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Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego Sencor Element 
P430 ze sterowaniem dotykowym. Niniejsza instrukcja obsługi 
została zaprojektowana w celu szczegółowego opisu funkcji 
i właściwości urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania 
z telefonu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Należy zapoznać się z podanymi informacjami dotyczącymi 
bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Opis 
zawarty w niniejszej instrukcji oparty jest na ustawieniach 
domyślnych telefonu.
Obrazki i zdjęcia mogą się różnić od konkretnego modelu. 
Element P430 jest smartfonem opartym na otwartoźródłowym 
systemie operacyjnym Android. Komunikacja i rozrywka 
będą łatwo dostępne za pośrednictwem aplikacji, które 
są zainstalowane fabrycznie w telefonie i które można 
doinstalować za pośrednictwem sklepu Google Play lub 
Android Market.

 OSTRZEŻENIE
Właściwości elektryczne wody i płynów są podobne do 
tych właściwości ciała ludzkiego, które są niezbędne 
do sterowania dotykowego. Jeśli powierzchnia 
dotykowa jest mokra lub brudna (szczególnie 
nierównomiernie), sterowanie dotykowe może działać 
nieprawidłowo lub nie działać całkowicie. Postaraj się 
utrzymać powierzchnię dotykową suchą i czystą.
Do podstawowego sterowania w warunkach 
niestandardowych służą przyciski sprzętowe, w tym 
przycisk Home.

Należy pamiętać, że woda i ciecze absorbują pola 
elektromagnetyczne i dźwięki.
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Ważne uwagi:
Twój telefon outdoorowy jest zaprojektowany i przetestowany 
pod kątem użytkowania na zewnątrz aż do poziomu ochrony 
IP67 i posiada pełną odporność na kurz (6.) i ochronę przed 
całkowitym zanurzeniu w wodzie do 30 minut do głębokości 
1 m (.7). Pamiętaj, aby korzystać ze wszystkich sposobów ochrony 
telefonu (pokrywy i zaślepki) i nie obciążać nadmiernie konstrukcji 
lub części telefonu mechanicznie (rozciąganie, ściskanie – zalewanie 
cieczą, skręcanie, uderzanie), co może powodować zakłócenia 
spójności zewnętrznej obudowy i szczelności części ruchomych. 
Dostępne dla użytkownika części ruchome i komponenty (pokrywa 
karty SIM i karty SD) należy otwierać w suchym środowisku. 
Wilgoć, zalanie wodą, zanieczyszczenie kurzem w następstwie 
niedotrzymania niniejszych warunków nie jest objęte gwarancją, 
tak samo jak widoczne uszkodzenia na skutek użycia. Jeśli nadal 
występuje wymienione niepożądane zjawisko lub masz jakiekolwiek 
wątpliwości co do ewentualnego wpływu na telefon, wyłącz go 
i pozostaw w pomieszczeniu w środowisku suchym i ciepłym na 
kilka godzin (jednakże nię w pobliżu źródła ciepła i ogrzewania), 
w stanie otwartym – zaślepki gniazda słuchawkowego i gniazda 
ładowania oraz obudowa przestrzeni na karty. Wyłączenie awaryjne 
można przeprowadzić także za pomocą przycisku RESET na boku 
telefonu, przycisk należy nacisnąć mocno – jest to ochrona przed 
przypadkowym naciśnięciem podczas normalnej pracy. Jeśli po 
kilku godzinach „suszenia” nie zostanie przywrócona prawidłowa 
funkcjonalność telefonu, prześlij telefon do specjalistycznego serwisu 
w celu wysuszenia i wyczyszczenia. Jeśli powyższe niepożądane 
zjawisko zostało spowodowane przez inną ciecz niż czysta woda, 
nie należy próbować włączyć telefonu – należy przesłać go do 
profesjonalnego serwisu; zjawiska wynikające z zanieczyszczeń przez 
mieszaniny lub koloidy, takich jak lemoniady lub zanieczyszczona 
wody (mogą tworzyć niechciane ścieżki przewodzące) lub żrących 
i lotnych cieczy (detergenty i rozpuszczalniki mogą zakłócać 
połączenia przewodzące). Nie należy modyfi kować lub wymieniać 
części uszczelniających (zaślepki i pokrywy) samemu, należy 
zwrócić się do specjalistycznego serwisu. W przeciwnym razie 
mogłoby dojść do zmniejszenia poziomu zabezpieczenia urządzenia 
(IP) lub całkowitego wyłączenia zabezpieczenia. Jeśli tylko 
zauważysz odmienną funkcjonalność lub stan uszczelek – pęknięcia 
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z powodu nadmiernego obciążenia, zakłócenia spójności z powodu 
oddziaływania środowiska zewnętrznego (np. rozpuszczalniki 
lub oleje) albo przejawy starzenia się (zwiększona sztywność lub 
pęknięcia) – przeprowadź wymianę w specjalistycznym serwisie na 
nowe.
Zapobiegaj uszkodzeniom i korzystaj z telefonu prawidłowo. 
Urządzenie odwdzięczy się długoterminowym niezawodnym 
działaniem.
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1. Instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Ostrzeżenie o bezpieczeństwie
Ważne ostrzeżenie:
• Wszelkie zrzuty ekranu zawarte w niniejszej instrukcji 

obsługi mają charakter ilustracyjny i mogą się różnić od 
rzeczywistego produktu.

• Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków 
opisanych w niniejszej instrukcji w zależności od wersji 
oprogramowania w telefonie.

• Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków 
w niniejszej instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na 
ekranie głównym.

• Funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności 
od typu urządzenia, zastosowanego oprogramowania 
i usługodawcy.

• Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności 
od kraju, regionu i użytego sprzętu/oprogramowania. 
Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością 
spowodowane przez oprogramowanie innych fi rm. 

• Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub 
brakiem zgodności spowodowane przez edycję ustawień 
rejestru lub zmodyfi kowanie oprogramowania systemu 
operacyjnego. Próby dostosowania systemu operacyjnego 
mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub 
aplikacji. 

• Oprogramowanie, źródła dźwięku, zdjęcia, tapety i inne 
media, które są dostarczane razem z urządzeniem mogą 
być używane w ograniczonym zakresie obowiązywania na 
podstawie licencji. Ich pobranie lub wykorzystanie do celów 
komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw 
autorskich. Za nielegalne korzystanie z takich mediów są 
odpowiedzialni wyłącznie i jedynie użytkownicy.
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• Za usługi transmisji danych, takie jak wysyłanie 
wiadomości, nagrywanie i pobieranie, ew. automatyczna 
synchronizacja lub korzystanie z usług lokalizacji może 
być naliczana opłata. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji o dostępnych usługach, należy zapytać swojego 
usługodawcę. 

• Oryginalne aplikacje, które są dostarczane razem 
z urządzeniem, mogą być aktualizowane, a ich 
wsparcie może zostać zakończone bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

• Edytowanie systemu operacyjnego, instalowanie 
oprogramowania z innych źródeł niż ofi cjalne mogą 
spowodować uszkodzenie sprzętu lub utratę danych. 
Uszkodzenia spowodowane w wyżej wymieniony sposób nie 
są objęte gwarancją. 

Uwaga odnośnie operatora:
Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego 
wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej 
może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia lub 
ograniczyć funkcjonalność lub zmienić wobec opisu 
w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj 
się z dostawcą usług.
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  OSTRZEŻENIE
• Zapobiegaj pożarom, porażeniom prądem lub 

wybuchom.
• Nie należy używać uszkodzonych przewodów 

zasilających, wtyczek, poluzowanych gniazdek 
elektrycznych.

• Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami; 
podczas odłączenia ładowarki nie ciągnij za kabel. 

• Nie zginaj ani nie uszkadzaj w inny sposób przewodu 
zasilającego.

• Nie należy korzystać z urządzenia podczas 
ładowania, ani dotykać urządzenia mokrymi rękami. 
Nie wolno doprowadzać do zwarcia ładowarki lub 
urządzenia. 

• Nie upuszczaj ładowarki lub urządzenia i nie narażaj 
je na wstrząsy. 

• Do ładowania należy używać tylko i wyłącznie 
urządzeń, które zostały zatwierdzone przez 
producenta.

• Nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i w ten sposób może 
zwiększyć się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy używać uszkodzonej lub nieszczelnej baterii litowo-
jonowej (Li-Ion).
W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii Li-Ion należy 
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum 
serwisowym.
Obsługę i likwidację sprzętu i ładowarki należy przeprowadzać 
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Należy używać wyłącznie baterii i ładowarki przeznaczonej 
dla danego typu urządzenia. Użycie innych akcesoriów niż 
te, które są przeznaczone dla danego urządzenia, może 
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia 
sprzętu.
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Baterii ani urządzenia nie wolno wrzucać do ognia. Podczas 
likwidacji zużytej baterii i urządzenia należy kierować się 
obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Nie należy umieszczać baterii lub urządzenia w urządzeniach 
grzejnych, jak np. w kuchence mikrofalowej, piekarniku 
konwencjonalnym lub na grzejniku. W przypadku przegrzania 
urządzenie lub bateria może eksplodować.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiego ciśnienia 
zewnętrznego (np. ściskanie lub przebijanie), mogłoby dojść do 
wewnętrznego zwarcia i przegrzania.
Urządzenie, ładowarkę i baterię należy chronić przed 
uszkodzeniem.
Nie wolno wystawiać urządzenia, baterii lub ładowarki na 
działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. 
Ekstremalne temperatury mogą spowodować uszkodzenia 
i zmniejszyć pojemność baterii oraz żywotność urządzenia.
Upewnij się, że bateria nie ma kontaktu z metalowymi 
przedmiotami; mogłoby dojść do połączenia biegunów + i – 
baterii i czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
Nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

 OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przepisów 
bezpieczeństwa podczas używania urządzenia 
w obszarach objętych ograniczeniami. Nie należy 
korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń 
elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych emituje fale radiowe. Inne 
urządzenia mogą zakłócać pracę tego urządzenia.
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Nie używaj urządzenia w szpitalu lub w pobliżu 
urządzeń medycznych, które mogłyby być 
zakłócane poprzez sygnały radiowe.
W przypadku używania urządzeń medycznych, prosimy 
o skontaktowanie się z producentem urządzenia, aby upewnić 
się, czy promieniowanie emitowane przez telefon komórkowy 
nie będzie miało wpływu na urządzenie.

Nie należy używać urządzenia w pobliżu 
rozrusznika serca!
Korzystaj z urządzenia w odległości co najmniej 15 cm od 
rozrusznika serca, ponieważ może spowodować zakłócenia.
Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, 
należy trzymać urządzenie wyłącznie po tej stronie ciała, 
w której nie ma wszczepionego rozrusznika serca.

Jeśli używasz aparatu słuchowego, należy 
skontaktować się z producentem w celu 
otrzymania informacji na temat promieniowania 
radiowego.
Promieniowanie radiowe emitowane przez urządzenie może 
zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy skontaktować 
się z producentem, który może dostarczyć informacji na 
temat wpływu promieniowania radiowego emitowanego przez 
urządzenie na pracę aparatów słuchowych.

Zapalniki, strefy odpalania materiałów 
wybuchowych
Jeśli jesteś w strefi e odpalania materiałów wybuchowych 
lub w miejscach oznaczonych instrukcjami wzywającymi 
do wyłączenia „radia dwukierunkowego” oraz „urządzeń 
elektronicznych, wyłącz telefon komórkowy lub inne 
urządzenie bezprzewodowe, aby uniknąć interferencji.
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Nie należy używać urządzenia w środowiskach 
zagrożonych wybuchem.
W środowisku niebezpiecznym (zagrożenie wybuchem lub 
pożarem) wyłącz urządzenie i wyjmij baterię.
Zawsze należy przestrzegać wszystkich przepisów, instrukcji 
i symboli w środowiskach zagrożonych wybuchem.
Nie należy używać urządzenia na stacji paliw, w pobliżu paliw 
lub substancji chemicznych lub w środowiskach zagrożonych 
wybuchem.
Nie należy przechowywać ani transportować łatwopalnych 
płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym 
miejscu pojazdu, w którym znajduje się urządzenie, jego części 
lub akcesoria.

Wyłącz urządzenie na pokładzie samolotu.
Urządzenie może powodować zakłócenia elektronicznych 
urządzeń nawigacyjnych samolotu.
Urządzenie może powodować zakłócenia urządzeń 
samochodowych.
Funkcjonalność urządzeń elektronicznych w samochodzie 
może być uszkodzona na podstawie zakłóceń radiowych 
urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt 
z producentem.

Pojazdy silnikowe
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przepisów 
dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas 
prowadzenia pojazdu silnikowego.
Podczas jazdy priorytetem jest prowadzenie pojazdu. Jeśli 
prawo tego zabrania,w czasie jazdy nie należy używać 
telefonu komórkowego. Dla własnego bezpieczeństwa 
i bezpieczeństwa innych osób należy kierować się zdrowym 
rozsądkiem i stosować się do następujących zaleceń:
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• Należy poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego 
obsługę, np. szybkie i ponowne wybieranie numerów. 
Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na 
nawiązanie lub odebranie połączenia.

• Umieść urządzenie tak, aby było stale w zasięgu 
ręki. Upewnij się, że możesz używać urządzenia 
bezprzewodowego, tak aby nie przestawać obserwować 
ruch na drodze. Jeśli ktoś zadzwoni w nieodpowiednim 
czasie, użyj poczty głosowej do odebrania rozmowy.

• Nie rozmawiaj w przypadku wzmożonego ruchu lub 
niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Deszcz, 
deszcz ze śniegiem, śnieg, lód oraz wzmożony ruch mogą 
być niebezpieczne.

• Podczas jazdy nie sporządzaj notatek ani nie szukaj 
numerów telefonów. Sporządzanie notatek lub przeglądanie 
książki adresowej odwraca uwagę od podstawowego 
obowiązku – bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

• Należy dzwonić rozsądnie i odpowiednio oceniać sytuację 
drogową. Należy przeprowadzać połączenia podczas postoju 
lub przed włączeniem się do ruchu. Spróbuj zaplanować 
rozmowy tak, aby odbyły się wtedy, kiedy samochód nie 
porusza się.

• Nie należy angażować się w stresujące lub emocjonujące 
rozmowy; mogłoby to odwrócić uwagę od prowadzenia 
pojazdu. Poinformuj rozmówcę, że prowadzisz i przesuń na 
później rozmowę, która mogłaby odwrócić uwagę.

• Użyj urządzenia w celu wezwania pomocy. W razie pożaru, 
wypadku drogowego lub sytuacji wymagającej pilnej 
pomocy medycznej wybierz lokalny numer alarmowy.

• Użyj tego urządzenia w celu wezwania pomocy innym. Jeśli 
widzisz wypadek drogowy, popełniane przestępstwo lub stan 
zagrożenie życia, wybierz lokalny numer alarmowy.

• W razie potrzeby (jeśli sam nie znajdujesz się w sytuacji 
awaryjnej) skontaktuj się z pomocą drogową lub specjalną 
usługą asystencką. Jeśli zobaczysz zepsuty pojazd, który 
nie stanowi poważnego ryzyka, uszkodzony semafor, 
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drobną stłuczkę, w której nikt nie zostal ranny lub pojazd, 
który został skradziony, zadzwoń pod numer, który jest 
przeznaczony do zgłaszania takich sytuacji.

Właściwa konserwacja i obsługa
Urządzenie powinno być suche
Wilgoć i płyny mogą spowodować uszkodzenie części lub 
układów elektronicznych urządzenia.
Płyny zmienią kolor etykiety, która oznacza obecność wody 
wewnątrz urządzenia. Uszkodzenie urządzenia z powodu 
wilgoci lub cieczy może spowodować utratę gwarancji 
producenta.
Nie włączaj urządzenia, jeżeli może być mokre w środku. 
Jeśli urządzenie jest już włączone, wyłącz go. Następnie 
wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem i zabierz go do centrum 
serwisowego.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach 
o wysokim zapyleniu lub cząstek unoszących się w powietrzu 
poza poziom danego stopnia ochrony.
Kurz lub ciała obce mogą spowodować awarię, która może 
doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Przechowuj urządzenie na płaskiej powierzchni. Upadek 
urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
Nie przechowuj urządzenia w miejscach o zbyt niskiej lub 
zbyt wysokiej temperaturze. Zaleca się używanie urządzenia 
w temperaturze od 5 °C do 35 °C.
Jeśli zostawisz urządzenie w zamkniętym samochodzie, może 
dojść do eksplozji, ponieważ temperatura w samochodzie 
może osiągnąć do 80 °C.
Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych lub innych źródeł światła przez dłuższy czas.
Baterię należy przechowywać w temperaturze od 0 °C do 
45 °C.
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Nie przechowuj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych.
W przeciwnym razie może to spowodować awarię urządzenia 
lub rozładowanie baterii. Karty z paskiem magnetycznym, 
takie jak karty kredytowe, karty telefoniczne, książeczki 
bankowe i karty pokładowe, mogą zostać uszkodzone 
przez pola magnetyczne. Nie używaj toreb i akcesoriów 
z metalowymi uchwytami i zadbaj, aby urządzenie nie 
było wystawione przez długi czas na działanie pola 
magnetycznego.

Chroń urządzenie przed uderzeniami. Mogłoby dojść do 
uszkodzenia ekranu urządzenia. Jeżeli dojdzie do wygięcia lub 
deformacji, urządzenie lub jego części mogą przestać działać.

Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu pieców, 
kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub garnków 
ciśnieniowych. Mogłoby dojść do nieszczelności baterii. 
Urządzenie mogłoby się przegrzać i spowodować pożar.

Nie wolno używać urządzenia lub aplikacji w razie 
przegrzewania. Długotrwałe narażenie skóry na przegrzane 
urządzenie może spowodować niewielkie poparzenia, które 
objawiają się jako czerwone plamy lub zaczerwienienie.

Nie włączaj lampy błyskowej blisko oczu ludzi lub zwierząt, 
o ile urządzenie posiada taką funkcję. Korzystanie z lampy 
błyskowej blisko oczu może spowodować chwilową utratę lub 
uszkodzenie wzroku.

Narażanie się na błyski. Podczas korzystania z urządzenia 
należy pozostawić niektóre światła w pokoju włączone, a ekran 
będzie nie powinien znajdować się zbyt blisko oczu. Jeśli 
w trakcie oglądania fi lmów lub grania w gry przez dłuższy 
czas jesteś wystawiony na błyski, może dojść do drgawek 
lub utraty przytomności. Jeśli odczuwasz dyskomfort, należy 
natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
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Zaburzenia ruchu z powodu nadmiernego używania 
urządzenia
W przypadku wielokrotnego wykonywania określonych ruchów 
(np. naciskania przycisków, grania gier), można odczuwać 
okazjonalne bóle rąk, szyi, ramion lub innych części ciała. 
Podczas korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, należy 
trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze i robić 
częste przerwy. Jeśli w trakcie lub po używaniu urządzenia 
odczuwasz dyskomfort, należy zaprzestać używania 
urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów 
zatwierdzonych przez producenta. Używanie niemarkowych 
baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji 
urządzenia lub spowodować awarię.
Producent, importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika podczas 
korzystania z akcesoriów lub materiałów, które nie zostały 
zatwierdzone przez producenta.

Środki zapewniające maksymalny czas eksploatacji baterii 
i ładowarki. Nie ładuj urządzenia przez więcej niż jeden 
dzień, nadmierne ładowanie może spowodować skrócenie 
żywotności baterii. Urządzenie, które nie jest przez jakiś czas 
używane, rozładowuje się i musi być ponownie naładowane 
przed użyciem. Odłącz ładowarkę od źródła zasilania, gdy 
nie jest używana. Baterii używaj tylko do celów, do których 
została przeznaczona.

Bezpieczeństwo osobiste
Nie należy gryźć ani oblizywać urządzenia lub baterii. 
Mogłoby dojść do uszkodzenia sprzętu, wybuchu lub utraty 
zdrowia. Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnij się, że 
korzystają prawidłowo.
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Nie wkładaj urządzenia lub dostarczonych akcesoriów do 
oczu, uszu lub ust. Takie postępowanie może spowodować 
uduszenie lub poważne obrażenia. Podczas używania 
urządzenia: trzymaj je prosto jak tradycyjny telefon, mów 
bezpośrednio do mikrofonu, nie manipuluj wewnętrzną anteną 
urządzenia.
Mogłoby dojść do obniżenia jakości połączenia lub zmiany 
wartości promieniowania radiowego (RF) emitowanego przez 
urządzenie.

Podczas korzystania ze słuchawek należy chronić słuch 
i uszy. Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki może 
spowodować uszkodzenie słuchu. Narażenie się na głośne 
dźwięki podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę 
i przyczynić się do wypadku. Przed podłączeniem słuchawek 
do źródła dźwięku należy zmniejszyć głośność i korzystać 
tylko z minimalnego poziomu głośności koniecznego do 
usłyszenia rozmowy lub muzyki. W suchym środowisku 
w słuchawkach może powstawać elektryczność statyczna. 
Z tego powodu należy ograniczyć używanie słuchawek 
w suchych środowiskach, ew. dotykać metalowego przedmiotu 
przed podłączeniem słuchawek, aby rozładować ładunki 
elektrostatyczne.

Nie noś urządzenia w tylnej kieszeni lub przy pasie. W razie 
upadku mogłoby dojść do poranienia lub uszkodzenia sprzętu.

Podczas korzystania z urządzenia podczas chodzenia lub 
innego ruchu należy uważać. Zawsze zwracaj uwagę na 
swoje otoczenie, aby uniknąć zranienia siebie i innych osób. 
Uważaj, aby przewód słuchawek nie owinął się wokół dłoni 
lub pobliskich przedmiotów.

Nie wolno modyfi kować urządzenia, rozmontowywać go lub 
naprawiać. Wszelkie zmiany lub modyfi kacje urządzenia 
mogą spowodować utratę gwarancji. W razie konieczności 
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naprawy urządzenia, oddaj je do autoryzowanego centrum 
serwisowego. Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, 
może to spowodować wybuch lub pożar.

Nie należy nanosić farby na urządzenie ani umieszczać na nim 
naklejek. Naklejki lub farba mogą zablokować ruchome części 
i uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia. Jeśli masz 
uczulenie na lakierowane lub metalowe elementy, może dojść 
do reakcji alergicznej. Jeśli tak się stanie, należy zaprzestać 
używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie urządzenia
Urządzenie i ładowarkę przecieraj wyłącznie suchą szmatką 
lub materiałem pokrytym gumą. Styki baterii czyść wacikiem. 
Nie należy stosować żadnych środków chemicznych lub 
rozpuszczalników.

Nie należy używać urządzenia w przypadku pękniętego lub 
uszkodzonego ekranu. Pęknięte szkło lub tworzywa sztuczne 
mogą spowodować obrażenia. W takim wypadku należy 
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Urządzenia używaj tylko do celów, do których zostało 
przeznaczone.
Jeśli używasz urządzenia w miejscu publicznym, zadbaj, aby 
Twoje zachowanie nie przeszkadzało innym. 
Nie pozwól dzieciom na korzystanie z urządzenia. Urządzenie 
nie jest zabawką. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę 
urządzeniem.

Przeprowadzaj instalację urządzenia i akcesoriów 
z zachowaniem ostrożności. Upewnij się, że telefon oraz 
związane z nim urządzenia zainstalowane w pojeździe są 
prawidłowo i bezpiecznie zamontowane. Nie pozostawiaj 
urządzenia lub akcesoriów w pobliżu lub wewnątrz przestrzeni 
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z poduszkami powietrznymi. Nieprawidłowo zainstalowany 
telefon w trakcie szybkiego nadmuchania poduszki powietrznej 
może spowodować poważne obrażenia.

To urządzenie może być naprawiane tylko przez 
wykwalifi kowany personel. Jeśli urządzenie nie będzie 
naprawiane przez wykwalifi kowany personel, może dojść do 
uszkodzeń urządzenia, które nie będą objęte gwarancją.

Należy obchodzić się ostrożnie z kartą SIM i kartami pamięci. 
Nie należy wyjmować karty, gdy odbywa się transmisja 
informacji lub danych. Może to spowodować utratę danych 
lub uszkodzenie karty lub urządzenia. Należy chronić karty 
przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi 
oraz zakłóceniami elektrycznymi pochodzącymi od innych 
urządzeń. 
Nie należy dotykać złotych styków i biegunów palcami ani 
metalowymi przedmiotami. Jeśli karta jest zanieczyszczona, 
wytrzyj ją miękką suchą ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratunkowych
W niektórych obszarach lub w pewnych okolicznościach 
wybieranie numerów alarmowych może nie być dostępne. 
Podczas podróży do odległych lub słabiej rozwiniętych 
obszarów należy zapewnić inny sposób kontaktu ze służbami 
ratunkowymi.

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych i ważnych 
informacji
Podczas korzystania z urządzenia należy wykonywać kopie 
zapasowe ważnych danych. Producent, importer, dystrybutor 
ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za utratę 
danych. Podczas utylizacji urządzenia należy wykonać 
kopię zapasową wszystkich danych przed zresetowaniem 
urządzenia. Sposób ten zapobiega wykorzystaniu danych 
osobowych. Podczas pobierania aplikacji przeczytaj ekran 
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z uprawnieniami. Zwróć szczególną uwagę na aplikacje, 
które mają dostęp do wielu funkcji lub znacznej ilości 
danych osobowych. Sprawdzaj swoje konta regularnie, czy 
nie doszło do nieautoryzowanych lub podejrzanych działań. 
Jeśli odkryjesz nadużycia danych osobowych, skontaktuj się 
z usługodawcą, aby usunąć lub zmienić informacje o koncie. 
W przypadku utraty lub kradzieży urządzenia, zmień hasła 
do swoich kont w celu ochrony danych osobowych. Unikaj 
korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł. Zabezpiecz 
urządzenie za pomocą wzoru blokady ekranu, kodu PIN lub 
hasła.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawami 
autorskimi.
Materiałów chronionych prawem autorskim nie można 
rozpowszechniać bez zgody właścicieli treści. W ten sposób 
dochodzi do naruszenia prawa autorskiego. Producent, 
importer, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za wszelkie kwestie prawne spowodowane 
nielegalnym wykorzystaniem materiałów chronionych prawem 
autorskim.

1.2 Ochrona baterii
Wskazówki dotyczące baterii:
Baterii telefonu komórkowego nie należy przechowywać 
w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich 
temperaturach. Prowadzi to do zmniejszenia wytrzymałości 
i skrócenia okresu użytkowania baterii. Żywotność baterii 
telefonu komórkowego jest ograniczona. Jeżeli dojdzie 
do zmniejszenia pojemności baterii po pewnym czasie 
użytkowania, zaleca się kupno nowej baterii od ofi cjalnego 
dostawcy i wymianę zużytej baterii.

Wskazówki dotyczące użytkowania baterii:
• Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon komórkowy 

jest wyłączony.
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• Należy obchodzi się ostrożnie z baterią. Jeżeli dojdzie do 
połączenia dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii 
za pomocą przedmiotu przewodzącego (np. monety czy 
spinacza), nastąpi zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię 
i przedmiot przewodzący. Upewnij się, że nigdy nie dojdzie 
do połączenia dodatniego i ujemnego bieguna za pomocą 
przedmiotu przewodzącego, który znajduje się w pobliżu 
akumulatora.

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia ani narażać na działanie 
wysokich temperatur. 

• Nie należy demontować ani modyfi kować baterii.
• Nie należy narażać baterii na silne wstrząsy lub próbować 

rozbić baterię twardymi przedmiotami.
• Bateria powinna być umieszczona w chłodnym, suchym 

miejscu, z dala od promieni słonecznych. Baterii nie należy 
wystawiać na działanie wysokich temperatur (powyżej 
60 °C).

• Jeśli uważasz, że bateria wydziela nieprzyjemny zapach lub 
przegrzewa się, należy przestać z niej korzystać.

• Jeżeli na baterii pojawi się pęknięcie, przerwanie pokrywy 
lub inne uszkodzenia lub wyciek elektrolitu, należy 
natychmiast zaprzestać korzystania.

• Jeśli na skórę lub do oczu dostanie się elektrolit, należy 
dokładnie je przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu 
ze skórą, należy dokładnie przemyć ją wodą z mydłem.

• Aby uniknąć wypadków spowodowanych przez 
nieprawidłowe ładowanie, należy używać tylko oryginalnych 
baterii.

• Baterii Li-Ion nie należy używać, jeśli temperatura jest zbyt 
niska. Pojemność akumulatora przy niskich temperaturach 
spada.

• Nie czyść baterii w czystej wodzie lub w rozpuszczalniku 
organicznym i nie zanurzaj jej w wodzie.

• Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, skontroluj, 
czy jest w pełni naładowana.
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• Zużyte baterie oddaj producentowi telefonu komórkowego 
lub oddaj w miejscach wyznaczonych do recyklingu 
zużytych baterii. Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami 
komunalnymi lub nie wyrzucaj w środowisku naturalnym.

1.3 Czyszczenie i konserwacja
• Nie umieszczaj telefonu, baterii lub ładowarki w łazience 

i innych miejscach o dużej wilgotności powietrza. Chroń 
urządzenie przed deszczem. 

• Telefon, baterię i ładowarkę czyść miękką, suchą szmatką. 
• Do czyszczenia telefonu nie należy używać alkoholu, 

rozcieńczalnika, benzenu i innych środków chemicznych.
• Zatkanie złącz wejściowych telefonu pyłem może prowadzić 

do nieprawidłowego kontaktu i problemów z transmisją 
danych lub ładowaniem. Należy je czyścić regularnie.

Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną 
izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieciowym 
i częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas 
serwisowania należy używać tylko identycznych części 
zamiennych.

Produkt oznaczony tym symbolem nadaje się tylko do 
użytku wewnątrz budynków.

Ostrzeżenie:
• Nie włączaj telefonu w sytuacjach, w których korzystanie 

z telefonów komórkowych jest zabronione oraz w miejscach, 
w których telefon może spowodować zakłócenia lub inne 
zagrożenia.

• Trzymaj swój telefon komórkowy i jego akcesoria w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci. Nie pozwalaj dzieciom 
korzystać z telefonu bez nadzoru.
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• Postępuj zgodnie z prawem i przepisami dotyczącymi 
korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Podczas 
korzystania z urządzeń bezprzewodowych szanuj 
prywatność innych i oraz postępuje zgodnie z przepisami 
prawnymi.

• Jeżeli stosujesz implanty zdrowotne lub urządzenia 
medyczne, trzymaj telefon komórkowy w odległości co 
najmniej 15 cm od nich, a w trakcie rozmowy telefonicznej 
trzymaj telefon po przeciwnej stronie akcesoriów 
medycznych.

• W przypadku korzystania z kabla USB należy przestrzegać 
odpowiednich zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji.

Uwagi:
Niektóre właściwości urządzenia i jego akcesoriów 
opisanych w niniejszej instrukcji zależą od zainstalowanego 
oprogramowania, możliwości oraz konfi guracji sieci lokalnej 
i mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone przez 
operatorów sieci. Podane opisy nie muszą być zgodne 
z danym telefonem lub akcesoriami, które zostały zakupione. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość i zgodność 
z prawem treści, które zostały wgrane lub pobrane za 
pośrednictwem telefonu, niezależnie od tego, czy jest to 
zawartość tekstowa, zdjęcia, muzyka, fi lmy, zainstalowane 
oprogramowanie chronione prawami autorskimi itp. Za 
konsekwencje wynikające z instalacji lub korzystania 
z treści opisanej powyżej w telefonie jest odpowiedzialny 
użytkownik.

Wszystkie zrzuty ekranu, symbole i ikony w niniejszej instrukcji 
obsługi są symulowane. Rzeczywistość może być inna.
Poszczególne kroki mogą się różnić od kroków opisanych 
w niniejszej instrukcji w zależności od wersji oprogramowania 
w telefonie.
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Jeżeli nie podano inaczej, opis wszystkich kroków w niniejszej 
instrukcji zakłada, że użytkownik znajduje się na ekranie 
głównym.
Telefon jest urządzeniem, którego działanie może być 
zmodyfi kowane przez użytkownika za pomocą innych aplikacji. 
W związku z tym procedury i poszczególne kroki mogą się 
w rzeczywistości różnić się od niniejszej instrukcji.

Uwaga odnośnie operatora:
Telefon jest fabrycznie ustawiony w celu maksymalnego 
wykorzystania dostępnych usług. Operator sieci telefonicznej 
może wprowadzić pewne funkcje, zabezpieczenia lub 
ograniczyć funkcjonalność lub zmienić wobec opisu 
w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności skontaktuj 
się z dostawcą usług.

Suplement do instrukcji obsługi 
urządzenia z panelem LCD

Środki ostrożności związane z długotrwałym 
wyświetlaniem statycznego obrazu; czerwone/
niebieskie/zielone/czarne punkty na ekranie

Obraz statyczny może spowodować trwałe uszkodzenie panelu 
wyświetlacza LCD.
• Nie pozwól, aby nieruchomy obraz 

był wyświetlany na ekranie LCD 
dłużej niż dwie godziny, ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie 
panelu. Uszkodzenie to jest znane 
pod nazwą „wypalenia ekranu”.

• Podobne uszkodzenie panelu LCD może być spowodowane 
przez statyczne umieszczenie logo stacji telewizyjnej.

• Oglądanie telewizji w formatach 4:3, 14:9 lub podobnych 
(formaty nie obejmujące całej powierzchni ekranu) przez 
długi okres czasu może pozostawić ślady na prawej lub 
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lewej krawędzi albo na środku ekranu spowodowane przez 
różnice w emisji światła. Podobne uszkodzenia mogą 
wystąpić podczas odtwarzania DVD lub grania gier.

• Wyświetlanie nieruchomych obrazów z konsoli do gier 
lub komputera przez dłuższy czas może spowodować 
częściowy efekt „obrazu następczego”. Aby uniknąć tego 
efektu, zmniejsz jasność i kontrast podczas wyświetlania 
statycznego obrazu.

Uszkodzenia wyświetlacza z powodów wymienionych powyżej 
nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone/niebieskie/
zielone lub czarne punkty
• Jest to charakterystyczna cecha wyświetlaczy 

ciekłokrystalicznych i nie stanowi to żadnego problemu. 
Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu 
technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne 
odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może 
pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały 
punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% 
ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na 
właściwości i wydajność urządzenia.
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2. Pierwsze kroki
Urządzenie jest odporne na wodę i kurz zgodnie z normami 
IP67 i może wytrzymać upadek z wysokości 1,5 m na 
podłogę ze sklejki. Jego częścią jest także pojemnościowy 
ekran dotykowy chroniony szkłem odpornym na zarysowania 
powstające podczas korzystania. Systemem operacyjnym 
jest Android, który umożliwia dostęp do aplikacji z zestawu 
usług Google, w tym kilku tysięcy dodatkowych aplikacji 
dostępnych w sklepie Google Play. Telefon posiada konstrukcję 
o zwiększonej wytrzymałości. Ponadto umożliwia także 
przeglądanie stron internetowych, wysyłanie wiadomości 
tekstowych, słuchanie muzyki i wykonywanie innych 
czynności dzięki baterii o wysokiej pojemności i gniazdu 
rozszerzeń dla kart pamięci MicroSD o pojemności do 32GB.

2.1 Opis urządzenia

1. Przyciski regulacji głośności
2. Przycisk Power (Wyłącznik)
3. Przycisk Menu
4. Przycisk Home (Ekran główny) (przycisk sprzętowy)
5. Przycisk Wstecz
6. Słuchawka
7. Gniazdo słuchawkowe
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8. Port Micro USB
9. Przycisk Reset
10. Tylny aparat fotografi czny
11. Lampa błyskowa
12. Głośnik
13. Klawisz fotografowania
14. Przedni aparat fotografi czny

Główne cechy:
Przycisk Power (Wyłącznik): Dłuższe naciśnięcie tego 
przycisku spowoduje włączenie telefonu. Jeśli telefon jest 
włączony, przycisk służy do zablokowania/odblokowania 
ekranu za pomocą krótkiego naciśnięcia.

Przycisk Menu: Naciśnięcie tego przycisku spowoduje 
wyświetlenie menu na bieżącym ekranie.

Przycisk Home (Ekran główny): Naciśnięcie tego przycisku 
spowoduje powrót do ekranu głównego. Aby wyświetlić 
ostatnio używane aplikacje, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Home (ekran główny).

Przycisk Wstecz: Przycisk służy do powrotu do poprzedniego 
ekranu.
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2.2 Wkładanie kart SIM i MicroSD:

 OSTRZEŻENIE
Przed dowolną manipulacją kartami należy wyłączyć 
telefon!

1. Zdejmij pokrywę baterii. Poluzuj śruby na tylnej stronie 
obracając obie śruby przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara aż do chwili, w której obudowa zostanie 
poluzowana (patrz rysunek).

 OSTRZEŻENIE
Bateria w tym telefonie jest wbudowana i nie jest wymienna. 
Więcej w akapicie dot. baterii.

2. Włóż kartę SIM do uchwytu karty SIM. Włóż kartę SIM 
do gniazda tak, aby jej kontakty stykały się w sposób 
pokazany na rysunku nr 3:

Górne gniazdo karty SIM służy do wkładania karty SIM, która 
używa szybkiej transmisji danych w standardzie WCDMA 3G.
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Poniżej znajduje się gniazdo na kartę SIM GSM (normalna 
prędkość transmisji danych).

Uwaga:
Podczas wkładania karty SIM upewnij się, że złote styki 
znajdują się w prawidłowym położeniu.

3. Wkładanie karty microSD. 
Włóż kartę microSD do gniazda tak, jak pokazano 
na rysunku 4 i naciśnij delikatnie aż do zatrzaśnięcia 
zatrzasku.
Podczas wyjmowania delikatnie wciśnij kartę, aż zwolni się 
zapadka i sprężyna nieznacznie wysunie kartę MicroSD. 
Dopiero wtedy można wyciągnąć kartę.
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4. Zamontuj osłonę baterii. Załóż tylną pokrywę i zamocuj ją 
dwoma śrubami poprzez obracanie ich w kierunku ruchu 
wskazówek zegara.

 OSTRZEŻENIE
Śruby i elementy mocujące są przeznaczone do pracy 
z dołączonym specjalnym śrubokrętem, ew. drobną monetą. 
Jeśli używasz potężnego uniwersalnego śrubokrętu, stosuj 
umiarkowaną siłę podczas dokręcania. W przypadku użycia 
nadmiernej siły można naruszyć zabezpieczenie obudowy 
przed wodą / pyłem, ew. uszkodzić strukturę uszczelniającą.
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 OSTRZEŻENIE
Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM lub MicroSD 
należy wyłączyć telefon!

2.3 Bateria
Bateria w tym telefonie jest wbudowana i nie jest wymienna. 
Jeśli akumulator wyczerpie się, podłącz telefon do ładowarki.
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Ładowanie baterii
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora upewnij się, 
bateria jest prawidłowo włożona w telefonie.

1. Podłącz dostarczony kabel USB do ładowarki. 

Uwaga:
Stosuj tylko ładowarki i kable zatwierdzone przez producenta. 
Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub wybuch baterii. 

2. Otwórz pokrywę portu USB. Podłącz dostarczony kabel 
USB do portu USB w telefonie. 

Uwaga:
Podczas podłączania kabla USB nie należy używać zbyt 
dużej siły.

Zadbaj o prawidłową orientację złącza. Próba niewłaściwego 
podłączenia złącza może spowodować uszkodzenie portu, 
którego naprawa nie jest uwzględniona w gwarancji. 
Użyj dołączonego kabla do prawidłowego podłączenia gniazda 
zagłębionego w telefonie.
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3. Podłącz drugi koniec kabla do złącza ładowarki i podłącz 
go do gniazdka elektrycznego. 

Uwaga:
Jeżeli źródło zasilania nie jest stabilne, ekran dotykowy 
urządzenia może nie działać prawidłowo podczas ładowania.

4. Po zakończeniu ładowania odłącz wtyczkę od telefonu 
i odłącz ładowarkę od gniazdka. Zamknij szczelnie osłonę 
gniazda tak, aby zachować odporność na kurz/wodę.

Uwaga:
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, nie będzie 
możliwe włączenie urządzenia od razu po podłączeniu 
ładowarki. Zanim spróbujesz włączyć urządzenie, pozwól, 
aby bateria była ładowana przez kilka minut.
Dla optymalnego użytkowania i żywotności baterii należy 
bez przerywania ładować baterię do maksimum (100%) 
i rozładowywać tak długo, dopóki nie pojawi się informacja 
o niskim poziomie naładowania baterii. Dopiero wtedy 
ponownie naładuj baterię.
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Ochrona baterii
Wskazówki dotyczące baterii:
Telefonu komórkowego nie należy przechowywać w miejscach 
o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Prowadzi 
to do zmniejszenia wytrzymałości i skrócenia okresu 
użytkowania baterii. Żywotność baterii telefonu komórkowego 
jest ograniczona. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia pojemności 
baterii po pewnym czasie użytkowania, zaleca się wymianę 
baterii w autoryzowanym serwisie.

Aby osiągnąć maksymalną żywotność baterii
Wskazówki dotyczące użytkowania baterii:
• Nie należy demontować ani modyfi kować baterii.
• Nie należy odłączać baterii, ładować jej w niedozwolony 

sposób lub używać niedozwolonej ładowarki.
• Nie należy narażać baterii na silne wstrząsy lub próbować 

rozbić baterię twardymi przedmiotami.
• Jeżeli na baterii pojawi się pęknięcie, przerwanie pokrywy 

lub inne uszkodzenia lub wyciek elektrolitu, należy 
natychmiast zaprzestać korzystania z telefonu.

• Baterii Li-Ion nie należy używać, jeśli temperatura jest zbyt 
niska. Pojemność akumulatora przy niskich temperaturach 
spada.

• Nie czyść baterii w czystej wodzie lub w rozpuszczalniku 
organicznym i nie zanurzaj jej w wodzie.

• Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, skontroluj, 
czy jest w pełni naładowana lub naładuj ją całkowicie. 
Dopiero wtedy wyłącz telefon.

Wskazówka dotycząca długiej pracy na jednym ładowaniu: 
używaj tylko tych systemów telefonu, których potrzebujesz. 
Na przykład wyłącz WiFi, GPS, transfer danych o ile ich nie 
potrzebujesz, zmniejsz jasność wyświetlacza.
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2.4 Włączenie i wyłączenie telefonu

Włączenie telefonu komórkowego
Naciśnij przycisk Power (Wyłącznik) – (na dole po lewej). 
Poczekaj na całkowite załadowanie systemu.

Uwaga:
Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, przed 
użyciem telefonu komórkowego należy wprowadzić kod PIN. 
Szczegółowe informacje na temat kodu PIN można otrzymać 
od operatora sieci komórkowej.

Wyłączenie telefonu komórkowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power (Wyłącznik). Pojawi 
się menu, w którym należy wybrać opcję Wyłącz. Następnie 
kliknij na OK.

2.5 Ekran startowy
Po zalogowaniu lub uruchomieniu telefonu pojawi się ekran 
startowy. Ekran startowy jest miejscem wyjściowym, który 
pozwala na dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Na ekranie 
znajdują się ikony, widżety, skróty i inne elementy. Ekran 
startowy można dostosować poprzez zmianę tapety i dowolne 
przemieszczanie pożądanych elementów.

Na ekranie głównym znajduje się ikona wywołująca aplikację. 
Klikając na tą ikonę (znajduje się w prawym dolnym rogu) 
można przeglądać i uruchamiać zainstalowane aplikacje.

2.6 Ekran dotykowy

Korzystanie z ekranu dotykowego
Przeciągnij ikonę, aby przenieść ją lub usunąć.

Sencor_P430 5j.indb   34 3.3.2014   9:55:43



PL

Pierwsze kroki

PL 35
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

Obracanie ekranu telefonu komórkowego
Orientacja ekranu w większości aplikacji zmienia się 
w zależności od fi zycznego obrócenia telefonu z orientacji 
pionowej na poziomą i odwrotnie.

2.7 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Blokowania ekranu
Jeśli telefon komórkowy jest włączony, możesz zablokować 
ekran poprzez krótkie naciśnięcie przycisku Power (Wyłącznik). 
Podczas włączonej blokady ekranu telefon nadal odbiera 
wiadomości tekstowe i połączenia przychodzące.

Gdy telefon nie jest używany przez pewien czas, dojdzie do 
automatycznego zablokowania ekranu.

Odblokowywania ekranu
Naciśnij przycisk Power (przycisk Zasilania), aby włączyć 
ekran. Następnie przeciągnij palcem po ekranie w bok, aby 
odblokować ekran.

Uwaga:
W przypadku, gdy ustawiony jest gest odblokowywania 
telefonu, przed odblokowaniem zostaniesz poproszony 
o narysowanie gestu odblokowania.
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3. Podstawowe informacje i funkcje

3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego
Ekran dotykowy: Oferuje wyjątkową kontrolę nad telefonem 
i aplikacji w nim użytych. Poznaj różne rodzaje działań 
i odpowiadające im reakcje systemu, aby maksymalnie 
wykorzystać możliwości telefonu i uniknąć nieprecyzyjnego 
sterowania (dotknięcie niepożądanego elementu itp.) 
Warstwa dotykowa jest pojemnościowa i jest przeznaczona 
dla ludzkiego dotyku, z tego powodu telefonu nie można 
obsługiwać np. w rękawiczkach.

Dotknięcie: Służy do aktywacji elementów ekranu takich 
jak aplikacje, ustawienia, ikony, klawisze na klawiaturze 
dotykowej oraz przyciski sterowania na ekranie. Wystarczy 
dotknąć ekranu palcem w wymaganym miejscu i po chwili go 
podnieść.

Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij palcem ekranu na 
wymaganej pozycji i przytrzymaj go przez około 2 sekundy 
w tym samym miejscu. Pojawi się wyskakujące okno ze 
specjalnym menu lub zostanie aktywowana funkcja specjalna.

Przeciągnięcie: Dotknij ekranu palcem i przesuń go bez 
podnoszenia. Umożliwia to przewijanie menu, przełączania 
ekranów i innych treści na ekranie.

Szybkie przesuwanie: Szybko przeciągnij i oderwij palec od 
ekranu. Przewijanie listy lub ruch zostanie przeprowadzony 
szybciej. Jeżeli szybko przewijasz długą listę, możesz 
przerwać przewijanie poprzez dotknięcie ekranu ponownie.
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Przybliżanie: W niektórych aplikacjach (np. Google Maps, 
Przeglądarka lub Galeria) można powiększać i oddalać widok 
umieszczając dwa palce na ekranie jednocześnie i zbliżając je 
do siebie lub oddalając.

3.2 Powiadomienia oraz informacje o stanie 
telefonu na wyświetlaczu

Nieodebrane połączenia i odebrane wiadomości (po lewej 
stronie) i ikony pokazujące status telefonu (po prawej stronie) 
wraz z wyświetlaniem aktualnego czasu.

Powiadomienia Ikony stanu

Ikony stanu
Podłączono do sieci 
komórkowej GPRS

Bluetooth jest włączony

Podłączono do sieci 
komórkowej 1xRTT

Podłączono do urządzenia 
Bluetooth

Podłączono do sieci 
komórkowej GPRS

Karta SIM nie jest 
włożona

Podłączono do sieci 
komórkowej 3G

Profi l wibrujący

Podłączono do sieci 
komórkowej 4G

Wyciszony dzwonek

Siła sygnału sieci 
komórkowej

Stan naładowania baterii 
jest krytyczny

Wyszukiwanie sygnału 
sieci

Stan naładowania baterii 
jest niski

Brak sygnału Bateria jest częściowo 
rozładowana

Podłączono do sieci 
Wi-Fi

Bateria jest w pełni 
naładowana
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Aktywny roaming Ładowanie baterii
Tryb samolotowy jest 
aktywny

Odbieranie informacji 
o lokalizacji za pomocą 
GPS

Ikony powiadomień
Nowy e-mail Połączenie przychodzące
Nowa wiadomość SMS 
lub MMS

Nieodebrane połączenie

Budzik jest aktywny Tryb głośnomówiący jest 
aktywny

Nadchodzące 
wydarzenie

Wyciszony mikrofon

Synchronizacja danych Pobieranie danych
Problem 
z zalogowaniem lub 
synchronizacją

Telefon jest podłączony 
za pomocą kabla USB

Wykonano zrzut ekranu

3.3 Skróty i ikony

Przesuwanie elementu na ekranie
Dotknij i przytrzymaj palcem ikonę aplikacji na ekranie 
głównym tak długo, póki ikona się nie powiększy.

Usuwanie elementu z ekranu
Dotknij i przytrzymaj palcem ikonę aplikacji na ekranie 
głównym tak długo, póki ikona się nie powiększy.

Widgety
Widget pozwala na podgląd lub bezpośrednie wykorzystanie 
danej aplikacji. Widgety można umieścić na ekranie głównym 
w postaci ikon lub okien z podglądem. Niektóre widgety są 

Sencor_P430 5j.indb   38 3.3.2014   9:55:44



PL

Podstawowe informacje i funkcje

PL 39
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

fabrycznie zainstalowane w telefonie. Dodatkowe widgety 
można pobrać ze sklepu Google Play. Jeśli chcesz na dowolny 
ekran dodać widget:

Na ekranie głównym wybierz . Wybierz zakładkę 
WIDGETY. Pojawią się dostępne aplikacje.

3.4 Foldery

Utworzenie folderu
Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrót na ikonę podobnej 
aplikacji.
Wybierz lewą opcję Add Icon (Dodaj ikonę), a następnie panel 
z napisem New folder (Nowy folder), po czym wprowadź 
nazwę nowego folderu.

Zmiana nazwy folderu
1. Przytrzymaj palec na folderze.
2. Wybierz opcję po prawej stronie: Rename the fi le (Zmień 

nazwę folderu). W nagłówku folderu wpisz nową nazwę 
folderu. 

3. Po zakończeniu kliknij przycisk Wstecz.

3.5 Tapety

Zmiana tapety
Przytrzymaj palec na ekranie głównym i kliknij na przycisk 
Tapeta. Pojawią się następujące możliwości wyboru tapety:
Galeria, która pozwala wybrać zdjęcie z galerii i ustawić go 
jako tapetę.
Żywe tapety, która pozwala wybrać żywą tapetę.
Tapety, która pozwala ustawić wybraną tapetę 
z predefi niowanego wyboru.
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3.6 Korzystanie z pamięci masowej USB

Korzystanie z karty microSD jako pamięci 
masowej USB
Jeżeli chcesz przenieść na kartę microSD w telefonie ulubione 
utwory muzyczne i zdjęcia z komputera, należy ustawić kartę 
jako pamięć masową USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Kliknij na Włącz pamięć magazynową USB.

Uwaga:
Jeśli jest włączony tryb pamięci masowej USB, niektóre 
funkcje mogą nie być dostępne.

3.7 Korzystanie z trybu samolotowego
W pewnych momentach możesz być poproszony o wyłączenie 
wszystkich funkcji bezprzewodowych telefonu. Nie trzeba 
wyłączać telefonu, wystarczy go przełączyć w tryb 
samolotowy.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power (Wyłącznik). 
2. Pojawi się menu, w którym wybierz Tryb samolotowy.

Tryb samolotowy można aktywować również za pomocą 
aplikacji Ustawienia, w której wybierz menu Połączenia 
bezprzewodowe i sieci.

3.8 Dzwonienie ( )
Istnieje kilka sposobów wykonywania połączeń telefonicznych. 
Możesz wybrać numer telefonu bezpośrednio lub wybrać go 
z listy kontaktów, ze strony internetowej lub w dokumencie, 
który zawiera jakiś numer telefonu. W przypadku połączenia 
przychodzącego możesz odebrać połączenie lub przekierować 
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dzwoniącego na pocztę głosową. Istnieje także możliwość 
przeprowadzenia połączenia konferencyjnego z wieloma 
uczestnikami.

Nawiązywanie połączenia telefonicznego
Można nawiązać połączenie za pomocą aplikacji telefon, lub 
wybrać w aplikacji Kontakty lub Historia połączeń.

Podczas rozmowy można powrócić do ekranu głównego za 
pomocą przycisku Home (Ekran startowy)

Uwaga:
Uważaj, aby nie zasłaniać mikrofonu palcami.

Nawiązanie połączenia telefonicznego poprzez 
wybór numeru
1. Możesz wybrać numer telefonu po kliknięciu na ikonie 

telefonu na ekranie głównym. Jeżeli znajdujesz się 
w aplikacji Kontakty lub Historia połączeń, wybierz 
zakładkę Telefon. 

2. Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury 
numerycznej.

Wskazówka:
Ten telefon obsługuje funkcję inteligentnego wybierania, 
która podczas wprowadzania numerów na klawiaturze 
przeszukuje kontakty i wyświetla listę kontaktów 
z odpowiednim numerem. Więcej wyników wyszukiwania 
można wyświetlić po ukryciu klawiatury.

3. Po wprowadzeniu numeru telefonu lub wybranu kontaktu 
naciśnij na symbol słuchawki .
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Uwaga:
Do transmisji danych możesz ustawić wybraną przez siebie 
sieć. Patrz „Ustawienie domyślnej sieci”.

Nawiązanie połączenia telefonicznego poprzez 
listę kontaktów
1. Kliknij na ikonę Kontakty ( ), aby wyświetlić listę 

kontaktów. Jeżeli znajdujesz się w aplikacji Telefon lub 
Historia połączeń, wybierz zakładkę Kontakty.

2. Dotknij pozycję kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
3. Kliknij na symbol słuchawki .

Nawiązanie połączenia telefonicznego z historii 
połączeń
1. Kliknij na ikonę aplikacji  > Telefon ( ) > Historia 

połączeń, aby wyświetlić historię połączeń. Jeżeli 
znajdujesz się w aplikacji Kontakty lub Telefon, wybierz 
zakładkę Historia połączeń 

2. Kliknij na symbol słuchawki przy kontakcie, do którego 
chcesz zadzwonić. 

Odebranie/odrzucenie połączenia
Odebranie/odrzucenie połączenia przychodzącego
Po otrzymaniu połączenia przychodzącego, na wyświetlaczu 
pojawią się podstawowe informacje na temat osoby 
dzwoniącej, w tym wszelkie dodatkowe informacje, które 
zapisałeś o rozmówcy w aplikacji Kontakty.

Zakończenie połączenia
Kliknij na czerwony symbol słuchawki  podczas rozmowy, 
a nastąpi zakończenie połączenia.
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Inne operacje dostępne w trakcie połączenia
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
Jeśli w trakcie rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, możesz 
je zaakceptować i przyłączyć do prowadzonej rozmowy. 
Funkcja ta nazywa się połączeniem konferencyjnym. Istnieje 
także możliwość przeprowadzenia połączenia konferencyjnego 
z wieloma uczestnikami.

Przełączanie się między rozmowami
Jeśli w trakcie rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, można 
się przełączać między połączeniami.

1. Podczas kilku połączeń jednocześnie kliknij na ikonę .
2. Spowoduje to przełączenie się do drugiej rozmowy, 

a rozmowa z obecnym rozmówcą będzie zawieszona. 

Korzystanie z historii połączeń
Aplikacja Historia połączeń zawiera listę połączeń 
wykonanych, odebranych lub nieodebranych. 

Zapisanie listy w aplikacji Kontakty
1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę  a wybierz zakładkę 

Historia połączeń.
2. Kliknij na numer, który chcesz dodać do swojej listy 

kontaktów. 
3. Wybierz opcję Dodaj do kontaktów.
4. Wybierz opcję Dodaj do istniejącego kontaktu lub Utwórz 

nowy kontakt.

Usuwanie pozycji z historii połączeń
1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę  i wybierz zakładkę 

Historia połączeń.
2. Kliknij na menu po lewej stronie i wybierz opcję Usuń. 

Następnie zaznacz pozycję, którą chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz popcję Usuń 

z historii połączeń.
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Usuwanie historii połączeń
1. Na ekranie głównym kliknij na ikonę  i wybierz zakładkę 

Historia połączeń.
2. Naciśnij przycisk Menu i wybierz opcję Usuń (symbol 

kosza) i OK.

3.9 Kontakty
Aplikacja Kontakty pozwala na zapisanie i zarządzanie 
informacjami (jak numery telefonów i adresy) na liście 
kontaktów. Po zapisaniu informacji o kontakcie w telefonie 
komórkowym będziesz miał łatwy dostęp do osób, z którymi 
chcesz się komunikować.

Uruchomienie aplikacji Kontakty
Jeśli kupiłeś nowy telefon komórkowy i do tej pory nie 
zapisałeś żadnych kontaktów, aplikacja wyświetli komunikat 
z poradami odnośnie sposobów, jak można dodawać kontakty 
do telefonu.

Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

Listę kontaktów możesz otworzyć klikając w  , a następnie 

na ikonę Kontakty ( ). Na ekranie głównym kliknij na ikonę 
 i wybierz zakładkę Kontakty.

Wszystkie kontakty zostaną wyświetlone w porządku 
alfabetycznym na przewijanej liście.

Dodawanie kontaktu
1. Aby dodać nowy kontakt, kliknij na ikonę  w liście 

kontaktów.
2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać nowy kontakt.
3. Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie dodaj szczegółowe 

informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres.
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Dodawanie kontaktu do ulubionych
1. Kliknij na kontakt, który chcesz dodać do Ulubionych.
2. Kliknij na ikonę . Jej kolor zmieni się na biały ( ).

Wyszukiwanie kontaktów
1. Możesz wyszukać żądany kontakt klikając na ikonę  

w liście kontaktów. 
2. Wprowadź nazwę kontaktu, którego szukasz. Podczas 

pisania pod polem wyszukiwania będą się stopniowo 
pojawiać kontakty pasujące do wyszukiwania. 

Edycja kontaktów
Informacje kontaktowe można w dowolnym momencie 
edytować.
1. Kliknij na kontakt w liście, który chcesz edytować. 
2. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję Edytuj.
3. Informacje o kontakcię są podzielone na kategorie np. 

nazwa kontaktu, numer telefonu lub adres e-mail. Kliknij 
na kategorię, aby zmodyfi kować odpowiednie dane. 

4. Dokonaj wymaganych zmian w kontakcie, a następnie 
kliknij na Gotowe. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk 
Wstecz.

3.10 Użytkowanie klawiatury dotykowej

Wyświetlenie klawiatury dotykowej
Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Niektóre 
aplikacje otwierają klawiaturę automatycznie.
Otworzenie klawiatury następuje po kliknięciu w polu 
tekstowym. Naciśnij przycisk Wróć, aby ukryć klawiaturę.

Korzystanie z klawiatury dotykowej w trybie 
poziomym
W trybie poziomym klawiatura obróci się, a jej układ dostosuje 
się do ekranu.
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Zmiana ustawień klawiatury
1. Kliknij  > Ustawienia ( ) > Język i klawiatura.
2. Przy pozycji Klawiatura Google kliknij na ikonę  

i dostosuj ustawienia klawiatury. 

3.11 Wiadomości
Aplikacji Wiadomości służy do wysyłania i odbierania 
wiadomości tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS) 
na inne telefony obsługujące wiadomości SMS i MMS. Za 
pomocą aplikacji E-mail możesz odczytywać i wysyłać 
wiadomości e-mail.

SMS i MMS
Uruchomienie aplikacji Wiadomości
Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:
Na ekranie głównym kliknij na ikonę .

Kliknij na  > Wiadomości ( ).

Pisanie i wysyłanie wiadomości tekstowych
Zostanie otwarte okno aplikacji Wiadomości, w którym 
można utworzyć nową wiadomość oraz dołączyć do wątku 
konwersacji.

1. Kliknij na , aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości 
tekstowej lub multimedialnej. Kliknij na istniejący wątek, 
aby go otworzyć.

2. Zacznij wpisywać numer telefonu w polu  i wybierz 
kontakt z aplikacji Kontakty. Podczas wpisywania 
numeru telefonu będą się stopniowo wyświetlały pasujące 
kontakty. Możesz kliknąć na jednego z zalecanych 
odbiorców lub podać cały numer telefonu.

3. Kliknięcie na pole tekstowe umożliwi rozpoczęcie pisania 
wiadomości.
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Jeśli w trakcie pisania wiadomości naciśniesz przycisk 
Wstecz, wiadomość zostanie zapisana jako wersję 
roboczą w liście wiadomości. Kliknij na wiadomość, aby 
kontynuować pisanie.

4. Po zakończeniu wiadomości kliknij na .

Uwaga:
W tym samym oknie zostaną wyświetlone ewentualne 
odpowiedzi na wiadomość. Podczas odbierania i wysyłania 
kolejnych wiadomości zostanie utworzony wątek.

Pisanie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

Uwaga:
Aby wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne, 
potrzebne jest aktywne połączenie transmisji danych 
u operatora i w telefonie.

1. Na ekranie głównym wybierz .
2. Zacznij wpisywać numer telefonu w polu  i wybierz 

kontakt z aplikacji Kontakty.
3. Kliknięcie na pole tekstowe umożliwi rozpoczęcie pisania 

wiadomości. 
4. Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić więcej opcji. 

W menu kliknij na opcję Dodaj temat.
5. Wpisz temat wiadomości.

Telefon komórkowy przejdzie w tryb pisania wiadomości MMS.

6. Po zakończeniu wiadomości kliknij na .

Otwieranie i przeglądanie wiadomości multimedialnych
1. Na liście wiadomości otwórz żądany wątek klikając go.
2. Kliknij na wiadomość multimedialną, aby ją oglądnąć.
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3. Przesuń palec w górę lub w dół, aby przejść do 
poprzedniego lub następnego zdjęcia.

Odpowiadanie na wiadomość
1. Na liście wiadomości otwórz żądany wątek wiadomości 

tekstowych lub multimedialnych klikając go.
2. Kliknięcie na pole tekstowe umożliwi rozpoczęcie pisania 

wiadomości.
3. Kliknij na .

Zmiana ustawień wiadomości
W liście wiadomości naciśnij przycisk Menu. Następnie kliknij 
na Ustawienia i przeprowadź zmianę ustawień.

3.12 E-mail

Uwaga:
Do komunikacji e-mailowej potrzebne jest działające 
połączenie internetowe (WiFi lub mobilna transmisji danych), 
POP3, IMAP lub Exchange.

Uruchomienie aplikacji E-Mail
Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

Kliknij na  > E-mail ( ).

Dodawanie konta e-mail
Kreator konta e-mail przeprowadzi Cię przez wszystkie kroki 
niezbędne do utworzenia konta u kilku najpopularniejszych 
dostawców poczty e-mail. Możesz pracować z pocztą e-mail 
tak samo, jak w przeglądarce internetowej na komputerze 
lub innej aplikacji do obsługi poczty e-mail. Informacje na 
temat dostępu do skrzynki pocztowej można otrzymać od 
usługodawcy.
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1. Uruchom aplikację E-mail. Patrz „Uruchomienie aplikacji 
E-Mail”.

2. Wpisz swój Adres e-mail i hasło.
3. Kliknij przycisk Dalej. Urządzenie automatycznie wykrywa 

ustawienia konta e-mail. Aby skonfi gurować konto ręcznie, 
kliknij przycisk Ustawienia ręczne.

Uwaga:
Jeżeli wybrałeś ustawienia ręczne i nie znasz informacji 
potrzebnych do konfi guracji konta e-mail, skontaktuj się 
z usługodawcą poczty e-mail.

4. Wybierz rodzaj konta (protokół e-mail), która jest zgodny 
z Twoim kontem. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie i wpisz wymagane informacje 
na temat serwera, domeny, nazwy użytkownika, hasła itp. 
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

Uwaga:
Ustawienia te mogą się różnić w zależności od usługodawcy 
konta e-mail, z którego usług korzystasz. Szczegółowe 
informacje na temat ustawień można znaleźć u usługodawcy 
konta.

5. Ustaw częstotliwość sprawdzania wiadomości, a następnie 
kliknij na Dalej.

6. Podaj Imię i nazwisko oraz Nazwę konta.

Uwaga:
Nazwa konta zostanie wyświetlona na ekranie aplikacji 
E-mail.

7. Kliknij przycisk Dalej.

Po początkowej konfi guracji aplikacja wyświetli zawartość 
folderu Skrzynka odbiorcza.
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Dodawanie kolejnego konta e-mail
1. Po utworzeniu pierwszego konta e-mail naciśnij przycisk 

Menu, a następnie wybierz Ustawienia.
2. Kliknij przycisk DODAJ KONTO, aby utworzyć kolejne 

konto e-mail. 
3. Następnie powtórz kroki 2–7 z rozdziału „Dodawanie konta 

e-mail” 

Wskazówka:
Podczas dodawania nowego konta e-mail masz możliwość 
wyboru opcji Użyj tego konta jako domyślne do wysyłania 
wiadomości e-mail, co pozwala na użycie dodanego konta 
dla wszystkich wiadomości wychodzących.

Czytanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza otwórz daną wiadomość 

e-mail poprzez kliknięcie.
2. Kliknij na ikonę , aby otworzyć żądany folder, z którego 

można otworzyć e-mail za pomocą kliknięcia.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza kliknij na .

Uwaga:
Jeśli chcesz używać do wysyłania innego konta e-mail, 
kliknij pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, 
a następnie wybierz konto, które chcesz użyć.

2. Wpisz temat wiadomości i treść. 
3. Jeśli chcesz dodać załącznik do wiadomości e-mail, 

naciśnij przycisk Menu, a następnie Dodaj załącznik.

Jeśli w trakcie pisania wiadomości naciśniesz przycisk Wstecz, 
wiadomość zostanie zapisana jako wersja robocza.
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Odpowiadanie na wiadomość e-mail
1. Kliknij na wiadomość e-mail, którą chcesz otworzyć i na 

którą chcesz odpowiedzieć. 
2. Dotknij ikony  lub  > Odpowiedz wszystkim, aby 

rozpocząć pisanie odpowiedzi.

Usuwanie konta e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza naciśnij przycisk Menu 

i wybierz Ustawienia.
2. Dotknij konto e-mail, które chcesz usunąć.
3. Dotknij opcji Usuń konto.
4. Dotknij OK.

Zmiana ustawień konta e-mail
W ustawieniach konta e-mail możesz przeprowadzić kilka 
zmian łącznie z wyborem częstotliwości kontroli odbieranej 
poczty.
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza naciśnij przycisk Menu. 

Następnie kliknij na Ustawienia i przeprowadź zmianę 
ustawień. 

2. Wybierz Ogólne lub konkretne konto e-mail.
3. Kliknij na daną opcję, aby zmienić jej ustawienia.

Uwaga:
Ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej mogą się 
różnić w zależności od usługodawcy konta e-mail, z którego 
usług korzystasz: POP3, IMAP lub Exchange. Niezbędne 
dane mogą być wprowadzone ręcznie, ale w większości 
przypadków konieczne jest podanie prawidłowych ustawień 
dostawcy konta e-mail.

Sencor_P430 5j.indb   51 3.3.2014   9:55:45



Ustawienia zaawansowane

PL

52 PL
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

4. Ustawienia zaawansowane

4.1 GPRS/3G

Kontrola połączenia sieciowego
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI 

dotknij przycisku Dalej > Sieci komórkowe. 
3. Dotknięcie Sieć 3G spowoduje sprawdzenie połączenia 

sieciowego.

Uwaga:
Telefon komórkowy automatycznie pobiera nazwy punktów 
dostępowych z karty SIM. Z tego powodu nie należy 
zmieniać ustawień punktów dostępowych. W przeciwnym 
wypadku połączenie sieciowe może nie działać.
Jeśli punkt dostępowy sieci zostanie usunięty lub dojdzie 
do jego zmiany, można utworzyć nowy punkt dostępu 
lub edytować istniejący. Do tego jednak potrzebujesz 
szczegółowych informacji od operatora.

Włączenie usługi transmisji danych
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI 

dotknij przycisku Dalej > Sieci komórkowe > Transmisja 
danych.

3. Kliknij żądanego operatora sieci, aby włączyć usługi 
transmisji danych.

4.2 Wi-Fi
Technologia Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp 
do szerokopasmowego internetu. Aby korzystać 
z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą telefonu 
komórkowego, należy mieć do dyspozycji bezprzewodowy 
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punkt dostępowy (access-point lub publiczny hotspot). 
Fizyczne przeszkody blokujące transmisję sygnału Wi-Fi 
zmniejszają jego moc.

Włączenie Wi-Fi
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI 

dotknij przycisku Wi-Fi i włącz sieć bezprzewodową (ON).

Połączenie z siecią bezprzewodową
1. Włącz Wi-Fi.
2. Zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi w okolicy. 

Połącz się z wybraną siecią poprzez kliknięcie na niej. 
3. Jeśli wybrana sieć jest otwarta, nastąpi automatyczne 

połączenie z siecią.

Uwaga:
Jeśli łączysz się z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, 
której użyłeś w przeszłości, nie zostaniesz poproszony 
o ponowne podanie hasła. Hasło będziesz musiał ponownie 
wpisać tylko wtedy, jeżeli przeprowadziłeś reset telefonu do 
ustawień fabrycznych.

Wskazówka:
Na ekranie wyboru sieci Wi-Fi możesz dodać nową sieć 
Wi-Fi klikając na ikonę . Podobnie podczas zmiany hasła 
dostępu do sieci, możesz usunąć istniejącą nazwę sieci 
i wprowadzić nowe hasło po znalezieniu tej samej sieci.

4.3 Przeglądarka internetowa
W telefonie komórkowym jest fabrycznie zainstalowana 
przeglądarka internetowa. Aplikacja Przeglądarka może być 
używana do uzyskania dostępu do internetu i przeglądania 
stron internetowych.
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Uruchomienie aplikacji Przeglądarka
Aplikację można otworzyć w jeden z następujących sposobów:

• Na ekranie głównym kliknij na ikonę .

• Kliknij na ikonę Aplikacje > Przeglądarka ( ).

Otwieranie strony internetowej
1. Wpisz adres strony internetowej.
2. Podczas wpisywania adresu na ekranie będą wyświetlane 

propozycje odpowiadających stron. Jeśli zobaczysz 
na liście żądaną stronę internetową, możesz przejść 
bezpośrednio do niej klikając. W przeciwnym razie zakończ 
wprowadzając żądanego adresu strony internetowej, 
a następnie kliknij przycisk Przejdź na klawiaturze 
dotykowej. 

Ustawienia strony domowej
1. W oknie przeglądarki internetowej naciśnij przycisk Menu.
2. Kliknij w Ustawienia > Ogólne > Ustaw stronę domową.
3. Wybierz jedną z opcji. 

Jeśli chcesz wpisać konkretną stronę internetową, kliknij 
przycisk Inne i wpisz adres. Następnie kliknij na OK.

4.4 Zarządzanie zakładkami
W telefonie komórkowym można zapisać nieograniczoną 
liczbę zakładek.

Dodawanie zakładek
1. W oknie przeglądarki przejdź do strony internetowej, którą 

chcesz dodać do zakładek.
2. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję Dodaj 

do zakładek. Zostanie otwarty ekran Dodaj stronę do 
zakładek. 

3. W razie potrzeby zmień nazwę zakładki (opis) i kliknij 
przycisk OK.
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Otwieranie zakładek
1. W oknie przeglądarki naciśnij Menu, a następnie dotknij 

opcji Zakładki/Historia.
2. Na ekranie Zakładki dotknij strony internetowej, którą 

chcesz otworzyć.

Dotknij zakładki HISTORIA, aby wyświetlić strony odwiedzone 
w przeszłości. Dotknij zakładki ZAPISANE STRONY, aby 
wyświetlić listę zapisanych stron. 

4.5 Zmiana ustawień aplikacji Przeglądarka
Konfi guracja przeglądarki internetowej może być dostosowana 
do Twojego sposobu przeglądania stron internetowych.

Naciśnij przycisk Menu i dotknij opcji Ustawienia, aby ustawić 
treść stron, prywatność, bezpieczeństwo i inne parametry.

Administracja strony internetowej
Podczas przeglądania strony internetowej możesz zmienić 
ustawienia wyświetlania i inne funkcje naciskając przycisk 
Menu.

Odśwież: Dotknij, aby odświeżyć otwartą stronę.
Do przodu: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
Zatrzymaj: Kliknij, aby zatrzymać otwieranie bieżącej strony 
internetowej.
Strona domowa: Kliknij, aby przejść do strony domowej.
Dodaj do zakładek: Kliknij, aby dodać stronę do zakładek.
Zamknij: Kliknij, aby zamknąć oglądaną stronę.
Udostępnij stronę: Kliknij, aby udostępnić tę stronę za pomocą 
wybranej aplikacji.
Wersja strony dla komputera: Kliknij, aby wyświetlić oglądaną 
stronę tak, jak byłaby wyświetlana w komputerze.
Zakładki/Historia: Kliknij, aby zobaczyć listę zakładek, historii 
i zapisanych stron.
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4.6 Interfejs Bluetooth
Ten telefon posiada interfejs Bluetooth, który umożliwia 
bezprzewodową łączność z zestawem głośnomówiącym 
Bluetooth, a także np. przesyłanie zdjęć z telefonu do 
komputera.

Podczas korzystania z interfejsu Bluetooth należy pamiętać, 
że konieczne jest pozostanie w odległości do 10 metrów 
od podłączonego urządzenia. Ściany i inne urządzenia 
elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Włączenie Bluetooth
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI 

dotknij przycisku Bluetooth i włącz go (ON).

Uwaga:
Jeżeli moduł Bluetooth jest włączony, dochodzi do 
wykrywania okolicznych urządzeń Bluetooth, jednakże 
telefon nie jest widoczny dla innych urządzeń.

3. Aby telefon był widoczny dla innych urządzeń, dotknij 
nazwy modelu swojego menu telefonu komórkowego 
w menu. 

Włączanie i parowanie z urządzeniami Bluetooth
Funkcja Bluetooth w telefonie pozwala na następujące 
czynności:
Podłączenie zestawu głośnomówiącego Bluetooth.
Przed rozpoczęciem korzystania z połączenia Bluetooth telefon 
i urządzenie Bluetooth muszą być powiązane w następujący 
sposób.
Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
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1. Telefon komórkowy wyszuka dostępne urządzenia 
Bluetooth w okolicy (można to zrobić ręcznie, klikając na 
WYSZUKIWANIE URZĄDZEŃ).

2. Dotknij urządzenia, które chcesz powiązać z telefonem 
komórkowym (urządzenie musi być w trybie 
umożliwiającym parowanie).

3. Podłączenie zakończysz podając hasło parowania.

Uwaga:
Po sparowaniu nie trzeba podawać hasła przy ponownym 
podłączeniu urządzenia.

Wysyłanie plików przez Bluetooth
1. Dotknij ikony Aplikacje > File Manager (Menedżer plików).
2. Dotknij  > Bluetooth i wybierz z listy sparowane 

urządzenie.

Odłączanie i anulowanie parowania z innymi 
urządzeniami Bluetooth
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE I SIECI 

dotknij przycisku Bluetooth.
3. Koło podłączonego urządzenia dotknij ikony , a następnie 

odłącz urządzenie za pomocą przyciskuk Anuluj 
parowanie.
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5. Zabawa
Chociaż telefon komórkowy jest urządzeniem komunikacyjnym 
i osobistym asystentem, zawiera także znaczną ilość funkcji 
rozrywkowych. Pozwala robić zdjęcia, nagrywać fi lmy wideo 
i pliki audio oraz pobierać i słuchać muzykę.

5.1 Robienie zdjęć i nagrywanie filmów 
wideo

Aparat pozwala na wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo 
oraz ich udostępnianie.

Uruchamianie aparatu
Dotknij ikonę Aplikacje > Aparat fotografi czny, aby włączyć 
aparat.

Aplikację Aparat fotografi czny można również uruchomić przez 
naciśnięcie i przytrzymanie Przycisku wyzwalacza aparatu 
z boku urządzenia (jeżeli przycisk nie jest przypisany do 
innych funkcji).

Aplikację Aparat fotografi czny możesz zamknąć przyciskiem 
Powrót lub Home (Ekran domowy).

Robienie zdjęć
1. Dotknij ikony Aplikacje > Aparat fotografi czny.

Uwaga:
Możesz przełączać się między przednim i tylnym aparatem 
klikając na .

2. Skomponuj kompozycję obrazu na ekranie.
Przesuń , aby powiększyć/oddalić fotografowany 
przedmiot.
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Kliknij na , aby zmienić ustawienia aparatu. Podgląd 
na ekranie dostosowuje się do przeprowadzonych zmian 
ustawień. 

3. Kliknij na symbol migawki, aby wykonać zdjęcie.

Przeglądanie zdjęć
1. Po zrobieniu zdjęcia w rogu aplikacji pojawi się jego 

podgląd. Kliknij na podgląd, aby zobaczyć zdjęcie. 
2. Dostępne są następujące przyciski sterowania i ich funkcje: 

Zdjęcie możesz udostępnić klikając na  i wybierając 
odpowiednią aplikację. Możesz usunąć zdjęcie klikając na  > 
OK.

Aby zobaczyć więcej zdjęć oraz fi lmów wideo w aplikacji 

Galeria, kliknij na .

3. Fotografi e można przeglądać przeciągając palcem w lewo 
lub w prawo.

Nagrywanie filmu wideo
1. Dotknij ikony Aplikacje > Aparat fotografi czny.

Uwaga:
Możesz przełączać się między przednim i tylnym aparatem 
klikając na .

2. Skomponuj scenę, którą chcesz sfi lmować.
3. Kliknij na symbol kamery, aby rozpocząć nagrywanie fi lmu 

wideo. Nagrywanie wideo zostanie rozpoczęte. 
Przesuń , aby powiększyć/oddalić fi lmowany obiekt.

4. Kliknij na symbol kamery, aby zatrzymać nagrywanie 
fi lmu wideo.
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Przeglądanie nagranych filmów
Po nagraniu fi lmu wideo jego podgląd pojawi się w dolnym 
prawym rogu aplikacji. Kliknij na podgląd, aby zobaczyć fi lm.

Korzystanie z aplikacji Galeria
Aplikacja Galeria automatycznie wyszukuje zdjęcia i fi lmy 
zapisane na karcie pamięci microSD. Za pomocą aplikacji 
Galeria można sortować zdjęcia do folderów, przeglądać je 
i edytować, odtwarzać pliki wideo i ustawiać obrazy jako tapetę 
lub zdjęcia kontaktów.

Uruchomienie aplikacji Galeria
Kliknij na ikonę Aplikacje > Galeria, aby otworzyć aplikację 
Mapy. Wewnątrz aplikacji zobaczysz zdjęcia i fi lmy 
pogrupowane w kategorie.

Przeglądanie obrazów
1. W aplikacji Galeria kliknij na folder zawierający zdjęcia, 

które chcesz obejrzeć. 
2. Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć je na pełnym ekranie.

Wskazówka:
Przeglądarka zdjęć umożliwia automatyczne obracanie 
ekranu. Po obróceniu telefonu komórkowego obraz dostosuje 
się do orientacji ekranu.

Przycinanie zdjęć
1. Podczas oglądania zdjęć naciśnij przycisk Menu i dotknij 

opcji Przytnij.
2. Za pomocą narzędzia do przycinania wybierz obraz, który 

chcesz przyciąć.

Przeciągnij obszar przycinania wg potrzeby.
Przeciągnij krawędź obszaru kadrowania, aby zmienić wielkość 
przycięcia. 
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Przeciągnij narożnik kadrowania, aby zmienić wielkość 
przycięcia bez zmiany proporcji. 

3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać przycięte zdjęcie. Kliknij 
przycisk ANULUJ, aby anulować zmiany.

5.2 Słuchanie muzyki

Kopiowanie muzyki na kartę microSD
1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB 

i ustaw kartę microSD jako urządzenie pamięci masowej 
USB. 

2. W komputerze otwórz folder podłączonego urządzenia 
USB. 

3. Stwórz w głównym folderze karty microSD nowy folder 
(np. Muzyka). 

4. Skopiuj do utworzonego folderu wybraną muzykę 
z komputera. 

5. Po zakończeniu kopiowania przeprowadź bezpiecznie 
usunięcie podłączonego urządzenia zgodnie z instrukcjami 
systemu operacyjnego. 

6. Odłącz telefon od komputera. 

Przeglądania biblioteki multimediów
Kliknij na ikonę Aplikacje > Muzyka, aby otworzyć 
bibliotekę. Aplikacja Muzyka sortuje muzykę wg UTWORÓW 
i GATUNKÓW.

Odtwarzanie muzyki
1. Kliknij, aby otworzyć daną kategorię na ekranie aplikacji.
2. Kliknij na utwór, które chcesz odtworzyć.
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Wskazówka:
Podczas odtwarzania muzyki, możesz nacisnąć przycisk 
Wstecz, aby korzystać z innej aplikacji. Odtwarzanie muzyki 
nie zostanie przerwane. Aby otworzyć panel sterowania 
odtwarzania, otwórz pasek powiadomień i kliknij na tytuł 
utworu.

Dodawanie muzyki do Listy odtwarzania
1. Kliknij, aby otworzyć daną kategorię na ekranie aplikacji. 
2. Dotknij i przytrzymaj palec na nazwie utworu, a następnie 

wybierz Dodaj do listy odtwarzania.
3. Wybierz listę utworów z listy lub kliknij przycisk Nowa lista 

odtwarzania.

Odtwarzanie listy utworów
1. Na ekranie biblioteki multimediów kliknij na zakładkę 

LISTY UTWORÓW.
2. Dotknij i przytrzymaj palec na wybranej liście odtwarzania, 

którą chcesz odtworzyć.
3. Kliknij na Odtwórz, aby odtworzyć listę.

5.3 Słuchanie radia FM
Aplikacja Radio FM pozwala na słuchanie stacji radiowych FM 
w telefonie komórkowym. Podczas słuchania radia słuchawki 
pełnią funkcję anteny, dlatego należy je podłączyć.

Uruchomienie aplikacji Radio FM
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Radio FM, aby otworzyć 

aplikację Radio FM.
2. Aplikacja Radio FM pozwala na automatyczne 

wyszukiwanie stacji radiowych, przechowywanie ustawień 
i odtwarzanie.

Strojenie w aplikacji Radio FM
Aplikacja umożliwia następujące czynności:
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Wybierz stację, klikając na  lub .
Strojenie ręczne można uruchomić klikając  lub .
Bieżącą stację można dodać do listy ulubionych klikając na .
Aby wyświetlić listę ulubionych, kliknij na .
Włącz głośnik klikając na .
Aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych stacji, kliknij na  > 
Szukaj.
Aby wznowić odtwarzanie, kliknij na .
Aby wstrzymać odtwarzanie stacji, kliknij na . Aby 
przywrócić, kliknij na .
Aby zmienić inne ustawienia radia, np. Ustawienia RDS, kliknij 
na . Wprowadź żądane ustawienia i kliknij przycisk OK.
Wyłącz radio klikając na  > Wyjdź.

5.4 Usługi Google
Aby korzystać z aplikacji Gmail, Kalendarz Google i innych 
usług Google, należy zalogować się na swoje konto Google. 
Zostaniesz również poproszony o zalogowanie się do konta 
Google w momencie pobierania aplikacji ze sklepu Play.

Uwaga:
Jeśli w telefonie nie jest włożona karta SIM, nie będziesz 
mógł korzystać z usług głosowych i transmisji danych w sieci 
komórkowej. Można jednak połączyć się do sieci Wi-Fi, 
zalogować się na konto Google i korzystać z innych funkcji 
telefonu oprócz połączeń telefonicznych.

Jeżeli telefon włączysz po raz pierwszy bez karty SIM, 
zostaniesz poproszony o połączenie się z siecią Wi-Fi 
i zakończenie ustawień telefonu (zamiast sieci komórkowej). 
Jeśli masz już konto Google, kliknij na Zaloguj i wprowadź 
swoją nazwę użytkownika i hasło.
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Tworzenie konta Google
Jeśli nie masz konta Google, możesz utworzyć je 
w następujący sposób:
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji KONTA wybierz Dodaj konto.
3. Wybierz Konto Google klikając na Google.
4. Tworzenie nowego konta możesz rozpocząć klikając na 

Nowe.
5. Podaj swoje imię, nazwisko i kliknij na .
6. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i kliknij na .

Telefon połączy się z serwerem Google i sprawdzi, czy żądana 
nazwa użytkownika jest dostępna. Jeśli wprowadzona nazwa 
użytkownika jest już zajęta, zostaniesz poproszony o wybranie 
innej.

7. Wprowadź informacje na temat odzyskania hasła (drugi 
adres e-mail i odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa), 
a następnie kliknij na .

8. Kliknij na Dołącz do Google+, aby utworzyć profi l na 
Google+ lub na Nie teraz, jeśli chcesz pominąć ten krok.

9. Przeczytaj warunki i kliknij na , aby zakończyć tworzenie 
konta.

10. Wprowadź kod weryfi kacyjny i kliknij na .
11. Wpisz dane karty kredytowej, która pozwali na zakupy 

w sklepie Google Play i kliknij przycisk Zapisz. Możesz 
pominąć ten krok klikając na Pomiń.

Korzystanie z aplikacji Gmail
Po otwarciu aplikacji Gmail w telefonie, folder Skrzynka 
odbiorcza będzie zawierać wiadomości e-mail konta Google.
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Uruchomienie aplikacji Gmail
Kliknij na ikonę Aplikacje > Gmail. Pojawi się lista wiadomości 
w skrzynce odbiorczej. Wszystkie e-maile, które zechcesz 
zachować w telefonie komórkowym, będą w folderze Skrzynka 
odbiorcza.

Przełączanie się między kontami
Jeśli chcesz używać do wysyłania innego konta e-mail, kliknij 
pole wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie 
wybierz konto, które chcesz użyć.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza wybierz .

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do wielu odbiorców, oddziel 
adresy e-mail przecinkami.
Aby wysłać kopię lub ukrytą kopię do innych odbiorców, 
naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz Dodaj DW/UDW.

2. Wpisz temat wiaomości i treść.

Jeśli chcesz do wiadomości dołączyć załącznik w postaci 
zdjęcia, naciśnij przycisk Menu, a następnie kliknij przycisk 
Dołącz zdjęcie. Wybierz zdjęcie, które chcesz dołączyć.

3. Po skończeniu pisania wiadomości, kliknij przycisk .

Odpowiadanie i przekazywanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza kliknij na wiadomość 

e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą chcesz 
przekazać.

2. Kliknij przycisk Odpowiedz ( ), Odpowiedz wszystkim (  
> Odpowiedz wszystkim) lub Przekaż (  > Przekaż).

3. Wykonaj następujące czynności: 
Jeżeli wybierzesz Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, 
wpisz treść odpowiedzi. 
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Jeżeli wybierzesz opcję Przekaż, określ odbiorcę 
i dodaj treść, którą chcesz dołączyć do przekazywanej 
wiadomości.

4. Kliknij na .

Wyszukiwanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza kliknij na .
2. Wprowadź w polu słowa kluczowe i wybierz .

Zmiana ustawień aplikacji Gmail
1. Na ekranie Skrzynka odbiorcza naciśnij przycisk Menu. 

Następnie kliknij na Ustawienia i przeprowadź zmianę 
ustawień.

2. Wybierz Ustawienia ogólne lub konkretne konto e-mail.
3. Kliknij na daną opcję, aby zmienić jej ustawienia. 

5.5 Korzystanie z aplikacji Mapy
Telefon zawiera odbiornik sygnału satelitarnego GPS. Poza 
tym jest w stanie określić położenie za pomocą dostępnych 
sieci Wi-Fi z dokładnością do 50 metrów.

Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować aplikację 
obsługującą GPS, taką jak Google Maps.

Włączenie określania pozycji
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. Kliknij na Dostęp do lokalizacji.
3. Określanie pozycji aktywujesz klikając na Określanie 

pozycji Google lub Satelity GPS.

Uruchomienie apliacji Mapy
Kliknij na ikonę Aplikacje > Mapy aby otworzyć aplikację 
Mapy.
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Wyszukiwanie miejsc
1. Podczas przeglądania mapy kliknij na .
2. Wprowadź nazwę miejsca, które chcesz znaleźć, w polu 

wyszukiwania i kliknij przycisk .

Uwaga:
Możesz także wybrać jedną z opcji na liście 
rekomendowanych miejsc.

3. Pojawią się wyniki wyszukiwania. Kliknij na znacznik, aby 
wyświetlić nazwę miejsca. 

4. Za pomocą przycisków na ekranie można wyświetlić 
lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki dojazdu itp.

5.6 Nawigacja
Po znalezieniu miejsca i celu można włączyć nawigację 
prowadzącą do miejsca przeznaczenia. Jest możliwe, że 
aplikacja będzie wymagać ciągłego dostarczania informacji za 
pośrednictwem połączenia danych.

5.7 Korzystanie ze sklepu Google Play
Sklep Google Play zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji 
i gier, które można pobrać i zainstalować w telefonie.

Otworzenie sklepu Google Play
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Sklep Google Play.
Aby korzystać ze sklepu, musisz się zarejestrować. Przeczytaj 
warunki korzystania z usługi.

Wyszukiwanie aplikacji
Sortowanie aplikacji według kategorii: Wybierz żądaną 
kategorię kliknięciem, a następnie przeglądaj listę. 
Wyszukiwanie: Kliknij na .

Sencor_P430 5j.indb   67 3.3.2014   9:55:47



Zabawa

PL

68 PL
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

Aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji, naciśnij 
przycisk Menu i kliknij na Moje aplikacje.

Instalowanie aplikacji

Uwaga:
Jeśli chcesz instalować aplikacje ze źródeł innych niż 
sklep Google Play, kliknij na Ustawienia > Zabezpieczenia 
i zaznacz opcję Nieznane źródła, aby umożliwić instalację 
aplikacji spoza sklepu Google Play.

1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Sklep Google Play.
2. Kliknij, aby wybrać kategorię aplikacji, a następnie pozycję, 

którą chcesz pobrać.
3. Na ekranie ze szczegółami znajdziesz więcej informacji na 

temat aplikacji, w tym opinie użytkowników i komentarze. 
Jeśli przejdziesz do sekcji Deweloper, możesz przeglądać 
aplikacje od tego samego autora lub odwiedzić jego stronę 
internetową.

4. Aplikację zainstalujesz klikając na Zainstaluj. Na ekranie 
pojawią się wymagane uprawnienia aplikacji. Przeczytaj je 
i kliknij na Akceptuj i zainstaluj.

Uwaga:
Postęp pobierania jest wyświetlany w pasku powiadomień. 
Długość instalacji zależy od wielkości aplikacji i prędkości 
transmisji danych.

Odinstalowanie aplikacji
1. Na ekranie Sklepu Play naciśnij przycisk Menu i wybierz 

Moje aplikacje.
2. Kliknij na aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie 

kliknij przycisk Odinstaluj.
3. Gdy pojawi się monit, kliknij na OK, aby odinstalować 

aplikację z telefonu. 
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Uwaga:
Aplikacjami można także zarządzać w menu Ustawienia 

( ) > Aplikacje.
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6. Synchronizacja
Niektóre aplikacje telefonu komórkowego (np. Gmail) 
zapewniają dostęp do tych samych informacji osobowych, 
które można dodawać, przeglądać i edytować na komputerze. 
Jeśli za pośrednictwem tych aplikacji dokonasz modyfi kacji 
poprzez stronę internetową, aktualne informacje pojawią się 
również w telefonie komórkowym.

Jest to możliwe dzięki bezprzewodowej synchronizacji danych 
(OTA). Synchronizacja jest wykonywane w tle i w żaden 
sposób nie zakłóca pracy telefonu komórkowego.

Zarządzanie kontem
Kontakty, e-mail i inne dane w telefonie można 
synchronizować z wieloma kontami Google, a także z innymi 
rodzajami kont, w zależności od zainstalowanych aplikacji 
w telefonie.

Możesz zacząć od dodania prywatnego konta Google, aby 
uzyskać dostęp do prywatnych wiadomości e-mail, kontaktów 
i kalendarza. Następnie można dodać konto pracownicze, aby 
mieć e-maile i kontakty potrzebne do pracy w zasięgu ręki. 
Jeśli to konieczne, można dodać dodatkowe konta Google lub 
innych typy kont.

Dodawanie konta
1. Kliknij na ikonę Aplikacje > Ustawienia.
2. W sekcji KONTA wybierz Dodaj konto. Na ekranie pojawi 

się lista ustawień synchronizacji oraz lista obecnie 
synchronizowanych kont.

Uwaga:
W niektórych przypadkach może być konieczne otrzymanie 
danych logowania od usługodawcy. Np. trzeba będzie 
stwierdzić domenę konta lub adres serwera.
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3. Kliknij na typ konta, które chcesz dodać.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 

i wprowadź wymagane i opcjonalne informacje o koncie. 
Większość kont wymaga nazwy użytkownika i hasła, 
ale część ustawień zależy od typu konta i zabezpieczeń 
usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby otrzymać 
więcej informacji. 

Usunięcie konta
Konto oraz wszystkie jego dane można usunąć z telefonu 
komórkowego łącznie z jego e-mailami, kontaktami, 
ustawieniami, itp. Niektórych kont nie można usunąć.
1. W sekcji KONTA w Ustawieniach wybierz typ konta. 
2. Kliknij na konto, które chcesz usunąć. 
3. Naciśnij przycisk Menu, a następnie wybierz opcję Usuń 

konto.
4. Kliknij na Usuń konto.
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7. Korzystanie z innych aplikacji

7.1 Korzystanie z aplikacji Kalendarz
Za pomocą aplikacji Kalendarz możesz tworzyć i zarządzać 
wydarzeniami, spotkaniami i terminami. W zależności od 
ustawień kalendarz w telefonie może być synchronizowany 
z kalendarzem w sieci.

Uruchomienie aplikacji Kalendarz
Kliknij na ikonę Aplikacje > Kalendarz, aby otworzyć aplikację 
Kalendarz. Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić możliwości 
ustawień i dostosować wyświetlanie.

Tworzenie zdarzenia
1. W dowolnym widoku kalendarza kliknij żądaną datę 

i naciśnij przycisk Menu, następnie wybierz Nowe 
zdarzenie.

2. Za pomocą wprowadź nazwę wydarzenia.
Jeśli wydarzenie odbywa się w określonym przedziale 
czasu, ustaw czas trwania wydarzenia za pomocą pól Od 
i Do.
Jeżeli chodzi o wyjątkowe wydarzenie, takie jak urodziny, 
zaznacz opcję Cały dzień.

3. Wprowadź lokalizację i opis zdarzenia.
4. Możesz zaprosić gości na wydarzenie wprowadzając ich 

adresy e-mail.
5. Za pomocą kolumny Przypomnienie możesz ustawić 

przypomnienia zdarzenia. Jeśli wydarzenie się powtarza, 
można ustawić częstotliwość powtarzania w polu 
Powtarzanie.

6. Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk 
GOTOWE.
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Ustawienie przypomnienia wydarzenia
1. W dowolnym widoku kalendarza możesz wyświetlić 

szczegółowe informacje na temat danego wydarzenia 
poprzez kliknięcie na nie. 

2. Klikając na Dodaj przypomnienie możesz dodać 
przypomnienie do wydarzenia. Kliknij na ikonę „X”, aby 
usunąć przypomnienie.

3. Kliknij na czas przypomnienia i określ, jak długo przed 
rozpoczęciem wydarzenia chcesz otrzymać ostrzeżenie 

Dostosowanie aplikacji Kalendarz
Na dowolnym ekranie kalendarza naciśnij przycisk Menu, 
a następnie wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne. Wybierz 
jedną z następujących opcji:

Ukryj odrzucone wydarzenia: Zaznaczenie spowoduje ukrycie 
wydarzeń, na które odrzuciłeś zaproszenia. Wyświetlaj numer 
tygodnia: Zaznaczenie spowoduje wyświetlanie numeru 
tygodnia.

Użyj czasu lokalnego: Jeżeli podróżujesz, to po zaznaczeniu 
w kalendarzu będą wyświetlane czasy wg lokalnej strefy 
czasowej.

Lokalna strefa czasowa: Służy do wyboru strefy czasowej.

Wyczyść historię wyszukiwania: Usuwa wszystkie 
przeprowadzone wyszukiwania.

Dźwięk powiadomienia: Kliknij, aby wybrać dźwięk, który 
zabrzmi podczas wyświetlenia przypomnienia.

Domyślny czas przypomnienia: Kliknij, aby ustawić domyślny 
czas przypomnienia wydarzeń.
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Szybkie odpowiedzi: Kliknij, aby edytować domyślny 
tekst wiadomości e-mail, który zostanie wysłany do gości 
zaproszonych na wydarzenie.

7.2 Ustawienia budzika
Możesz ustawić nowy alarm lub edytować już istniejące.

Otworzenie ustawień alarmu
Kliknij na Zegar na ekranie głównym lub w Aplikacjach, aby 
przejść do ustawień, w których wybierzesz ikonę budzika ( ) > 
Ustaw budzik i możesz ustawić budzik telefonu komórkowego. 
Tutaj zobaczysz listę aktualnie ustawionych alarmów.

Dodanie alarmu
1. Na ekranie z listą alarmów kliknij na „+”, aby utworzyć 

nowy alarm. 
2. Alarm można ustawić w następujący sposób: 

Ustaw czas klikając na Czas. Ustaw godzinę alarmu za 
pomocą klawiatury numerycznej, a następnie kliknij na 
przycisk OK. Aby utworzyć powtarzający się alarm, zaznacz 
opcję Powtarzaj. Wybierz dni, w których alarm ma być 
aktywny i zakończ konfi gurację za pomocą przycisku OK .

Aby zmienić dzwonek alarmu, naciśnij przycisk Dzwięk 
dzwonka. Wybierz jedną z opcji i kliknij przycisk OK. Jeżeli 
chcesz, aby telefon wibrował podczas budzenia, zaznacz opcję 
Wibracja.

Aby dodać tekst do alarmu, kliknij na Opis.

3. Po zakończeniu wszystkich ustawień wyjdź z ustawień za 
pomocą przycisku Wstecz lub Ekran główny.
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7.3 Korzystanie z aplikacji File Manager 
(Menedżer plików)

File Manager (Menedżer plików)
Pozwala na przeglądanie pamięci magazynowej (pamięć 
wewnętrzna, karta SD), tworzenie folderów, kopiowanie 
i usuwanie plików, wyszukiwanie plików. Pliki multimedialne 
można przeglądać i odtwarzać.

7.4 Kalkulator
Za pomocą kalkulatora możesz przeprowadzać 
proste obliczenia matematyczne lub korzystać z jego 
zaawansowanych funkcji do rozwiązania bardziej złożonych 
równań.

7.5 Wyświetlanie zaawansowanych funkcji
Na ekranie aplikacji Kalkulator naciśnij przycisk Menu i wybierz 
Panel opcji zaawansowanych.

7.6 Zarządzanie telefonem komórkowym

Ustawienia daty i czasu
Czas można ustawiać automatycznie zgodnie z czasem 
udostępnionym przez sieć telefonii komórkowej.

Uwaga:
Jeśli używasz czasu udostępnionego przez sieć, nie można 
ustawić ręcznie daty, czasu i strefy czasowej. Możesz 
ustawić względną strefę czasu można przed włączeniem 
automatycznego odczytu czasu i daty, jeżeli telefon nie 
otrzymuje informacji o czasie.

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Data i czas.
2. Kliknij, aby odznaczyć opcję Automatyczna data i czas.
3. Odznacz pole Automatyczna strefa czasowa.

Sencor_P430 5j.indb   75 3.3.2014   9:55:47



Korzystanie z innych aplikacji

PL

76 PL
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

4. Kliknij na Ustawienie daty.
5. Wybraną strefę czasową możesz wybrać z listy po 

kliknięciu na Wybór strefy czasowej. Listę stref czasowych 
można przewijać. 

6. Kliknij na Ustawienie czasu.
7. Możesz wybrać 24-godzinny lub 12-godzinny format 

wyświetlania czas za pomocą pola wyboru Użyj formatu 
24-godzinnego.

8. Kliknij na Wybierz format daty, aby określić, jak telefon 
komórkowy ma wyświetlać datę.

7.7 Ustawienia ekranu

Ustawienie jasności ekranu
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Ekran > Jasność.
2. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć jasność 

ekranu lub w prawo, aby zwiększyć jasność. 
3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:
Jeśli chcesz, aby urządzenie automatycznie dostosowywało 
jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia, kliknij 
na Jasność automatyczna.

Ustawienia trybu uśpienia
Jeśli nie będziesz korzystał z telefonu przez kilka minut, 
nastąpi wyłączenie wyświetlacza z powodu oszczędzania 
energii. Jeśli chcesz wydłużyć lub skrócić czas, po którym 
telefon przechodzi w tryb uśpienia, wykonaj następujące 
czynności:

1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Ekran > Tryb uśpienia.
2. Ustaw czas, po którym urządzenie ma przejść w tryb 

uśpienia. 

Sencor_P430 5j.indb   76 3.3.2014   9:55:47



PL

Korzystanie z innych aplikacji

PL 77
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

Automatyczne obracanie ekranu
Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby ekran automatycznie obracał 
się w zależności od orientacji telefonu. Będą się obracać 
tylko te aplikacje, które mają to dozwolone (np. w zależności 
od rodzaju wyświetlanych informacji) lub nie mają z góry 
określonej orientacji ( np. gry).

Ustawianie dźwięku dzwonka
Włączenie trybu cichego
Jeśli chcesz włączyć tryb cichy, kliknij przycisk 
w Ustawieniach na Profi l dźwięku > Tryb cichy. Nastąpi 
wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem plików 
multimedialnych i alarmów.

Regulacja głośności dzwonka
Regulację głośności dzwonka można przeprowadzić na ekranie 
głównym lub podczas korzystania z dowolnej aplikacji (za 
wyjątkiem bieżącego połączenia lub podczas odtwarzania 
muzyki lub wideo). Ustaw głośność dzwonka do żądanego 
poziomu przy użyciu przycisków regulacji głośności. Poziom 
głośności dzwonka można regulować także w Ustawieniach.
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Dźwięk > Ogólne > 

Głośność.
2. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć 

głośność lub w prawo, aby ją zwiększyć.
3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Zmiana dźwięku dzwonka telefonu
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Dźwięk > Ogólne > 

Dzwonek telefonu.
2. Kliknij na dzwonek, którą chcesz użyć, a następnie kliknij 

przycisk OK. Dzwonek po kliknięciu zostanie odtwarzany.
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Ustawianie wibracji podczas połączeń przychodzących
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Dźwięk > Ogólne.
2. Zaznacz pole Wibracje, a telefon będzie wibrował podczas 

połączeń przychodzących.

7.8 Konfigurowanie usług telefonicznych

Ustawienie domyślnej sieci
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Zarządzanie kartą SIM.
2. W zakładce DOMYŚLNA KARTA SIM kliknij na 

Połączenia głosowe, Połączenia Wideo, Wiadomości lub 
Usługi transmisji danych i wybierz sieć, którą chcesz użyć 
jako domyślną.

Uwaga:
Sprawdź u operatora sieci komórkowej dostępność i ceny 
usług transmisji danych.

Zmiana ustawień sieciowych
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Zarządzanie kartą SIM.
2. W zakładce INFORMACJE O KARCIE SIM wybierz 

sieć, której ustawienia chcesz zmienić. Do dyspozycji są 
następujące ustawienia sieci: 
Zmień nazwę karty SIM: Kliknij, aby zmienić nazwę sieci.
Podaj numer telefonu: Kliknij, aby ustawić numer telefonu.

Włączanie transmisji danych w roamingu
1. W menu Ustawienia kliknij na Zarządzanie kartą SIM > 

Roaming > Usługi transmisji danych w roamingu.
2. Wybierz sieć, którą chcesz używać podczas transmisji 

danych.
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Uwaga:
Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu 
może prowadzić do znacznych kosztów. Uzyskaj informacje 
na temat cen usług transmisji danych w roamingu od 
operatora sieci komórkowej.

Wyłączenie usługi transmisji danych
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Zarządzanie kartą SIM > 

Usługi transmisji danych.
2. Kliknij na Off, aby wyłączyć usługę transmisji danych.

Zabezpieczenie telefonu komórkowego
Aby uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z telefonu 
komórkowego, telefon i kartę SIM można zabezpieczyć za 
pomocą kilku haseł.

Kod PIN:
Kod PIN (Personal Identifi cation Number, 4–8cyfr) jest 
używany do zapobiegania bezprawnemu użyciu karty 
SIM. Jeśli jest włączone uwierzytelnianie za pomocą kodu 
PIN, wprowadzenie tego kodu będzie wymagane przy 
każdym włączeniu telefonu. Jeżeli zostanie nieprawidłowo 
wprowadzony kod PIN trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie 
zablokowana. Poniższe kroki opisują, jak odblokować kartę: 
• Gdy pojawi się monit na ekranie, wprowadź kod PUK.
• Następnie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk OK 

na ekranie.
• Gdy pojawi się monit o ponowne wprowadzenie nowego 

kodu PIN, wprowadź go i naciśnij OK.
• Jeśli wprowadziłeś prawidłowy kod PUK, nastąpi 

odblokowanie karty SIM i aktywacji nowego kodu PIN.
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 OSTRZEŻENIE:
Jeżeli wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN trzy razy 
z rzędu, dojdzie do automatycznej blokady karty SIM. 
Do jej odblokowania jest konieczny kod PUK. Kod PUK 
można uzyskać od operatora sieci telefonicznej.

Kod PUK:
Kod PUK (używany do odblokowania kodu PIN i składa się 
z 8 cyfr) służy do odblokowania karty SIM po wprowadzeniu 
nieprawidłowego kodu PIN. Udostępnia go operator 
telekomunikacyjny wraz z kartą SIM. Jeżeli zostanie 
nieprawidłowo wprowadzony kod PUK dziesięć razy z rzędu, 
karta SIM zostanie zniszczona. Poproś swojego operatora 
o nową kartę SIM.

Kod PIN2:
Kod PIN2 (4–8 cyfr) jest również udostępniany przez operatora 
sieci telefonicznej razem z kartą SIM i służy do ustawienia 
wybierania ustalonego i innych funkcji. Więcej informacji na 
temat dostępności tych funkcji można uzyskać od operatora 
sieci telefonicznej. Jeżeli zostanie nieprawidłowo wprowadzony 
kod PIN2 trzy razy z rzędu, kod PIN2 zostanie zablokowany. 
Kod PIN2 zostanie odblokowany po podaniu właściwego kodu 
PUK2. Procedura odzyskania kodu jest następująca:
• Gdy pojawi się monit na ekranie, wprowadź kod PUK2.
• Następnie wprowadź nowy kod PIN2 i naciśnij przycisk OK 

na ekranie.
• Gdy pojawi się monit o ponowne wprowadzenie nowego 

kodu PIN2, wprowadź go i naciśnij OK.

Kod PUK2:
Kod PUK2 (używany do odblokowania kodu PIN2 i składa się 
z 8 cyfr) służy do odblokowania niektórych funkcji karty SIM 
po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN2. Udostępnia go 
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operator telekomunikacyjny wraz z kartą SIM. Jeśli nie masz 
kodu PUK2, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej. 
Jeśli wprowadzisz błędny kod PUK2 dziesięć razy z rzędu, nie 
będziesz miał dostępu do funkcji związanych z kodem PUK2. 
Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, należy skontaktować się 
z operatorem sieci komórkowej i poprosić o nową kartę SIM. 

Ustawienie kodu PIN na karcie SIM
1. W Ustawieniach kliknij na Zabezpieczenia > Ustawienia 

blokady karty SIM.
2. Zaznacz pole Blokada karty SIM.
3. Wprowadź kod PIN karty, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zmienić kod PIN, wybierz Zmień kod PIN karty SIM.

Uwaga:
Połączenia alarmowe można wykonywać z telefonu 
komórkowego bez wprowadzenia prawidłowego kodu PIN.

Zabezpieczenie telefonu za pomocą blokady 
ekranu
Aby dane były bardziej bezpieczne, należy blokować ekran 
i włączyć żądanie wprowadzania hasła / gestu podczas 
każdego włączenia telefonu lub wybudzenia z trybu 
uśpienia. Użyj odpowiedniego hasła i metody, aby móc 
wygodnie odblokować telefon. W przypadku niezdolności 
do odblokowania telefonu (np. zapomnienia hasła), trzeba 
przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, co wiąże 
się wraz z utratą danych użytkownika, w tym haseł dostępu. 
Dlatego należy wykonywać kopię zapasową danych.

1. W menu Ustawienia kliknij na Zabezpieczenia> Blokada 
ekranu. 

2. Wybierz jedną z opcji. Najpopularniejsze to:
Brak: Urządzenie nie jest zabezpieczone.
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Przesunięcie: Telefon zostanie odblokowany po 
przesunięciu ikony kłódki.
Gest: Telefon zostanie odblokowany po narysowaniu 
wprowadzone gestu odblokowania.
PIN: Do odblokowania telefonu służy kod PIN.
Hasło: Do odblokowania telefonu służy wprowadzone 
haslo.

3. Zakończ ustawienia zgodnie z instrukcjami dla określonej 
metody. 

7.9 Aplikacje
Ponieważ telefon oparty jest na systemie operacyjnym 
Android, jego funkcjonalność można rozszerzyć instalując 
dodatkowe aplikacje z Google Play Store lub Android Market.

Istnieją trzy sposoby instalowania aplikacji 
w telefonie:
1. Bezpośrednie pobranie aplikacji z Internetu. Po 

zakończeniu pobierania, wybierz opcję Zainstaluj z menu.

Uwaga:
Sposób instalacji aplikacji może zależeć od używanej 
przeglądarki. Przed pobraniem należy sprawdzić, czy 
w telefonie znajduje się karta SD.

2. Pobierając plik instalacyjny na komputerze, a następnie 
zainstalowanie z komputera za pomocą oprogramowania 
komputerowego (np. SnapPea).

3. Jeśli masz w telefonie zainstalowany menedżer plików, 
możesz zapisać plik instalacyjny na kartę SD, a następnie 
korzystając za pomocą menedżera plików przejść do 
folderu, w którym został zainstalowany plik instalacyjny 
i uruchomić go kliknięciem.
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Uwaga:
Aby zainstalować aplikacje z innych źródeł niż sklep Google 
Play, należy uaktywnić pozycję w menu Ustawienia 
> Zabezpieczenia > Zezwól na instalację aplikacji 
z nieznanych źródeł.

 OSTRZEŻENIE:
Aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić 
z nieznanych źródeł. Aby chronić telefon i dane 
osobiste, należy pobierać aplikacje wyłącznie 
z zaufanych źródeł, takich jak sklep Google Play lub 
Android Market.

7.10 Zarządzanie aplikacjami
W menu Ustawienia > Aplikacje > Zarządzanie aplikacjami 
można uzyskać dostęp do wszystkich zainstalowanych 
aplikacji.

Kliknij na aplikację na liście, aby przejść do ekranu Informacje 
o aplikacji, w którym można wykonać następujące czynności.

Wymuszenie zatrzymania uruchomionej aplikacji – będzie 
wyłączona bez potwierdzenia.
Odinstalowanie aplikacji, która nie będzie dłużej używana. 
W ten sposób zwolnisz miejsce w pamięci.
Wyczyszczenie danych aplikacji, takich jak konta 
użytkowników, bazy danych, ustawienia, itp.
Przeniesienie plików aplikacji z pamięci wewnętrznej na kartę 
SD i odwrotnie.
Wyczyszczenie pamięci cache aplikacji zawierającej 
tymczasowe dane przechowywane w telefonie.
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Uwaga:
Fabrycznie zainstalowane aplikacje nie mogą być 
odinstalowane.

Metody służące do zwolnienia miejsca w pamięci 
telefonu
Odinstaluj pobrane aplikacje, których już nie używasz.
Uruchom ponownie telefon.

7.11 Resetowanie telefonu komórkowego

Kopia zapasowa ustawień
Kopię zapasową ustawień telefonu komórkowego i danych 
można zrobić na serwerach Google za pomocą konta Google. 
Po kupnie nowego telefonu komórkowego, będziesz mógł 
przywrócić dane i ustawienia z kopii zapasowej.
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Kopia zapasowa 

i przywracanie danych.
2. Zaznacz pole Wykonaj kopię zapasową ustawień.

Resetowanie telefonu komórkowego
1. Na ekranie Ustawienia kliknij na Kopia zapasowa 

i przywracanie danych > Przywrócenie ustawień 
fabrycznych.

2. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia wynikające z tego 
działania, kliknij przycisk Resetuj telefon, a następnie 
wybierz Usuń wszystko. Telefon komórkowy przywróci 
ustawienia do wartości fabrycznych i uruchomi się 
ponownie.
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8. Pytania i odpowiedzi
Zły odbiór. Niski 
poziom sygnału. 
Zrywanie 
połączenia.

Miejsce o złym 
odbiorze (pomiędzy 
wysokimi budynkami 
lub drzewami, 
wewnątrz niektórych 
budynków).
Miejsce o złym 
odbiorze (zakłócenia 
radiowe lub 
przemysłowe).
Duża odległość 
od stacji bazowej 
(„nadajnika”).

Oddal się od 
miejsca o złym 
odbiorze jak 
najdalej. Zmień 
miejsce odbioru tak, 
aby być bliżej stacji 
bazowej.

Echo podczas 
rozmowy lub 
szum.

Sieć operatora jest 
obecnie w złym 
stanie lub jest 
przeciążona.

Spróbuj rozłączyć 
się i zadzwonić 
ponownie.

Błąd połączenia 
z siecią.

Słaby sygnał lub 
sieć operatora 
karty SIM jest poza 
zasięgiem.

Wybierz inne 
miejsce.

Błąd karty SIM. Karta SIM jest 
uszkodzona lub 
nieprawidłowo 
włożona.
Zanieczyszczone 
kontakty karty SIM.

Sprawdź kartę SIM 
lub sposób, w jaki 
została włożona do 
telefonu. Delikatnie 
przeczyść styki 
karty SIM.
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Nie można 
nawiązać 
połączenia.

Połączenia są 
zabronione za 
pośrednictwem 
telefonu lub 
operatora (usługa 
prepaid).
Ograniczona 
możliwość połączeń 
tylko z określonymi 
numerami.

Sprawdź, czy masz 
aktywną usługę na 
karcie SIM. Sprawdź 
blokadę połączenia 
w telefonie.

Brak kontaktu 
zapisanego 
wcześniej.

Lista kontaktów 
pokazuje tylko 
kontakty na karcie 
SIM lub w telefonie. 
Aktywne fi ltrowanie.

Przełącz listę tak, 
aby wyświetlała 
kontakty na karcie 
SIM lub w telefonie, 
wyczyść fi ltr.

Nie można 
utworzyć nowego 
kontaktu lub 
zapisać numeru.

Pamięć kontaktów 
na karcie SIM lub 
w telefonie jest 
pełna.

Sprawdź ilość 
wolnego miejsca, 
przesuń kontakty 
z karty SIM do 
telefonu, usuń 
niektóre kontakty.

Nie można 
włączyć danej 
usługi operatora.

Usługi mogą być 
niedostępne lokalnie 
lub ogólnie.
Usługa może być 
płatna.

Upewnij się, że 
dostawca oferuje 
usługę w tym 
miejscu. Skontroluj, 
czy uiściłeś opłatę 
za płatną usługę.
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Wadliwe 
działanie 
oprogramowania, 
aplikacji.

Aplikacja lub 
oprogramowanie 
telefonu uszkodzone, 
niewłaściwe 
ustawienia.

Skontroluj 
ustawienia.
Uruchom ponownie 
aplikację. Wykonaj 
kopię zapasową 
danych i przywróć 
ustawienia 
fabryczne aplikacji, 
ew. ponownie 
zainstaluj aplikację.

Wadliwe 
działanie 
elementu 
systemu.

Uszkodzony lub 
nieprawidłowo 
skonfi gurowany 
system.

Skontroluj 
ustawienia.
Uruchom ponownie 
telefon. Wykonaj 
kopię zapasową 
danych i przywróć 
ustawienia 
fabryczne, ew. 
zainstaluj ponownie 
system telefonu 
w autoryzowanym 
serwisie.

Nie da się 
naładować 
baterii.

Uszkodzony lub 
niewłaściwy kabel, 
krótka wtyczka.
Ładowanie w mrozie 
lub przy wysokiej 
temperaturze 
otoczenia.
Uszkodzony zasilacz 
lub bateria. 

Użyj innego lub 
nowego kabla. 
Najlepiej ładować 
urządzenie 
w temperaturze 
pokojowej lub 
w przedziale 
0 °C – 40 °C. 
Wymień zasilacz 
lub baterię 
autoryzowanym 
serwisie.
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Nie można 
podłączyć do 
komputera.

Uszkodzony 
kabel lub kabel 
przeznaczony 
wyłącznie do 
ładowania.
Nie zainstalowane 
sterowniki systemu 
Windows.

Użyj kabla 
z dłuższym złączem 
przeznaczonym 
do ładowania 
i komunikacji.
Spróbuj użyć 
innego portu USB 
w komputerze, 
przeprowadź 
aktualizację 
systemu Windows.

Zbyt krótki 
czas pracy lub 
czas gotowości 
(Standby).

Bateria nie została 
w pełni naładowana.
Bateria przekroczyła 
swój okres 
użytkowania (czas 
eksploatacji dobiegł 
końca).
Telefon jest poza 
zasięgiem sieci.

Naładuj baterię 
całkowicie. Zużytą 
baterię wymień 
w autoryzowanym 
serwisie.
Telefon intensywnie 
szuka sygnału 
i zużywa więcej 
energii.

Ważne uwagi:
1. Przed każdą instalacją, zmianą systemu lub jego 

elementu, modyfi kacją ustawień sprzętu należy wykonać 
kopię zapasową ważnych danych osobistych.

2. Zaleca się wykonywanie kopii zapasowej regularnie, nawet 
bez bodźców zewnętrznych, aby uniknąć utraty ważnych 
danych w razie zewnętrznego uszkodzenia lub utraty 
telefonu.

3. Przechowuj w bezpiecznych miejscach hasła, kody PIN 
i inne kody zabezpieczeń, aby zapobiec niewłaściwemu 
wykorzystaniu danych osobowych.
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9. Dane techniczne
Nazwa modelu Element P430 (smartfon z certyfi katem IP67)

Parametry 
konstrukcyjne

Charakterystyka Płaski, całkowicie dotykowy ekran

Wymiary 145,5 × 73 × 20,8 mm

Masa 256 g

Procesor Typ procesora CPU: MTK 6589 (Quad Core ARM 
Cortex A7 1.2GHz)

Sieci Pasma sieci 
komórkowych

GSM/GPRS/EDGE – 
850/1800/1900 MHz
WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz

DUAL SIM Tak

Nazwa procesora MTK MT6589

Urządzenia 
wejściowe

Ekran dotykowy Sterowanie dotknięciem palca 
i jednopunktowe

Przyciski boczne Tak

Pozostałe przyciski Główny wyłącznik

Wyświetlacz Typ ekranu głównego, 
rozdzielczość i zakres 
kolorów

4,3” (technologia IPS LCD), 
QHD 540x960, 16,7 mil. kolorów

Aparat 
fotografi czny

Chip aparatu 
fotografi cznego

CMOS

Przedni aparat 
fotografi czny

0,3 MP

Tylny aparat 
fotografi czny

8,0 MP

Autofocus Tak

Lampa błyskowa Tak

Pamięć Wbudowana pamięć RAM: 1 GB
Flash: 4 GB e-Nand

Dodatkowa pamięć 
(karty SD, MicroSD)

Karta T-Flash (microSD)

Maksymalna 
pojemność karty 
pamięci (w GB)

32 GB

Czujniki Czujnik zbliżeniowy Tak

Czujnik światła Tak

Akcelerometr Tak

Kompas Tak

Bateria Pojemność baterii 2800 mAh

Czas czuwania 360 godzin
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Łączność Wersja Bluetooth BT2.1

Wersja USB USB 2.0

Ładowanie Micro USB 2.0

WiFi IEEE 802,11 b/g/n

Radio FM FM Tak (FM 87,5-108 MHz), antena 
w słuchawkach

Akcesoria Zestaw głośnomówiący 
(słuchawki + mikrofon)

Przewodowy jack 3,5 mm (słuchawki 
stereo, mikrofon, przełącznik)

Złącze ładowarki 
(MiniUSB/MicroUSB/
inne)

Micro USB 2.0

Głośnik Wbudowany

Model ładowarki USB 5 V, 500 mA

Zawartość 
opakowania

Kabel USB, zasilacz, skrócona instrukcja obsługi

Funkcjonalność
Funkcjonalność Nawigacja GPS GPS/AGPS

Komunikacja IM Tak

E-mail Tak

Mapy Tak

Google Street View Tak

Gry Tak

Nagrywanie dźwięku Tak

System operacyjny i środowisko programowe aplikacji
Platforma System operacyjny Android 4.2 Jelly Bean

Organizacja 
i dostosowanie

Kalendarz Tak

Uwagi Tak

Przypomnienia Tak

Budzik Tak

Kalkulator Tak

Przelicznik walut Tak

Nagrywanie dźwięku Tak

Stoper Tak

Profi le dzwonka Tak

Wibracje Tak

Tapety Tak

Dzwonki Tak

Czas globalny Tak

Tryb samolotowy Tak

Czytanie e-booków Tak
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Format plików
Format plików Format dzwonków MP3, AAC, AAC+, WMA

Formaty obrazków JPG, BMP, PNG

Format plików 
dźwiękowych

MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG4, 
OGG

Format plików wideo H264, streaming wideo, 3GPP, 
MPEG4, kodek 3GP

Powyższe dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia.

Symbol CE na urządzeniu, instrukcji obsługi oraz 
na opakowaniu oznacza, że   urządzenie jest zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE, 1995/5/EC, 
Dyrektywa niskiego napięcia 73/23/EEC. Deklaracja zgodności 
znajduje się na stronie internetowej www.sencor.cz.

Sencor_P430 5j.indb   91 3.3.2014   9:55:49



PL

92 PL
Copyright © 2014, Fast ČR, a. s. Revision 03/2014

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI 
ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu 
przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy 
lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, 
oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. 
W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu 
tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic 
odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych 
państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju 
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego 
nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli 
zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże 
ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania 
odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji 
udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice 
odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju 
odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od 
sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo 
zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od 
lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym 
kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa 
elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu 
i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. 
Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje 
tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego 
(nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można 
dokonać w  autoryzowanej sieci serwisowej lub w  sklepie, gdzie produkt został nabyty. 
Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej 
w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do 
przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze 
standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez 
autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni 
roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może 
ubiegać się o  wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na 
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, 
użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), 
podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
• usterka była widoczna w chwili zakupu;
• usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia; 
• produkt został uszkodzony z  powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji 

obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
• produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku; 
• produkt został uszkodzony z  powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności 

o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
• produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych 

itp.; 
• produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.); 
• produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z  powodu użytkowania w  złych 
warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);

• produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel; 
• użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane 

na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
• produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub 

plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji 
wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W  razie problemów ze znalezieniem najbliższego 
punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl.
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