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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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Jak wygląda
smartfon

słowa kluczowe:
budowa telefonu • przyciski • poruszanie się • ekran
startowy • aplikacje • aparat • zasięg • internet

Na rysunku znajdziesz najważniejsze elementy smartfona i ekranu startowego.
Rysunek jest poglądowy. Może się zdarzyć, że w Twoim smartfonie elementy są w innym miejscu.
Aparaty
Smartfon ma kilka aparatów.

Pasek powiadomień

Dzięki temu możesz zrobić

Stan baterii, zasięg oraz

zdjęcie sobie, bez obracania

internet. Gdy internet będzie

telefonu. (s. 56)

włączony, zobaczysz tu: 2G,
3G, 4G, LTE, E lub

Głośność

. (s. 76)

(s. 18)

Godzina i data
się z internetem, a data

Odblokowanie
i zablokowanie ekranu

i godzina ustawią się

Tym przyciskiem włączysz

automatycznie.

i wyłączysz telefon. (s. 9)

Menu aplikacji
Jeśli masz ten symbol –

Trzy symbole
do poruszania się

znajdziesz w nim wszystkie

Cofanie, powrót do ekranu

aplikacje. Jeśli nie masz –

startowego i zarządzanie

aplikacje będą na ekranach

aplikacjami. (s. 10)

Wystarczy, że raz połączysz

bocznych lub po przesunię-

Wejścia na słuchawki
i ładowarkę

ciu palcem z dołu do góry.

W niektórych telefonach
krawędź smartfona

8

jest jedno wspólne wejście.

Jak odblokować

słowa kluczowe:
odblokowanie telefonu • zablokowanie telefonu
• włączenie telefonu • wyłączenie telefonu • przyciski

1

2

Naciskaj po kolei przyciski na bokach telefonu,
aż rozświetli się ekran. Zapamiętaj, który
przycisk zadziałał.

Po rozświetlonym ekranie przesuń palcem
do góry. Odblokowane!

Jeśli nie możesz znaleźć przycisku, sprawdź
z tyłu telefonu. Przycisk może być też tam.

Jeśli chcesz zablokować telefon, musisz tylko
nacisnąć ten sam przycisk. Po zablokowaniu
telefon możesz włożyć do kieszeni lub torby
bez obaw, że telefon sam gdzieś zadzwoni.

Jak włączyć i wyłączyć telefon
Przycisk do odblokowania i zablokowania telefonu, służy też do jego włączenia i wyłączenia.
• Aby włączyć telefon – przytrzymaj ten sam przycisk przez dłuższy czas.
• Aby wyłączyć, przytrzymaj przycisk przez dłuższy czas i znajdź słowo WYŁĄCZ lub symbol

.
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Jak się poruszać

słowa kluczowe:
poruszanie się • cofanie się • wychodzenie z aplikacji
• ekran startowy • zamykanie aplikacji

Telefony mają trzy symbole, którymi możesz się cofać, wracać do ekranu startowego i zarządzać
otwartymi aplikacjami (przeglądać lub zamykać). Wszystkie są na dole telefonu. W niektórych
telefonach są na obudowie, a w niektórych na wyświetlaczu i mogą być w różnej kolejności.
Zobacz, jak jest u Ciebie.

symbole na obudowie

10

symbole na wyświetlaczu

lub

lub

– symbol cofania to najczęściej strzałka lub trójkąt zwrócony w lewo.

lub

lub

– symbol powrotu do ekranu startowego może być też przyciskiem, najczęściej jest na środku.

lub

lub

lub

– symbol zarządzania otwartymi aplikacjami to zazwyczaj kwadraty lub kreski.

Jak się poruszać

słowa kluczowe:

Cofnij się

poruszanie się • cofanie się

1

2

Stuknij w ikonę wiadomości. Wygląda mniej
więcej tak:
lub
lub
. Może być też
podpisana słowem WIADOMOŚCI lub SMS.

Stuknij w symbol:
lub
lub
lub słowa NOWA WIADOMOŚĆ
lub ROZPOCZNIJ CZAT.

҉

3

11

Jak się poruszać

Cofnij się

3

Teraz stukaj w symbol cofania. Wygląda
jak strzałka lub trójkąt zwrócony w lewo:
lub
lub . Stukaj, aż powrócisz
do ekranu startowego.
Symbol może być na obudowie lub
na wyświetlaczu, po prawej lub lewej stronie.
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słowa kluczowe:
poruszanie się • cofanie się

Jak się poruszać

słowa kluczowe:

Wróć do ekranu startowego

poruszanie się • wychodzenie z aplikacji • ekran

1

2

Stuknij w dowolną ikonę.

Stuknij w symbol powrotu do ekranu
startowego. Jest na dole (środek) i wygląda
tak:
lub
lub
lub jest tradycyjnym
przyciskiem.

startowy

Symbol może być na obudowie lub
na wyświetlaczu. Najczęściej jest na środku.

13
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Jak się poruszać

słowa kluczowe:

Przejdź do ekranów bocznych

poruszanie się • ekrany boczne

1

2

Przesuwaj palcem w lewo, aby zobaczyć
inne ekrany.

Teraz przesuwaj palcem w prawo,
aby wrócić do poprzednich ekranów.

Jak się poruszać

słowa kluczowe:

Zamknij otwarte aplikacje

poruszanie się • zamykanie aplikacji

1

2

Stuknij lub przytrzymaj dłużej symbol
zarządzania otwartymi aplikacjami, który
wygląda tak:
lub
lub
lub .
Pojawi się lista otwartych aplikacji.

Aby zamknąć wszystkie aplikacje,
stuknij w symbol:
lub
lub
lub
słowa WYCZYŚĆ lub ZAMKNIJ WSZYSTKO
lub USUŃ. Spokojnie, Twoje aplikacje
nie zostały usunięte, tylko zamknięte.

Symbol może być na obudowie lub
na wyświetlaczu, po prawej lub lewej stronie.

Nie musisz zamykać od razu wszystkich
aplikacji. Możesz zamknąć jedną aplikację,
stuknij w symbol
przy niej lub przesuwając
okno aplikacji palcem po ekranie.

Dobra rada
• Raz w tygodniu warto zamykać wszystkie aplikacje — telefon będzie działać szybciej.
• Z przycisku do zarządzania otwartymi aplikacjami możesz też skorzystać, żeby szybko
przełączyć się pomiędzy otwartymi aplikacjami.
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Jak dostosować
smartfon

słowa kluczowe:
ustawienia • ułatwiony wygląd • prosty wygląd
• duże litery

Smartfon można dopasować do siebie, zmieniając jego ustawienia. Możesz np. powiększyć litery
lub rozjaśnić ekran. W niektórych telefonach można również włączyć „ułatwiony wygląd” —
to nakładka systemowa. Wówczas nie tylko litery, ale też obrazki czy ikony są na ekranie większe
i wyraźniejsze. Zobacz, jak wygląda ułatwiona wersja systemu w porównaniu ze standardową.

standardowy wygląd systemu

ułatwiony wygląd systemu (przykład)

Czy mogę włączyć ułatwiony wygląd?
Niestety nie wszystkie smartfony mają tę funkcję. Aby sprawdzić, jak jest u Ciebie, poszukaj
w ustawieniach. Na kolejnej stronie pokazujemy, gdzie szukać. Jeśli będziesz mieć problem
ze znalezieniem, poproś kogoś o pomoc – co dwie głowy to nie jedna!
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Jak dostosować smartfon

słowa kluczowe:

Powiększ litery

ustawienia • ułatwiony wygląd • prosty wygląd
• duże litery

Sposób 1: Powiększ litery

ustawienia

zmiana wielkości liter

W smartfonie możesz dostosować wielkość
liter. Żeby to zrobić, wejdź w ustawienia.
Możliwość zmiany wielkości liter powinna być
w jednej z zakładek: DOSTĘPNOŚĆ,
UŁATWIENIA DOSTĘPU, WYŚWIETLACZ
lub PERSONALIZACJA.

Sposób 2: Włącz ułatwienia

ustawienia

ułatwiony wygląd

Ułatwiony wygląd to nakładka systemowa.
Sprawia, że litery, ikony i obrazki są większe
i wyraźniejsze. Niestety nie każdy smartfon
ma tę funkcję. Aby sprawdzić, jak jest u Ciebie,
wejdź w ustawienia telefonu. Możliwość
włączenia ułatwień powinna być w jednej
z zakładek: DOSTĘPNOŚĆ, WYŚWIETLACZ,
PERSONALIZACJA lub STYL EKRANU
GŁÓWNEGO.
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Jak dostosować smartfon

słowa kluczowe:

Podgłośnij dźwięk

dźwięk • głośność • wyciszenie • ustawienia

1

2

Znajdź przycisk do ustawiania głośności.
Jest z boku telefonu i jest to jeden długi
przycisk albo dwa mniejsze, blisko siebie.

Odblokuj telefon, a potem przyciskaj na zmianę
górny i dolny przycisk. Na ekranie pojawi się
suwak wskazujący poziom głośności.
Zalecamy na początek ustawić głośne sygnały
— kiedy ktoś do Ciebie zadzwoni, sprawdzisz,
czy głośność jest odpowiednia.

Dobra rada
• Jeśli chcesz całkowicie wyciszyć telefon, przyciskaj dolny przycisk głośności. Na ekranie
pojawi się suwak. Przyciskaj tak długo, aż poziom na suwaku się maksymalnie zmniejszy.
• Z przycisku głośności możesz korzystać także, gdy rozmawiasz przez telefon lub słuchasz
muzyki. Jeśli jest za cicho – przyciskaj górny przycisk, jeśli jest za głośno – przyciskaj dolny.
18

Jak dostosować smartfon

słowa kluczowe:

Rozjaśnij ekran

jasność ekranu • ustawienia • pasek szybkich ustawień
• latarka • tryb samolotowy/offline • obracanie ekranu
• lokalizacja • dźwięk

1

2

Przesuń palcem po ekranie od górnej krawędzi
telefonu w dół, aż wysunie się pasek szybkich
ustawień (krótki).

Przytrzymaj dolną krawędź paska szybkich
ustawień i przesuń w dół, aż rozwiniesz wersję
długą.

҉

3

Ikony na pasku szybkich ustawień
Na pasku szybkich ustawień możesz szybko coś włączyć lub wyłączyć. Najbardziej popularne
rzeczy, które możesz tam znaleźć to:
lokalizacja (GPS, telefon widzi Twoje położenie),
obrót (ekran obraca się razem z telefonem),
tryb samolotowy/offline (odłączenie od sieci,
obowiązkowe w samolocie),
dźwięk (wycisza telefon),
latarka (lampa przy aparacie).
19

Jak dostosować smartfon

Rozjaśnij ekran

słowa kluczowe:
jasność ekranu • ustawienia • pasek szybkich ustawień

3

4

Znajdź na pasku szybkich ustawień
symbol jasności ekranu:
lub
lub .
Najczęściej jest obok jedynego poziomego
paska (suwaka). W niektórych smartfonach
nie ma suwaka – jest tylko symbol.

Przesuwaj element na suwaku w prawo i lewo,
nie odrywając palca. Dostosuj jasność ekranu.
Jeśli w Twoim telefonie nie ma suwaka,
a jest tylko symbol jasności ekranu, zacznij
w niego stukać – w ten sposób dostosujesz
jasność.

Automatyczne dostosowanie jasności ekranu
Niektóre telefony mają opcję automatycznego dostosowania jasności ekranu. Jeśli ją włączysz
i będziesz np. w ciemnym pomieszczeniu, telefon zmieni jasność ekranu tak, żeby ułatwić Ci
korzystanie z niego. Przy okazji oszczędzisz też baterię. Jeśli Twój telefon ma tę funkcję,
znajdziesz ją w ustawieniach lub blisko suwaka.
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Jak dostosować smartfon

Rozjaśnij ekran

słowa kluczowe:
jasność ekranu • ustawienia • pasek szybkich ustawień

5

Przesuń palcem po ekranie od samego dołu
ekranu do góry, aby zwinąć pasek szybkich
ustawień i wrócić do ekranu startowego.

21

Jak pisać
na klawiaturze

słowa kluczowe:
klawiatura • pisanie na klawiaturze • duże litery
• wymazywanie • cyfry • znaki specjalne • polskie
znaki • emotikony (emoji) • załącznik

Załącznik

Wyślij

Jak dodawać zdjęcia,

Jak wysyłać wiadomości,

wyjaśniamy na s. 67

wyjaśniamy na s. 44

Duże litery

1

Cyfry i znaki
specjalne

2

Spacja (odstęp)

3

Polskie znaki

4

Wymazywanie
Enter (nowa linia)

5

Emotikony

Dobra rada
W tej części pokażemy Ci, jak pisać na klawiaturze smartfona. Wiemy, że pisanie na ekranie
dotykowym może być niewygodne. Aby to sobie ułatwić, możesz zaopatrzyć się w długopis
z gumką do ekranów dotykowych lub w rysik.
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Jak pisać na klawiaturze

słowa kluczowe:
klawiatura • pisanie na klawiaturze • duże litery
• wymazywanie • cyfry • znaki specjalne • polskie
znaki • emotikony (emoji)

1

Duże litery

4

Wymazywanie

Pierwsza litera nowej wiadomości automatycznie

Jeśli się pomylisz, stuknij w strzałkę skierowaną

robi się duża. Tak samo będzie po kropce.

w lewo:

Jeśli chcesz napisać dużą literę w środku zdania,

być dwie. Ta, której szukasz, jest wyżej – zobacz

musisz włączyć duże litery na klawiaturze. Zrób to,

na rysunku!

. Strzałki skierowane w lewo mogą

stukając w strzałkę skierowaną w górę. Strzałka jest
po lewej stronie klawiatury. Jeśli chcesz napisać

5

Emotikony

całe słowo dużymi literami stuknij w strzałkę

Zwane także emoji (czytaj: emodżi) to małe obrazki,

dwukrotnie.

które możesz wysyłać w wiadomości. Aby ich użyć,
znajdź na klawiaturze symbol przypominający:

2

Cyfry i znaki specjalne

Uważaj, symbol może być w innym miejscu niż

Cyfry pojawią się, kiedy stukniesz w specjalny

na naszej ilustracji.

.

przycisk po lewej stronie na dole. Najczęściej
są na nim cyfry (123) i znaki specjalne (?!%).

3

Poznaj najbardziej popularne emotikony:

Aby wrócić do klawiatury z literami, stuknij jeszcze

szczęście

smutek

raz w ten przycisk. Zwróć uwagę, że teraz jest

szaleństwo

płacz

na nim „abc”.

całus

złość

miłość

cisza

Polskie znaki

zdziwienie

Przykład: Aby napisać „Ł” musisz przytrzymać
dłużej palec na literze „L”. Trzymaj tak długo,
aż pojawią się proponowane litery. Bez odrywania
palca od ekranu przesuń go na literę „Ł” i wtedy
puść.
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Gratulacje!
Pierwsza część już za Tobą!

