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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 zapisać numer

słowa kluczowe:
kontakty • zapisywanie numeru

Sposób 1: Zapisz nowy numer
Najprostszym sposobem na zapisanie nowego
numeru w książce telefonicznej jest wpisanie
go na klawiaturze i dodanie do kontaktów.
Jak to zrobić, wyjaśniamy na kolejnej stronie.
klawiatura

dodaj do kontaktów

Sposób 2: Zapisz numer, który dzwonił

ostatnie połączenia
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dodaj do kontaktów

Możesz też zapisać numer, który dzwonił.
Nie musisz wtedy wpisywać numeru
na klawiaturze numerycznej. Wystarczy,
że zapiszesz go z ostatnich połączeń.
Jak to zrobić, wyjaśniamy na stronie 39.

Jak zapisać numer

słowa kluczowe:

Zapisz nowy numer

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

Na klawiaturze wpisz numer telefonu,
który chcesz dodać.
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Jeśli nie widzisz klawiatury z cyframi, to stuknij
w symbol, który przypomina klawiaturę,
podobny do tych:
lub
.
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Jak zapisać numer

Zapisz nowy numer

kontakty • zapisywanie numeru • wymazywanie
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Sprawdź, czy wpisany numer jest poprawny.

Stuknij w symbol:
lub
lub słowa
UTWÓRZ NOWY KONTAKT. Słowa lub symbol
są blisko wpisanego numeru.

Jeśli w numerze jest błąd, stuknij w strzałkę
z krzyżykiem:
— ona zmaże cyfry.
Strzałki szukaj w okolicach klawiatury. Wymaż
jedną lub kilka cyfr i wpisz numer ponownie.
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słowa kluczowe:

W niektórych telefonach musisz najpierw
stuknąć DODAJ DO KONTAKTÓW a następnie
wybrać UTWÓRZ NOWY KONTAKT.

Jak zapisać numer

Zapisz nowy numer

słowa kluczowe:
kontakty • zapisywanie numeru
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Wybierz, gdzie chcesz zapisać numer.

Na klawiaturze wpisz nazwę, czyli imię osoby,
której numer zapisujesz. Tylko nazwa i numer
są istotne, resztę możesz pominąć.

Ten ekran pojawia się tylko przy pierwszym
zapisywaniu numeru. Telefon może zapytać
Cię, czy zapisać numer w telefonie,
czy na karcie SIM. Polecamy wybrać kartę SIM.
Gdy kupisz sobie nowy telefon, będzie Ci
łatwiej przenieść kontakty — wystarczy,
że przełożysz kartę.
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Jak zapisać numer

Zapisz nowy numer
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Zapisz numer, stukając w symbol:
lub
lub słowo ZAPISZ lub OK. Gotowe!
Numer jest zapisany w Twoich kontaktach.
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słowa kluczowe:
kontakty • zapisywanie numeru

Jak zapisać numer

słowa kluczowe:

Zapisz numer, który dzwonił

kontakty • zapisywanie numeru • historia połączeń
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Stuknij w ikonę słuchawki .
Może być też podpisana słowem TELEFON
lub WYBIERANIE.

Wybierz z listy nieznany numer, który chcesz
zapisać, stukając w ludzika
lub inny symbol
przy numerze jak:
lub .
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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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Jak zapisać numer

Zapisz numer, który dzwonił

kontakty • zapisywanie numeru
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Stuknij w symbol:
lub słowa DODAJ,
NOWY lub UTWÓRZ KONTAKT.

Na klawiaturze wpisz nazwę, czyli imię osoby,
której numer zapisujesz. Tylko nazwa i numer
są istotne, resztę możesz pominąć.

Przy pierwszym zapisywaniu numeru telefon
zapyta Cię, czy zapisać numer w telefonie,
czy na karcie SIM. Wybierz kartę SIM.
Jeśli kiedyś kupisz sobie nowy telefon, będzie
Ci łatwiej przenieść kontakty — wystarczy,
że przełożysz kartę.
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słowa kluczowe:

Jak zapisać numer

Zapisz numer, który dzwonił

słowa kluczowe:
kontakty • zapisywanie numeru
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Zapisz numer, stukając w symbol:
lub
lub słowo ZAPISZ lub OK. Gotowe!
Numer jest zapisany w Twoich kontaktach.
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