Wiadomości tekstowe (SMS)

Jak wysłać wiadomość
Jak usuwać wiadomości
Usuń jedną wiadomość
Usuń wątek
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W tej części pokażemy Ci, jak wysłać SMS-y,
czyli wiadomości tekstowe. Możesz też
wysyłać MMS-y, czyli wiadomości tekstowe
ze zdjęciem, filmem lub animacją.
Wszystko o MMS-ach znajdziesz na stronie 65.

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 wysłać
wiadomość

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • wysyłanie wiadomości

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.
Po tym kroku w niektórych telefonach może
się pojawić krok dodatkowy. Stuknij w słowa,
które przeniosą Cię do ekranu tworzenia
wiadomości.
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Jak wysłać wiadomość

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • wysyłanie wiadomości

3

4

Stuknij w pasek wyszukiwarki kontaktów.

Na klawiaturze wpisz imię osoby do której
chcesz wysłać wiadomość. Kontakt pojawi się
pod wyszukiwarką.

҉
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Jak wysłać wiadomość

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • wysyłanie wiadomości

5

6

Stuknij w znaleziony kontakt.

Teraz stuknij w pole do wpisywania tekstu
i napisz wiadomość na klawiaturze.

W niektórych telefonach musisz dodatkowo
potwierdzić wybór numeru stukając w słowo
UTWÓRZ lub GOTOWE.
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Jeśli nie wiesz, jak pisać na klawiaturze,
zajrzyj na stronę 22.

Jak wysłać wiadomość

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • wysyłanie wiadomości
• opłaty za SMS-y

7

Znajdź symbol:

lub

lub słowo WYŚLIJ.

Opłaty za SMS-y
Opłata zależy od tego, z jakiej oferty korzystasz. Możesz mieć pakiet, czyli stałą liczbę SMS-ów
za określoną cenę, możesz też płacić za każdego SMS-a osobno. Każdy operator ma inny cennik.
Droższe mogą być SMS-y Premium, czyli np. wiadomości wysyłane na loterie czy plebiscyty.
Żeby upewnić się, ile kosztują SMS-y w Twojej ofercie, skontaktuj się ze swoim operatorem.
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Jak usuwać
wiadomości

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • usuwanie wiadomości
• usuwanie jednej wiadomości • usuwanie wątku
• przepełniona skrzynka odbiorcza

Sposób 1: Usuń jedną wiadomość

wiadomość

kosz

W smartfonie możesz usunąć każdą wysłaną
lub otrzymaną wiadomość. Czasem może
się to przydać, np. gdy skończy się miejsce
w skrzynce odbiorczej. Pamiętaj, usuniętych
wiadomości nie da się odzyskać. Jak usunąć
wiadomość, wyjaśniamy na kolejnej stronie.

Sposób 2: Usuń wątek

wątek

48

kosz

W telefonach klawiszowych wiadomości
przychodzące ułożone są chronologicznie.
W smartfonie dodatkowo są pogrupowane
w wątki. Wątek to wszystkie wiadomości
wymienione z jedną osobą, np. pod imieniem
Kasia znajdziesz wszystkie wiadomości
wymienione z Kasią. Jak usunąć cały wątek,
wyjaśniamy na stronie 52.

Jak usuwać wiadomości

słowa kluczowe:

Usuń jedną wiadomość

SMS • wiadomości tekstowe • usuwanie wiadomości
• usuwanie jednej wiadomości • przepełniona skrzynka
odbiorcza

1

2

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

Na liście rozmów z różnymi osobami stuknij
w wybraną rozmowę, żeby zobaczyć wszystkie
wiadomości wymienione z tym rozmówcą.

҉
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Jak usuwać wiadomości

Usuń jedną wiadomość

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • usuwanie wiadomości
• usuwanie jednej wiadomości • przepełniona skrzynka
odbiorcza

3

4

Przesuwaj palcem góra-dół aby znaleźć
wiadomość, którą chcesz usunąć.

Przytrzymaj palec na wiadomości, którą chcesz
usunąć — tak długo, aż pojawią się dodatkowe
symbole lub lista. Wtedy puść.
Jeśli chcesz tylko przećwiczyć usuwanie,
pamiętaj, że wiadomości usuniętych nie da się
odzyskać. Wybierz te, które naprawdę możesz
usunąć.
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Jak usuwać wiadomości

Usuń jedną wiadomość

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • usuwanie wiadomości
• usuwanie jednej wiadomości • przepełniona skrzynka
odbiorcza

5

Stuknij w symbol kosza na śmieci:
lub słowa USUŃ WIADOMOŚĆ.
Gotowe – wiadomość została usunięta.
W niektórych telefonach musisz dodatkowo
potwierdzić, że chcesz usunąć tę wiadomość.
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Jak usuwać wiadomości

słowa kluczowe:

Usuń wątek

SMS • wiadomości tekstowe • usuwanie wiadomości

1

2

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

Przytrzymaj rozmowę, którą chcesz usunąć —
tak długo, aż pojawi się możliwość usunięcia.
Wtedy puść.

• usuwanie wątku • przepełniona skrzynka odbiorcza

Jeśli chcesz tylko przećwiczyć usuwanie
to pamiętaj, że wiadomości usuniętych nie
da się odzyskać. Wybierz te, które naprawdę
możesz usunąć.
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Jak usuwać wiadomości

Usuń wątek

słowa kluczowe:
SMS • wiadomości tekstowe • usuwanie wiadomości
• usuwanie wątku • przepełniona skrzynka odbiorcza

3

Stuknij w symbol kosza na śmieci:
lub słowa USUŃ ROZMOWĘ lub USUŃ.
Gotowe. Cała historia rozmowy usunięta.
W niektórych telefonach musisz dodatkowo
potwierdzić, że chcesz usunąć ten wątek.
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