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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.

Jak zadzwonić

słowa kluczowe:
dzwonienie • połączenia • wybieranie numeru
• wyszukiwanie numeru

Sposób 1: Wpisz numer i zadzwoń
Jeśli chcesz zadzwonić pod obcy numer,
wpisz go na klawiaturze numerycznej.
Jak to zrobić, wyjaśniamy na kolejnej stronie.
klawiatura

zadzwoń

Sposób 2: Wyszukaj numer i zadzwoń

kontakty
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zadzwoń

Możesz też zadzwonić pod numer, który masz
zapisany w kontaktach. Kontakty to książka
telefoniczna w Twoim smartfonie. Warto
zapisywać w niej numery – dzwonienie stanie
się prostsze. Jak to zrobić, wyjaśniamy
na stronie 29.
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słowa kluczowe:

Wpisz numer i zadzwoń

dzwonienie • połączenia • wybieranie numeru
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Stuknij w ikonę słuchawki .
Może być też podpisana słowem TELEFON
lub WYBIERANIE.

Na klawiaturze wpisz numer telefonu,
pod który chcesz zadzwonić.

҉

3

Jeśli nie widzisz klawiatury z cyframi, to stuknij
w symbol, który przypomina klawiaturę,
podobny do tych:
lub
.
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Wpisz numer i zadzwoń

słowa kluczowe:
dzwonienie • połączenia • wybieranie numeru
• wyszukiwanie numeru
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Teraz stuknij w symbol słuchawki.
Po stuknięciu rozpocznie się połączenie.
Jeśli chcesz zakończyć połączenie,
stuknij w symbol czerwonej słuchawki
lub słowo ZAKOŃCZ.

Opłaty za połączenie
Opłata zależy od tego, z jakiej oferty korzystasz. Możesz mieć pakiet, czyli stałą liczbę minut
za określoną cenę, możesz też płacić za każdą rozmowę osobno. Każdy operator ma inny cennik.
Droższe lub dodatkowo płatne mogą być połączenia z numerami stacjonarnymi lub infoliniami,
dzwonienie pod numery zagraniczne lub kiedy Ty jesteś za granicą.
Żeby upewnić się, ile kosztują rozmowy w Twojej ofercie, skontaktuj się ze swoim operatorem.
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słowa kluczowe:

Wyszukaj numer i zadzwoń

dzwonienie • połączenia • wyszukiwanie numeru
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Stuknij w ikonę słuchawki .
Może być też podpisana słowem TELEFON
lub WYBIERANIE.

Teraz stuknij w symbol
lub słowo KONTAKTY.

• kontakty
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lub
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Wyszukaj numer i zadzwoń
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słowa kluczowe:
dzwonienie • połączenia • wyszukiwanie numeru
• kontakty
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Stuknij w pasek wyszukiwarki kontaktu
lub w symbol lupy: .

Na klawiaturze wpisz imię osoby, którą
chcesz wyszukać. Kontakt pojawi się
pod wyszukiwarką.
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słowa kluczowe:
dzwonienie • połączenia • wyszukiwanie numeru
• kontakty
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Stuknij w nazwę kontaktu.

Teraz stuknij w numer telefonu lub symbol
słuchawki:
lub słowo POŁĄCZ.
Po stuknięciu rozpocznie się połączenie.
Jeśli chcesz zakończyć połączenie,
stuknij w symbol czerwonej słuchawki
lub słowo ZAKOŃCZ.
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Jak oddzwonić

słowa kluczowe:
nieodebrane połączenie • oddzwonienie • połączenia
• dzwonienie
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Odblokuj telefon i stuknij w symbol
słuchawki . Kropka przy ikonie oznacza,
że masz nieodebrane połączenie.

Stuknij w nieodebrane połączenie. Telefon
zacznie dzwonić. W niektórych telefonach
musisz dodatkowo stuknąć POŁĄCZ
lub symbol .
Jeśli nie widzisz listy połączeń,
stuknij w symbol zegara
lub słowa
OSTATNIE lub HISTORIA POŁĄCZEŃ.
Lista może być ukryta głębiej – poszukaj.
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