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Konfiguracja i podstawowe funkcje
Rzut oka na urządzenie

Port USB typu C

Przycisk Convenience

Przycisk zasilania

Przycisk zwiększania/
zmniejszania głośności

Mikrofon

Dioda LED powiadomień

Czujniki

Odbiornik

Ostatnio używane

Głośnik

Klawisz spacji
(Czytnik linii papilarnych)

Aparat z przodu telefonu

Złącze słuchawkowe

Przycisk Wstecz

Przycisk powrotu do 
ekranu głównego

Mikrofon



5

Instrukcja obsługi Konfiguracja i podstawowe funkcje

Wkładanie karty SIM
W urządzeniu używane są karty nano-SIM. Jeżeli nie masz karty SIM lub masz niewłaściwy typ karty SIM, skontaktuj się z 
dostawcą usług.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj większej karty SIM przyciętej do mniejszego rozmiaru. Urządzenie może jej nie rozpoznać lub 
też karta SIM, ze względu na to, że jest grubsza niż karta nano-SIM, może się zablokować.

1.     Odblokuj uchwyt na karty, wkładając końcówkę narzędzia (znajdującego się w pudełku) do otworu po prawej stronie 
urządzenia. Jeżeli nie masz narzędzia dołączonego do urządzenia, możesz też użyć spinacza.
OSTRZEŻENIE! Nie wkładaj narzędzia do kart SIM do otworu umieszczonego na górze urządzenia – znajduje się tam 
mikrofon. Może spowodować to uszkodzenie urządzenia.

2.     Całkowicie wysuń uchwyt i połóż go na płaskiej powierzchni.

3.     Przytrzymaj kartę SIM w taki sposób, aby metalowe styki były skierowane od siebie. Wyrównaj wycięcie na karcie SIM 
z wycięciem w mniejszej części uchwytu.
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4.     Umieść kartę SIM w uchwycie.

      

BBF100-1 wersja Single SIM                                                          BBF100-6 wersja Dual SIM

5.     Wsuń uchwyt z powrotem do otworu.

Wkładanie karty multimedialnej
Jeżeli chcesz mieć więcej miejsca na zdjęcia, filmy wideo, muzykę i dokumenty, możesz włożyć kartę multimedialną 
(microSD).

1.     Odblokuj uchwyt na karty, wkładając końcówkę narzędzia (znajdującego się w pudełku) do otworu po prawej stronie 
urządzenia. Jeżeli nie masz narzędzia dołączonego do urządzenia, możesz też użyć spinacza.

2.     Całkowicie wysuń uchwyt i połóż go na płaskiej powierzchni.

3.     Przytrzymaj kartę multimedialną w taki sposób, aby metalowe styki były skierowane od siebie. Wyrównaj wycięcie na 
karcie multimedialnej z wycięciem w większej części uchwytu.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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4.     Umieść kartę multimedialną w uchwycie.

5.     Wsuń uchwyt z powrotem do otworu.

Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę baterii kolejno do telefonu i źródła zasilania.

Wskazówka: Aby ograniczyć pobór mocy i oszczędzać energię, po pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę, wyłącz 
funkcje Wi-Fi, GPS i Bluetooth oraz aplikacje działające w tle, gdy z nich nie korzystasz, ustaw krótszy czas podświetlenia 
lub zmień inne opcje.

OSTRZEŻENIE! Korpus telefonu jest jednolity, tj. osłony tylnej i osłony baterii nie da się zdjąć.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Włączanie lub wyłączanie urządzenie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (po prawej stronie urządzenia).

•	 Aby wyłączyć urządzenie, dotknij przycisku Wyłącz.

•	 Aby wyłączyć a następnie włączyć urządzenie, dotknij przycisku Uruchom ponownie.

Wyłączanie ekranu.
Naciśnij przycisk Zasilania (po prawej stronie urządzenia).

Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij przycisk Zasilanie lub dotknij dwukrotnie ekranu.

Przechodzenie między ekranami głównymi
Możesz przechodzić między ekranami głównymi, wykonując gest na ekranie. 

Przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo.

Poruszanie się za pomocą przycisków 
nawigacyjnych
Bez względu na to, co robisz na urządzeniu, przyciski nawigacyjne są wyświetlane na dole ekranu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 Aby wrócić do poprzedniego ekranu, dotknij opcji  .

•	 Aby powrócić na ekran główny, dotknij opcji  .

•	 Aby wyświetlić ostatnio otwieranie aplikacje i przeglądane ekrany, dotknij opcji  .

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Gesty ekranu dotykowego
W tym rozdziale przedstawiono najczęściej używane gesty ekranu dotykowego.

Wznawianie pracy urządzenia
Dotknij ekranu dwa razy.

Zaznaczanie elementów
Wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 Aby zaznaczyć element, dotknij go. Jeżeli element można otworzyć, zostanie on otwarty.

•	 Aby zaznaczyć wiele elementów, np. zdjęć, które mają być udostępnione, lub wiadomości e-mail, które mają być 
usunięte, dotknij jednego elementu i przytrzymaj go, po czym dotknij dodatkowych pozycji. Aby usunąć zaznaczenie 
elementu, dotknij go ponownie.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Przewijanie lub poruszanie się między elementami
Przesuń palcem, aby przewijać listę, lub poruszać się między elementami, takimi jak zdjęcia.

       

Sprawdzanie powiadomień
Najnowsze powiadomienia (np. wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe) można sprawdzić w dowolnym momencie.

Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij powiadomienia, aby je otworzyć, lub pociągnij w dół, aby wyświetlić 
więcej powiadomień.

Otwieranie szybkich ustawień
Można otworzyć menu Szybkie ustawienia, które pozwala włączać i wyłączać często używane ustawienia, takie jak funkcja 
Wi-Fi i tryb samolotowy. Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Używanie suwaka
Jeżeli na ekranie pojawi się suwak, można go użyć do przewijania pliku, np. utworu lub filmu, lub dostosowywania ustawień, 
np. jasności ekranu.

Przesuń suwak w prawo lub w lewo.

Powiększanie i pomniejszanie ekranu
Jeżeli chcesz wyświetlić coś w powiększeniu, np. zdjęcie lub część mapy, możesz powiększyć dany element. Aby powiększyć 
widok, rozsuń dwa palce na ekranie.

Aby pomniejszyć widok, zsuń dwa palce na ekranie.

Wskazówka: W niektórych przypadkach można dotknąć ekranu dwa razy, aby powiększyć lub pomniejszyć widok.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Klawiatura

Klawisz Delete

Klawisz EnterKlawisz alt

Klawisz SymKlawisz spacjiKlawisz Shift

Własny klawisz
Uniwersalny skrót klawiszowy

Wybór tekstu
Aby wybrać słowo, dwukrotnie je dotknij lub dotknij i przytrzymaj.

Aby wybrać dodatkowe lub zmienić wybór, przesuń uchwyty wyboru  i .

Przełączani kursora
Dwukrotnie dotknij klawiatury, a następnie przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączyć kursor.

Usuwanie słowa
Szybko przesuń w lewo na klawiaturze, aby usunąć słowo.

Szybsze wprowadzanie dzięki sugerowanym słowom
Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wprowadzania. Mogą być wyświetlane powyżej klawiatury lub litery. Aby 
wprowadzić słowo, przesuń w górę na klawiaturze lub przesuń słowo w górę na ekran.

Wprowadzanie znaku lub słowa alternatywnego
Możesz wprowadzić znak alternatywny lub wariant słowa, zależnie od języka wprowadzaniu używanego na urządzeniu. 
Dotknij i przytrzymaj klawisz litery. Wprowadź znak lub słowo.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Wpisywanie cyfr i symboli
Naciśnij opcję klawiatury symboli, aby wyświetlić klawiaturę programową z symbolami. Naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić 
liczby na klawiaturze sprzętowej. Ponownie naciśnij, aby ukryć klawiaturę sprzętową.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu
Gdy możesz zaznaczyć tekst, wyświetlone zostanie menu tekstu. Dotknij opcji Wytnij lub Kopiuj, a następnie dotknij i 
przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, po czym dotknij opcji Wklej.

Przełączanie języka wpisywania
1.    Przeciągnij w dół od góry ekranu, aby włączyć języki wprowadzania. Dotknij kolejno opcji  > System > Język i 

wprowadzanie > Ustawienia klawiatury > Klawiatura BlackBerry > Języki wprowadzania. Jeżeli przełącznik Użyj 
języków systemu jest włączony, wyłącz go. Włącz przełącznik obok każdego języka wprowadzania, którego chcesz 
używać.

2.    Aby przełączać pomiędzy językami wprowadzania podczas wprowadzania, naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji i dotknij 
jednego z uprzednio wybranych języków wprowadzania.

3.    Aby przełączyć do ostatniej używanej metody wprowadzania, na klawiaturze ekranu dotykowego przesuń wzdłuż klawisza 
spacji lub na klawiaturze fizycznej naciśnij kolejno klawisze alt i klawisz  .

Dostępne aplikacje
Aby poprawić działanie klawiatury, wprowadzone zostały lokalne aplikacje oferujące funkcje ułatwiające obsługę.

Ekran połączeń przychodzących
Dwukrotnie naciśnij klawisz spacji, aby odebrać połączenie.

(o ile włączona została opcja w menu Ustawienia > Dostępność > Obieranie połączeń spacją).

Kalkulator
•	  Klawisze 0–9: wprowadzanie cyfr.

•	 +, -, *, /, ., (, )

•	 Klawisz Shift: przełączanie trybów (tryb prosty > waluta > jednostka)

•	 Klawisz Enter: =

•	 Klawisz Delete: usuwanie

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Widok listy
•	 Klawisz T: przewiń do góry listy

•	 Klawisz B: przewiń do dołu listy

Kalendarz
•	 Klawisz T: dziś

•	 Klawisz W: widok tygodnia

•	 Klawisz M: widok miesiąca

•	 Klawisz D: widok dnia (agendy)

•	 Klawisz A: widok agendy

•	 Klawisz S: Wyszukiwanie

•	 Klawisz P: poprzedni widok (poprzedni miesiąc, poprzedni tydzień,...)

•	 Klawisz N: następny widok (następny miesiąc, następny tydzień, ...)

•	 Klawisz G: przejście do pozycji (dnia)

•	 Klawisz C: Utwórz nowe spotkanie

Własny klawisz
Aby dostosować klawisz  , wykonaj poniższe czynności:

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. 

2.    Dotknij kolejno opcji  > Skróty i gesty > Dostosuj klawisz waluty > Waluta.

3.    Dotknij jednej z opcji własnego klawisza, aby ustawić jedną z pozycji: Waluta, Ctrl, Pasek powiadomień, Przełącznik 
języka lub Shift.

Jeśli do klawisza  przypiszesz opcję Waluta, możliwa będzie zmiana używanego typu waluty:

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. 

2.    Dotknij kolejno opcji  > System > Język i wprowadzanie > Ustawienia klawiatury > Klawiatura BlackBerry > 
Zaawansowane > Waluta.

3.    Dotknij jedną z wyświetlonych opcji walut.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Aplikacje, widżety i skróty

Aplikacje, widżety i skróty — informacje
Gdy dotkniesz pozycji  na ekranie głównym, wyświetlony zostanie zasobnik, z którego można uzyskać dostęp do 
zainstalowanych aplikacji i widżetów. Można na nim też tworzyć skróty.

•	 Na karcie APLIKACJE wyświetlana jest pełna lista aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, w tym aplikacji pobranych 
ze sklepu Google Play™.

•	 WIDŻETY są miniaturowymi aplikacjami, które można obsługiwać bezpośrednio na ekranie głównym. Na przykład 
widżet BBM umożliwia wyświetlanie małego widoku bieżących rozmów. Widżet Zakładki pozwala wyświetlać listę 
wszystkich witryn dodanych do zakładek, dzięki czemu można je otwierać bezpośrednio z ekranu głównego.

•	 SKRÓTY ułatwiają wykonywanie najczęstszych zadań. Na przykład, jeżeli często piszesz wiadomości e-mail, możesz 
utworzyć skrót do poczty e-mail. Dotknięcie tego skrótu spowoduje otwarcie aplikacji poczty.

Wyszukiwanie zainstalowanych aplikacji, widżetów 
i skrótów
1.     Na ekranie głównym dotknij opcji  .

2.     W polu Szukaj aplikacji, widżetów i skrótów wprowadź wyszukiwany termin.

Dodawanie aplikacji, widżetu lub skrótu do ekranu 
głównego
1.     Na ekranie głównym dotknij opcji  .

2.     Dotknij karty APLIKACJE, WIDŻETY lub SKRÓTY.

3.     Dotknij i przytrzymaj ikony aplikacji lub skrótu albo widżetu, aż pojawi się ekran główny.

Po dodaniu skrótu do ekranu głównego może zostać wyświetlony monit o ustawienie skrótu. Na przykład: dodając skrót 
kontaktu, należy dotknąć kontakt, do którego ma być wysłana wiadomość e-mail.

Sortowanie aplikacji
Na liście aplikacji aplikacje można sortować na kilka różnych sposobów:

•	 Domyślne: Dziesięć aplikacji, których używasz najczęściej, pojawia się na górze w kolejności alfabetycznej nazw 
aplikacji. Jeśli używasz systemu Android™ do pracy na urządzeniu, aplikacje do pracy pojawiają się na dole listy.

•	 Alfabetycznie/klasycznie: Aplikacje są sortowane alfabetycznie.

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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•	 Od najnowszych: Na górze pojawiają się aplikacje zainstalowane ostatnio.

•	 Najczęściej używane: Dziesięć aplikacji, których używasz najczęściej, pojawia się na górze.

Aby zmienić sposób sortowania aplikacji, wykonaj następujące czynności:

1.     Na ekranie głównym dotknij opcji  .

2.     Dotknij listy rozwijanej, która pojawia się w górnym prawym rogu. Jeśli nie zmieniliśmy sposobu sortowania aplikacji, 
słowo Domyślne pojawi się obok listy rozwijanej.

3.     Dotknij opcji sortowania.

Wyskakujące widżety — informacje
Wyskakujące widżety są powiązane z aplikacjami, których ikony są umieszczone na ekranie głównym. Po umieszczeniu 
aplikacji, która ma wyskakujący widżet, pod ikoną aplikacji wyświetlany jest wskaźnik (  ). Wyskakujące widżety są 
przydatne, ponieważ można z nich korzystać bez zajmowania miejsca na ekranie głównym.

Włączanie wyskakujących widżetów
1.     Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu, a następnie dotknij opcji  .

2.     Zaznacz pole wyboru Wyskakujące widżety. 

Otwieranie wyskakującego widżetu aplikacji
Dzięki widżetom wyskakującym można otworzyć widżet aplikacji, nawet jeśli danego widżetu nie ma na ekranie głównym. 
Jeśli dla danej aplikacji jest dostępny widżet wyskakujący, pod ikoną aplikacji pojawi się wskaźnik (  ).

Na ekranie głównym przesuń palcem w górę lub w dół po ikonie aplikacji, która ma wyskakujący widżet.

Wyłączanie wyskakujących widżetów
Na ekranie głównym wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 Aby wyłączyć widżet wyskakujący, przesuń palcem w górę lub w dół po ikonie aplikacji. W prawym górnym rogu widżetu 
dotknij kolejno opcji  > Wyłącz wyskakujący widżet.

•	 Aby wyłączyć wszystkie wyskakujące widżety, dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu, a następnie dotknij opcji . 
Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyskakujące widżety.

Zmiana skrótów, wywoływanych skrótami klawiatury
Istnieje możliwość zmiany skrótów wywoływanych skrótami klawiatury. Możesz np. skonfigurować klawisz uruchamiający 
daną czynność, np. pisanie wiadomości.

1.    Na ekranie głównym wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Dotknij kolejno opcji  > Skróty > Skróty klawiatury. 
•	 Dotknij i pustego obszaru ekranu i przytrzymaj go, a następnie dotknij kolejno opcji  > Skróty klawiatury. 
•	 Przeciągnij w dół od góry ekranu, a następnie dotknij kolejno opcji  > Skróty i gesty > Skróty klawiatury. 

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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2.     Dotknij opcji NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ lub NACIŚNIJ.

3.    Dotknij kółka  .
•	 Aby ustawić klawisz do otwierania innej aplikacji, dotknij pozycji Otwórz aplikację, a następnie dotknij żądanej 

aplikacji.
•	 Klawisz służący do nawiązywania połączenia z kontaktem można ustawić, dotykając pozycji Szybkie wybieranie, 

a następnie żądanego kontaktu.
•	 Aby ustawić klawisz służący do wysyłania wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej, dotknij pozycji Wyślij 

wiadomość. 
•	 Aby ustawić klawisz uruchamiający czynność, dotknij pozycji Wszystkie skróty.

Jeżeli został skonfigurowany klawisz służący do otwierania aplikacji lub używania skrótu, można go wyłączyć, wykonując 
następujące czynności:

1.    Na ekranie skrótów klawiszowych dotknij działania.

2.    Dotknij pozycji Usuń.

Uniwersalny skrót klawiszowy
Możesz szybko uruchomić aplikację Kalendarz lub Notatki, ewentualnie wykonać określone działanie, przyciskając klawisz 

 i literę jednocześnie.

Na przykład: jeśli naciśnięcie klawisza C uruchomi aplikację Kalendarz, a naciśnięcie i przytrzymanie otworzy menu 
Kontakty, podczas pracy w innej aplikacji masz następujące możliwości:

•	 Naciśnij jednocześnie klawisze  i C, aby uruchomić aplikację Kalendarz.

•	 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze  i C, aby przejść do menu Kontakty. 

Personalizowanie urządzenia
Dowiedz się, w jaki sposób spersonalizować urządzenie i dostosować je do własnych potrzeb. Na przykład możesz zmienić 
dzwonek lub ustawić zdjęcie jako tapetę.
•				Zmiana	ustawień	urządzenia
•				Zmiana	dzwonka
•				Zmiana	tapety
•				Dodawanie	kontaktu	lub	numeru	do	listy	szybkiego	wybierania
•				Dodawanie	aplikacji,	widżetu	lub	skrótu	do	ekranu	głównego
•				Zmiana	rozmiaru	czcionki
•				Zmiana	sposobu	wyświetlania	ostatnio	używanych	aplikacji	i	wyświetlanych	ekranów
•				Konfigurowanie	lub	zmiana	blokady	ekranu

Konfiguracja i podstawowe funkcje
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Telefon i połączenia głosowe
Ikony aplikacji Telefon

W trakcie połączenia
Ikona Opis

Wyciszenie mikrofonu

Wskazówka: Możesz również przycisnąć klawisz Convenience, aby wyciszyć mikrofon.

Wyświetlanie klawiatury numerycznej

Włączanie trybu głośnomówiącego

Nawiązywanie kolejnego połączenia

Wykonywanie połączenia wideo

Zawieszanie połączenia

Wykonywanie jednodrożnego połączenia wideo

Przełączanie między połączeniami

Scalanie połączeń, aby rozpocząć połączenie konferencyjne

Rozdzielanie połączeń konferencyjnych na wiele połączeń

Wyszukiwanie własnego numeru telefonu
1.     Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.     Dotknij kolejno opcji  > System > Informacje o telefonie > Stan > Stan karty SIM > Mój numer telefonu.

Numer telefonu pojawi się u dołu ekranu. Jeżeli się nie pojawia, oznacza to, że usługodawca mógł nie dodać numeru 
telefonu użytkownika do karty SIM. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy.

Telefon i połączenia głosowe
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Zmiana dzwonka
1.     Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.     Dotknij kolejno opcji  > Dźwięk > Dźwięk dzwonka.

3.     Dotknij dzwonka, a następnie naciśnij przycisk OK.

Wskazówka: Aby ustawić jako dzwonek wybrany utwór lub niestandardowy dźwięk, przenieś odpowiedni plik .mp3 
do folderu Dzwonki na urządzeniu. W tym celu może być konieczna instalacja aplikacji menedżer plików ze sklepu Google 
Play™.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia
1.     Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji  .

2.     Wprowadź numer telefonu. 

3.     Dotknij pozycji  .

Łączenie z ostatnio wybieranym numerem
1.     Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji  .

2.     Obok nazwy kontaktu lub numeru, dotknij opcji  .

Nawiązywanie połączenia z kontaktem
1.     Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji  .

2.     Dotknij żądanego kontaktu.

3.     Dotknij numeru, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Wskazówka: Aby wysłać wiadomość tekstową do kontaktu, obok numeru dotknij opcji  .

Szybkie wybieranie numeru kontaktu
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, zapoznaj się z sekcją Dodawanie kontaktu lub numeru do 
listy szybkiego wybierania.

1.     Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji .

2.     Dotknij kontaktu z listy szybkiego wybierania.

Telefon i połączenia głosowe
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Pokazywanie lub ukrywanie numeru podczas 
wykonywania połączeń wychodzących
W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana.

1.     W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij opcji  .

2.     Dotknij kolejno pozycji Ustawienia > Połączenia > Ustawienia dodatkowe > ID rozmówcy.

3.     Dotknij opcji Pokaż numer lub Ukryj numer.

Wyświetlanie historii połączeń
Na ekranie Historia można wyświetlać połączenia wychodzące, przychodzące i nieodebrane.

1.     W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij kolejno opcji  > Historia połączeń. 

2.     Wykonaj jedną z następujących czynności: 
•	 Aby wyświetlić szczegóły konkretnego połączenia, dotknij żądanej nazwy kontaktu lub numeru telefonu, a następnie 

dotknij pozycji Szczegóły połączenia  .
•	 Aby wyświetlić połączenia nieodebrane/głosowe/wideo, dotknij opcji NIEODEBRANE, GŁOSOWE LUB WIDEO.
•	 Aby wyczyścić historię połączeń, dotknij kolejno opcji  > Wyczyść historię połączeń > OK.

Odbieranie połączeń

Odbieranie lub odrzucanie połączenia
1.     Jeśli urządzenie jest zablokowane:

•	 Przeciągnij w górę , aby odebrać połączenie.
•	 Przeciągnij w dół , aby odrzucić połączenie.

2.     Jeżeli urządzenie jest odblokowane, w obszarze powiadomień o połączeniu dotknij opcji ODBIERZ lub ODRZUĆ. 

3.    Gdy włączona zostanie funkcja w menu Ustawienia > Dostępność > Przycisk zasilania kończy połączenie, naciśnij 
przycisk Zasilania, aby odrzucić połączenie.

Wysyłanie szybkiej odpowiedzi do osoby dzwoniącej
Po odrzuceniu połączenia przychodzącego można wysłać do osoby dzwoniącej krótką wiadomość tekstową. W zależności 
od odbiorcy wiadomości mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za wysłanie wiadomości tekstowej.

Uwaga: Jeżeli połączenie jest z numeru zastrzeżonego, opcja wysyłania szybkiej odpowiedzi nie będzie dostępna.

1.     Gdy odbierzesz połączenie przychodzące, przesuń w górę  , aż wyświetlona zostanie wiadomość szybkiej odpowiedzi.

Telefon i połączenia głosowe
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2.     Wykonaj jedną z czynności: 
•	 Aby wysłać domyślną wiadomość, dotknij wiadomości.
•	 Aby utworzyć nową wiadomość, wprowadź nową wiadomość w wierszu Napisz własną..., a następnie dotknij opcji 

WYŚLIJ. 

Po odrzuceniu połączenia poprzez wysłanie szybkiej odpowiedzi osoba dzwoniąca zostanie przekierowana na pocztę 
głosową. Jeżeli poczta głosowa nie jest włączona, osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętej linii.

Zmiana domyślnych wiadomości szybkiej odpowiedzi
Istnieje możliwość utworzenia własnych wiadomości szybkiej odpowiedzi w celu zastąpienia wiadomości domyślnych.

1.    W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij kolejno opcji  > Ustawienia > Szybkie odpowiedzi.

2.    Dotknij wiadomości szybkiej odpowiedzi, którą chcesz zmienić.

3.    Wprowadź treść nowej wiadomości.

4.    Dotknij przycisku OK.

Aby zresetować domyślne wiadomości szybkiej odpowiedzi, na ekranie Edytuj szybkie odpowiedzi dotknij kolejno opcji  
> Resetuj aplikację domyślną.

Wyciszanie dzwonka po nadejściu połączenia
Jeśli otrzymasz połączenie, gdy powiadomienia dźwiękowe lub wibracyjne są włączone, możesz szybko wyciszyć dzwonek i 
wyłączyć wibrację. Po wyciszeniu dzwonka ciągle możliwe jest odebranie lub odrzucenie połączenia.

Po nadejściu połączenia przychodzącego naciśnij klawisz głośności.

Przenoszenie połączenia z zestawu słuchawkowego na urządzenie
Jeżeli do urządzenia podłączony jest zestaw słuchawkowy Bluetooth, połączenia przychodzące będą automatycznie 
odbierane za pomocą zestawu słuchawkowego. Połączenie można ręcznie przenieść z powrotem na urządzenie.

1.    W trakcie rozmowy dotknij opcji .

2.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby przenieść połączenie na urządzenie, dotknij pozycji Słuchawka telefonu.
•	 Aby przenieść połączenie do zestawu głośnomówiącego urządzenia, dotknij pozycji Głośnik.

Wyłączanie przenoszenia połączeń na zestaw Bluetooth
Istnieje możliwość rozłączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth z aplikacją Telefon, tak aby połączenia były przekazywane 
na urządzenie.

1.    Przesuń palcem w dół od góry ekranu i dotknij opcji  .

2.    Dotknij kolejno opcji Połączone urządzenia > Bluetooth.

3.    Obok sparowanego zestawu słuchawkowego, który chcesz rozłączyć, dotknij opcji  .

4.    Usuń zaznaczenie pola wyboru Dźwięk telefonu.

Telefon i połączenia głosowe
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Zawieszanie połączenia
W trakcie rozmowy dotknij opcji  .

Aby wznowić rozmowę, ponownie dotknij opcji  .

Blokowanie połączeń

Blokowanie połączeń przychodzących
Gdy blokujesz połączenia, nie będzie możliwe odbieranie połączeń ani wiadomości od wybranego zablokowanego numeru 
telefonu. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy.

1.     W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij kolejno opcji  > Ustawienia > Blokowanie połączeń.

2.     Dotknij opcji DODAJ NUMER, wprowadź numer telefonu do zablokowania i dotknij opcji BLOKUJ.

3.     Dotknij kolejno opcji  > ODBLOKUJ, aby usunąć blokowany numer.

Blokowanie rozmówcy
Sprawdź, czy numer do zablokowania jest wyświetlany jako numer kontaktu w aplikacji Kontakty.

1.     W aplikacji Kontakty kliknij kontakt.

2.     Dotknij  > .

3.     Zaznacz pole wyboru Łącz na pocztę głosową.

Blokowanie osób spoza listy kontaktów
Trybu Tylko priorytetowe można użyć, aby ignorować połączenia od osób spoza listy kontaktów. Po nadejściu połączenia od 
osoby spoza listy kontaktów nie ma sygnału dzwonka, ale połączenie będzie wyświetlane na liście połączeń nieodebranych.

1.     Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.     Dotknij kolejno opcji  Nie przeszkadzać > Tylko priorytet.

3.     Dotknij pozycji WIĘCEJ USTAWIEŃ > Tylko priorytetowe > Połączenia > Tylko z listy kontaktów.

Uwaga: Domyślnie tryb Tylko priorytetowe jest aktywny przez jedną godzinę. Aby zmienić czas trwania trybu, dwoma 
palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem). Dotknij kolejno opcji  Nie przeszkadzać > Tylko 
priorytet. Aby zwiększyć okres działania trybu, dotknij opcji  lub Dopóki nie wyłączysz.

Telefon i połączenia głosowe
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Ograniczenie numerów telefonów, pod które można 
dzwonić
Po skonfigurowaniu i uaktywnieniu funkcji wybierania ustalonego będzie można nawiązywać połączenia oraz wysyłać 
wiadomości tekstowe (SMS lub MMS) tylko do numerów dodanych do listy numerów wybierania ustalonego. Na przykład po 
przekazaniu własnego urządzenia dziecku można ograniczyć numery telefonów, pod które może ono dzwonić. Aby możliwe 
było korzystanie z funkcji wybierania ustalonego, dostawca usług musi skonfigurować kartę SIM do obsługi tej funkcji. W 
zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana.

1.    W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij opcji  .

2.    Dotknij pozycji Ustawienia > Połączenia > Ustalone numery.

3.    Dotknij pozycji Włącz ustalone numery.

4.    Wprowadź kod zabezpieczający karty SIM dostarczony przez dostawcę usług.

5.    Dotknij przycisku OK.

6.    Dotknij kolejno opcji Lista FDN >  > Dodaj kontakt.

7.    Wprowadź nazwę i numer telefonu.

8.    Dotknij pozycji ZAPISZ.

Dodawanie kontaktu lub numeru do listy 
szybkiego wybierania
Kontakty dodane do listy szybkiego wybierania można wyświetlić w aplikacji Telefon na karcie .

1.    Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji  .

2.    Dotknij obrazu lub litery obok nazwy kontaktu.

3.    Dotknij pozycji .

Usuwanie kontaktu lub numeru z listy szybkiego 
wybierania
1.    Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji .

2.    Dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, i przytrzymaj go.

3.    Przeciągnij kontakt nad ikonę  Usuń. Unieś palec.

Telefon i połączenia głosowe
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Połączenia oczekujące i przekazywanie 
połączeń

Włączanie lub wyłączanie połączeń oczekujących
W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana.

1.     W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij opcji .

2.     Dotknij pozycji Ustawienia > Połączenia > Ustawienia dodatkowe. 

3.     Włącz/wyłącz przełącznik połączenia oczekującego. 

Konfigurowanie przekazywania połączeń
W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być dostępna.

1.     W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij opcji .

2.     Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Połączenia > Przekazywanie połączeń > Głosowe lub Wideo.

3.     Aby zmienić numer, na który mają być przekierowywane połączenia, dotknij opcji przekazywania połączeń i wprowadź 
numer telefonu.

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego
1.     W trakcie rozmowy wykonaj lub odbierz kolejne połączenie.

2.     Aby scalić połączenia, dotknij opcji .

Odbieranie drugiego połączenia w trakcie rozmowy
W tym celu należy najpierw włączyć funkcję połączeń oczekujących.

1.     Kiedy w trakcie rozmowy nadejdzie drugie połączenie, wykonaj jedną z operacji:
•	 Aby zawiesić pierwszą rozmowę i odebrać drugą, przesuń w górę opcję  w celu odebrania połączenia. 

•	 Aby zakończyć pierwszą rozmowę i odebrać drugą, przesuń w górę opcję  .

2.     Dotknij opcji , aby przełączyć pierwsze połączenie z drugim połączeniem.

3.     Aby scalić oba połączenia i rozpocząć połączenie konferencyjne, dotknij opcji  .

Aby dodać więcej osób do połączenia konferencyjnego, powtórz czynności od 1 do 3.

Telefon i połączenia głosowe
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Wykonywanie kolejnego połączenia w trakcie rozmowy 
telefonicznej
Podczas wykonywania kolejnego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej pierwsze połączenie jest przełączone 
automatycznie na tryb oczekiwania.

1.     W trakcie rozmowy dotknij opcji  .

2.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej.
•	 Dotknij powyżej klawiatury numerycznej, aby przełączyć na ekran aplikacji Telefon. Dotknij żądanego kontaktu.

3.    Aby scalić oba połączenia i rozpocząć połączenie konferencyjne, dotknij opcji  .

Aby dodać więcej osób do połączenia konferencyjnego, powtórz czynności od 1 do 3.

Usuwanie uczestników połączenia konferencyjnego
1.    Aby podczas rozmowy wyświetlić uczestników połączenia konferencyjnego, dotknij pozycji Zarządzaj.

2.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby usunąć osobę z połączenia konferencyjnego i zakończyć połączenie, dotknij opcji  .
•	 Aby usunąć uczestnika połączenia konferencyjnego i zachować osobne połączenie z tą osobą, dotknij opcji .

Połączenia LTE
(Jeśli jest obsługiwany przez dostawcę usług)

Włączanie połączeń głosowych LTE oraz połączeń 
wideo LTE
Opcje połączeń głosowych LTE oraz połączeń wideo LTE umożliwiają prowadzenie rozmów głosowych oraz wideo o wysokiej 
rozdzielczości dzięki połączeniom 4G LTE. Aby skorzystać z opcji połączenia wideo LTE, należy włączyć połączenia głosowe 
LTE.

W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u 
dostawcy usług.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij pozycji  .

3.    Zależnie od tego, które opcje są dostępne, dotknij kolejno pozycji Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć 
komórkowa) > Sieci komórkowe > Ustawienia IMS.

4.    Ustaw w pozycji wł. przełącznik funkcji Połączenia głosowe LTE lub Połączenia wideo LTE.

Telefon i połączenia głosowe
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Wykonywanie połączenia wideo LTE
Jeśli Twój usługodawca zapewnia opcję połączeń wideo LTE, możesz przeprowadzić rozmowę wideo z osobami z Kontaktów, 
u których opcja ta jest włączona.

1.     W aplikacji Telefon wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby wybrać numer, dotknij opcji  , a następnie wprowadź numer.
•	 Aby nawiązać połączenie z kontaktem, dotknij opcji  , a następnie dotknij kontaktu.
•	 Aby szybko nawiązać połączenie z kontaktem, dotknij opcji , a następnie dotknij kontaktu.

2.     Dotknij pozycji .

Uwaga: W zależności od dostawcy usług dostępne może być wykonanie połączenia na numer osoby z menu Kontakty 
bezpośrednio przy użyciu ikony  lub . Zamiast tego zadzwoń do osoby z Kontaktów, a następnie po nawiązaniu 
połączenia dotknij opcji .

Przełączanie na tryb samej rozmowy
W trakcie rozmowy wideo dotknij kolejno opcji  > Tylko głos.

Aby przełączyć się z powrotem na rozmowę wideo, dotknij ponownie opcji .

Przełączanie pomiędzy aparatem z przodu i z tyłu urządzenia
W trakcie rozmowy wideo dotknij opcji  , aby przełączyć aparaty.

Zawieszanie połączenia wideo
Podczas połączenia wideo dotknij opcji  , aby ją zawiesić.

Jednokierunkowe udostępnianie filmów wideo
Podczas połączenia głosowego możesz udostępnić film wideo osobie z Kontaktów, z którą rozmawiasz, jeśli opcja rozmów 
wideo LTE jest u niej również włączona, jednak osoba ta nie musi udostępnić filmu wideo Tobie.

 W trakcie rozmowy wideo dotknij opcji  Jednodrożne połączenie wideo.

Odbieranie połączenia wideo LTE
 Gdy ktoś wykona na Twój numer połączenie wideo, wykonaj jedną z następujących czynności: 

•	 Aby odebrać połączenie wideo, przesuń w górę  w celu odebrania połączenia wideo.

•	 Aby odebrać połączenie jako głosowe, po lewej przesuń w górę przycisk  w celu odebrania połączenia głosowego.

Telefon i połączenia głosowe
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Dzwonienie za pomocą sieci Wi-Fi
(Jeśli jest obsługiwany przez dostawcę usług)

Aktywacja połączeń Wi-Fi
Urządzenie pozwala na nawiązywanie i odbieranie połączeń przez sieci Wi-Fi, nawet w przypadku słabego zasięgu lub braku 
zasięgu sieci komórkowej.

W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy.

1.     Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.     Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Menu połączeń Wi-Fi.

3.     Włącz przełącznik Dzwonienie przez Wi-Fi.

4.     Aby wyświetlić ustawienia nawiązywania połączeń przez Wi-Fi, włącz przełącznik Stan dzwonienia za pomocą sieci Wi-Fi.

5.     Dotknij pozycji Preferencje dzwonienia za pomocą sieci Wi-Fi > Preferencje połączenia.
•	 Aby użyć sieci Wi-Fi, nawet gdy sieć komórkowa jest dostępna, dotknij pozycji Preferowana jest sieć Wi-Fi.
•	 Aby zawsze używać sieci Wi-Fi, dotknij pozycji Tylko Wi-Fi
•	 Aby używać sieci Wi-Fi do połączeń tylko w przypadku braku zasięgu sieci komórkowej, dotknij pozycji Preferowana 

jest sieć komórkowa.

Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
Upewnij się, że u góry ekranu wyświetlona jest pozycja .

1.     Na ekranie aplikacji Telefon dotknij opcji  .

2.     Wprowadź numer telefonu.

3.     Dotknij pozycji .

Poczta głosowa

Konfigurowanie poczty głosowej
W zależności od dostawcy usług funkcja ta może nie być obsługiwana. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług.

1.     W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij opcji .

2.     Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Poczta głosowa. 

Telefon i połączenia głosowe
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3.     Aby skonfigurować pocztę głosową, dotknij kolejno opcji Ustawienia zaawansowane > Konfiguracja. Jeżeli pole Numer 
poczty głosowej jest puste, dotknij pola Numer poczty głosowej, a następnie wprowadź numer dostępu do poczty 
głosowej. Jeżeli nie masz numeru dostępu do poczty głosowej, skontaktuj się z dostawcą usług.

Po skonfigurowaniu poczty głosowej dotknij klawisza 1 i przytrzymaj go, aby zadzwonić na pocztę głosową z aplikacji Telefon.

Wizualna poczta głosowa
Aplikacja wizualnej poczty głosowej zapewnia alternatywny sposób uzyskiwania dostępu i zarządzania pocztą głosową. 
W aplikacji można przeglądać i przewijać wiadomości zapisane na urządzeniu. Niektóre usługi aplikacji wizualnej poczty 
głosowej pozwalają też na transkrypcję wiadomości poczty głosowej na tekst oraz wysyłanie ich w postaci wiadomości 
e-mail lub SMS.

Dostawca usług może wstępnie zainstalować aplikację wizualnej poczty głosowej na urządzeniu lub udostępnić ją do 
pobrania.

Telefon i połączenia głosowe
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Aplikacje i funkcje

Pobieranie aplikacji ze sklepu Google Play™
1.    Otwórz aplikację sklepu Google Play™.

2.    Jeśli to konieczne, zaloguj się, korzystając z konta Google™.

3.    Przejrzyj dostępne aplikacje lub wyszukaj tę, którą chcesz pobrać.

4.    Dotknij żądanej aplikacji, a następnie opcji Instaluj.

Porządkowanie ekranu głównego
Przenoszenie ikon aplikacji lub skrótów albo widżetów
1.    Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrótu albo widżetu, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

2.    Unieś palec.

Przenoszenie aplikacji lub skrótu na pasek ulubionych
Pasek ulubionych jest wyświetlany na dole każdego ekranu głównego, umożliwiając łatwy dostęp do ulubionych aplikacji lub 
skrótów. Można do niego dodać maksymalnie cztery aplikacje lub skróty.

1.    Jeżeli pasek ulubionych jest pełny, dotknij ikony jednej z aplikacji lub jednego ze skrótów na pasku i przytrzymaj ją. 
Przeciągnij ją na wolne miejsce na ekranie głównym.

2.    Dotknij ikony aplikacji lub skrótu, które chcesz dodać, i przytrzymaj, a następnie przeciągnij na pasek ulubionych.

Dodawanie ekranu głównego
Aby uporządkować aplikacje, widżety i skróty, można dodać dowolną liczbę ekranów głównych.

1.    Na ekranie głównym dotknij elementu, który chcesz przenieść, i przytrzymaj go, a następnie przesuń na prawą krawędź 
ekranu.

2.    Przytrzymaj element nad prawą krawędzią ekranu, aż zostanie wyświetlony następny ekran główny. W razie potrzeby 
przytrzymaj element do czasu wyświetlenia pustego ekranu głównego.

3.    Unieś palec.

Wskazówka: Aby szybko wyświetlić różne ekrany główne, dotknij okręgów wyświetlanych nad paskiem ulubionych, 
a następnie przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Aplikacje i funkcje
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Zmiana domyślnego ekranu głównego
Zmień ekran główny wyświetlany po włączeniu urządzenia lub po dotknięciu opcji  .

Uwaga: Możliwe, że konieczne będzie dwukrotne dotknięcie opcji  w celu otwarcia domyślnego ekranu głównego.

1.    Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie.

2.    Powyżej ekranu głównego, który chcesz ustawić jako domyślny, dotknij opcji .

Usuwanie ekranu głównego
Jeśli nie używamy jednego z ekranów głównych, można go usunąć. Jeśli usuniemy ekran główny, ekran główny po prawej 
stronie staje się domyślnym ekranem głównym.

Uwaga: Po usunięciu ekranu głównego można go przywrócić.

1.    Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu.

2.    Dotknij i przytrzymaj opcję ekranu głównego, którą chcesz usunąć, a następnie przesuń na pasek Usuń u góry ekranu.

Porządkowanie aplikacji i skrótów przy użyciu folderów
1.    Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji lub skrótu i przytrzymaj ją.

2.    Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrót na ikonę innej aplikacji lub innego skrótu, który ma znaleźć się w tym samym folderze.

3.    Aby nadać nazwę folderowi, dotknij go. Dotknij pozycji Nowy folder, a następnie wprowadź nazwę.

Zmiana sposobu wyświetlania ostatnio używanych 
aplikacji i wyświetlanych ekranów
Gdy dotkniesz opcji  , wyświetlane są ostatnio używane aplikacje i ekrany w widoku kafelków, cegiełek lub wizytówek. 
Można zmienić widok, dostosowując go do swoich preferencji.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz > Niedawne.

3.    Wybierz widok.

Aplikacje i funkcje
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Odinstalowywanie aplikacji albo usuwanie aplikacji, 
widżetu lub skrótu z ekranu głównego
Jeżeli aplikacja zostanie odinstalowana, przestanie być dostępna na urządzeniu. Aby móc używać aplikacji, trzeba ją 
zainstalować ponownie. Niektórych wbudowanych aplikacji nie można odinstalować. Zamiast tego można je wyłączyć, aby 
ich ikony nie były wyświetlane w sekcji  . Skutkiem będzie brak powiadomień od powyższych.

Usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego nie powoduje odinstalowania aplikacji z urządzenia. Nadal można ją otworzyć 
przy użyciu funkcji  .

1.    Dotknij i przytrzymaj ikony aplikacji lub skrótu albo widżetu.

2.    Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrótu albo widżet w górną część ekranu. 
•	 Aby odinstalować aplikację, przeciągnij ją nad pozycję Odinstaluj.
•	 Aby wyłączyć aplikację, przeciągnij ją nad pozycję Wyłącz.
•	 Aby usunąć ikonę aplikacji lub skrótu albo widżet z ekranu głównego, przeciągnij je nad pozycję Usuń. 

Odinstalowane aplikacje można zainstalować ponownie za pośrednictwem sklepu Google Play™. W sklepie Google Play™ 
dotknij kolejno opcji  > Moje aplikacje i gry > Wszystkie.

Wyłączone aplikacje można włączyć, wybierając kolejno opcji  > Aplikacje i powiadomienia. Na górze ekranu przesuń 
palcem w lewo po kategoriach aplikacji, aż zostanie wyświetlona kategoria Wyłączone. Dotknij żądanej aplikacji, 
a następnie opcji Włącz.

Wiadomości

Korzystanie z wiadomości
Możesz używać domyślnej aplikacji Wiadomości zainstalowanej na urządzeniu do wysyłania, odbierania i zarządzania 
wiadomościami tekstowymi, w tym SMS i MMS.

Wysyłanie wiadomości SMS
1.    Na ekranie aplikacji Wiadomości dotknij opcji  .

2.    W polu Do wprowadź numer telefonu komórkowego lub zacznij wpisywać nazwę kontaktu.

Wskazówka: Dotknij opcji  lub  , aby przełączać pomiędzy listą kontaktów i klawiaturą.

3.     Po wprowadzeniu numeru telefonu dotknij opcji Wyślij do XXX.

4.    W polu Wiadomość tekstowa wprowadź wiadomość i wybierz opcję .

Wskazówka: Możesz dodać emotikonę, dotykając opcji  w polu wiadomości.

Aplikacje i funkcje
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Wysyłanie wiadomości multimedialnych
1.    Na ekranie aplikacji Wiadomości dotknij opcji  . 

2.    W polu Do wprowadź numer telefonu komórkowego lub zacznij wpisywać nazwę kontaktu.

Wskazówka: Dotknij opcji  lub  , aby przełączać pomiędzy listą kontaktów i klawiaturą.

3.     Po wprowadzeniu numeru telefonu dotknij opcji Wyślij do XXX.

4.    Dotknij opcji  i załącz plik multimedialny: 
•	 Aby dołączyć nalepkę, dotknij opcji  . Możesz także pobrać inne nalepki i je dołączyć.
•	 Aby załączyć wybrany obraz, dotknij opcji  . Aby rozszerzyć widok aparatu na tryb pełnoekranowy, dotknij opcji 

.
•	 Aby załączyć obraz z biblioteki, dotknij opcji  .
•	 Aby załączyć wiadomość głosową, którą za chwilę nagrasz, dotknij opcji  , a następnie dotknij i przytrzymaj  w 

celu rejestracji dźwięku.
•	 Aby załączyć swoją lokalizację, dotknij opcji  .

5.    Dotknij pozycji .

Uwaga: Jeśli w trakcie tworzenia wiadomości zamkniesz ekran, zostanie ona zapisana jako wersja robocza. Możesz dotknąć 
rozmowy, aby powrócić do pisania wiadomości.

Usuwanie wiadomości
1.    W aplikacji Wiadomości dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Usuń.

Zarządzanie rozmowami
1.    W aplikacji Wiadomości dotknij rozmowy i przytrzymaj ją do momentu, aż na górze ekranu pojawi się pasek narzędzi.

2.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby zarchiwizować rozmowę, dotknij opcji . Aby przywrócić zarchiwizowaną rozmowę na listę wiadomości, dotknij 

rozmowy i ją przytrzymaj, a następnie dotknij opcji .
•	 Aby usunąć rozmowę, dotknij opcji .
•	 Aby dodać kontakt, dotknij opcji  .
•	 Aby zablokować numer, dotknij opcji  .

Wyszukiwanie wiadomości w aplikacji Wiadomości
W aplikacji Wiadomości można w łatwy sposób wyszukiwać różne elementy, takie jak kontakty, numery telefonu czy 
wiadomości.

1.    Na ekranie aplikacji Wiadomości dotknij opcji .

2.    W polu wyszukiwania wprowadź wyszukiwany tekst.

Aplikacje i funkcje
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Aparat

Tryb portretowy
Dzięki podwójnemu aparatowi możesz robić doskonałe portrety.

Widok teleobiektywu
Aparat oferuje szeroki kąt, czujnik 12 Mpx F2.0 i piksele rozmiaru 1,25 um. Drugi aparat oferuje czujnik 12 Mpx z 
obiektywem teleskopowym.

Aparat z teleobiektywem sprawdzi się zwłaszcza na zewnątrz dzięki optycznemu zbliżeniu 2x, a w trybie portretowym 
generuje mapę głębi.

1.    Dotknij kolejno opcji  > Aparat.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Portret.

3.    Oddal urządzenie od siebie o maksymalnie 2,5 metra, aż na ekranie wyświetlona zostanie pozycja  .

4.    Dotknij  , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcia prywatne
Możesz robić zdjęcia lub kręcić filmy, dotykając czytnika linii papilarnych. Obrazy lub zdjęcia zrobione w ten sposób są 
zapisywane w menu Locker > Galeria. Nie są one przesyłane do chmury. Aby wejść do schowka, niezbędna jest weryfikacja. 
Więcej informacji znajdziesz w sekcji Locker.

Robienie zdjęć prywatnych
Zdjęcia prywatne są automatycznie zapisywane w menu Schowek.

1.    Dotknij kolejno opcji  > Aparat.

2.    Dotknij opcji , a następnie użyj przełącznika trybu Schowek.

3.    Dotknij klawisza spacji, aby zrobić zdjęcie prywatne.

Wyświetlanie zdjęć prywatnych
1.    Dotknij kolejno opcji  > Locker.

2.    Uwierzytelnij dostęp, wprowadzając hasło lub korzystając z odcisku palca.

3.    Dotknij opcji Galeria, aby przejść do wszystkich zdjęć prywatnych.

Aplikacje i funkcje
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Zegar

Ustawianie budzika

Ustawianie alarmu
1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji .

•	 Aby ustawić zapisany alarm, dotknij godziny wyświetlanej w obszarze danego alarmu.
•	 Aby utworzyć nowy alarm, dotknij opcji  .

2.    Aby dostosować godzinę alarmu, dotknij pozycji godziny lub minut. Dotknij tarczy i przytrzymaj ją, a następnie przesuń 
tarczę, aby ustawić żądaną godzinę.

3.    Dotknij pozycji AM lub PM.

4.    Dotknij przycisku OK.

Tworzenie i usuwanie alarmu
W aplikacji Zegar wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 Aby utworzyć alarm, dotknij kolejno opcji  >  .

•	 Aby usunąć alarm, w obszarze alarmu, który ma być usunięty, dotknij kolejno opcji  > .

Wskazówka: Do alarmów można dodawać etykiety wskazujące, czego dany alarm dotyczy.

Zmiana dzwonka alarmu
1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji . 

2.    W obszarze alarmu, którego dzwonek ma być zmieniony, dotknij kolejno opcji  > .

3.    Wybierz żądany dzwonek. 

4.    Dotknij pozycji  . 

Ustawianie alarmu na kilka dni
1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji .

2.    Pod alarmem dotknij opcji  .

3.    Zaznacz pole wyboru Powtarzanie.

 Dni, w które alarm ma być uruchamiany, są oznaczone literą w białym okręgu.

4.    Aby dodać dzień lub go usunąć, dotknij litery oznaczającej dany dzień.

Aplikacje i funkcje
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Ustawianie długości drzemki
Domyślnie alarm jest wyciszany na 10 minut.

1.    W aplikacji Zegar dotknij kolejno opcji  > Ustawienia > Długość drzemki.

2.    Przesuń palcem w górę lub w dół po cyfrach oznaczających minuty.

3.    Dotknij żądanego czasu.

Ustawianie czasu wyciszenia
Domyślnie alarm jest wyciszany po upływie 10 minut.

1.    W aplikacji Zegar dotknij kolejno opcji  > Ustawienia.

2.    Dotknij pozycji Wycisz po.

3.    Dotknij żądanego czasu.

Nastawianie zegara

Ustawianie domowej strefy czasowej
1.    W aplikacji Zegar dotknij kolejno opcji  > Ustawienia.

2.    Dotknij pozycji Domowa strefa czasowa.

3.    Dotknij żądanej strefy czasowej.

Wskazówka: Aby włączyć funkcję automatycznej zmiany strefy czasowej zegara na podstawie bieżącej lokalizacji w trakcie 
podróży, użyj przełącznika Automatyczny zegar domowy.

Wyświetlanie czasu w innych lokalizacjach
Na ekranie zegara można wyświetlać czas z wielu lokalizacji.

1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji  .

2.    Dotknij pozycji  . 

3.    Dotknij lokalizacji, które mają być wyświetlane na ekranie zegara.

4.    Dotknij pozycji  .

Usuwanie lokalizacji z ekranu zegara
1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji  .

2.    Usuń zaznaczenie pola wyboru lokalizacji, która ma być usunięta.

3.    Dotknij pozycji  .

Aplikacje i funkcje
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Przełączanie na tryb nocny
Można przyciemnić ekran i włączyć wyświetlanie godziny jak na budziku, przełączając urządzenie w tryb nocny. W aplikacji 
Zegar wykonaj jedną z następujących czynności:

1.    Dotknij kolejno opcji  > Wygaszacz ekranu.

2.    Dotknij dowolne miejsce na ekranie zegara, aby zwolnić tryb wygaszacza ekranu.

Zmiana wyglądu zegara
Aby wyświetlić zegar w postaci cyfrowej lub analogowej, w aplikacji Zegar dotknij kolejno opcji  > Ustawienia > Styl > 
Analogowy lub Cyfrowy.

Używanie stopera
1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji  .

2.     Aby uruchomić stoper dotknij opcji  .
•	 Aby zatrzymać stoper dotknij opcji  .
•	 Aby wyzerować stoper po jego zatrzymaniu, ponownie dotknij opcji  .
•	 Aby dodać okrążenie, dotknij opcji OKRĄŻENIE.
•	 Aby wyzerować stoper, dotknij opcji WYZERUJ.

Ustawianie licznika czasu
1.    W aplikacji Zegar dotknij opcji .

2.    Wprowadź czas, podając liczbę godzin, minut i sekund. Na przykład, aby ustawić licznik czasu na jedną godzinę, 
wprowadź 1 00 00.

3.    Aby ponownie uruchomić licznik czasu, dotknij opcji .

Poza ustawieniem licznika czasu można wykonać też następujące czynności:

•	 Aby zwiększyć liczbę minut uruchomionego licznika czasu, dotknij opcji + 1:00.

•	 Aby ustawić inny licznik czasu, dotknij opcji DODAJ LICZNIK CZASU.

•	 Aby wyzerować licznik czasu, dotknij opcji  , a następnie dotknij opcji WYZERUJ.

•	 Aby usunąć licznik czasu, dotknij opcji USUŃ.

Aplikacje i funkcje
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BlackBerry Device Search

Wyszukiwanie na urządzeniu
Dzięki aplikacji BlackBerry Device Search możemy wyszukiwać na urządzeniu plików, aplikacji, pomocy i nie tylko. Można 
również wpisać polecenie Działania natychmiastowe w polu wyszukiwania, aby szybko wykonać zadanie.

W aplikacji BlackBerry Device Search wprowadź wyszukiwany termin lub polecenie Działania natychmiastowe.

Zmiana kategorii wyszukiwania
Aby wyszukać określonego rodzaju pliku, możemy określić kategorie do włączenia w wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli 
szukasz utworu, możesz usunąć zaznaczenie wszystkich kategorii poza Muzyką.

1.    W aplikacji BlackBerry Device Search dotknij kolejno opcji  > Kategorie wyszukiwania.

2.    Aby wybrać kategorie, które mają być uwzględnione w wyszukiwaniach, użyj przełącznika wł./wył.

3.    Dotknij pozycji  .

Wskazówka: Kategoria Wyszukiwanie rozszerzone umożliwia przeszukiwanie wyników z Internetu, aplikacji chmury (takich 
jak Dysk Google™ i Google Play™), innych aplikacji na urządzeniu i znacznie więcej. Aby przeszukiwać wyłącznie dane 
zapisane na urządzeniu, ustaw przełącznik funkcji Wyszukiwanie rozszerzone w pozycji wył.

Lepsze wykorzystanie wyników wyszukiwania wiadomości
W samym ekranie wyników wyszukiwania można wykonywać wiele czynności dotyczących wyświetlanych informacji. 
Dostępne czynności zależą od typu elementu. Jeżeli na przykład jeden z wyników wyszukiwania jest aplikacją, można ją 
otworzyć bezpośrednio z ekranu wyników wyszukiwania.

1.    Dotknij wyniku wyszukiwania.

2.    W razie potrzeby dotknij czynności.

Zatrzymywanie zapisywania historii wyszukiwania
Domyślnie urządzenie przechowuje ostatnich 20 wyników wyszukiwania, które można przeglądać ponownie. Jeżeli zapis 
historii wyników wyszukiwania nie jest potrzebny, można wyłączyć tę funkcję.

1.    W aplikacji BlackBerry Device Search dotknij kolejno opcji  > Ustawienia.

2.    Wyłącz przełącznik Zapisz historię wyszukiwania. 

Wskazówka: Aby usunąć pojedyncze wyniki wyszukiwania, przesuń je palcem w lewo lub w prawo. Aby wyczyścić trwale 
całą historię wyszukiwania, dotknij kolejno opcji  > Ustawienia > Wyczyść historię wyszukiwania.

Aplikacje i funkcje
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Szybkie realizowanie zadań dzięki działaniom 
natychmiastowym
Działania natychmiastowe to skróty, które umożliwiają szybkie wykonywanie zadań.

Uwaga: Funkcja Działania natychmiastowe wykorzystuje języki wprowadzania ustawione na urządzeniu.

1.    W polu wyszukiwania wprowadź polecenie

2.    W wynikach dotknij menu kolumny działań natychmiastowych.

Nawiązywanie połączenia
Można nawiązać połączenie z kontaktem lub wybrać numer telefonu bezpośrednio z pola wyszukiwania.

Wprowadź frazę telefon, wybierz numer lub wykonaj połączenie, a następnie wybierz opcję Wykonaj połączenie, aby 
przejść do nazwy kontaktu lub numeru telefonu.

Wyślij e-mail
Wprowadź frazę e-mail lub poczta, a następnie wybierz opcję Wyślij e-mail, aby wprowadzić adres e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS
Wprowadź frazę sms, wiadomość, .wiad lub tekst, a następnie wybierz opcję Wyślij wiadomość SMS, aby wprowadzić 
nazwę kontaktu lub numer telefonu.

Odtwarzaj muzykę
Wprowadź frazę odtwórz i wybierz opcję Odtwarzaj muzykę lub YouTube, a następnie wprowadź nazwę utworu, wykonawcy 
lub albumu.

Uzyskiwanie instrukcji dotyczących trasy
Wprowadź frazę mapa i wybierz opcję Uzyskiwanie instrukcji dotyczących trasy, aby wprowadzić nazwę firmy lub adres.

Utwórz notatkę
Wprowadź frazę notatka lub przypomnienie i wybierz opcję Utwórz notatkę lub Notatki, aby wprowadzić tytuł notatki lub 
wyświetlić listę notatek.

Utwórz zadanie
Wprowadź frazę zadanie i wybierz opcję Zadania, aby wprowadzić tytuł lub wyświetlić listę zadań.

Aplikacje i funkcje
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Rozwiązywanie problemów: BlackBerry Device Search

Nie mogę znaleźć adresu e-mail, korzystając z aplikacji BlackBerry 
Device Search
Aplikacja BlackBerry Device Search wyszukuje wyłącznie adresy e-mail dostępne w serwisie BlackBerry Hub. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat dodawania adresu e-mail w serwisie BlackBerry Hub, przeczytaj sekcję Pomoc dotycząca 
BlackBerry Hub.

Informacje o aplikacji Google™ i Now on 
Tap
Aplikacja Google™ za pośrednictwem kartek usługi Google Now™ dostarcza użyteczne informacje, gdy są potrzebne. Kartki 
Google Now™ zawierają spersonalizowane informacje, takie jak pogoda w lokalizacji lub wskazówki dotyczące następnego 
spotkania wyszczególnionego w planie dnia.

Funkcja Now on Tap zwiększa zakres możliwości aplikacji Google™, aby pokazać użytkownikowi odpowiednie informacje 
w oparciu o używaną aplikację. Przykładowo: jeśli ty i twój znajomy korzystacie z BBM w celu omówienia spotkań w 
restauracji, funkcja Now on Tap może zapewnić kartę z ocenami dla tej restauracji lub wskazówkami dotyczącymi dojazdu 
do restauracji. Po konfiguracji kart Now w aplikacji Google™ należy dotknąć i przytrzymać opcję  w celu przejścia do 
menu Now on Tap.

Więcej informacji na temat aplikacji Google oraz funkcji Now on Tap znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca aplikacji Google.

Usługi lokalizacyjne i Mapy Google

Usługi lokalizacyjne — informacje
Włączenie usług lokalizacyjnych umożliwia znalezienie lokalizacji za pomocą aplikacji i usług opartych na lokalizacji, np. 
Mapy Google™. Aplikacje te mogą wykorzystywać technologię GPS i inne dane położenia w celu udostępniania informacji, 
takich jak wskazówki dla kierowców.

Z ekranu ustawienia Lokalizacji, można również zobaczyć aplikacje wykorzystujące usługi lokalizacyjne. Jeśli zdecydujemy, 
że nie chcemy, aby aplikacja znała naszą lokalizację, można wyłączyć uprawnienia do lokalizacji dla tej aplikacji. Więcej 
informacji dotyczących włączania i wyłączania uprawnień znajdziesz się w sekcji pomocy dotyczącej Zabezpieczenia.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych
1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

Aplikacje i funkcje
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2.    Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Lokalizacja.

3.    Na górze ekranu włącz lub wyłącz przełącznik.

Zmiana trybów lokalizacji
Tryby lokalizacji umożliwiają określenie dokładności wykrywania lokalizacji przez urządzenie. Dostępne są następujące 
tryby lokalizacji:

•	 Wysoka dokładność: W tym trybie używane są technologia GPS, sieci Wi-Fi, sieci komórkowe i usługi lokalizacyjne 
Google™ w celu dokładnego określenia lokalizacji.

•	 Oszczędzanie baterii: W tym trybie używane są sieci Wi-Fi, sieci komórkowe i usługi lokalizacyjne Google™ w celu 
określenia lokalizacji, ale jednocześnie oszczędzając baterię.

•	 Tylko urządzenie: W tym trybie do określania lokalizacji używana jest tylko technologia GPS. Tryb charakteryzuje się 
wyższym zużyciem energii baterii niż w trybie oszczędzania baterii i niższą szybkością działania niż tryb wysokiej 
dokładności.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Lokalizacja > Tryb.

3.    Dotknij opcji.

Włączanie lub wyłączanie historii lokalizacji
Historia lokalizacji jest usługą firmy Google™, która umożliwia tworzenie prywatnej mapy odwiedzanych miejsc. Mapa ta jest 
wykorzystywana do wyświetlania przydatnych informacji, np. informacji o komunikacji miejskiej lub innych powiązanych 
wyników wyszukiwania.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Lokalizacja > Historia lokalizacji Google.

3.    W razie potrzeby dodaj konto Google™.

4.    Na górze ekranu włącz lub wyłącz przełącznik.

Informacje o aplikacji Mapy Google™
Aplikacja Mapy Google™ ułatwia znajdowanie firm, restauracji i wielu innych miejsc. Pozwala również wyświetlać 
szczegółowe informacje o trasie do miejsca docelowego.

Znajdź pomoc dotyczącą aplikacji Mapy Google™
Wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 W aplikacji Mapy Google™ dotknij kolejno opcji  > Pomoc.

•	 Mobilne centrum pomocy w Mapach znajdziesz pod adresem: support.google.com/gmm/android.

Aplikacje i funkcje
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Przeglądarka Google Chrome™ i pobieranie

Znajdź pomoc dotyczącą aplikacji Google Chrome™
Odwiedź Centrum pomocy dotyczące przeglądarki Google Chrome na urządzenia z systemem Android lub w przeglądarce 
Google Chrome™ dotknij kolejno opcji  > Pomoc i opinie.

Pobrane
Aplikacja Pobrane umożliwia zarządzanie plikami pobranymi z wiadomości e-mail, wiadomości BBM, hangoutów, Google 
Chrome™ i wielu innych. W aplikacji nie ma muzyki i filmów przesyłanych strumieniowo.

Ikony aplikacji Pobrane

Ikona Opis

Usuwanie pobranego pliku

Udostępnianie pobranego pliku

Wyświetlanie pobranych plików w widoku listy lub miniatur

Sortowanie plików wg nazwy, daty, rozmiaru pliku lub innych właściwości

Drukowanie

Drukowanie z urządzenia
Z poziomu urządzenia można drukować strony internetowe, zdjęcia, dokumenty i nie tylko, używając do tego zgodnych 
drukarek działających w technologii Wi-Fi lub Bluetooth oraz drukarek podłączonych do komputera. Nie wszystkie aplikacje 
obsługują funkcję drukowania.

1.    W aplikacji dotknij kolejno opcji  > Drukuj. W zależności od aplikacji, opcja ta może pojawić się w innym miejscu lub 
mieć inną nazwę, na przykład Prześlij i eksportuj.

2.    Dotknij górnej części ekranu, a następnie drukarki, która ma być użyta.

3.    Dotknij pozycji  .

Uwaga: Przed przystąpieniem do drukowania może być wymagane zainstalowanie usługi drukowania i dodanie drukarki.

Aplikacje i funkcje
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Instalowanie usługi drukowania
1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Drukowanie.

3.    Dotknij opcji Dodaj usługę.

4.    Dotknij usługi, która jest zgodna z drukarką, a następnie pozycji Instaluj. Aby znaleźć zgodną usługę, sprawdź markę 
drukarki bezprzewodowej lub zapoznaj się z dołączonym do niej podręcznikiem użytkownika.

5.    Dwukrotnie dotknij pozycji  .

6.   Dotknij pozycji zainstalowanej usługi drukowania. Jeżeli usługi nie ma na liście, przesuń palcem w dół z górnej części 
ekranu, a następnie dotknij powiadomienia dotyczącego właśnie zainstalowanej usługi drukowania.

7.    Włącz przełącznik tej usługi, a następnie dotknij przycisku OK. Poczekaj na automatyczne wykrycie drukarki przez 
usługę.

Dodawanie drukarki
W większości przypadków po zainstalowaniu usługi drukowania drukarka jest wykrywana automatycznie. Jeżeli urządzenie 
nie może wykryć drukarki, może być konieczne jej ręczne dodanie.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Drukowanie.

3.    Dotknij pozycji usługi drukowania dla drukarki, która ma być używana. Jeżeli drukarka jest wyłączona, włącz ją.

4.    Dotknij kolejno opcji  > Dodaj drukarkę.

5.    Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Drukowanie za pośrednictwem usługi Google Cloud 
Print™
Usługa Google Cloud Print™ umożliwia drukowanie z urządzenia na drukarce obsługującej chmurę lub dowolnej drukarce 
podłączonej do komputera.

Aby drukować na drukarce, która nie obsługuje chmury, należy dodatkowo wykonać następujące czynności:

•	 Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana przeglądarka Google Chrome™, a następnie zaloguj się na to samo 
konto Google™, które jest używane na urządzeniu.

•	 Podczas drukowania upewnij się, że komputer jest włączony.

Więcej informacji o konfigurowaniu i obsłudze usługi Google Cloud Print™ znajdziesz na stronie https://support.google.com/
cloudprint/.

Aplikacje i funkcje

https://support.google.com/cloudprint/
https://support.google.com/cloudprint/


43

Instrukcja obsługi

Ustawienia
Zmiana ustawień urządzenia
1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij ustawienia lub, aby wyświetlić więcej ustawień, dotknij opcji  .

Wskazówka: Aby szybko znaleźć ustawienie, stuknij opcję , a następnie wprowadź ustawienie, którego szukasz.

Dostosowywanie menu szybkich ustawień
1.    Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.    Dotknij pozycji  .

3.    Przeciągnij ikonę do innej pozycji, a następnie unieś palec.

4.    Dotknij kolejno opcji  > Wyzeruj, aby skorzystać z domyślnych szybkich ustawień.

Powiadomienia

Zarządzanie powiadomieniami
Powiadomienia zawierają informacje o nowych wiadomościach, wpisach kalendarza, aktualizacjach i znacznie więcej. Po 
otrzymaniu powiadomienia w lewym górnym rogu ekranu pojawia się wskaźnik.

Sprawdzanie i otwieranie najnowszych powiadomień
1.    Przesuń jednym palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    W razie potrzeby pociągnij w dół, aby wyświetlić więcej powiadomień.

3.    Dotknij powiadomienia, aby je otworzyć.

Blokownie powiadomień i nadawanie im priorytetów
1.    Przesuń jednym palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij i przytrzymaj powiadomienie.

3.    Dotknij opcji Pokazuj powiadomienia bez dźwięku, Blokuj wszystkie powiadomienia lub Nie wyciszaj ani nie blokuj.

4.    Dotknij opcji Gotowe.

Ustawienia
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Odrzucanie powiadomienia
1.    Przesuń jednym palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu.

Uwaga: Aby odrzucić wszystkie powiadomienia jednocześnie, dotknij Wyczyść wszystko.

Zmiana głośności powiadomień
Aby szybko uzyskać dostęp do suwaków głośności dzwonków, powiadomień, multimediów i alarmów, naciśnij „przycisk 
zwiększania/zmniejszania głośności”, a następnie dotknij opcji . Głośność można też dostosowywać z poziomu ekranu 
ustawień urządzenia.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Dźwięk.

3.    Przesuń dowolny z suwaków w prawo lub w lewo.

Zmiana dźwięków powiadomień
Uwaga: Aby zmienić dźwięki powiadomień i ustawienia wibracji dla konkretnej aplikacji, przejdź do ekranu Ustawienia 
w danej aplikacji. Na przykład, aby wyłączyć dźwięki powiadomienia dla nowych wiadomości e-mail, otwórz aplikację 
BlackBerry Hub, otwórz ekran Ustawienia i zmień ustawienia powiadomień dla konta poczty e-mail.

Zmiana domyślnego dźwięku powiadomienia
Domyślny dźwięk dotyczy tylko aplikacji, które wykorzystują dźwięk domyślny.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Dźwięk > Domyślny dźwięk powiadomienia.

3.    Dotknij dźwięku powiadomienia.

4.    Dotknij przycisku OK.

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki na potrzeby funkcji, takich jak blokada ekranu lub klawiatura numeryczna, ustaw w 
pozycjach wł./wył. przełączniki funkcji Inne dźwięki i wibracje.

Dodawanie niestandardowego dźwięku powiadomienia
Uwaga: Jeżeli urządzenie wykorzystuje aplikację Android for Work, nie można wybierać niestandardowych dźwięków 
powiadomień dla aplikacji z obszaru roboczego.

1.    Zapisz żądany plik .mp3 w folderze Powiadomienia w pamięci wewnętrznej urządzenia.

2.    Podczas konfiguracji dźwięku powiadomienia w ustawieniach aplikacji lub zmiany domyślnego dźwięku powiadomienia 
dotknij nazwy pliku .mp3.

3.    Dotknij przycisku OK.

Ustawienia
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Wyłączanie wszystkich dźwięków i powiadomień
Opcja Nie przeszkadzać umożliwia nam szybkie wyciszenie urządzenia, gdy nie chcemy żeby nam przerywano, na przykład 
w kinie lub podczas ważnego spotkania. Można również wybrać opcję odbioru tylko niektórych powiadomień, takich jak 
połączenia lub alarmy.

Aktywacja funkcji Nie przeszkadzać
1.    Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.    Dotknij opcji  Nie przeszkadzać.

3.    Dotknij Całkowita cisza, Tylko alarmy lub Tylko priorytetowe.

4.    Aby zmienić długość działania funkcji Nie przeszkadzać, dotknij + lub - lub dotknij Dopóki nie wyłączysz.

5.    Dotknij opcji Gotowe.

Wskazówka: Można szybko włączać tryb tylko alarmy, naciskając przycisk Ciszej aż do całkowitego wyciszenia dźwięku, a 
następnie naciskając ponownie przycisk.

Pozostawianie włączonych niektórych dźwięków i powiadomień
Z Trybu tylko priorytetowe można korzystać do odbioru najważniejszych powiadomień, wyciszając pozostałe.

1.    Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.    Dotknij kolejno opcji  Nie przeszkadzać > Tylko priorytet > Więcej ustawień > Tylko priorytetowe.

3.    Wybierz rodzaj powiadomień, które chcesz wyświetlać.

Wyłączanie wszystkich dźwięków i powiadomień z wyjątkiem połączeń
1.    Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.    Dotknij kolejno opcji  Nie przeszkadzać > Tylko priorytet > Więcej ustawień > Tylko priorytetowe.

3.    Wyłączanie przełączników Przypomnienia i Wydarzenia.

4.    Dotknij Wiadomości > Brak.

5.    Dotknij Połączenia > Od każdej osoby.

Automatyczna aktywacja funkcji Nie przeszkadzać w określonych 
sytuacjach
Można regularnie włączać automatycznie funkcję Nie przeszkadzać lub podczas trwania określonego rodzaju imprez 
wpisanych do kalendarza.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Dźwięk > Preferencje funkcji Nie przeszkadzać.
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3.    Dotknij jedną z istniejących reguł lub dodaj nową.

4.    W razie potrzeby zmień ustawienia reguły.

5.    W razie potrzeby dotknij przełącznika w górnej części ekranu, aby włączyć regułę.

Dostosowywanie powiadomień aplikacji
Aby zmienić dźwięki powiadomień i ustawienia wibracji dla konkretnej aplikacji, przejdź do ekranu Ustawienia w danej 
aplikacji. Na przykład, aby wyłączyć dźwięki powiadomienia dla nowych wiadomości e-mail, otwórz aplikację BlackBerry 
Hub, otwórz ekran Ustawienia i zmień ustawienia powiadomień dla konta poczty e-mail.

Aby zmienić ustawienia powiadomień na poziomie systemu dla poszczególnych aplikacji, wykonaj poniższe czynności.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienie.

3.    Aby kontrolki powiadomienia migały, dotknij kolejno opcji Migające światło > Wł.

4.    Dotknij opcję Powiadomienia, a następnie wybierz aplikację.

5.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby wyświetlać powiadomienia w postaci czerwonej kropki na aplikacji, która odebrała nowe powiadomienie, ustaw 

przełącznik funkcji Zezwalaj na kropkę powiadomienia w pozycji wł.
•	 Aby aplikacja mogła aktywować dźwięki, wibracje lub wyskakujące powiadomienia na ekranie, ustaw przełącznik 

funkcji Zezwól na przerwy w pozycji wł.
•	 Aby odbierać powiadomienia od aplikacji po ustawieniu pozycji Tylko priorytet trybu Nie przeszkadzać, ustaw 

przełącznik funkcji Obchodź tryb Nie przeszkadzać w pozycji wł.

Zmiana sposobu wyświetlania powiadomień na 
ekranie blokady
Można dostosować ustawienia tak, aby na ekranie blokady były wyświetlane tylko wybrane powiadomienia.

Uwaga: Ustawienia wybrane na potrzeby ekranu blokady zastępują ustawienia powiadomień dla poszczególnych aplikacji.

Więcej informacji o konfiguracji ekranu blokady można znaleźć w rozdziale Konfigurowanie lub zmiana blokady ekranu.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Preferencje ekranu blokady > Na ekranie blokady.

3.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby na ekranie blokady były wyświetlane wszystkie powiadomienia, w tym zawartość przychodzących wiadomości 

e-mail i treść rozmów, dotknij pozycji Pokaż wszystkie informacje w powiadomieniach.
•	 Aby wyświetlane były tylko powiadomienia, ale bez ich treści (np. nadawcy wiadomości lub tytułu pobranego 

utworu), dotknij pozycji Ukryj poufne informacje w powiadomieniach. (Aby opcja była wyświetlana, należy włączyć 
blokadę ekranu, np. hasło).

•	 Aby wyłączyć wyświetlanie powiadomień na ekranie blokady, dotknij pozycji Nie pokazuj żadnych powiadomień.
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Umieszczanie informacji o właścicielu na ekranie 
blokady
Istnieje możliwość wyświetlania imienia i nazwiska, prywatnej wiadomości lub innych informacji na ekranie zablokowanego 
urządzenia.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Preferencje ekranu blokady > Komunikat blokowania ekranu.

3.    Wprowadź imię i nazwisko lub komunikat, które mają być wyświetlane na ekranie blokady, i dotknij przycisku ZAPISZ.

Karta Produktywność BlackBerry
Karta Produktywność BlackBerry zapewnia szybki dostęp do nadchodzących zdarzeń, nowych wiadomości, zadań, 
kontaktów i widżetów. Karta ta jest dostępna na ekranach wszystkich urządzeń.

Domyślnie karta jest włączona i umieszczona po środku prawej strony ekranu urządzenia. Przesuń w dół od góry ekranu, 
aby wyłączyć kartę. Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz, a następnie ustaw przełącznik funkcji Karta produktywności 
w pozycji wył.

Wyświetlanie informacji o produktywności i otwieranie aplikacji
1.    Przesuń palcem w stronę środka ekranu.

2.    Dotknij ikony aplikacji, np. Kalendarz lub Kontakty.

3.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących danego elementu, dotknij powiadomienia.
•	 Aby otworzyć aplikację związaną z powiadomieniem, dotknij opcji Więcej lub Otwórz. Z aplikacji można powrócić do 

ekranu Karta Produktywność BlackBerry, ponownie przesuwając palcem po karcie.

4.    Aby zamknąć kartę, przesuń palcem w stronę krawędzi ekranu.

Tworzenie pozycji przy użyciu menu Karta Produktywność BlackBerry
Nowe elementy, takie jak zdarzenia kalendarza, wiadomości e-mail lub widżety, można dodawać bezpośrednio z menu 
Karta Produktywność BlackBerry bez konieczności otwierania aplikacji kalendarza czy poczty e-mail.
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1.    Przesuń palcem w stronę środka ekranu.

2.    Dotknij ikony aplikacji.

3.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby dodać zdarzenie, zadanie, kontakt lub widżet, dotknij opcji  .
•	 Aby utworzyć wiadomość e-mail, dotknij opcji  .

Dostosowywanie ustawień Karta Produktywność BlackBerry
Funkcję Karta Produktywność BlackBerry możesz dostosować do swoich preferencji.

1.    Przesuń palcem w stronę środka ekranu.

2.    Dotknij opcji  , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby usunąć kartę z ekranu, dotknij opcji Usuń. Aby aktywować kartę, w ustawieniach wyświetlacza włącz 

przełączanie Karty Produktywności.
•	 Aby zmienić umiejscowienie karty na ekranie urządzenia, dotknij odpowiednio Lewej krawędzi lub Prawej krawędzi.
•	 Aby zmienić rozmiar karty, przesuń palcem w lewo lub w prawo na suwaku Wysokość.
•	 Aby dostosować przezroczystość karty, przesuń palcem w lewo lub w prawo na suwaku Przezroczystość.

Wskazówka: Domyślnie karta jest umieszczona z boku ekranu, ale można ją przesuwać w górę, w dół lub wzdłuż krawędzi 
ekranu. Dotknij karty i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w żądane miejsce. Unieś palec, aby umiejscowić kartę.

Pamięć masowa i karty multimedialne

Zarządzanie plikami i folderami

Wyszukiwanie pliku lub folderu
1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć.

3.    W razie potrzeby dotknij pozycji Pamięć wewnętrzna urządzenia.

4.    Dotknij opcji Pliki.

5.    Dotknij pozycji .

6.    Wprowadź termin wyszukiwania, a następnie na klawiaturze dotknij opcji .

Udostępnianie, kopiowanie lub usuwanie pliku lub folderu
1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć.

3.    W razie potrzeby dotknij pozycji Pamięć wewnętrzna urządzenia.
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4.    Dotknij opcji Pliki.

5.    Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj wybrany element.

6.    Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby udostępnić plik, dotknij opcji  , a następnie określ sposób udostępniania pliku.
•	 Aby skopiować plik lub folder, dotknij kolejno opcji  > Kopiuj do..., a następnie określ lokalizację, do której chcesz 

skopiować plik. Dotknij pozycji Kopiuj.
•	 Aby usunąć plik lub folder, dotknij opcji  .

Wskazówka: Aby zaznaczyć wiele plików lub folderów, dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj go, a następnie dotknij 
dodatkowy plik lub folder. Aby zaznaczyć wszystkie pliki w folderze lub wszystkie foldery na ekranie, dotknij pliku lub folderu 
i przytrzymaj go, a następnie dotknij kolejno opcji > Zaznacz wszystko.

Sortowanie plików lub folderów
1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć.

3.    W razie potrzeby dotknij pozycji Pamięć wewnętrzna urządzenia.

4.    Dotknij opcji Pliki.

5.    Dotknij opcji  lub , aby sortować pliki lub foldery wg nazw.

Wskazówka: Aby zmienić sposób wyświetlania plików i folderów, dotknij opcji  lub .

Używanie kart multimedialnych
Włożenie karty microSD do gniazda urządzenia pozwala zwiększyć ilość miejsca na dzwonki, filmy, zdjęcia, utwory i nie 
tylko. Karty multimedialne umożliwiają zwiększenie pamięci urządzenia do maksymalnie 2TB. Ich użycie może również 
zwiększyć wydajność i energooszczędność urządzenia, a także umożliwić transfer danych z bieżącego urządzenia na inne 
urządzenie, które obsługuje przenoszenie danych na kartach multimedialnych.

Aby użyć karty multimedialnej o pojemności powyżej 32 GB, pobierz Microsoft exFAT Technology dla urządzeń BlackBerry, 
aby zainstalować sterownik. Po włożeniu karty multimedialnej do urządzenia wyświetlane jest powiadomienie. Sprawdź, czy 
połączenie z Internetem jest aktywne, a następnie dotknij powiadomienia, aby pobrać sterownik.

Do nagrywania filmów wideo o jakości Ultra HD (4K) wymagane jest stosowanie kart Klasy 10 lub szybszych. 

Zapoznaj się z rozdziałem Wkładanie karty multimedialnej.

Usuwanie danych z karty multimedialnej
Aby lepiej chronić prywatność, można trwale usunąć wszystkie dane z karty multimedialnej, formatując kartę. W zależności 
od ilości danych ten proces może chwilę zająć.

OSTRZEŻENIE: Po sformatowaniu karty multimedialnej nie będzie można odzyskać usuniętych danych.

1.   Sprawdź, czy urządzenie nie jest połączone z komputerem.

2.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
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3.   Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć.

4.   Dotknij ikony karty multimedialnej.

5.   Dotknij kolejno opcji  > Ustawienia pamięci > Formatuj.

Wyjmowanie kart multimedialnych
1.   Wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 Wyłącz urządzenie.
•	 Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć. Dotknij ikony karty multimedialnej. 

Dotknij kolejno opcji  > Ustawienia pamięci > Wysuń.

•	 Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć. Dotknij opcji , aby 
odinstalować kartę multimedialną.

2.   Odblokuj uchwyt na karty, wkładając końcówkę narzędzia (znajdującego się w pudełku) do otworu po prawej stronie 
urządzenia. Jeżeli nie masz narzędzia dołączonego do urządzenia, możesz też użyć spinacza.

3.   Całkowicie wysuń uchwyt i wyjmij kartę multimedialną.

4.   Wsuń uchwyt z powrotem do otworu.

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć.

3.    W razie potrzeby dotknij pozycji Pamięć wewnętrzna urządzenia.

4.   Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących danego elementu z listy, dotknij pozycji. Przykład: aby sprawdzić, które 
aplikacje używają najwięcej pamięci, dotknij opcji Inne aplikacje.
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Zwalnianie miejsca w pamięci
Zapełnienie prawie całej lub całej pamięci wewnętrznej urządzenia może spowodować jego mniejszą wydajność. Aby 
zwolnić miejsce i tym samym poprawić wydajność urządzenia, można usunąć niepotrzebne pliki i wyczyścić dane 
w pamięci podręcznej.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno pozycji  > Pamięć.

3.    W razie potrzeby dotknij pozycji Pamięć wewnętrzna urządzenia.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby wyłączyć lub odinstalować nieużywaną aplikację, dotknij aplikacji. Dotknij Wyłącz lub Odinstaluj.
•	 Aby usunąć niepotrzebne pliki, dotknij kategorii lub dotknij opcji Pliki. Przejdź do pliku. Dotknij i przytrzymaj plik. 

Dotnij kolejnych plików, które chcesz usunąć. Dotknij pozycji .
•	 W celu usunięcia plików tymczasowych można wyczyścić pamięć podręczną, dotykając pozycji Pamięć podręczna 

> OK.

Przenoszenie plików między komputerem i 
urządzeniem przy użyciu połączenia USB
1.   Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

2.   Na urządzeniu przesuń palcem w dół z górnej części ekranu i dotknij kolejno opcji powiadomienia UI Systemu > 
Połączono w trybie ładowania > ŁADOWANIE I DATA.

3.   Dotknij pozycji Przesyłanie plików lub Przesyłanie zdjęć (PTP).

4.   W razie potrzeby wprowadź hasło urządzenia w komputerze. Urządzenie i karta pamięci na komputerze są widoczne jako 
napęd.

5.   Przejdź do plików lub folderów, które mają być skopiowane.

6.   Przeciągnij i upuść pliki lub foldery do wybranych lokalizacji na komputerze.

7.   Jeśli jest to konieczne, przed odłączeniem urządzenia, prawym przyciskiem myszy kliknij dysk urządzenia na ekranie 
komputera. Kliknij pozycję Wysuń.

Zmiana sposobu łączenia urządzenia z komputerem
Przy każdym łączeniu z komputerem urządzenie domyślnie łączy się w trybie ładowania, a na pasku powiadomień pojawia 
się powiadomienie informujące o aktualnie wykorzystywanym trybie. Aby zmienić tryb łączenia, urządzenie musi być 
połączone z komputerem.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji UI Systemu > Połączono w trybie ładowania > ŁADOWANIE I DATA.

3.   Wybierz opcję.
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Połączenia

Ikony połączenia bezprzewodowego
Poniższe ikony mogą się pojawiać na górze ekranu. Wskazują one zasięg sieci bezprzewodowej, w której znajduje się 
urządzenie.

Ikona Opis

Poziom wypełnienia kolorem wskazuje siłę sygnału sieci komórkowej. Jeżeli 
urządzenie jest połączone z siecią o słabym sygnale, może wystąpić zwiększony 
pobór prądu w celu utrzymania połączenia.

Urządzenie jest połączone z siecią komórkową. Dostępne są wszystkie funkcje 
w ramach planu taryfowego sieci komórkowej.

Urządzenie jest połączone z siecią wskazanego typu, ale funkcje sieci są 
dostępne w ograniczonym zakresie. Można wykonywać połączenia telefoniczne, 
ale nie ma dostępu do Internetu czy przeglądania wiadomości e-mail.

Brak zasięgu sieci komórkowej. Możesz wykonywać wyłącznie połączenia 
alarmowe.

Urządzenie działa w roamingu. Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Poziom wypełnienia kolorem wskazuje siłę sygnału sieci Wi-Fi. Jeżeli urządzenie 
jest połączone z siecią o słabym sygnale, może wystąpić zwiększony pobór 
prądu w celu utrzymania połączenia.

Urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi, która nie ma dostępu do Internetu. 
Zamiast tego urządzenie będzie korzystało z sieci komórkowej.

Urządzenie jest połączone z siecią VPN.

Urządzenie znajduje się w trybie samolotowym, więc wszystkie połączenia 
bezprzewodowe są wyłączone. Można włączyć sieć Wi-Fi lub technologię 
Bluetooth, ale nie można nawiązywać połączenia z siecią komórkową.

Brak karty SIM w urządzeniu.

Poniższe ikony pojawiają się na górze ekranu, jeżeli urządzenie jest połączone lub następuje próba nawiązania połączenia 
z innym urządzeniem w trybie mobilnego punktu dostępu bądź przy użyciu funkcji tetheringu internetowego, technologii 
Bluetooth, kabla USB lub komunikacji NFC.
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Ikona Opis

Tryb mobilnego punktu dostępu jest włączony.

Po włączeniu technologii Bluetooth u góry ekranu wyświetlona zostanie ikona technologii Bluetooth. Jeżeli 
ta ikona jest otoczona ramką, oznacza to, że urządzenie jest połączone z innym urządzeniem przy użyciu 
funkcji tetheringu Bluetooth.

Urządzenie jest podłączone do innego urządzenia za pomocą kabla USB. Jeżeli ta ikona jest otoczona 
ramką, oznacza to, że urządzenie jest połączone z innym urządzeniem przy użyciu funkcji tetheringu USB.

Komunikacja NFC jest włączona.

Aktywacja trybu samolotowego
Po włączeniu trybu samolotowego wszystkie połączenia na posiadanym urządzeniu zostaną wyłączone.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet.

3.   Włącz przełącznikiem Tryb samolotowy.

Po włączeniu trybu samolotowego można włączyć poszczególne połączenia, takie jak technologia Wi-Fi lub Bluetooth. 
Funkcja ta umożliwia na przykład nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi na pokładzie samolotu.

Sieć komórkowa
Połączenie z siecią komórkową umożliwia wykonywanie rozmów za pomocą urządzenia. Jeżeli masz plan taryfowy danych, 
możesz również korzystać z usług takich jak przeglądanie stron internetowych.

Jeśli posiadane urządzenie jest skonfigurowane do korzystania z roamingu i gdy znajdziesz się poza zasięgiem sieci 
bezprzewodowej dostawcy usług, w większości przypadków automatycznie nawiązywane jest połączenie urządzenia 
z kolejną, odpowiednią siecią. Jeżeli nie masz pewności, czy urządzenie jest poprawnie skonfigurowane do korzystania z 
roamingu lub jakie opłaty roamingowe będą naliczane, należy to sprawdzić u dostawcy usług przed wyjazdem za granicę.

Nawiązywanie połączenia z siecią komórkową
Aby można było połączyć się z siecią komórkową, należy wyłączyć tryb samolotowy.

Urządzenie umożliwia automatyczne nawiązywanie połączenia z siecią komórkową operatora po włożeniu do niego karty 
SIM. W przeciwnym razie można ręcznie wybrać sieć komórkową.

1.   Włóż kartę SIM do urządzenia.

2.   Jeśli jest to konieczne, od góry ekranu przesuń palcem w dół.

3.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć komórkowa) > Sieci komórkowe > Sieć.

4.   Dotknij pozycji z wybraną siecią.
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Aby zakończyć połączenie z siecią komórkową, włączyć tryb samolotowy.

Ustawianie preferowanego typu sieci
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć komórkowa) > Sieci komórkowe > Preferowany 
typ sieci.

3.   Dotknij preferowanego typu sieci.

Ręczna zmiana sieci komórkowej
Jeśli nie umiesz połączyć się z siecią komórkową lub jeśli sygnał sieci jest słaby, możesz ręcznie zmienić sieć.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć komórkowa) > Sieci komórkowe > Sieć.

3.   Dotknij pozycji z wybraną siecią.

Wyłączanie usług danych przez sieć komórkową
Wyłączenie usług danych możliwe jest tylko wtedy, gdy w urządzeniu znajduje się karta SIM.

Jeżeli usługi danych zostaną wyłączone, urządzenie nie będzie mogło wysyłać ani odbierać danych przez sieć komórkową, 
co uniemożliwi prawidłową pracę wielu funkcji i aplikacji.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych.

3.   Wyłącz przełącznikiem Dane w sieci komórkowej.

Aby włączyć usługi danych, włącz przełącznik Dane w sieci komórkowej.

Wyłączanie usług danych podczas roamingu
W zależności od planu taryfowego na urządzeniu można wyłączać usługi danych (dotyczące wiadomości e-mail, 
wiadomości PIN, wiadomości tekstowych z załącznikami i usługi przeglądarki), pozostawiając aktywne jedynie funkcje 
telefonu i wysyłanie podstawowych wiadomości tekstowych. Wyłączenie usług danych w roamingu pozwala na uniknięcie 
naliczania dodatkowych opłat. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć komórkowa) > Sieci komórkowe.

3.   Dotknij pozycji Usługi danych podczas roamingu.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby wyłączyć usługi danych, dotknij opcji Wyłącz.
•	 Aby włączyć wyświetlanie monitu przed rozpoczęciem korzystania usług danych w roamingu, dotknij opcji Monituj. 

Aby włączyć usługi danych podczas roamingu, dotknij pozycji Włącz.
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Zmiana ustawień APN dla domyślnego połączenia internetowego
Urządzenie korzysta z ustawień nazwy punktu dostępu (Access Point Name, APN), aby otworzyć połączenie danych 
z siecią dostawcy usług bezprzewodowych. Wymagana może być zmiana ustawień APN, jeżeli zmienisz plan usług 
bezprzewodowych lub jeżeli ustawienia domyślne nie dotyczą Twojego dostawcy usług. W zależności od dostawcy usług 
zmiana ustawień APN może nie być możliwa.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć komórkowa) > Sieci komórkowe > Nazwy 
punktów dostępu.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby utworzyć nową nazwę punktu dostępu, dotknij opcji .
•	 Aby zmienić używaną nazwę punktu dostępu, dotknij żądanej nazwy punktu dostępu.

4.   Wprowadź informacje w polach. Jeżeli nie posiadasz wymaganych informacji, skontaktuj się z dostawcą usług.

5.   Dotknij kolejno opcji  > Zapisz.

Aby przywrócić domyślne ustawienia nazwy punktu dostępu, dotknij kolejno opcji  > Przywróć domyślną.

Zmiana planu taryfowego usług bezprzewodowych
Aby można było zmienić plan taryfowy usług bezprzewodowych, w urządzeniu musi znajdować się karta SIM.

W zależności od dostawcy usług zmiana szczegółów planu taryfowego usług bezprzewodowych z poziomu urządzenia może 
nie być możliwa.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych > Wykorzystanie transmisji danych 
komórkowych >  .

3.   Zaznacz pole wyboru Ustaw limit danych.

4.   Dotknij opcji Limit danych, a następnie wprowadź dane, aby ustawić.

Rozwiązywanie problemów: Sieć komórkowa

Nie można nawiązać połączenia z siecią telefonii komórkowej
Spróbuj wykonać następujące czynności:

•	 Sprawdź, czy tryb samolotowy jest wyłączony. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno opcji  
> Sieć i Internet. Sprawdź, czy Tryb samolotowy został wyłączony przełącznikiem.

•	 Spróbuj przełączyć się na inną sieć komórkową. Zapoznaj się z rozdziałem Ręczna zmiana sieci komórkowej.
•	 Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona do urządzenia. Zapoznaj się z rozdziałem Wkładanie karty SIM.
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Sieć Wi-Fi
Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia korzystanie z usług danych na urządzeniu. W przeciwieństwie jednak do usług sieci 
komórkowej, korzystanie z sieci Wi-Fi nie wiąże się z naliczaniem dodatkowych opłat.

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi na urządzeniu zapisywane są informacje o tej sieci. Gdy następnym razem 
urządzenie znajdzie się w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi i włączona będzie łączność Wi-Fi, urządzenie będzie mogło się 
automatycznie połączyć z siecią.

Urządzenie może być równocześnie połączone z siecią komórkową i siecią Wi-Fi. Przed użyciem sieci komórkowej 
w zakresie podstawowych usług danych, np. korzystania z Internetu czy pobierania aplikacji, w urządzeniu najpierw 
używane są zapisane sieci Wi-Fi. Pamiętaj, że pozostawienie aktywnego połączenia Wi-Fi może powodować szybsze zużycie 
energii baterii.

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   Włącz przełącznik.

4.   Dotknij pozycji z wybraną siecią.

5.   W razie konieczności wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Wprowadź hasło dostępu do sieci Wi-Fi, a następnie dotknij pozycji Połącz.
•	 Aby połączyć się z siecią Wi-Fi w miejscu pracy, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij pozycji 

Połącz
•	 Aby podłączyć się do sieci publicznej, dotknij powiadomienia logowania i zaakceptuj postanowienia umowy 

licencyjnej, jeśli będzie to wymagane. Jeśli jest to wymagane, dotknij kolejno opcji  > Używaj sieci w stanie, w 
jakim jest.

Ręczne dodawanie sieci Wi-Fi
Jeśli urządzenie nie łączy się automatycznie z zapisaną siecią Wi-Fi, możesz ręcznie skonfigurować połączenie z siecią 
Wi-Fi. Jeśli nie posiadasz wymaganych informacji, zapytaj o nie administratora sieci lub osobę, która zarządza siecią Wi-Fi.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   Włącz przełącznik.

4.   Dotknij opcji Dodaj sieć.

5.   W polu Nazwa sieci wprowadź identyfikator SSID sieci.

6.   Z listy rozwijanej Bezpieczeństwo wybierz typ zabezpieczeń sieci.

7.   W razie potrzeby dotknij opcji Opcje zaawansowane i określ dodatkowe informacje.

8.   Dotknij pozycji Zapisz.
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Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi za pomocą serwera proxy
Przy użyciu serwera proxy można połączyć się z każdą siecią Wi-Fi. Aby móc zmieniać ustawienia serwera proxy sieci Wi-Fi, 
należy być w zasięgu danej sieci.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   Włącz przełącznik.

4.   Dotknij i przytrzymaj przycisk Sieć.

5.   Dotknij pozycji Modyfikuj sieć.

6.   Dotknij opcji Opcje zaawansowane. Wyświetlenie tej opcji może wymagać przesunięcia palcem w górę.

7.   Z listy rozwijanej Serwer proxy wybierz jedną z następujących opcji:
•	 Aby skonfigurować serwer proxy, wybierz opcję Ręcznie, a następnie wprowadź ustawienia serwera proxy.
•	 Aby użyć serwera proxy, który został wcześniej skonfigurowany na potrzeby sieci, wybierz opcję Automatyczna 

konfiguracja, a następnie potwierdź ustawienia serwera proxy.

8.   Dotknij pozycji Zapisz.

Usuwanie zapisanej sieci Wi-Fi
Jeśli nie chcesz, by urządzenie łączyło się automatycznie z siecią Wi-Fi, możesz usunąć informacje wykorzystywane do 
połączenia z siecią.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   Włącz przełącznik.

4.   Dotknij pozycji z wybraną siecią, a następnie opcji Zapomnij.

Ustawianie statycznego adresu IP na potrzeby połączenia Wi-Fi
Aby móc zmieniać ustawienia serwera IP sieci Wi-Fi, należy być w zasięgu danej sieci.

Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi połączeniu przydzielany jest domyślnie adres IP. Można ustawić statyczny adres IP, 
który nie będzie się zmieniał po każdym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   Włącz przełącznik.

4.   Dotknij i przytrzymaj przycisk Sieć.

5.   Dotknij pozycji Modyfikuj sieć.

6.   Dotknij opcji Opcje zaawansowane. Wyświetlenie tej opcji może wymagać przesunięcia palcem w górę.

7.   Z listy rozwijanej Ustawienia adresu IP wybierz pozycję Statyczny.
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8.   Zmień wartości w polach adresu IP.

9.   Dotknij pozycji Zapisz.

Zmiana ustawień zaawansowanych połączeń przez Wi-Fi
Można zmieniać ustawienia zaawansowane połączeń przez Wi-Fi. Można na przykład określić, czy połączenie przez Wi-Fi 
ma być aktywne po przełączeniu urządzenia w tryb uśpienia, a także zmienić pasmo częstotliwości sieci Wi-Fi. Na ekranie 
tym można znaleźć również adres MAC (Media Access Control) i adres IP urządzenia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   W razie potrzeby włącz przełącznik.

4.   Dotknij opcji Preferencje sieci Wi-Fi.

Zaawansowane ustawienia połączenia przez Wi-Fi

Ustawienie Opis

Powiadomienie o sieci Włącz ten przełącznik, aby otrzymywać powiadomienia, gdy urządzenie 
jest w zasięgu publicznej sieci Wi-Fi.

Instaluj certyfikaty Dotknij tej opcji, aby zainstalować cyfrowe certyfikaty, które służą do 
identyfikacji urządzenia na przykład przy nawiązywaniu połączenia 
z siecią VPN lub siecią Wi-Fi.

Wi-Fi Direct Dotknij tej opcji, aby nawiązać połączenie z dostępnymi urządzeniami 
obsługującymi technologię Wi-Fi Direct. 

Kod PIN WPS Dotknij tej opcji, aby wprowadzić kod PIN funkcji Wi-Fi Protected Setup.

Oceń zapisane sieci
Dotknij, aby skonfigurować pasmo częstotliwości. Po ustawieniu pasma 5 GHz urządzenie będzie mogło nawiązywać 
połączenia tylko z punktami dostępowymi działającymi w paśmie 5 GHz. Po ustawieniu pasma 2,4 GHz urządzenie będzie 
mogło nawiązywać połączenia tylko z punktami dostępowymi działającymi w paśmie 2,4 GHz. Jeżeli zostanie ustawiony 
automatyczny wybór pasma, urządzenie będzie nawiązywać połączenie w paśmie, w którym sieć ma silniejszy sygnał.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wi-Fi.

3.   W razie potrzeby włącz przełącznik.

4.   Dotknij opcji Zapisane sieci.
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Rozwiązywanie problemów: Połączenia Wi-Fi

Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi
Spróbuj wykonać następujące czynności:

•	 Sprawdź, czy łączność Wi-Fi jest włączona. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno opcji  > Sieć 
i Internet > Wi-Fi. Sprawdź, czy przełączanie opcji jest włączone.

•	 Spróbuj włączyć i wyłączyć tryb samolotowy. Zapoznaj się z rozdziałem Aktywacja trybu samolotowego.

•	 Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe.

•	 Wyłącz i włącz ponownie urządzenie.

•	 Usuń informacje wykorzystywane do połączenia z siecią Wi-Fi, a następnie spróbuj połączyć się ponownie. Zapoznaj się 
z rozdziałem Usuwanie zapisanej sieci Wi-Fi.

•	 Sprawdź, czy tryb mobilnego punktu dostępu jest wyłączony. Jeżeli tryb mobilnego punktu dostępu jest włączony, 
urządzenie nie może nawiązywać połączeń z siecią Wi-Fi. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno 
opcji  > Sieć i Internet > Tethering i mobilny punkt dostępu. Sprawdź, czy przełączanie opcji Mobilny punkt 
dostępu jest wyłączone.

•	 Odłącz modem lub router na 15 sekund, a następnie podłącz go ponownie.

•	 Spróbuj połączyć urządzenie z inną siecią Wi-Fi w innej lokalizacji. Jeżeli można nawiązać połączenie z inną siecią Wi-Fi, 
wina może leżeć po stronie konkretnej sieci Wi-Fi w pierwotnej lokalizacji.

Spróbuj bardziej zaawansowanych opcji rozwiązywania problemów:

•	 Spróbuj wybrać inny typ uwierzytelniania. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno opcji  > Sieć 
i Internet > Wi-Fi. Dotknij sieci Wi-Fi i przytrzymaj ją, a następnie dotknij pozycji Modyfikuj sieć.

•	 Sprawdź, czy zegar urządzenia jest ustawiony poprawnie i zsynchronizowany z czasem sieci. W przypadku różnic 
nawiązanie połączenia przez urządzenie może nie być możliwe (np. nawiązanie połączenia z siecią wymaga 
zainstalowania certyfikatu na urządzeniu, a certyfikat ma datę ważności).

•	 W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu pracy należy pamiętać, że organizacja może uniemożliwiać połączenia 
z określonymi bezprzewodowymi punktami dostępu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Jeżeli nadal nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

Technologia Bluetooth
Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia nawiązywanie bezpośrednich połączeń między posiadanym urządzeniem 
a innymi urządzeniami Bluetooth. Przykładowo, możesz wykorzystać połączenie Bluetooth do odtwarzania muzyki na 
oddzielnym głośniku, prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą zestawu słuchawkowego, udostępniania plików lub 
łączenia z urządzeniem Android Wear™ lub zestawem samochodowym.

Przed połączeniem z innym urządzeniem Bluetooth, należy włączyć technologię Blutooth na swoim urządzeniu i sparować 
oba urządzenia. Niektóre sparowane urządzenia, np. zestawy samochodowe, umożliwiają automatyczne nawiązywanie 
połączenia z posiadanym urządzeniem.
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Aktywacja technologii Bluetooth
Po włączeniu technologii Bluetooth urządzenie będzie wykrywalne i widoczne na innych urządzeniach Bluetooth będących 
w zasięgu.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Bluetooth.

3.   Włącz przełącznik.

Aby wyłączyć technologię Bluetooth, wyłącz przełącznik.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth i nawiązywanie z nim połączenia
Upewnij się, że na urządzeniu, z którym chcesz nawiązać połączenie, włączono technologię Bluetooth.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Bluetooth.

3.   Aby sparować urządzenia, na liście Dostępne urządzenia dotknij nazwy urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu parowania, wprowadź kod 0000 lub 
1234 lub sprawdź dokumentację dołączoną do urządzenia.

4.   Aby połączyć urządzenia, na liście Sparowane urządzenia dotknij nazwy urządzenia. Urządzenia są przygotowane do 
komunikacji za pomocą technologii Bluetooth.

Zmiana nazwy urządzenia na potrzeby połączeń Bluetooth
Po włączeniu technologii Bluetooth nazwa posiadanego urządzenia będzie widoczna w innych będących w zasięgu 
urządzeniach z technologią Bluetooth.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Bluetooth.

3.   Dotknij nazwy urządzenia.

4.   Wprowadź nową nazwę urządzenia.

5.   Dotknij pozycji Zmień nazwę.

Zmiana ustawień sparowanego urządzenia obsługującego technologię 
Bluetooth
Niektóre urządzenia działające w technologii Bluetooth obsługują więcej niż jedną funkcję Bluetooth. Funkcje te można 
włączać lub wyłączać w konfiguracji sparowanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth. Można też zmienić 
nazwę sparowanego urządzenia wyświetlaną na urządzeniu.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Bluetooth.
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3.   Dotknij opcji  obok urządzenia, którego ustawienia mają być zmienione.

4.   Wprowadź zmiany.

5.   Dotknij przycisku OK.

Usuwanie sparowanego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth
Jeżeli nie chcesz już nawiązywać połączenia z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth, możesz usunąć 
urządzenie z listy sparowanych urządzeń.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Bluetooth.

3.   Dotknij opcji  obok urządzenia, z którym chcesz zerwać połączenie.

4.   Dotknij opcji ZAPOMNIJ.

Wyświetlanie listy plików odebranych przez połączenie Bluetooth
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Bluetooth.

3.   Dotknij opcji Pokaż odebrane pliki.

Obsługiwane profile technologii Bluetooth
Urządzenie jest urządzeniem przystosowanym do obsługi technologii Bluetooth Smart Ready oraz obsługuje poniższe 
profile:

Profil Opis

Profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku 

(A2DP)

Profil ten umożliwia strumieniowe przesyłanie plików dźwiękowych do 
urządzenia obsługującego technologię Bluetooth i odtwarzanie dźwięku 
stereo za pomocą np. zestawu słuchawkowego, głośników czy zestawu 
samochodowego.

Profil zdalnego sterowania audio/wideo 
(AVRCP)

Profil ten umożliwia używanie przycisków na urządzeniu obsługującym 
technologię Bluetooth, np. zestawie słuchawkowego, do wykonywania 
operacji takich jak dostosowywanie głośności lub odtwarzanie 
poprzedniego lub następnego utworu na urządzeniu. Pozwala on również 
wyświetlać informacje o utworach na urządzeniu Bluetooth.

Profil identyfikacji urządzenia (DID) Profil ten umożliwia urządzeniom działającym w technologii Bluetooth 
dostęp do informacji o modelu urządzenia w celu obsługi funkcji Plug and 
Play, np. automatycznego pobierania wymaganych sterowników.
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Profil Opis

Profil zestawu głośnomówiącego (HFP) Profil ten umożliwia podłączenie urządzenia do zestawów słuchawkowych 
i zestawów samochodowych obsługujących technologię Bluetooth, aby 
móc korzystać z urządzenia w trybie głośnomówiącym. Obsługuje on 
również dźwięk szerokopasmowy.

Profil zestawu słuchawkowego (HSP) Profil ten umożliwia połączenie urządzenia z zestawem słuchawkowym 
obsługującym technologię Bluetooth.

Profil urządzeń interfejsu człowiek-
maszyna (HID)

Profil ten umożliwia połączenie urządzenia z urządzeniem obsługującym 
technologię Bluetooth, np. z klawiaturą lub myszą.

Profil urządzeń interfejsu człowiek-
maszyna przez GATT (HOGP)

Profil ten umożliwia połączenie urządzenia z urządzeniem inteligentnym 
obsługującym technologię Bluetooth, np. z klawiaturą lub myszą.

Profil dostępu do wiadomości (MAP) Profil ten umożliwia zestawowi samochodowemu dostęp do wiadomości 
tekstowych (SMS i MMS) na urządzeniu oraz pozwala na przeglądanie 
listy wiadomości i czytanie wiadomości tekstowych. Jeżeli zestaw 
samochodowy jest wyposażony w takie funkcje, możliwe jest również 
usuwanie, pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych z poziomu zestawu 
samochodowego.

Profil przesyłania obiektów (OPP) Profil ten umożliwia urządzeniu przesyłanie i odbieranie plików 
z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

Profil sieci osobistej (PAN) Profil ten umożliwia używanie urządzenia do udostępniania połączenia 
sieciowego, kiedy jest połączone z komputerem obsługującym technologię 
Bluetooth. Pozwala on też połączyć urządzenie z innym urządzeniem, 
które udostępnia swoje połączenie sieciowe.

Profil dostępu do książki telefonicznej 
(PBAP)

Profil ten umożliwia zestawowi samochodowemu obsługującemu 
technologię Bluetooth dostęp do informacji o kontaktach i historii ostatnich 
połączeń na urządzeniu. Dzięki temu profilowi zestaw samochodowy 
może także wyświetlić nazwę kontaktu dla połączenia przychodzącego.

Profil portu szeregowego (SPP) Profil ten umożliwia połączenie urządzenia z innymi urządzeniami 
obsługującymi technologię Bluetooth, które obsługują profil portu 
szeregowego do transferu danych.

Zdalny profil dostępu SIM (rSAP) Profil ten umożliwia urządzeniu obsługującemu technologię Bluetooth, 
np. zestawowi samochodowemu, dostęp do karty SIM urządzenia.

Rozwiązywanie problemów: Połączenia Bluetooth

Nie można sparować urządzenia z innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth
•	 Sprawdź, czy w posiadanym urządzeniu oraz w urządzeniu, które chcesz podłączyć, włączono technologię Bluetooth.

•	 Aby ponownie wyszukać urządzenia z włączoną technologią Bluetooth, na ekranie Bluetooth dotknij opcji Sparuj z 
nowym urządzeniem.
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•	 Jeżeli urządzenie obsługujące technologię Bluetooth wymaga hasła, a nie jest ono znane, spróbuj wpisać kod 0000 lub 
1234 lub poszukaj informacji w dokumentacji dołączonej do urządzenia z funkcją Bluetooth.

•	 Jeśli w urządzeniu obsługującym technologię Bluetooth używana jest bateria, podłącz je do źródła zasilania i spróbuj 
ponownie. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie może nie mieć możliwości sparowania z innym 
urządzeniem.

•	 Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia obsługującego technologię Bluetooth.

•	 Jeżeli mobilny punkt dostępu jest włączony, sprawdź, czy urządzenie, które chcesz podłączyć, korzysta z profilu zestawu 
głośnomówiącego, portu szeregowego lub sieci osobistej.

Częsta utrata połączenia z zestawem samochodowym obsługującym technologię Bluetooth
•	 Upewnij się, że w zestawie samochodowym jest używana najnowsza wersja oprogramowania. Więcej informacji o wersji 

oprogramowania zestawu samochodowego znajduje się w dokumentacji dołączonej do zestawu.

•	 Umieść urządzenie w innym miejscu w samochodzie lub skieruj je w inną stronę. Położenie anteny urządzenia w 
stosunku do anteny Bluetooth zestawu samochodowego może mieć wpływ na połączenie Bluetooth.

NFC
NFC to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, którą można wykorzystywać w celu udostępniania zawartości 
i danych innemu urządzeniu obsługującemu technologię NFC lub znacznikowi NFC. Niektóre aplikacje NFC służą do 
symulowania kart fizycznych takich jak karta kredytowa, karta miejska lub przepustka. W przypadku technologii NFC nie 
ma potrzeby wprowadzania żadnych informacji w celu nawiązania połączenia. Ta metoda jest więc przydatna do czynności 
wykonywanych na urządzeniach przenośnych.

Jeśli aplikacja obsługuje technologię NFC możliwe jest:

•	 Udostępnianie zdjęcia znajomym.

•	 Odblokowywanie urządzenia przy użyciu funkcji Smart Lock.

•	 Odczytywanie kuponu z plakatu.

•	 Przesyłanie strony internetowej do znajomego.

•	 Wymienianie kart kontaktów z partnerem biznesowym.

Udostępnianie zawartości za pomocą funkcji NFC
Aby móc udostępnić zawartość innemu urządzeniu, upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i obsługują technologię 
NFC. 

Nie wszystkie aplikacje obsługują technologię NFC.

1.   Na urządzeniu otwórz ekran wyświetlający elementy, które chcesz udostępnić, takie jak strona internetowa, film z serwisu 
YouTube lub kontakt.

2.   Dotknij tylną częścią urządzenia do tylnej części innego urządzenia obsługującego technologię NFC lub znacznika NFC.

3.   Aby przesłać plik, w razie konieczności dotknij ekranu urządzenia.
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Po połączeniu urządzeń możesz usłyszeć sygnał dźwiękowy lub urządzenie może zacząć wibrować.

Wskazówka: Jeśli nie możesz udostępnić treści, spróbuj skorzystać z funkcji Android™ Beam. Otwórz ekran wyświetlający 
elementy, które chcesz udostępnić. Dotknij kolejno opcji  > Udostępnij > Android Beam. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.

Zmiana ustawień NFC
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > NFC.

3.   W razie potrzeby włącz przełącznik Włączanie modułu NFC.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby włączyć wyświetlanie monitu przed zaakceptowaniem przesłania plików, włącz przełącznik Monituj przed 

odebraniem.
•	 Aby wyłączyć funkcję Android™ Beam, ustaw przełącznik Włącz Android Beam w pozycji wył. 

Aby wyłączyć NFC, ustaw przełącznik Włącz NFC w pozycji wył.

Tethering i tryb mobilnego punktu dostępu

Tethering do Internetu
Funkcja tetheringu do Internetu pozwala innemu urządzeniu, takiemu jak laptop lub tablet, na udostępnianie połączenia 
sieci komórkowej Twojego urządzenia. Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia obsługującego technologię 
Bluetooth za pomocą kabla USB, a jeżeli oba urządzenia obsługują technologię Bluetooth, można zamiast tego wykorzystać 
technologię Bluetooth.

Podczas korzystania z funkcji tetheringu do Internetu mogą być naliczane dodatkowe opłaty.

Mobilny punkt dostępu
W przypadku korzystania z funkcji mobilnego punktu dostępu urządzenie pełni rolę bezprzewodowego punktu dostępu 
dla innych urządzeń obsługujących technologię Wi-Fi, z którymi może się łączyć oraz uzyskiwać dostęp do Internetu. Aby 
uzyskać jak najlepszą wydajność, podłącz urządzenie do ładowarki i do źródła zasilania.

Jako że funkcja mobilnego punktu dostępu korzysta z sieci komórkowej, mogą być naliczane dodatkowe opłaty za transfer 
danych.

Używanie funkcji tetheringu połączenia internetowego do udostępniania 
połączenia sieci komórkowej
Jeżeli na urządzeniu jest aktywny plan taryfowy danych mobilnych, jego połączenie internetowe można udostępnić innemu 
urządzeniu, np. komputerowi przenośnemu lub tabletowi. Funkcję tetheringu można realizować przy użyciu odpowiedniego 
kabla lub połączenia Bluetooth.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
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2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Tethering i mobilny punkt dostępu.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Podłącz urządzenie do innego urządzenia za pomocą odpowiedniego kabla, a następnie włącz przełącznik 

Tethering USB.
•	 Włącz przełącznik Tethering Bluetooth, a następnie połącz urządzenie z innym urządzeniem, wykorzystując 

technologię Bluetooth.

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia internetowego, wyłącz przełącznik Tethering USB lub Tethering Bluetooth.

Korzystanie z mobilnego punktu dostępu do udostępniania połączenia 
internetowego
Przed włączeniem mobilnego punktu dostępu sprawdź, czy urządzenie jest połączone z siecią komórkową.

Podczas konfigurowania mobilnego punktu dostępu zapisz jego nazwę i hasło. Użytkownik lub użytkownik innego 
urządzenia, który chce nawiązać połączenie z mobilnym punktem dostępu, musi znać jego nazwę i hasło.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Tethering i mobilny punkt dostępu.

3.   Włącz przełącznik Mobilny punkt dostępu.

4.   Aby zmienić ustawienia dotknij przycisku Skonfiguruj mobilny punkt dostępu. Wprowadź zmiany, a następnie dotknij 
przycisku ZAPISZ. 

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia internetowego, wyłącz przełącznik Mobilny punkt dostępu.

Wyświetlanie listy urządzeń połączonych z mobilnym punktem dostępu
Upewnij się, że mobilny punkt dostępu jest włączony.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Tethering i mobilny punkt dostępu > Połączone urządzenia.

Rozwiązywanie problemów: Tethering i mobilny punkt dostępu

Nie można używać funkcji tetheringu do Internetu
•	 Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z siecią komórkową.

•	 Sprawdź, czy usługi danych są włączone. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno opcji  > Sieć 
i Internet > Wykorzystanie transmisji danych. Sprawdź, czy przełącznik Dane w sieci komórkowej jest włączony.

•	 Upewnij się, że plan taryfowy usług bezprzewodowych jest skonfigurowany w sposób umożliwiający korzystanie z funkcji 
tetheringu do Internetu.

•	 Jeżeli plan taryfowy usług bezprzewodowych umożliwia korzystanie z funkcji tetheringu do Internetu w trakcie 
roamingu, sprawdź, czy roaming danych jest włączony. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij kolejno 
opcji  > Sieć i Internet > (BBF100-6: Karty SIM i sieć komórkowa) > Sieci komórkowe. Potwierdź, że ustawienie 
Usługi danych podczas roamingu jest ustawione na Monituj lub Włączone.
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•	 W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu pracy należy pamiętać, że organizacja może nie zezwalać na 
korzystanie z funkcji tetheringu do Internetu. Więcej informacji można uzyskać u administratora.

Nie można użyć urządzenia jako mobilnego punktu dostępu
•	 Sprawdź, czy masz połączenie z siecią komórkową.

•	 Sprawdź, czy w planie taryfowym uwzględniono funkcję mobilnego punktu dostępu. W przeciwnym razie należy zmienić 
plan taryfowy, aby móc korzystać z mobilnego punktu dostępu na urządzeniu.

•	 Dostawca usług może nie zezwalać na korzystanie z funkcji mobilnego punktu dostępu w roamingu. Więcej informacji 
na ten temat można znaleźć w planie taryfowym lub uzyskać u dostawcy usług.

•	 W przypadku urządzeń służbowych organizacja może nie zezwalać na korzystanie z funkcji mobilnego punktu dostępu. 
Więcej informacji można uzyskać u administratora.

Nie mogę znaleźć hasła mobilnego punktu dostępu
•	 Konfigurując mobilny punkt dostępu, należy wprowadzić hasło mobilnego punktu dostępu na urządzeniu, aby połączyć 

się ze swoim mobilnym punktem dostępu.

•	 Aby znaleźć hasło na urządzeniu firmy BlackBerry, przesuń w dół od góry ekranu. Dotknij kolejno opcji  > Sieć i 
Internet > Tethering i mobilny punkt dostępu, a następnie dotknij Skonfiguruj mobilny punkt dostępu. Dotknij pola 
wyboru Pokaż hasło.

VPN
Połączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN) umożliwia urządzeniu korzystanie z bezprzewodowego połączenia sieciowego 
w celu wysyłania i odbierania danych z sieci prywatnej. Przykładowo połączenie VPN pozwala na bezpieczne połączenie 
urządzenia z siecią organizacji w przypadku pracy poza biurem. Po nawiązaniu połączenia z VPN dane są chronione przez 
zasady bezpieczeństwa i zarządzania danymi dotyczącymi sieci prywatnej.

Przed połączeniem się z siecią VPN należy dodać profil VPN. Tylko właściciel urządzenia może dodawać i zarządzać 
profilami VPN na urządzeniu. Do korzystania z sieci VPN może być konieczna instalacja aplikacji VPN na urządzeniu. Więcej 
informacji na ten temat można uzyskać u administratora lub pobierając aplikację VPN ze sklepu Google Play™.

Dodawanie profilu VPN
Przed dodaniem profilu VPN należy ustawić blokadę ekranu dla urządzenia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > VPN>  .

3.   Wprowadź informacje w polach na ekranie. Jeśli nie posiadasz informacji o sieci, skontaktuj się z administratorem.

4.   Dotknij pozycji ZAPISZ.

Nawiązywanie połączenia z siecią VPN
Aby połączyć się z siecią VPN, należy wcześniej dodać na urządzeniu profil wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
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2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > VPN.

3.   Dotknij żądanego profilu VPN.

4.   Wprowadź dane logowania, a następnie zaznacz pole wyboru Zapisz informacje o koncie, aby włączyć automatyczne 
nawiązywanie połączenia.

5.   Dotknij pozycji POŁĄCZ.

Aby rozłączyć połączenie z siecią VPN, na ekranie VPN dotknij profilu, przy użyciu którego połączenie zostało nawiązane. 
Dotknij opcji ROZŁĄCZ.

Automatyczne łączenie z siecią VPN
Aby automatycznie połączyć się z siecią VPN, sieć ta musi obsługiwać tryb Zawsze przez sieć VPN.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > VPN.

3.   Dotknij kolejno opcji  > Funkcja VPN zawsze wł.

4.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby funkcja VPN nie była stale włączona, w jej menu dotknij kolejno opcji  > Funkcja VPN zawsze wł. > Brak > OK.

Zmiana lub usuwanie profilu VPN
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > VPN.

3.   Obok profilu VPN, którego ustawienia mają być zmienione lub usunięte, dotknij pozycji .

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Zmień informacje, a następnie dotknij pozycji ZAPISZ.
•	 Dotknij opcji ZAPOMNIJ.

Komunikaty transmisji alarmowych
W zależności od regionu, dostawcy usług oraz sieci bezprzewodowej, możesz otrzymywać wiadomości tekstowe (SMS lub 
MMS) o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa w okolicy. Przykładowo możesz otrzymywać wiadomości z informacjami o 
trudnych warunkach pogodowych, zagubionym dziecku bądź sytuacjach zagrożenia w kraju. Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać u dostawcy usług lub administratora.

Zmiana ustawień komunikatów transmisji alarmowych
W zależności od regionu niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji > Dźwięk > Komunikaty transmisji alarmowych.
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3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby włączyć powiadomienia o komunikatach transmisji alarmowych, dotknij pozycji Przypomnienie o alarmie, 

a następnie dotknij pozycji żądanej częstotliwości wyświetlania przypomnień.
•	 Wibracje po odebraniu komunikatu transmisji alarmowej można wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru 

Wibracje.
•	 Aby wyłączyć otrzymywanie komunikatów transmisji alarmowych, usuń zaznaczenie pól wyboru Pokazuj ekstremalne 

zagrożenia, Pokazuj poważne zagrożenia oraz Pokazuj alerty AMBER.

Wykorzystanie transmisji danych
Wykorzystanie transmisji danych oznacza ilość danych wysłanych i pobranych przez urządzenie przez połączenie z siecią 
bezprzewodową. Jeśli udostępniasz swoje urządzenie innym, możesz kontrolować ilość danych wykorzystanych przez 
właściciela urządzenia, gościa oraz jakichkolwiek profili użytkowników na urządzeniu. Tylko właściciel urządzenia może 
zmieniać ustawienia dotyczące wykorzystania transmisji danych.

Przekroczenie limitu użycia danych dostępnego w ramach planu taryfowego może spowodować naliczenie dodatkowych opłat 
przez dostawcę usług. Więcej informacji na temat limitu danych znajduje się w planie taryfowym usług bezprzewodowych.

Monitorowanie bezprzewodowego wykorzystania transmisji danych
Wykorzystanie transmisji danych można sprawdzić w podziale na typ sieci bezprzewodowej, okres lub aplikację bądź 
ogólnie.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych.

3.   Aby sprawdzić wykorzystanie transmisji danych w sieci Wi-Fi, dotknij opcji Wykorzystanie transmisji danych w sieci 
Wi-Fi.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby sprawdzić wykorzystanie transmisji danych w trakcie bieżącego cyklu, wyświetl wartość obok okresu.
•	 Użycie danych przez aplikację można sprawdzić, wyświetlając wartość obok nazwy danej aplikacji.
•	 Aby sprawdzić użycie danych na profilu użytkownika utworzonym na urządzeniu, dotknij żądanego profilu 

użytkownika.
•	 Aby sprawdzić, ile danych wykorzystano w okresie innym niż bieżący, dotknij daty ( ).

Wskazówka: Można zamknąć niektóre aplikacje, aby obniżyć wykorzystanie transmisji danych.

Zmiana w przypadku otrzymania powiadomienia o wykorzystaniu danych
Plan taryfowy usług bezprzewodowych musi obejmować usługi danych.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych.

3.   W razie potrzeby włącz przełącznik Dane w sieci komórkowej.

4.   Aby sprawdzić wykorzystanie transmisji danych w sieci komórkowej, dotknij opcji Wykorzystanie transmisji danych w 
sieci komórkowej.
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Ustawianie limitu wykorzystania danych
Można ustawić limit ilości danych, które można wykorzystać na urządzeniu, gdy jest ono połączone z siecią komórkową. Po 
osiągnięciu tego limitu przez urządzenie może ono wyłączyć usługi danych i wysłać powiadomienie. Usługi i aplikacje na 
urządzeniu mogą nie działać prawidłowo, jeżeli usługi danych są wyłączone.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych.

3.   W razie potrzeby włącz przełącznik Dane w sieci komórkowej.

4.   Wybierz kolejno opcje Cykl fakturowania > Ustaw limit danych i włącz funkcję przełącznikiem, a następnie dotknij 
przycisku OK.

5.    Dotknij opcji Limit danych, wprowadź wielkość limitu i dotknij opcji USTAW.

Zakończenie przesyłania danych w tle przez sieć komórkową
Aby ograniczyć ilość danych wykorzystywanych przez urządzenie podłączone do sieci komórkowej, można uniemożliwić 
aplikacjom i usługom wysyłanie danych, gdy nie korzystasz aktywnie z aplikacji bądź usługi. W przypadku ograniczenia 
przesyłania danych w tle, aplikacje i usługi mogą nie działać prawidłowo, chyba że urządzenie połączy się z siecią Wi-Fi.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych.

3.   Dotknij opcji Oszczędzanie danych, a następnie użyj przełącznika do aktywacji.

Wyłączanie przesyłu danych w niektórych sieciach Wi-Fi
Można uniemożliwić aplikacjom i usługom wysyłanie danych w tle oraz uniemożliwić pobieranie dużych plików, gdy 
urządzenie jest połączone z wybranymi sieciami Wi-Fi.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Sieć i Internet > Wykorzystanie transmisji danych > Ograniczenia sieci.

3.   Dotknij nazwy sieci.

Rozwiązywanie problemów: Temperatura urządzenia
Niektóre poniższe sposoby eksploatacji mogą podnieść temperaturę urządzenia:

•	 Nieprzerwane przesyłanie danych bezprzewodowych, np. pobieranie aktualizacji aplikacji przez sieć Wi-Fi, tethering czy 
tryb mobilnego punktu dostępu.

•	 Długie rozmowy, gry, przeglądanie stron internetowych lub korzystanie ze złożonych aplikacji.

Wzrost temperatury to standardowy objaw znacznego obciążenia procesora przerabianiem danych. Zakończenie 
dowolnego z powyższych działań spowoduje ponowny spadek temperatury.
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Bateria i zasilanie

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii i informacji 
o użyciu
Można zobaczyć, które aplikacje i funkcje zużywają najwięcej energii oraz jaki jest aktualny stan baterii.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bateria.

Ładowanie baterii urządzenia
OSTRZEŻENIE: Użyj akcesorium do ładowania dostarczonego z urządzeniem lub ładowarki specjalnie zatwierdzonej 
przez firmę BlackBerry do stosowania z urządzeniem. Inne ładowarki mogą nie zapewniać odpowiedniej mocy, a także 
spowodować uszkodzenie urządzenia.

1.   Podłącz kabel do złącza urządzenia.

2.   Ładowarkę podłącz do gniazda elektrycznego.

Ładowanie baterii
Urządzenie wyposażone jest w akumulator litowo-jonowy. Aby maksymalnie przedłużyć żywotność tego typu akumulatora, 
w miarę możliwości należy wykonywać następujące czynności:

•	 Unikaj korzystania z urządzenia podczas ładowania, aby przyspieszyć ładowanie.

•	 Nie zostawiaj urządzenia z podłączoną ładowarką po uzyskaniu pełnego naładowania baterii.

•	 Unikaj ładowania, używania lub przechowywania urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, 
na przykład na desce rozdzielczej samochodu.

•	 Unikaj pozostawiania na dłuższy czas wyłączonego urządzenia z niskim poziomem naładowania baterii. Jeżeli 
urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy okres, naładuj baterię częściowo i umieść urządzenie w chłodnym 
i suchym miejscu.

Bateria i ikony ładowania
Ikony poziomu naładowania baterii są wyświetlane w górnej części ekranu.

Ustawienia
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Ikona Opis

Ładowanie baterii w toku.

Bateria jest w pełni naładowana, a urządzenie nadal podłączone do źródła zasilania. 

Wyczerpuje się energia baterii.

Tryb oszczędzania baterii jest łączony lub można go włączyć z poziomu listy powiadomień.

Poziom energii baterii wynosi 5% lub mniej. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie 
może zostać wyłączone. Zapisz wprowadzone zmiany i naładuj urządzenie.

Wystąpił problem z baterią. Może być niezbędna jej wymiana.

Informacje o wskaźniku baterii
Kiedy urządzenie jest włączone, wskaźnik baterii widoczny jest jako pasek określonego koloru wyświetlany w prawym rogu 
ekranu. W miarę ładowania urządzenia pasek wydłuża się i zmienia kolor z czerwonego na żółty, a następnie na zielony.

Gdy urządzenie jest podłączone do ładowania, wyświetlony zostanie wskaźnik poziomu naładowania baterii wyrażonego w 
procentach.

Aby nie przeszkadzać, wskaźnik automatycznie znika w ciemności lub gdy poziom naładowania baterii osiągnie poziom 
100%. Po włączeniu ekranu wskaźnik automatycznie znika po ośmiu sekundach.

Wyłączanie wskaźnika baterii
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz.

3.   Dotknij pozycji Wskaźnik baterii, a następnie wybierz opcję Wył..

W jaki sposób wydłużyć czas pracy baterii?
Aby oszczędzać energię baterii, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używane, a aplikacje, 
których nie używasz, regularnie przechodzą w tryb gotowości.

Jeżeli bateria nadal wyczerpuje się szybciej, niż oczekujemy, można zmienić niektóre ustawienia urządzenia, aby wydłużyć 
czas pracy baterii. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij opcji , a następnie zmień jedno z następujących 
ustawień:
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Zamknij nieużywane połączenia sieciowe.
Jeżeli urządzenie znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, możesz wyłączyć sieć mobilną lub połączenia Wi-Fi, 
aby urządzenie nie szukało cały czas sygnału sieci bezprzewodowej.

W ustawieniach urządzenia wykonaj jedną z następujących czynności:

•	 Aby wyłączyć wszystkie połączenia, dotknij opcji Sieć i Internet. Włącz przełącznikiem Tryb samolotowy.

•	 Aby wyłączyć jedynie funkcję Wi-Fi, dotknij opcji Sieć i Internet, a następnie wyłącz funkcję Wi-Fi przełącznikiem.

Usuwanie zapisanych sieci Wi-Fi
1.   W ustawieniach urządzenia dotknij kolejno opcji Sieć i Internet > Wi-Fi.

2.   Dotknij sieci Wi-Fi, a następnie opcji ZAPOMNIJ.

Skróć czas, po jakim urządzenie przechodzi w stan uśpienia
1.   W ustawieniach urządzenia dotknij opcji Wyświetlacz.

2.   Dotknij opcji Uśpienie, a następnie opcji 15 sekund lub 30 sekund.

Przyciemnianie ekranu
1.   W ustawieniach urządzenia dotknij kolejno opcji Wyświetlacz > Poziom jasności.

2.   Przesuń suwak w lewo.

Zmniejsz głośność
1.   W ustawieniach urządzenia dotknij opcji Dźwięk.

2.   Przesuń w lewo jeden z suwaków: Głośność multimediów, Głośność alarmu, Głośność dzwonka lub Głośność 
powiadomienia.

Wyłącz opcję potwierdzenia naciśnięcia klawisza
1.   W ustawieniach urządzenia dotknij kolejno opcji System > Język i wprowadzanie > Ustawienia klawiatury > Klawiatura 

BlackBerry > Potwierdzenie naciśnięcia klawisza.

2.  Wyłącz przełącznik Wibracje i Dźwięk.

Włącz oszczędzanie baterii
Jeśli urządzenie ma niską energię baterii, można włączyć tryb oszczędzania baterii, aby ograniczyć funkcję, które zużywają 
większość energii, takie jak wibracje, usługi lokalizacyjne i usługi transmisji danych. Tryb oszczędzania baterii można 
uruchamiać automatycznie, kiedy naładowanie baterii osiąga określony poziom procentowy.

Uwaga: Po włączeniu trybu oszczędzania baterii niektóre aplikacje i usługi wiadomości, które wykorzystują funkcje 
synchronizacji, mogą nie być aktualizowane do momentu ich otwarcia.
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1.   W ustawieniach urządzenia dotknij kolejno opcji Bateria > Oszczędzanie baterii.

2.   Włącz przełącznik.

3.   Aby włączyć automatycznie oszczędzanie baterii przy niskiej energii baterii urządzenie, dotknij Włącz automatycznie. 
Dotknij żądanego poziomu Procentowego.

Włączanie optymalizacji baterii
Domyślnie optymalizacja baterii jest włączona dla większości aplikacji i funkcji. Jeśli optymalizacja baterii dla aplikacji 
została wyłączona, można chcieć ją ponownie włączyć przynajmniej do momentu możliwości naładowania urządzenia.

1.   W ustawieniach urządzenia dotknij kolejno opcji Bateria >  > Optymalizacja baterii.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Wszystkie aplikacje.

3.    Dotknij żądanej aplikacji.

4.   Wybierz opcję Optymalizuj, a następnie GOTOWE.

Bezpieczeństwo urządzenia i baterii
Należy używać wyłącznie baterii zalecanych przez firmę BlackBerry i przeznaczonych do używania w danym modelu 
urządzenia firmy BlackBerry. Stosowanie akumulatorów innego typu może stanowić naruszenie warunków gwarancji 
urządzenia.

OSTRZEŻENIE: W wypadku wymiany akumulatora na model niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Nie wolno 
samodzielnie podejmować próby wymiany niewymiennych baterii. Naprawą urządzenia lub wymianą jego baterii może 
zajmować się jedynie wykwalifikowany personel serwisowy.

Utylizacja urządzenia i baterii
Urządzenie i baterię należy poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno utylizować urządzenia ani 
baterii poprzez wrzucenie do ognia. Urządzenia ani baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. 

Wyświetlanie informacji dotyczących bezpieczeństwa, gwarancji i 
poufności urządzenia
Poświęć chwilę na przeczytanie umowy licencyjnej, ograniczonej gwarancji, informacji dotyczących bezpieczeństwa 
i zasad zachowania poufności informacji dotyczących urządzenia. Te dokumenty są dostępne na ekranie ustawień 
urządzenia. Zawierają one ważne informacje dotyczące warunków użytkowania, baterii, inne ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i informacje dotyczące ochrony gwarancyjnej.

Aby wyświetlić politykę prywatności firmy BlackBerry, urządzenie musi mieć połączenie z Internetem.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Informacje o telefonie > Informacje prawne > BlackBerry.
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Wyświetlacz

Zmiana tapety
Dodaj ulubione zdjęcie do ekranu głównego urządzenia.

1.   W aplikacji Zdjęcia dotknij zdjęcia.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Ustaw jako > Tapeta.

3.   Rozsuń lub zsuń palce, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

4.   Dotknij pozycji Ustaw tapetę.

Wskazówka: Aby zmienić tapetę, dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie dotknij opcji 
TAPETA. Aby użyć zdjęcia jako tapety, dotknij pozycji Wybierz obraz, a następnie dotknij zdjęcia.

Wykonywanie zrzutów ekranu
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zmniejszania głośności i przycisk wł./wył. zasilania.

Zrzuty ekranu zapisywane są w menu Zdjęcia > Zrzuty ekranu.

Zmiana jasności ekranu
1.   Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.   Przeciągnij pozycję  w lewo lub w prawo. lub

3.    Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz > Poziom jasności, a następnie przeciągnij pozycję  w lewo lub w prawo.

Zmiana rozmiaru czcionki
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz > Rozmiar czcionki.

3.   Dotknij rozmiaru tekstu, którego chcesz użyć.

Zmiana języka wyświetlania
Język wyświetlania to język wybrany podczas wstępnej konfiguracji urządzenia. W tym języku wyświetlany jest tekst 
na ekranie głównym, w aplikacji BlackBerry Hub oraz w obsługiwanych aplikacjach.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Język i wprowadzanie > Język.
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3.   Dotknij opcji Dodaj język, aby wybrać preferowany język.

4.    Dotknij pozycji  i przesuń do góry listy.

Włączanie lub wyłączanie obracania ekranu
Można określić, czy ekran ma być obracany po zmianie orientacji urządzenia.

1.   Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.   Dotknij pozycji  lub .

Uwaga: Jeśli nie widzisz ikon obrotu, dotknij kolejno opcji  > Dostępność i przełącznikiem włącz funkcję Automatyczny 
obrót ekranu.

Ustawianie czasu przełączenia w tryb uśpienia
Istnieje możliwość określenia okresu bezczynności urządzenia, po którym aktywowany zostanie tryb uśpienia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz > Uśpienie.

3.   Dotknij żądanego czasu.

Dwukrotnie dotknij, aby wybudzić
Jeżeli ta funkcja jest włączona, możesz dwukrotnie dotknąć ekranu, aby wznowić pracę, lub dwukrotnie dotknąć pustego 
obszaru na ekranie głównym, aby wyłączyć ekran.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz.

3.   Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, dotknij przełącznika opcji Dotknij, aby wybudzić.

Przesyłanie ekranu
Dzięki usłudze Chromecast™ lub funkcji Wi-Fi CERTIFIED Miracast możesz wyświetlać zawartość ekranu urządzenia na 
telewizorze. Dzięki usłudze Chromecast™ można również wyświetlać takie treści jak programy telewizyjne, filmu, gry i strony 
internetowe z obsługiwanych aplikacji.

Dowiedz się więcej o usłudze Chromecast.

Dowiedz się więcej o certyfikacie Wi-Fi CERTIFIED Miracast.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Połączone urządzenia > Przesyłaj.

3.   Jeśli jest to konieczne, dotknij opcji  i zaznacz pole wyboru Wyświetlacz bezprzewodowy.
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4.   Dotknij urządzenia, na którym ekran ma być udostępniany.

Wskazówka: Po skonfigurowaniu urządzeń, na których ekran ma być udostępniany, można uzyskiwać do nich dostęp 
z menu Szybkie ustawienia, dotykając ikony  .

Aby przerwać przesyłanie ekranu, dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem). Dotknij 
ikony , a następnie dotknij ikony urządzenia, które przesyłasz, i dotknij przycisku Rozłącz.

Rozszerzony wyświetlacz
Kablem USB Typ C (Display Hub) lub USB Typ C (HDMI) podłącz urządzenie do urządzenia o większym ekranie. Możesz 
odtwarzać zawartość wideo lub udostępnić ekran.

Tapety losowo
Tapety losowo to nowy interfejs, który można dodać do ekranu blokady. To nowy projekt układu ekranu blokady z zupełnie 
nowym katalogiem tapet rozszerzonych.

1.    Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.    Dotknij kolejno opcji  > Wyświetlacz > Tapety losowo.

3.    Użyj przełącznika Wł./wył.

4.    Dotknij opcji Kategorie, a następnie zaznacz przynajmniej jeden obraz jako tapetę ekranu blokady.

Na ekranie blokady dotknij opcji  , aby móc wykonać poniższe czynności:

1.    Dotknij opcji , aby dodać bieżącą tapetę do ulubionych. Dzięki temu będzie częściej pojawiała się na ekranie blokady.

2.    Dotknij opcji , aby przypiąć bieżącą tapetę.

3.    Dotknij opcji , aby natychmiast zatrzymać tapetę, której nie lubisz. 

Korzystanie z urządzenia jako latarki
1.   Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.   Dotknij pozycji .

3.   Aby wyłączyć latarkę, dotknij opcji .

Ustawienia
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Przycisk Convenience

Dostosowywanie klawisza Convenience
Urządzenie może wykonać aż 3 konkretne działania po naciśnięciu klawisza Convenience (krótki klawisz po prawej stronie 
urządzenia). Przykładowo może między innymi szybko wybrać numer jednego z ulubionych kontaktów, otworzyć aplikację 
lub włączyć latarkę.

1.   Aby przypisać działanie do klawisza, przesuń w dół od góry ekranu i dotknij kolejno opcji  > Skróty i gesty > Klawisz 
Convenience.

2.   Dotknij opcję Dodaj nowy skrót, a następnie przypisz działanie. Po przydzieleniu skrótów naciśnij klawisz Convenience, 
aby wyświetlić maks. 3 skróty.

3.   Aby usunąć skróty, dotknij działanie, a następnie dotknij opcji WYCZYŚĆ.

Profile zaawansowane klawisza Convenience
Profil samochodu
Naciśnij klawisz Convenience, aby wyświetlić poniższe skróty automatycznie po połączeniu ze specjalną funkcją Bluetooth.

1.  Dotknij opcji Profil samochodu.

2.  Włącz przełącznikiem profil samochodu.

3.  Dotknij opcji  po prawej stronie pozycji Ustaw interfejs Bluetooth samochodu.

4.    Dotknij opcji , aby dodać połączenia Bluetooth.

Profil spotkań
Naciśnij klawisz Convenience, aby wyświetlić poniższe skróty automatycznie podczas spotkań.

1.  Dotknij opcji Profil spotkania.

2.  Włącz przełącznikiem profil spotkania.

Profil domu
Naciśnij klawisz Convenience, aby wyświetlić poniższe skróty automatycznie po połączeniu z konkretną siecią Wi-Fi.

1.  Dotknij opcji Profil domowy.

2.  Włącz przełącznikiem profil domowy.

3.  Dotknij opcji  po prawej stronie pozycji Ustaw domową sieć Wi-Fi.

4.    Dotknij opcji , aby dodać połączenia Wi-Fi.

Ustawienia
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Konta
Zarządzanie kontami

Dodawanie konta
Do urządzenia można dodać konta takie jak konto e-mail Microsoft Exchange lub Yahoo!.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta > Dodaj konto.

3.   Dotknij pozycji zawierającej typ konta, które ma być dodane.

4.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli do urządzenia dodano konto e-mail, możliwe jest wysyłanie oraz odpowiadanie na wiadomości za pomocą aplikacji 
BlackBerry Hub. Aby dodać konto e-mail w aplikacji BlackBerry Hub, przejdź do menu aplikacji BlackBerry Hub, dotknij 
opcji  i kliknij symbol  znajdujący się po prawej stronie pozycji „Konta”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.

Zmiana ustawień konta
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta.

3.   Dotknij pozycji żądanego typu konta i w razie potrzeby dotknij pozycji tego konta.

4.   Wprowadź zmiany.

Uwaga: Aby zatrzymać synchronizowanie informacji ze wszystkimi kontami (np. w celu wydłużenia czasu pracy baterii), na 
ekranie Użytkownicy i konta wyłącz przełącznikiem funkcję Automatycznie synchronizuj dane.

Usuwanie konta
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta.

3.   Dotknij pozycji zawierającej typ konta, które ma być usunięte, i w razie potrzeby dotknij pozycji tego konta.

4.   Dotknij opcji USUŃ KONTO.

Ustawienia
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Ułatwienia dostępu

Informacje o funkcjach ułatwień dostępu w urządzeniu
Urządzenie jest wyposażone w wiele sprawdzonych ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych. 

Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć na stronie Android Accessibility — Pomoc.

•	 Ustawienia powiększania umożliwiają zbliżanie i oddalanie w celu zwiększenia lub zmniejszenia rozmiaru wyświetlanych 
treści.

•	 Funkcja Google™ TalkBack umożliwia odczytywanie informacji wizualnych wyświetlonych na ekranie.

•	 Funkcja Switch Access umożliwia nawigację po ekranach urządzenia za pomocą zewnętrznych przełączników.

•	 Dzięki funkcji BrailleBack dostępna jest obsługa alfabetu Braille'a.

•	 Rozmiar czcionki umożliwia wybór małego, średniego, dużego i ogromnego rozmiaru tekstu.

•	 Technologia czytnika ekranu pozwala na wybranie preferowanej aplikacji do przetwarzania tekstu na mowę (w 
przypadku pobrania alternatywnej aplikacji ze sklepu Google Play™).

•	 Asystent głosowy Google Now™ umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytania, rekomendacji, a także pozwala wykonywać 
różne działania.

•	  Funkcja dyktowania umożliwia dyktowanie tekstu zamiast pisania.

•	 Treści multimedialne z wgranymi lub oddzielnymi napisami. Dostosuj ustawienia napisów, zmieniając ich rozmiar, kolor, 
przezroczystość lub czcionkę.

•	 Funkcje wyświetlania, takie jak inwersja i korekcja kolorów, są stosowane we wszystkich aplikacjach.

•	 Funkcja opóźnienia czasu dotknięcia i przytrzymania umożliwia wydłużenie czasu reakcji na dotyk wyświetlacza.

•	 Klawiatury zewnętrzne są obsługiwane.

•	 Dostępna jest możliwość wypowiadania hasła.

•	  Dostępny jest skrót do ustawień dostępności, aby szybko można było je zmienić.

•	 Obsługa dalekopisu (TTY) umożliwia połączenie z urządzeniem TTY w celu wykonywania i odbierania połączeń z 
urządzeń TTY. 

•	 Obsługa aparatów słuchowych jest funkcją dostępną w niektórych modelach smartfonów firmy BlackBerry.

•	 Klawiatura BlackBerry ułatwia pisanie dzięki automatycznej korekcie na podstawie kontekstu, funkcji odgadywania 
słów oraz spersonalizowanemu uczeniu się sposobu pisania.

•	 Jeżeli urządzenie ma klawiaturę fizyczną, skróty klawiaturowe oraz szybkie wybieranie umożliwiają przypisanie działań 
i numerów telefonu do konkretnych klawiszy.

•	 W przypadku korzystania z funkcji PRIV można używać dotykowej klawiatury ekranowej lub klawiatury wysuwanej z 
przyciskami wyczuwalnymi pod placami.

•	 Alarmy i powiadomienia można dostosowywać i wybrać dźwięk, wibracje, alarm wyświetlany na ekranie oraz wskaźnik 
LED.

Ustawienia
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•	 Dostępny jest wbudowany głośnik trybu głośnomówiącego, ale urządzenie można również podłączyć do zestawu 
głośnomówiącego lub zestawu Bluetooth.

Zmiana ustawień ułatwień dostępu
Można włączać lub wyłączać ustawienia ułatwień dostępu, takie jak funkcja Google™ TalkBack, podpisy, opóźnienie czasu 
dotknięcia i przytrzymania oraz odwrócenie kolorów.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Dostępność.

3.   Ustaw przełączniki opcji ułatwień dostępu.

Włączanie trybu aparatu słuchowego
Tryb aparatu słuchowego ma na celu poprawę zgodności urządzenia z aparatem słuchowym wyposażonym w cewkę 
telefoniczną. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez wybrane modele urządzenia firmy BlackBerry.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Dostępność.

3.    Wybierz kolejno opcje Wybierz, aby mówić > Wł./wył. i użyj przełącznika.

Włączenie obsługi trybu TTY
Obsługa trybu TTY umożliwia połączenie urządzenia z zewnętrznym urządzeniem TTY, służącym do przekształcania 
odbieranych połączeń na tekst. 

Urządzenie TTY, które ma być połączone z urządzeniem firmy BlackBerry, musi działać z szybkością 45,45 b/s. Jeżeli 
urządzenie TTY jest wyposażone w gniazdo słuchawkowe o średnicy 2,5 mm, w celu podłączenia urządzenia TTY do swojego 
urządzenia należy użyć adaptera. Końcówka adaptera podłączanego do urządzenia TTY musi być męskim wtykiem 2,5 mm 
(3-biegunowy, mono), a końcówka podłączana do urządzenia firmy BlackBerry — męskim wtykiem 3,5 mm (4-biegunowy, 
stereo).

1.   Połącz urządzenie TTY ze swoim urządzeniem według instrukcji dołączonej do urządzenia TTY.

2.   W aplikacji Telefon w prawym górnym rogu ekranu dotknij opcji .

3.   Dotknij pozycji Ustawienia > Dostępność > Tryb TTY. 

4.   Wybierz jeden z następujących trybów TTY: 
•	 Aby wyłączyć wszystkie ustawienia TTY, dotknij pozycji TTY wyłączony.
•	 Aby włączyć wszystkie ustawienia TTY, dotknij pozycji TTY pełny.
•	 Tryb TTY Hearing Carry Over można włączyć, dotykając pozycji TTY HCO.
•	 Tryb TTY Voice Carry Over można włączyć, dotykając pozycji TTY VCO.

Ustawienia
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Użytkownicy

Użytkownicy — informacje
Funkcja użytkownicy umożliwia współużytkowanie urządzenia z innymi osobami przy zachowaniu poufności prywatnych lub 
służbowych danych. Na przykład użytkownicy dodawani do urządzenia nie mogą uzyskać dostępu do informacji właściciela, 
np. poczty e-mail, kontaktów, zdjęć, aplikacji i innych elementów. Domyślnie na urządzeniu skonfigurowane jest konto 
właściciela urządzenia i gościa. Można też dodawać profile nowych użytkowników.

Aby zapewnić większą prywatność, każdy użytkownik powinien ustawić własną blokadę ekranu. Blokada ekranu 
uniemożliwia innym użytkownikom uzyskanie dostępu do informacji na profilach innych użytkowników.

Na wszystkich profilach użytkowników wykorzystywane są te same dane połączenia bezprzewodowego skonfigurowane 
na urządzeniu. Wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika w ustawieniach urządzenia, takich jak połączenia 
sieciowe Wi-Fi, są dostępne lub stosowane do wszystkich użytkowników urządzenia.

Wszyscy użytkownicy mogą instalować aktualizacje aplikacji dla dowolnego użytkownika urządzenia.

Ty (właściciel/właścicielka)
Osoba, która konfiguruje urządzenie po raz pierwszy, jest nazywana właścicielem urządzenia. Poza właścicielem urządzenia 
i kontem gościa na urządzeniu można dodać maksymalnie trzech użytkowników. Można określić, czy goście lub użytkownicy 
mogą nawiązywać połączenia telefoniczne i wysyłać wiadomości tekstowe. Możliwe jest również kontrolowanie dodawania 
i uzyskiwania dostępu do innego użytkownika z poziomu ekranu blokady. Właściciel może też instalować aktualizacje 
aplikacji dla wszystkich użytkowników urządzenia, odinstalowywać aplikacje z profilu użytkownika i usuwać użytkowników 
z urządzenia.

Gość
Profilu gościa można używać w przypadku pożyczenia komuś urządzenia. Jeżeli jakiś użytkownik korzysta z profilu gościa, 
na urządzeniu tworzona jest osobna przestrzeń. Można jej używać do pobierania aplikacji, robienia zdjęć i korzystania 
z innych funkcji urządzenia. Aplikacje zainstalowane przez gościa i zapisane przez niego dane są dostępne tylko z profilu 
gościa. Usunięcie profilu gościa powoduje trwałe usunięcie aplikacji i danych w profilu gościa na urządzeniu.

Właściciel urządzenia może zdecydować, czy gość będzie miał możliwość wykonywania i odbierania połączeń.

Użytkownik
Profil gościa przydaje się, jeżeli urządzenie jest udostępniane komuś innemu sporadycznie. Dla osób, które często 
korzystają z urządzenia, można utworzyć profil użytkownika. Każdy profil użytkownika ma własną przestrzeń na urządzeniu. 
Użytkownik może w niej korzystać z funkcji urządzenia i dostosowywać ją do swoich preferencji. Można na przykład 
utworzyć profil użytkownika „dzieci”, na którym zainstalowane są aplikacje dla dzieci. Kiedy dziecko chce skorzystać 
z urządzenia, można przełączyć je na profil użytkownika „dzieci”. Dzięki temu nie trzeba się martwić o to, że dziecko 
przypadkowo usunie jakieś aplikacje lub dane albo je zmieni. Aplikacje zainstalowane przez użytkownika i zapisane przez 
niego dane są dostępne tylko z profilu danego użytkownika.

Właściciel urządzenia może zdecydować, czy użytkownik będzie miał możliwość wykonywania i odbierania połączeń oraz 
czy może wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS).

Ustawienia
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Dodawanie użytkowników
Każdy profil użytkownika ma własną przestrzeń na urządzeniu do dyspozycji użytkownika i z możliwością jej dostosowania 
do własnych preferencji. Można na przykład dodać konto Google™ lub pobierać aplikacje, tapety i muzykę bez wyświetlania 
informacji o koncie, aplikacji i danych właściciela urządzenia ani innych użytkowników.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Dodaj użytkownika.

3.   Dotknij przycisku OK.

4.   Dotknij pozycji SKONFIGURUJ.

5.   W razie potrzeby, aby wybudzić urządzenie, przesuń w górę od dołu ekranu.

6.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przełączanie użytkowników
1.   Dwoma palcami wykonaj ruch z góry na dół (lub dwukrotnie jednym palcem).

2.   Dotknij ikony użytkownika  .

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 dotknij nazwy żądanego użytkownika
•	 dotknij gościa

Zezwalanie na dostęp do profilów gościa 
i użytkowników, gdy urządzenie jest zablokowane
Goście i użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich profilów z poziomu ekranu blokady, jeżeli taka funkcja zostanie 
włączona na urządzeniu. Funkcja ta pozwala również na dodawanie użytkowników z poziomu ekranu blokady bez potrzeby 
odblokowywania ekranu.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Preferencje ekranu blokady.

3.   W razie potrzeby wprowadź aktualne hasło, kod PIN lub wzór.

4.   Ustaw przełącznik Dodawanie użytkowników na ekranie blokady w pozycji wł.

Ustawienia
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Zezwalanie użytkownikom na wykonywanie rozmów 
i wysyłanie wiadomości tekstowych
Dzięki profilowi gościa lub użytkownika można określić, czy goście lub użytkownicy mogą nawiązywać lub odbierać 
połączenia. Możliwe jest też określenie, czy użytkownik może wysyłać lub odbierać wiadomości tekstowe (SMS).

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta > Użytkownicy.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Obok profilu gościa dotknij opcji . Dotknij przełącznika Włącz rozmowy telefoniczne.
•	 Obok profilu użytkownika dotknij opcji . Dotknij przełącznika Włącz rozmowy telefoniczne i SMS-y.

Usuwanie użytkownika lub gościa
Usunięcie użytkownika z urządzenia wiąże się z trwałym wyczyszczeniem przestrzeni użytkownika oraz zapisanych w niej 
wszystkich aplikacji i danych. Użytkownik zostanie też usunięty z listy użytkowników. Usunięcie konta gościa powoduje 
tylko trwałe wyczyszczenie wszystkich aplikacji i danych w przestrzeni gościa. Profil gościa nie jest usuwany z urządzenia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta > Użytkownicy.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Obok użytkownika, który ma być usunięty, dotknij kolejno opcji  > Usuń użytkownika > USUŃ.
•	 Dotknij Gość. W razie potrzeby dotknij opcji TAK, KONTYNUUJ. Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. 

Dotknij kolejno opcji  > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Usuń gościa > USUŃ.

Goście lub użytkownicy mogą usuwać aplikacje i dane z przestrzeni profilu gościa lub użytkownika. Gość może dotknąć 
kolejno opcji  > Usuń gościa z urządzenia. Użytkownik może dotknąć kolejno opcji  > Usuń <nazwa użytkownika> z 
urządzenia.

Kopia i kasowanie danych

Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych 
urządzenia
Poszczególne metody tworzenia kopii zapasowych danych przechowanych na urządzeniu umożliwiają kopiowanie różnych 
typów danych. Rozważ użycie kombinacji tych metod, aby utworzyć kopię zapasową swoich danych.

Ustawienia
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Sposób tworzenia kopii zapasowej Opis

Usługa tworzenia kopii zapasowej dla 
systemu Android™

Aplikacja Android™ Backup Service umożliwia tworzenie kopii zapasowych 
danych na koncie Google™. W razie nieoczekiwanej konieczności 
wymiany urządzenia (np. urządzenie zostanie uszkodzone, zagubione 
lub skradzione) można przywrócić dane na urządzeniu, uruchamiając 
aplikację Android™.
Kopia zapasowa na koncie Google™ może zawierać następujące typy 
danych:
•	 Ustawienia aplikacji Kalendarz Google™
•	 Sieci Wi-Fi i hasła
•	 Tapety ekranu głównego
•	 Ustawienia aplikacji Gmail™
•	 Aplikacje zainstalowane za pośrednictwem sklepu Google Play™
•	 Ustawienia wyświetlacza
•	 Ustawienia języka i wprowadzania
•	 Ustawienia daty i godziny
•	 Ustawienia i dane aplikacji innych firm (zależy od aplikacji)

Przesyłanie plików na komputer Urządzenie można połączyć z komputerem za pośrednictwem kabla USB. 
Dzięki temu można przeglądać pliki urządzenia w menedżerze plików 
komputera i kopiować pliki (takie jak obrazy i dokumenty) na komputer. 
To proces ręczny. Firma BlackBerry nie zapewnia oprogramowania 
komputerowego zgodnego z urządzeniami z systemem Android™. 

Używanie usług kopii zapasowych innych 
firm

Sklep Google Play™ oferuje wiele aplikacji umożliwiających obsługę kopii 
zapasowych. Firma BlackBerry nie może zagwarantować bezpieczeństwa 
ani solidności tych aplikacji, dlatego należy zachować ostrożność, 
rozważając użycie usług kopii zapasowych innych firm.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych za 
pomocą usługi Android™ Backup Service

Aktywacja aplikacji Android™ Backup Service
Po włączeniu usługi Android™ Backup Service co 24 godziny automatycznie tworzona jest kopia zapasowa danych, jeżeli 
urządzenie jest podłączone do zasilania, bezczynne i połączone z siecią Wi-Fi.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Kopia zapasowa.

Ustawienia
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3.   Ustaw przełącznik funkcji Utwórz kopię zapasową na Dysku Google w pozycji wł.

Po włączeniu usługi Android™ Backup Service przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia lub przełączenie na inne 
urządzenie z systemem Android™ spowoduje przywrócenie danych, gdy na tym urządzeniu zostanie dodane konto Google™ 
używane do tworzenia kopii zapasowej danych.

Zmiana konta Google™ używanego do tworzenia kopii zapasowej danych 
zapisanych na urządzeniu
Jeżeli masz więcej niż jedno konto Google™ lub planujesz założyć nowe konto Google™, możesz zmienić konto używane do 
tworzenia kopii zapasowej danych.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. 

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Kopia zapasowa > Konto.

3.   Dotknij konta. 

Jeżeli do urządzenia nie dodano jeszcze konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać konto.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Kopia zapasowa.

3.  Dotknij kolejno opcji Konta > Dodaj konto.

Automatyczne przywracanie danych aplikacji
Jeżeli aplikacja zostanie odinstalowana, a następnie zainstalowana ponownie, urządzenie może automatycznie przywrócić 
dane aplikacji, o ile aplikacja została zaznaczona w usłudze Android™ Backup Service. Dane aplikacji można przywracać, 
jeżeli na urządzeniu jest używane to samo konto Google™.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Kopia zapasowa.

3.   Ustaw przełącznik funkcji Utwórz kopię zapasową na Dysku Google w pozycji wł.

Sprawdzanie aplikacji uwzględnionych w kopiach zapasowych
Nie wszystkie aplikacje wykorzystują usługę Android™ Backup Service do tworzenia kopii zapasowych danych aplikacji. 
Można sprawdzić, które aplikacje są uwzględniane w kopiach zapasowych w usłudze Dysk Google™.

W aplikacji Dysk Google™ dotknij kolejno opcji  > Ustawienia > Zarządzanie kopiami zapasowymi.

Ustawienia
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Usuwanie danych zapisanych w urządzeniu za 
pomocą funkcji przywracania ustawień fabrycznych
Przed zmianą urządzenia na nowe lub przekazaniem obecnego urządzenia innej osobie należy usunąć z niego dane. 
Funkcja przywracania ustawień fabrycznych służy do trwałego usuwania wszystkich danych z urządzenia, tak aby nie 
można było ich odzyskać. Dotyczy to danych, takich jak konta poczty elektronicznej, pobrane aplikacje, pliki multimedialne, 
dokumenty, zakładki przeglądarek i ustawienia.

Ważne: Jeśli usuniemy dane z urządzenia w jakikolwiek inny sposób, na przykład dziesięciokrotnie wprowadzając 
nieprawidłowe hasło ekranu blokady, po ponownym uruchomieniu urządzenia nie będzie ono działało, dopóki nie 
wprowadzimy naszych uprawnień do konta Google™. Po przywróceniu ustawień fabrycznych wprowadzenie ustawień do 
naszego konta Google™ nie będzie konieczne.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > System > Resetuj opcje.

3.   Dotknij kolejno pozycji Przywracanie danych fabrycznych > RESETUJ TELEFON.

4.   W razie potrzeby wprowadź informacje do odblokowania ekranu.

5.   Po monicie dotknij opcji WYMAŻ WSZYSTKO.

Wyjście z trybu awaryjnego jest niemożliwe
Aby wyjść z trybu awaryjnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (po prawej stronie urządzenia). Dotknij opcji 
Uruchom ponownie.

Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aktualizacja oprogramowania urządzenia do najnowszej wersji pozwala poprawić stabilność urządzenia, jego funkcjonalność 
i bezpieczeństwo i użytkować tak, jak tego oczekiwaliśmy. 

Wykonaj jedną z następujących czynności:

1.   Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia po pojawieniu się powiadomienia, przesuń jednym palcem w dół z górnej 
części ekranu. W powiadomieniu o aktualizacji systemu dotknij pozycji Instaluj.

2.  Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia ręcznie:
•	 Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
•	 Dotknij kolejno opcji  > System > Aktualizacje systemu > ZNAJDŹ AKTUALIZACJĘ TERAZ. Jeżeli aktualizacja 

jest dostępna, dotknij pozycji Uruchom ponownie i instaluj.

Uwaga: Pobranie większych aktualizacji i ich zainstalowanie może zająć dużo czasu. Po zakończeniu może też być 
konieczne ponowne uruchomienie urządzenia. Aby zapobiec wystąpieniu problemów, podłącz urządzenie do źródła 
zasilania i stabilnej sieci Wi-Fi na czas trwania aktualizacji.

Ustawienia
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Zabezpieczenia
Blokady, hasła i ochrona danych
Dane zapisane w urządzeniu można chronić za pomocą kilku typów blokad, kodów PIN i funkcji bezpieczeństwa.

W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu pracy należy pamiętać, że w organizacji mogły zostać wprowadzone reguły 
bezpieczeństwa. Może być wymagana blokada urządzenia zabezpieczona hasłem lub może nie być możliwe korzystanie 
z funkcji Smart Lock.

Blokada ekranu
Blokada ekranu zapobiega odblokowaniu urządzenia i dostępowi do danych przez inne osoby. Podczas konfigurowania 
blokady ekranu użytkownik może określić, czy będzie ona potrzebna do włączenia urządzenia.

Niektóre funkcje zabezpieczające na urządzeniu, takie jak np. Smart Lock, wymagają ustawienia blokady ekranu przed 
przejściem do ustawień funkcji. 

Dostępne są różne typy blokad ekranu. Każdy typ zapewnia inny poziom zabezpieczeń.

•	 Hasło: hasło bezpieczeństwa może zawierać litery, cyfry i symbole. Hasło ma być silną blokadą ekranu, trudną do 
odgadnięcia dla innych.

•	 Kod PIN: kod PIN musi składać się przynajmniej z czterech cyfr. Im więcej cyfr w kodzie PIN, tym większe 
bezpieczeństwo blokady ekranu.

•	 Wzór: wzór to linia ciągła łącząca co najmniej cztery punkty na siatce. Odblokowanie urządzenia wymaga narysowania 
prawidłowego wzoru.

•	 Przesuń palcem: gest przesuwania umożliwia odblokowanie urządzenia.

Smart Lock
Funkcja Smart Lock umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby pozostawało odblokowane podczas 
połączenia z zaufanym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth lub NFC, po rozpoznaniu twarzy lub głosu 
użytkownika lub podczas noszenia go w dłoni, kieszeni lub torbie. Funkcja Smart Lock umożliwia także pozostawienie 
urządzenia odblokowanym w znajomym miejscu, takim jak dom lub miejsce pracy.

Funkcja Smart Lock to wygodna metoda zapewnienia dostępu do danych w urządzeniu, która nie weryfikuje jednak 
tożsamości osoby korzystającej z urządzenia.

Przed skonfigurowaniem funkcji Smart Lock konieczne jest ustawienie blokady ekranu urządzenia.

Szyfrowanie danych
Domyślnie dane zapisane na urządzeniu, w tym informacje dotyczące konta, aplikacje, muzyka, zdjęcia i inne pobrane 
pliki, są przechowywane w formacie możliwym do odczytania wyłącznie po odszyfrowaniu przez urządzenie. W przypadku 
skonfigurowania blokady ekranu uniemożliwiającej uruchomienie urządzenia, hasło, kod PIN lub wzór zostaną użyte w celu 
utworzenia nowego klucza szyfrującego służącego do odszyfrowywania danych.

Zabezpieczenia
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Kod PIN karty SIM
Można utworzyć kod PIN dla karty SIM urządzenia, aby zapobiec używaniu karty SIM w innym urządzeniu przez osoby 
nieupoważnione. Na przykład jeżeli zagubiona karta SIM zostanie włożona do innego urządzenia, nie będzie można jej użyć, 
jeżeli nie zostanie wprowadzony poprawny kod PIN.

Blokada sieci i kody odblokowujące
Aby użyć karty SIM od innego dostawcy usług, na przykład z lokalnej sieci podczas podróży, można uzyskać kody 
odblokowujące (kody MEP) od obecnego dostawcy usług. Po wprowadzeniu nowej karty SIM, wprowadź kod odblokowania.

Po przekroczeniu liczby dozwolonych prób wprowadzenia kodu odblokowującego karta SIM umożliwi nawiązywanie 
połączeń tylko z numerami alarmowymi. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą usług.

Konto Google™ i ochrona przed przywracaniem ustawień fabrycznych
Funkcja ochrony przed przywracaniem ustawień fabrycznych zabezpiecza dane zapisane w urządzeniu przy użyciu 
danych konta Google™. W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia funkcja ochrony przed przywracaniem ustawień 
fabrycznych zabezpiecza urządzenie przed konfiguracją przez inne osoby nawet w przypadku próby przywrócenia 
ustawień fabrycznych. Urządzenie musi zostać skonfigurowane za pomocą tych samych danych konta Google™, które były 
skonfigurowane na urządzeniu przed jego zresetowaniem.

Aby skorzystać z funkcji ochrony przed przywracaniem ustawień fabrycznych, należy ustawić blokadę ekranu i dodać konto 
Google™.

Konfigurowanie lub zmiana blokady ekranu
Zablokowanie urządzenia uniemożliwia przypadkowe wysłanie wiadomości lub wybranie numeru telefonu. Aby odblokować 
urządzenie i uzyskać dostęp do danych przechowywanych na urządzeniu, należy wprowadzić hasło, kod PIN, hasło 
obrazkowe, wzór lub przeciągnąć palcem po ekranie.

Jeżeli urządzenie jest używane w celach służbowych, wyłączenie blokady ekranu wykorzystującej wzór lub przeciągnięcie 
palcem po ekranie może nie być możliwe w zależności od reguł wprowadzonych przez administratora.

Uwaga: Wykorzystanie gestu przeciągania palcem po ekranie nie jest bezpieczną metodą uniemożliwiania innym dostępu 
do danych i funkcji urządzenia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Ekran blokady.

3.   W razie potrzeby wprowadź aktualne hasło, kod PIN lub wzór.

4.   Dotknij pozycji typu blokady ekranu, którego chcesz użyć.

5.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zabezpieczenia
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Konfigurowanie opcji blokady ekranu
Po włączeniu blokady ekranu na urządzeniu można konfigurować opcje blokady ekranu. Można na przykład ustawić czas, 
przez jaki urządzenie może być nieaktywne, zanim zostanie automatycznie zablokowane, a także czy z urządzenia mają być 
automatycznie usunięte dane w przypadku 10-krotnego błędnego wprowadzenia hasła.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja >  obok pozycji Ekran blokady.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby urządzenie było automatycznie blokowane po określonym czasie braku aktywności, dotknij opcji Blokuj 

automatycznie, a następnie dotknij żądanego przedziału czasu.
•	 Aby włączyć blokowanie urządzenia po naciśnięciu przycisku zasilania, ustaw przełącznik funkcji Blokada 

przyciskiem zasilania w pozycji wł.
•	 Automatyczne usuwanie danych zapisanych w urządzeniu po 10 nieudanych próbach odblokowania urządzenia 

można aktywować, włączając przełącznik Wymaż automatycznie.
•	 Aby wyświetlić komunikat lub informacje o właścicielu na ekranie zablokowanego urządzenia, dotknij pozycji 

Komunikat blokowania ekranu. Wprowadź informację, która ma być wyświetlana, a następnie dotknij przycisku 
ZAPISZ.

Wskazówka: Aby ukryć hasło, kod PIN lub wzór, aby nie były widoczne po odblokowaniu ekranu, w menu Bezpieczeństwo 
i lokalizacja > Hasła są widoczne ustaw przełącznik funkcji w pozycji wył.

Tworzenie silnych haseł
Silne hasło pozwala skutecznie zabezpieczyć informacje poufne przed nieupoważnionym dostępem. Słabe hasła, takie jak 
1234, mogą być łatwe do zapamiętania, ale równie łatwo jest je odgadnąć.

Jeśli chcesz utworzyć silne hasło, unikaj haseł mających cechy wymienione poniżej (w kolejności od najważniejszej):

Czego należy unikać Przykład

Popularne hasła hasło

Wyrazy ze słowników kwartał

Łączenie ze sobą wyrazów ze słowników ProstyWykres

Nazwa lub adres Cecylia

Dodawanie cyfr na końcu wyrazu password145

Zabezpieczenia
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Najważniejsze to utworzyć silne i jednocześnie łatwe do zapamiętania hasło. Skorzystaj z poniższych wskazówek:

Co jest dobrą praktyką przy tworzeniu 
haseł

Przykład

Wpisywanie jak największej możliwej do 
zapamiętania liczby znaków

–

Łączenie słów z różnych języków pole Kühe
Zamiast pole krów

Mieszanie ze sobą różnych typów znaków größere3 si1a

Wpisywanie pierwszej litery każdego słowa 
z określonego zdania

Sblsnlp
Zamiast: Szybki brązowy lis skacze nad leniwym psem

Łączenie wyrazów napisanych z błędem PortsyWyrkes
Zamiast: ProstyWykres

Funkcja Smart Lock — informacje
Funkcja Smart Lock ułatwia odblokowywanie urządzenia. Urządzenie można skonfigurować tak, aby pozostawało 
odblokowane w następujących sytuacjach:

•	 urządzenie jest połączone z zaufanym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth lub urządzeniem działającym 
w technologii NFC,

•	 urządzenie jest w znajomym miejscu, takim jak dom lub miejsce pracy,

•	 urządzenie rozpoznaje twarz lub głos użytkownika,

•	 urządzenie jest przenoszone w dłoni, kieszeni lub torbie.

Funkcja Smart Lock nie jest w stanie wykryć, kto trzyma urządzenie, gdy jest odblokowane i połączone z zaufanym 
urządzeniem, znajduje się w zaufanej lokalizacji lub jest przekazywane między osobami, gdy włączone jest wykrywanie 
kontaktu z ciałem. Włączenie opcji zaufanej twarzy może umożliwić osobie podobnej do użytkownika odblokowanie 
urządzenia.

Jeżeli urządzenie jest używane w celach służbowych, w zależności od reguł wprowadzonych przez administratora, funkcja 
Smart Lock może być niedostępna.

Konfigurowanie odblokowywania urządzenia za pomocą funkcji Smart 
Lock
Przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności włącz blokadę ekranu na urządzeniu. W zależności od wybranego 
typu funkcji Smart Lock może być wymagane włączenie lub skonfigurowanie na urządzeniu innych funkcji, takich jak 
technologia Bluetooth, komunikacja NFC, Mapy Google™, wykrywanie głosu „Ok Google™”, agenty zaufania lub połączenie 
z siecią bezprzewodową.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

Zabezpieczenia



91

Instrukcja obsługi Zabezpieczenia

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Inteligentna blokada.

3.   Wprowadź hasło, kod PIN lub wzór, a następnie dotknij przycisku Dalej.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby pozostawić urządzenie odblokowane podczas przenoszenia go, dotknij pozycji Wykrywanie kontaktu z ciałem, 

a następnie włącz przełącznik.
•	 Aby pozostawić urządzenie odblokowane, kiedy wykrywane jest miejsce, takie jak dom lub inna zaufana lokalizacja, 

dotknij pozycji Zaufane miejsca.
•	 Aby pozostawić urządzenie odblokowane, kiedy jest połączone z urządzeniem Bluetooth albo po dotknięciu 

znacznika lub urządzenia NFC, dotknij pozycji Zaufane urządzenia.
•	 Odblokowywanie urządzenia po rozpoznaniu twarzy można włączyć, dotykając pozycji Zaufana twarz.
•	 Aby odblokować urządzenie, powiedz „OK Google™” i dotknij pozycji Porównywanie głosu. W razie potrzeby ustaw 

przełącznik Z aplikacji Google w pozycji wł. Włącz przełącznik Z dowolnego ekranu. W razie potrzeby, ustaw funkcję 
wykrywania głosu na „OK Google™”, a następnie włącz przełącznik Porównywanie głosu.

5.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wyłączanie funkcji Smart Lock
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Inteligentna blokada.

3.   Wprowadź hasło, wzór lub kod PIN, a następnie dotknij opcji Dalej.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Dotknij pozycji Zaufane urządzenia. Dotknij żądanego urządzenia, a następnie pozycji Usuń zaufane urządzenie.
•	 Dotknij pozycji Zaufane miejsca. Dotknij żądanej lokalizacji, a następnie pozycji Wyłącz tę lokalizację.
•	 Dotknij pozycji Zaufana twarz. Dotknij pozycji Usuń zaufaną twarz, a następnie Usuń.
•	 Dotknij opcji Porównywanie głosu. Wyłącz przełącznikiem funkcję Porównywanie głosu.
•	 Dotknij pozycji Wykrywanie kontaktu z ciałem. Wyłącz przełącznik.

5.   W przypadku wyłączenia wszystkich ustawień funkcji Smart Lock należy też wyłączyć agenta zaufania funkcji Smart Lock:
•	 a. Wróć do ekranu Bezpieczeństwo i dotknij pozycji Agenty zaufania.
•	 b. Wyłącz przełącznik Smart Lock (Google).

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN
Kodu PIN można użyć w celu uniknięcia nieuprawnionego użycia karty SIM w innym urządzeniu. Na przykład jeżeli 
zagubiona karta SIM zostanie włożona do innego urządzenia, nie będzie można jej użyć, jeżeli nie zostanie wprowadzony 
poprawny kod PIN. Po ustawieniu kodu PIN karty SIM trzeba wprowadzać kod PIN na ekranie blokady, aby móc używać 
urządzenia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Blokada karty SIM.

3.   Ustaw przełącznik Zablokuj kartę PIN w pozycji wł.
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4.   Wprowadź kod PIN, a następnie dotknij opcji OK.

Aby usunąć kod PIN z karty SIM, ustaw przełącznik Zablokuj kartę PIN w pozycji wył. Wprowadź kod PIN dla karty SIM, a 
następnie dotknij OK.

Zmiana kodu PIN karty SIM
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Blokada karty SIM.

3.   Dotknij pozycji Zmień PIN do karty SIM.

4.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Karty inteligentne — informacje
Na kartach inteligentnych przechowywane są certyfikaty i klucze prywatne. Certyfikaty można zaimportować z karty 
inteligentnej do urządzenia przy użyciu czytnika kart inteligentnych lub karty inteligentnej microSD. Operacje na kluczach 
prywatnych, takie jak podpisywanie i deszyfrowanie, są oparte na karcie inteligentnej. Natomiast operacje na kluczach 
publicznych, takie jak weryfikacja i szyfrowanie, wykorzystują certyfikaty publiczne na urządzeniu.

Można również używać certyfikatów z karty inteligentnej wraz z aplikacjami innych firm obsługującymi technologię kart 
inteligentnych. Certyfikatów tych można też używać do wysyłania wiadomości zabezpieczonych S/MIME.

Przechowywanie hasła karty inteligentnej na urządzeniu
Urządzenie może tymczasowo przechowywać hasło karty inteligentnej, dzięki czemu nie trzeba go wpisywać za każdym 
razem. Aby usunąć hasło z pamięci podręcznej urządzenia, zablokuj urządzenie.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Karta inteligentna.

3.   Włącz przełącznik Buforowanie numerów PIN.

Ustawianie lub zmiana kodu PIN czytnika kart inteligentnych
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Karta inteligentna.

3.   Dotknij czytnika kart inteligentnych.

4.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Dotknij pozycji Ustaw PIN.
•	 Dotknij pozycji Zmień PIN.

5.   Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zabezpieczenia
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Rozwiązywanie problemów: Blokady, hasła i ochrona danych
Nie pamiętam hasła, kodu PIN lub wzoru
Ze względów bezpieczeństwa jedynym sposobem na zresetowanie blokady ekranu bez podawania hasła, kodu PIN lub 
wzoru jest usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu i jego ponowne skonfigurowanie.

Można to zwykle zrobić, wprowadzając 10 razy nieprawidłowe hasło, kod PIN lub nieprawidłowy wzór. Lub jeżeli na 
urządzeniu jest zainstalowana aplikacja do zdalnego zarządzania urządzeniem, taka jak Android™ Device Manager, można 
zalogować się na stronie internetowej zdalnego zarządzania urządzeniem i usunąć dane z urządzenia.

Jeżeli na urządzeniu zostanie dodane konto Google™, włączona będzie funkcja ochrony przed przywróceniem ustawień 
fabrycznych. Aby ponownie skonfigurować urządzenie, należy dodać to samo konto Google™. Jeżeli to konto Google™ nie 
jest już używane, nie będzie można zakończyć procesu konfiguracji.

Funkcja Smart Lock nie odblokowuje urządzenia zgodnie z ustawieniami
Spróbuj wykonać dowolną z następujących czynności:

•	 Jeżeli nie można odblokować urządzenia przez zeskanowanie twarzy, spróbuj poprawić obraz wykorzystywany przez 
funkcję Smart Lock do rozpoznawania twarzy. Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Smart Lock > 
Zaufana twarz > Popraw rozpoznawanie twarzy.

•	 Zmień odległość między urządzeniem firmy BlackBerry a zaufanym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. 
Zasięg połączenia Bluetooth może się różnić w zależności od modelu urządzenia firmy BlackBerry i urządzenia 
obsługującego technologię Bluetooth.

•	 Jeżeli urządzenie pozostaje odblokowane, gdy jest blisko zaufanej lokalizacji, zamiast tego, gdy jest w zaufanej lokalizacji, 
spróbuj poprawić dokładność wyznaczania obszaru zaufanej lokalizacji. Usuń zaufaną lokalizację. Dotknij kolejno 
opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Lokalizacja > Tryb. Dotknij pozycji Wysoka dokładność lub Oszczędzanie 
baterii, a następnie ponownie dotknij zaufanej lokalizacji. Urządzenie może wykrywać zaufaną lokalizację poza murami 
budynku, np. domu. Funkcja Smart Lock umożliwia pozostawienie odblokowanego urządzenia, jeżeli znajduje się 
w promieniu 80 m od zaufanej lokalizacji.

•	 Przy pierwszym połączeniu z zaufanym urządzeniem lub wejściu w obszar zaufanej lokalizacji może być konieczne 
odblokowanie urządzenia za pomocą informacji do odblokowywania ekranu.

Locker
Aplikacja Locker powstała z myślą o ukrywaniu i ochronie zdjęć, aplikacji i wrażliwych plików.

Konfiguracja hasła bezpieczeństwa do aplikacji Locker
Aby uzyskać dostęp do aplikacji Schowek, najpierw ustaw weryfikację bezpieczeństwa.

1.    Dotknij kolejno opcji  > Locker.

2.    Wprowadź hasło.

3.    Wprowadź ponownie hasło.

Zabezpieczenia
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Dodaj odcisk palca
Jeśli dodasz odcisk palca, możesz również wprowadzić weryfikację w aplikacji Schowek przy użyciu odcisku palca.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Odcisk palca > Dodaj odcisk palca.

3.    Połóż palec na klawiszu spacji (czytniku linii papilarnych). Gdy poczujesz wibracje, unieś palec.

4.    Powtarzaj krok 3, nieznacznie przesuwając palcem, aby dodać różne części odcisku palca.

5.    Dotknij opcji Gotowe.

Uwaga: Koniecznie zapamiętaj hasło. Nawet jeśli korzystasz z rozpoznawania odcisków palców, co jakiś czas konieczne 
będzie wprowadzenie hasła.

Dodawanie zdjęć i plików w aplikacji Schowek
1.    Dotknij kolejno opcji  > Zdjęcia lub Pliki.

2.    Dotknij zdjęcia lub pliku, aby wyświetlić.

3.   Dotknij kolejno opcji  > Kopiuj do aplikacji Schowek/Przenieś do aplikacji Schowek.

Usuwanie zdjęć i plików z aplikacji Schowek
1.    Dotknij kolejno opcji  > Locker.

2.    Dotknij opcji Galeria lub Pliki.

3.    Dotknij zdjęcie lub dotknij i przytrzymaj, aby wybrać plik.

4.    Dotknij kolejno opcji  > Tak lub Przenieś poza.

Znajdowanie i ochrona utraconego 
urządzenia

Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia?
Jeśli masz aplikację do zdalnego zarządzania urządzeniem, np. Android™ Device Manager, skonfiguruj urządzenie, wejdź na 
stronę do zdalnego zarządzania urządzeniem i zaloguj. Zależnie od aplikacji zainstalowanej na urządzenie uzyskasz dostęp 
do następujących funkcji:

•	 zablokowanie urządzenia

•	 Włączenie dzwonka urządzenia

•	 wyświetlenie numeru telefonu lub komunikatu na ekranie głównym urządzenia

Zabezpieczenia
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•	 wyświetlenie przybliżonej lokalizacji urządzenia na mapie

•	 Usunięcie wszystkich danych z urządzenia.

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią bezprzewodową lub jeżeli usługi danych są wyłączone, nadal możesz mieć 
możliwość zablokowania urządzenia i usunięcia z niego danych. Przy następnym połączeniu z siecią bezprzewodową lub 
po włączeniu usług danych urządzenie zostanie zablokowane i zostaną usunięte wszystkie dane.

Jeżeli na urządzeniu nie zainstalowano aplikacji do zdalnego zarządzania urządzeniem, skontaktuj się z dostawcą usług 
lub administratorem i zgłoś utratę lub kradzież urządzenia. Dostawca usług może zdalnie zablokować urządzenie i usunąć 
z niego dane. W przypadku urządzenia służbowego administrator także może mieć możliwość zablokowania urządzenia 
i usunięcia danych.

Jeżeli podejrzewasz, że urządzenie zostało skradzione, i możesz je zlokalizować za pomocą witryny do zdalnego zarządzania 
urządzeniem, skontaktuj się z lokalnymi organami ścigania, aby odzyskać urządzenie. Nie podejmuj próby odzyskania 
urządzenia samodzielnie.

Ustawianie administratora urządzenia
Domyślnie aplikacja Android™ Device Manager ma przyznane uprawnienia administratora urządzenia. Jeżeli pobierzesz 
aplikację do zdalnego zarządzania urządzeniem innej firmy w celu ochrony danych zapisanych w urządzeniu lub 
lokalizowania urządzenia, musisz przyznać aplikacji rolę administratora urządzenia.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Administratorzy urządzenia.

3.   Zaznacz pole wyboru aplikacji.

Informacje o aplikacji Android™ Device Manager
Aplikacja Android™ Device Manager jest wyposażona w funkcje pozwalające odnaleźć urządzenie i chronić jego dane w 
przypadku jego zgubienia lub kradzieży.

W witrynie Android Device Manager można wyświetlać na mapie przybliżoną lokalizację urządzenia, wydawać polecenie 
dzwonienia, ustawiać hasło do blokowania ekranu, wyświetlać komunikat na ekranie blokady lub usunąć wszystkie dane 
z urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyłączone, nie ma ważnej karty SIM lub nie jest podłączone do sieci bezprzewodowej, 
aplikacja Android™ Device Manager wykona polecenie po ponownym włączeniu urządzenia lub jego podłączeniu do sieci 
bezprzewodowej.

Aplikacja Android™ Device Manager jest została fabrycznie zainstalowana na urządzeniu. Jeśli ktoś, kogo znamy, zgubi 
urządzenie Android™, można zezwolić tej osobie na zalogowanie się w aplikacji Android™ Device Manager, aby spróbować 
odnaleźć zgubione urządzenie.

Aby poznać szczegóły dotyczące konfiguracji i eksploatacji aplikacji Android Device Manager, wejdź na stronę internetową 
support.google.com i znajdź sekcję o aplikacji Android Device Manager.

Zmiana ustawień Android™ Device Manager
1.  Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.  Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Find My Device.

Zabezpieczenia
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3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Dotknij opcji Find My Device, aby zainstalować aplikację ze sklepu Google Play™
•	 Dotknij opcji Sieć, aby wejść na stronę android.com/find.
•	 Dotknij opcji Google, aby wyszukać aplikację „Find My Device”.

Ustawienia zabezpieczeń
Informacje dotyczące uprawnień aplikacji
Pobierając aplikację przeznaczoną dla wersji Android™ 6.0 lub późniejszej, można zainstalować aplikację na urządzeniu 
bez konieczności akceptacji jakichkolwiek uprawnień aplikacji. Podczas korzystania z aplikacji wyświetla ona monit o 
uprawnienie do dostępu do określonych danych lub funkcji przed wykonaniem działania. Dla przykładu, jeśli aplikacja 
BlackBerry Hub chce uzyskać dostęp do kontaktów, możesz zaakceptować lub odrzucić prośbę o zezwolenie.

Dzięki temu można również w dowolnym czasie włączyć lub wyłączyć zezwolenie, mimo tego jednak niektóre funkcje 
aplikacji mogą być wtedy niedostępne. W niektórych przypadkach wyłączenie uprawnień może uniemożliwić prawidłowe 
działanie aplikacji lub też całkowicie zablokować działanie aplikacji. Jeśli wyłączysz dostęp do mikrofonu Klawiatury 
BlackBerry, funkcja rozpoznawania głosu nie działa. Jeśli wyłączysz dostęp do aparatu aplikacji Aparat BlackBerry, 
aplikacja przestaje działać.

Gdy pobierasz aplikację przeznaczoną dla wcześniejszej wersji systemu operacyjnego Android™ musisz zaakceptować 
wszystkie uprawnienia przed zainstalowaniem z powodzeniem aplikacji. Jeśli zainstalujemy aplikację, a następnie w 
późniejszym okresie nie chcemy, aby miała dostęp do uprawnień, wyłączenie uprawnień uniemożliwia prawidłowe działanie 
aplikacji. Jeśli nie chcemy, aby aplikacja miała dostęp do uprawnień, powinniśmy odinstalować aplikację z urządzenia.

Włączanie lub wyłączanie uprawnień dla aplikacji
Dzięki temu można włączyć lub wyłączyć uprawnienie, aby kontrolować, do jakich funkcji lub informacji osobistych może 
mieć dostęp aplikacja lub system operacyjny Android™. Włączając uprawnienia, w zależności od aplikacji, aplikacja może 
działać dalej, ale niektóre jej funkcje mogą być niedostępne. Aplikacja może również uniemożliwić prawidłowe działanie 
aplikacji lub też całkowicie zablokować jej działanie.

W przypadku urządzenia służbowego administrator także może mieć możliwość decydowania, które uprawnienia możesz 
zmieniać.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności: 
•	 Aby wyświetlić uprawnienia dla określonej aplikacji, dotknij jej ikony.
•	 Aby wyświetlić uprawnienia aplikacji systemowej Android™, dotknij kolejno opcji  > Pokaż system, a następnie 

dotknij aplikacji lub usługi.

4.   Dotknij żądanej aplikacji.

5.   Włącz lub wyłącz przełącznik uprawnienia.

Aby wyświetlić listę aplikacji i usług systemowych, które mają dostęp do określonego rodzaju uprawnień, na ekranie 
Aplikacje i powiadomienia dotknij opcji Specjalny dostęp aplikacji, a następnie dotknij uprawnienia.

Zabezpieczenia
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Pobieranie aplikacji ze źródeł innych niż sklep Google 
Play™
Sklep Google Play™ jest domyślnym zaufanym źródłem używanym do pobierania aplikacji Android™ na urządzenie.

Można zezwolić na pobieranie aplikacji na urządzenie z innych witryn i źródeł. Jeżeli chcesz pobierać aplikacje z innych 
źródeł, musisz też skonfigurować na urządzeniu skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Skanowanie urządzenia w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania
Na urządzeniu można włączyć okresowe skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Urządzenie umożliwia 
wyświetlanie ostrzeżeń o potencjalnie szkodliwych działaniach aplikacji.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Google Play Protect.

3.   Włącz przełącznik Skanuj urządzenie w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.

Przypinanie ekranu — informacje
Przypinanie ekranu umożliwia przypięcie jednej aplikacji na pierwszym planie urządzenia. Funkcja wyłącza przyciski  
i  urządzenia, aby jedynym sposobem na zamknięcie przypiętej aplikacji było jej odpięcie od ekranu. Możesz ustawić 
przypinanie ekranu, tak by do odpięcia aplikacji z ekranu wymagane było wprowadzenie informacji do odblokowania 
ekranu.

Przypinanie ekranu pozwala udostępnić urządzenie innym osobom, np. do grania w gry lub oglądania filmu, bez obaw o to, 
że osoba ta zamknie aplikację i uzyska dostęp do danych.

Włączanie funkcji przypinania ekranu
1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Przypinanie ekranu.

3.   Włącz przełącznik.

4.   Aby odpiąć ekran bez wprowadzania informacji do odblokowania ekranu, wyłącz przełącznik Aby odpiąć, poproś o hasło/
kod PIN/wzór.

Aby wyłączyć funkcję przypinania ekranu, wyłącz przełącznik.

Przypinanie ekranu
Upewnij się, że funkcja przypinania ekranu została włączona.

1.   Otwórz aplikację lub ekran, który ma być przypięty do pierwszego planu urządzenia.

2.   Dotknij pozycji  .

Zabezpieczenia
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3.   W aplikacji lub na ekranie, który ma być przypięty, dotknij opcji .

Aby odpiąć ekran, dotknij jednocześnie przycisku . W razie potrzeby wprowadź informacje do odblokowania ekranu.

Instalowanie certyfikatu
Do połączenia urządzenia z niektórymi sieciami Wi-Fi i VPN wymagane jest zainstalowanie na urządzeniu certyfikatu 
zabezpieczeń. Umożliwia on identyfikację urządzenia. Zwykle podczas instalacji certyfikatu klienta na urządzeniu 
jednocześnie instalowany jest certyfikat urzędu certyfikacji (CA).

1.   Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.

2.    Skopiuj certyfikat lub magazyn kluczy do głównego katalogu pamięci wewnętrznej karty multimedialnej.

3.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

4.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Szyfrowanie i poświadczenia > Instaluj z karty SD.

Wyświetlane są tylko certyfikaty i magazyny kluczy, które nie zostały jeszcze zainstalowane na urządzeniu.

5.   Znajdź certyfikat lub magazyn kluczy, który ma być zainstalowany, i dotknij go.

6.   W razie potrzeby wprowadź hasło certyfikatu lub magazynu kluczy, a następnie dotknij przycisku OK.

Po zainstalowaniu certyfikatu lub magazynu kluczy ich kopie zostaną usunięte z urządzenia lub karty multimedialnej.

7.   Wprowadź nazwę określającą certyfikat lub magazyn kluczy.

8.   Z listy rozwijanej Przeznaczenie danych logowania wybierz żądaną pozycję.

9.   Dotknij przycisku OK.

Usuwanie certyfikatu lub jego wyłączanie
Usunięcie certyfikatu zainstalowanego przez użytkownika powoduje jego usunięcie z urządzenia. Aby ponownie użyć 
certyfikatu, należy go zainstalować ponownie. Jeżeli certyfikat systemowy zostanie wyłączony, można go włączyć ponownie.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Szyfrowanie i poświadczenia > Zaufane poświadczenia.

3.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby wyświetlić listę zainstalowanych certyfikatów, dotknij karty UŻYTKOWNIK.
•	 Aby wyświetlić listę certyfikatów systemowych, dotknij karty SYSTEM.

4.   Dotknij żądanego certyfikatu.

5.   Wykonaj jedną z następujących czynności:
•	 Aby usunąć zainstalowany certyfikat, dotknij pozycji USUŃ.
•	 Aby wyłączyć certyfikat systemowy, dotknij pozycji WYŁĄCZ.

Wyłączony certyfikat można włączyć na karcie SYSTEM, dotykając żądanego certyfikatu. Na dole ekranu informacji 
o certyfikacie dotknij pozycji WŁĄCZ.
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Wyłączanie dostępu do informacji o użyciu aplikacji
Niektóre aplikacje i usługi monitorują aplikacje aktywnych na urządzeniu. Wyłączenie dostępu do tych informacji może 
spowodować nieprawidłowe działanie niektórych z tych aplikacji.

1.   Przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.   Dotknij kolejno opcji  > Bezpieczeństwo i lokalizacja > Aplikacje z dostępem do danych używania.

3.   Dotknij aplikacji, a następnie wyłącz przełącznik Zezwól na dostęp do użytkowania.

Optymalizacja ustawień zabezpieczeń za pomocą 
aplikacji DTEK
Aplikacja DTEK firmy BlackBerry została zaprojektowana, aby ułatwić monitorowanie i kontrolowanie poziomu zabezpieczeń 
urządzenia firmy BlackBerry. Aplikacja DTEK jest wstępnie zainstalowana na urządzeniu, a jej aktualizacje można pobrać 
ze sklepu Google Play™.

Ocena konfiguracji funkcji zabezpieczeń na urządzeniu
Aplikacja DTEK umożliwia ocenę, czy i jak skonfigurowano funkcje zabezpieczeń urządzenia, takie jak blokada ekranu, 
ochrona przed przywracaniem ustawień fabrycznych czy zdalne zarządzanie urządzeniem.

Aplikacja DTEK przypisuje do urządzenia ogólną ocenę zabezpieczeń, a także ocenę poszczególnych funkcji zabezpieczeń, 
które są monitorowane. Jeżeli funkcja zabezpieczeń otrzyma ocenę słabą lub dostateczną, w aplikacji DTEK zostaną 
wyświetlone zalecenia dotyczące sposobów ulepszenia zabezpieczeń w celu uzyskania lepszej oceny.

Monitorowanie dostępu aplikacji do danych
Aplikacja DTEK umożliwia wyświetlanie funkcji urządzenia używanych przez aplikacje innych firm w celu uzyskania dostępu 
do Twoich informacji oraz ich kontrolę w tym zakresie. Aplikacja DTEK nie monitoruje wstępnie zainstalowanych aplikacji 
ani aplikacji zainstalowanych przez administratorów, o ile chodzi o urządzenie służbowe. 

Oprogramowanie DTEK monitoruje aplikacje, które umożliwiają:

•	 Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów przy użyciu aplikacji Aparat

•	 Odczytywanie, tworzenie, edytowanie lub usuwanie kontaktu

•	 Uzyskiwanie dostępu do informacji o lokalizacji urządzenia

•	 Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS i MMS) z urządzenia

•	 Włączanie lub wyłączanie mikrofonu

Zabezpieczenia
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Informacje prawne
Wszystkie znaki towarowe, w tym BLACKBERRY i EMBLEM Design, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi BlackBerry Limited, wykorzystywanym przez TCL Communication Ltd. na mocy licencji.

Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG. Call2Recycle jest znakiem towarowym Call2Recycle, Inc. CTIA – The 
Wireless Association jest znakiem towarowym CTIA – The Wireless Association. GSM jest znakiem towarowym GSM MOU 
Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, and 802.11n są znakami towarowymi Instytutu Inżynierów, 
Elektryków i Elektroników, Inc. Wi-Fi jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością 
swoich właścicieli. Niniejsza dokumentacja, w tym dokumentacja załączona do niniejszego dokumentu, np. dostarczona 
lub udostępniona na stronie internetowej producenta, jest udostępniania w wersji „jak jest” bez warunków, poświadczeń, 
gwarancji, oświadczenia gwarancji lub jakiegokolwiek zobowiązania ze strony producenta i podmiotów stowarzyszonych, 
którzy niniejszym są odsunięci w największym możliwym stopniu dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji.

Informacje prawne


