeczytaj porady, które dla Ciebie przygotowaliśmy:
1. Do pobierania aplikacji potrzebujesz
połączenia z internetem.
2. Aplikacje mogą różnie wyglądać na różnych
telefonach.
3. Większość aplikacji potrzebuje połączenia
z internetem, żeby działać poprawnie.
4. Aplikacje zajmują pamięć telefonu,
dlatego zwracaj uwagę na to, ile aplikacji
instalujesz.

7. Kiedy pojawi się nowa wersja aplikacji,
z której korzystasz, możesz dostać
komunikat o dostępnej aktualizacji.
Aktualizacja wymaga połączenia
z internetem. Pliki z aktualizacjami mogą
być duże – warto skorzystać z Wi-Fi.
8. Kiedy dajesz telefon do zabawy
np. wnukom, zwróć uwagę na to, czy ściągają gry. Niektóre gry mogą być płatne.
Mogą też zajmować dużo pamięci i telefon
będzie działał wolniej. Pamiętaj, że każdą
pobraną aplikację można usunąć.

5. Aplikacje pobieramy ze Sklepu Google Play.
W sklepie możesz je wyszukać i pobrać
na swój telefon. Pomimo nazwy, Sklep
Google Play nie jest powiązany z firmą
telekomunikacyjną Play – należy do firmy
Google. Aby pobrać aplikację, musisz mieć
konto Google (Gmail).
6. Aplikacje płatne są oznaczone w Sklepie
Google Play. Cenę widać na ekranie,
obok nazwy aplikacji.
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Stuknij w ikonę aplikacji podpisaną
SKLEP PLAY.

Stuknij w zdanie ZALOGUJ SIĘ.

Jeśli nie widzisz ikony, poszukaj na ekranie
startowym symbolu:
lub
lub .
Tam znajdziesz wszystkie aplikacje.
W niektórych telefonach wystarczy przesunąć
palcem od dołu do góry.

Jeśli nie widzisz tego ekranu, może
to oznaczać, że Twój telefon jest zalogowany
do konta Google. Możesz od razu przejść
do pobierania aplikacji, czyli kroku nr 12.

Co to jest Sklep Google Play?
Jest to miejsce, w którym są wszystkie aplikacje. W sklepie możesz je wyszukać i pobrać na swój
telefon. Pomimo nazwy, Sklep Google Play nie jest powiązany z firmą telekomunikacyjną Play
– należy do firmy Google. Aby pobrać aplikację, musisz mieć konto Google (Gmail).
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Stuknij w zdanie UTWÓRZ KONTO.
Jeśli nie widzisz zdania, przesuń palcem
od dołu do góry. W niektórych telefonach
najpierw musisz stuknąć w zdanie
WIĘCEJ OPCJI.

Stuknij w zdanie DLA MNIE.
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Jeśli masz już konto Google (Gmail), możesz
się zalogować. Po zalogowaniu przejdź
do kroku nr 12.
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Na kolejnych ekranach telefon zapyta Cię
o kilka danych, takich jak imię, nazwisko, data
urodzenia. Wpisz je i klikaj DALEJ.

Utwórz login — czyli nazwę użytkownika
do Twojego konta. Będziesz się nim logować.
Wybierz taki login, który łatwo zapamiętasz.
Nie używaj polskich znaków i spacji.

Dane podajesz, żeby założyć konto Google
i móc pobierać aplikacje.

92

Jeśli wybrany przez Ciebie login będzie zajęty,
pojawią się proponowane podobne loginy —
wybierz jeden z nich. Jeśli Ci się nie podobają,
cofnij się i wpisz coś innego.
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Utwórz silne hasło z co najmniej 8 znaków
i potwierdź je, wpisując je ponownie.
Silne hasło to takie, które trudno zgadnąć.
Po wpisaniu hasła, stuknij DALEJ.

Stuknij w sformułowanie OK, ZGODA
lub ZGADZAM SIĘ aby dodać numer telefonu.
Jeśli nie widzisz tego zdania, przesuń palcem
po ekranie od dołu do góry.

Jeśli boisz się, że hasło wyleci Ci z głowy,
możesz je sobie gdzieś zanotować.

Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu,
stuknij w słowo POMIŃ, a następnie przejdź
dalej bez podawania numeru telefonu.
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Zapoznaj się z warunkami korzystania
z konta — przesuwając palcem od dołu do góry
— i zaakceptuj je, stukając w małe kwadraty.
Dopiero po akceptacji tych warunków
możesz stuknąć w UTWÓRZ KONTO.

To ekran potwierdzający założenie konta.
Stuknij DALEJ.
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To już prawdopodobnie ostatni ekran dzielący
Cię od pobrania aplikacji.
Zapoznaj się z ustawieniami usług Google
i stuknij AKCEPTUJĘ.

Witaj w Sklepie Google Play!
Stuknij w pasek wyszukiwarki i na klawiaturze
wpisz nazwę aplikacji, którą chcesz pobrać.
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Jeśli nie widzisz tego ekranu, to znaczy,
że jesteś już w Sklepie Google Play i możesz
zacząć pobierać aplikacje.
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Stuknij w aplikację, którą chcesz zainstalować.

Stuknij w słowo ZAINSTALUJ.
Jeśli aplikacja, którą chcesz pobrać, jest
płatna, na przycisku zobaczysz jej cenę.

Te, przy których znajdują się ceny, są płatne.

Po stuknięciu telefon może poprosić Cię
o dokończenie konfiguracji konta, czyli dodanie
formy płatności. To niezbędne tylko wtedy,
kiedy chcesz pobrać aplikację płatną.
Jeśli chcesz pobierać tylko darmowe aplikacje,
stuknij DALEJ, a następnie POMIŃ.
Opłaty za aplikacje
Przy płatnych aplikacjach zawsze pojawi się cena i zawsze zobaczysz prośbę o podanie metody
płatności. Jeśli chcesz kupić aplikację, uzupełnij metodę płatności. Jeśli boisz się dodatkowych
opłat, nie pobieraj płatnych aplikacji.
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