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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 zrobić zdjęcie

słowa kluczowe:
aparat • zdjęcia • robienie zdjęć

Sposób 1: Zrób zdjęcie otoczenia

aparat

krajobraz

To super proste i działa tak samo jak
w aparatach cyfrowych. Włączasz aparat
w smartfonie, wybierasz kadr i fotografujesz
to, co przed Tobą. Jak zrobić takie zdjęcie,
wyjaśniamy na kolejnej stronie.

Sposób 2: Zrób zdjęcie sobie

aparat
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autoportret

Dzięki temu, że smartfon ma kilka aparatów
(z przodu i z tyłu), możesz w prosty sposób
zrobić sobie zdjęcie, tzw. selfie. Na wyświetlaczu zobaczysz swoje odbicie zanim zrobisz
zdjęcie. Dzięki temu wiesz, jak wyjdziesz
na zdjęciu. Jak zrobić selfie, wyjaśniamy
na stronie 59.

Jak zrobić zdjęcie

słowa kluczowe:

Zrób zdjęcie otoczenia

aparat • zdjęcia • robienie zdjęć • lokalizacja

1

2

Stuknij w ikonę aparatu, która wygląda
jak aparat:
lub obiektyw:
lub .

Trzymaj telefon w ręce i skieruj go na wybrany
obiekt przed sobą.

҉
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Przy pierwszym korzystaniu z aparatu mogą
pojawić się 2 komunikaty:
• Prośba o zezwolenie na korzystanie
z lokalizacji. Jeśli zezwolisz, Twój telefon
zapamięta, gdzie zostało zrobione zdjęcie.
• Instrukcja korzystania z aparatu
– znajdziesz w niej praktyczne wskazówki.
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Jak zrobić zdjęcie

Zrób zdjęcie otoczenia

słowa kluczowe:
aparat • zdjęcia • robienie zdjęć • ostrość zdjęcia
• lampa błyskowa

3

4

Stuknij na wyświetlaczu w obiekt, który chcesz
sfotografować. Dzięki temu ustawisz na nim
ostrość i obiekt nie będzie rozmazany.

Zrób zdjęcie, stukając w duży symbol
na wyświetlaczu (nie na obudowie).
Symbol może wyglądać tak:
lub

lub

Jeśli nie widzisz różnicy, to być może w Twoim
telefonie nie ma automatycznego ustawiania
ostrości.

Lampa błyskowa
Lampa oznaczona jest symbolem błyskawicy:
– lampa włączona. Przy każdym zdjęciu lampa uruchomi się sama.
lub
– lampa wyłączona. Zalecamy w miejscach, gdzie nie wolno robić zdjęć z lampą.
– lampa automatyczna. Telefon sam zdecyduje, czy włączyć lampę, czy nie.
58

.

Jak zrobić zdjęcie

słowa kluczowe:

Zrób zdjęcie sobie

aparat • zdjęcia • robienie zdjęć • autoportret

1

2

Stuknij w ikonę aparatu, która wygląda
jak aparat:
lub obiektyw:
lub .

Przełącz się między aparatem tylnym
a przednim (przedni służy do robienia zdjęcia
sobie) stukając w symbol zmiany aparatu —
ma strzałki. Może wyglądać tak jak na ilustracji
lub:
lub
.

Przy pierwszym korzystaniu z aparatu mogą
pojawić się 2 komunikaty:
• Prośba o zezwolenie na korzystanie
z lokalizacji. Jeśli zezwolisz, Twój telefon
zapamięta, gdzie zostało zrobione zdjęcie.
• Instrukcja korzystania z aparatu
– znajdziesz w niej praktyczne wskazówki.

• selfie
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Jeśli nie widzisz symbolu zmiany aparatu,
przesuń palcem po ekranie prawo-lewo
lub góra-dół, aż zobaczysz swoją twarz
na ekranie.
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Jak zrobić zdjęcie

słowa kluczowe:
aparat • zdjęcia • robienie zdjęć • autoportret

Zrób zdjęcie sobie

• selfie

3

Zrób zdjęcie, stukając w duży symbol
na wyświetlaczu (nie na obudowie).
Symbol może wyglądać tak:
lub
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Jak znaleźć
zrobione zdjęcia

słowa kluczowe:
zdjęcia • wyszukiwanie zdjęć • album ze zdjęciami
• galeria zdjęć

1

2

Stuknij w ikonę przypominającą krajobraz
lub kwiat
lub wiatraczek . Ikona może być
też podpisana słowem GALERIA lub ALBUM
lub ZDJĘCIA. Poszukaj jej na wszystkich
ekranach.

Stuknij w zdjęcie, żeby zobaczyć je na całym
ekranie.
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Jeśli nie widzisz, poszukaj na ekranie
startowym symbolu:
lub
lub .
Tam znajdziesz wszystkie aplikacje.
W niektórych telefonach wystarczy przesunąć
palcem od dołu do góry.
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Jak znaleźć zrobione zdjęcia

słowa kluczowe:
zdjęcia • wyszukiwanie zdjęć • album ze zdjęciami
• galeria zdjęć • przeglądanie zdjęć

3

Przesuwaj palcem w prawo i w lewo
po ekranie, żeby przeglądać zdjęcia.
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Jak wysłać zdjęcie

słowa kluczowe:
zdjęcia • MMS • wysyłanie zdjęć (MMS)

Sposób 1: Wyślij zdjęcie w wiadomości
Do wiadomości tekstowej możesz dodawać
zdjęcia. Taka wiadomość ze zdjęciem nazywa
się MMS. Jak wkleić zdjęcie do wiadomości,
wyjaśniamy na stronie 67.
zdjęcie

wiadomość

Sposób 2: Wyślij zdjęcie przez aplikację

zdjęcie

aplikacja

Zdjęcia możesz wysyłać przez internet
korzystając z różnych aplikacji lub komunikatorów np. Messenger, WhatsApp lub Facebook.
Możesz także wysłać zdjęcie w wiadomości
mailowej. Jak pobrać aplikacje, wyjaśniamy
na stronie 90.
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