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To urządzenie jest przeznaczone do użytku we
wszystkich krajach europejskich.

Łączność W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN
WiFi
wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi
(WLAN) ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na
zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na
Ukrainie.

WiFi
(WLAN)
Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa
LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek
powiązanych.
Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities.
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This device uses non-harmonised frequency and is
intended for use in all European countries.
The WLAN can be operated in the EU without
restriction indoors, but cannot be operated
outdoors in France.
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Instrukcja obsługi telefonu
LG-E900 – język polski
• Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających
korzystanie z telefonu. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.lg.com.
• Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego
telefonu, w zależności od zainstalowanego
oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
• Ze względu na konieczność używania dotykowej
klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany
dla osób niewidomych i niedowidzących.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to
zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej
jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki
towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
Uwaga!
Pamiętaj, że telefon LG-E900 często wykorzystuje
połączenia danych. Wykup u swojego Operatora
stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych
opłat za połączenia.
Domyślnym ustawieniem telefonu jest włączona
transmisja danych.
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Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego
telefonu komórkowego LG-E900 firmy LG
umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych
cyfrowych technologii komunikacyjnych.
Utylizacja starych urządzeń
1 Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony
symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt
jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2 Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny
być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z
wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania
wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3 Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże
zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i
środowisko.
4 Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych
urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi,
przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub
sklepem, w którym produkt został kupiony.
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Prawa autorskie i znaki
handlowe

Prawa do wszystkich technologii
i produktów stanowiących części
składowe urządzenia stanowią
własność ich
odpowiednich
właścicieli:
• Ten produkt
zawiera oprogramowanie na licencji
firmy MS, oddziału grupy Microsoft
Corporation. Nazwa Microsoft
oraz oprogramowanie zawierające
w nazwie element Microsoft to
zastrzeżone znaki towarowe firmy
Microsoft Corporation. Przed
rozpoczęciem korzystania z tego
produktu należy zapoznać się z
warunkami zawartymi w umowie
licencyjnej oprogramowania
Microsoft dla telefonu Windows
Phone 7. Informacje na temat praw
i ograniczeń znajdują się z tyłu
instrukcji.
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• Bluetooth® to zastrzeżony znak
towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
• © 2010 Microsoft Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft, Internet Explorer® Mobile,
Windows® Phone, Windows® Phone
Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®,
<dodać do listy Windows oraz
inne nazwy handlowe oraz logo
wymienione w tych materiałach w
kolejności alfabetycznej> są znakami
handlowymi grupy firm Microsoft.
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Uwaga!
Pamiętaj, że telefon LG-E900 często
wykorzystuje połączenia danych.
Wykup u swojego Operatora
stosowny pakiet danych, by uniknąć
dodatkowych opłat za połączenia.
Domyślnym ustawieniem telefonu jest
włączona transmisja danych.
5
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
Prosimy zapoznać się z poniższymi
wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie
może stanowić zagrożenie lub być
niezgodne z prawem.
Narażenie na wpływ fal radiowych
TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z
MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI
DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA
DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH
Telefon komórkowy jest zarazem
nadajnikiem i odbiornikiem
radiowym. Został tak zaprojektowany
i wyprodukowany, aby spełniać
ograniczenia dotyczące narażenia
na energie o częstotliwościach
radiowych (RF), zalecane przez
wytyczne Międzynarodowej Komisji
Ochrony Przed Promieniowaniem
Niejonizującym (ICNIRP). Ograniczenia
te należą do ogólnych wytycznych
i określają dopuszczalne poziomy
energii o częstotliwościach radiowych
dla całej populacji. Wytyczne te
zostały opracowane przez niezależne
organizacje naukowe na podstawie
okresowej i starannej oceny wyników

badań. Wytyczne uwzględniają
znaczny margines bezpieczeństwa
wprowadzony w celu zapewniania
bezpieczeństwa wszystkich osób,
niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
Standardową jednostką miary
oddziaływania fal radiowych dla
telefonów komórkowych jest
SAR (Specific Absorption Rate współczynnik absorpcji swoistej).
Określona w międzynarodowych
wytycznych graniczna wartość
współczynnika SAR wynosi 2,0 W/
kg*. Badania współczynnika SAR
zakładają standardowe pozycje
pracy i transmisję z najwyższym
certyfikowanym poziomem mocy
we wszystkich badanych pasmach
częstotliwości. Mimo że współczynnik
SAR jest określany dla najwyższego
certyfikowanego poziomu mocy,
rzeczywista wartość SAR podczas
pracy telefonu może być znacznie
niższa od wartości maksymalnej.
Wynika to z faktu, że telefon został tak
zaprojektowany, aby wykorzystywał
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wyłącznie moc niezbędną do
połączenia z siecią. Im bliżej stacji
bazowej znajduje się urządzenie,
tym niższy jest jego poziom mocy
wyjściowej. Przed wprowadzeniem
modelu telefonu do ogólnej sprzedaży
istnieje obowiązek udokumentowania
zgodności z europejską dyrektywą
R&TTE. Głównym wymaganiem
stawianym przez tę dyrektywę jest
ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
użytkownika i innych osób.
Najwyższa wartość SAR uzyskana
podczas badań tego telefonu
trzymanego przy uchu wynosi
0,935 W/kg.
To urządzenie jest zgodne z
wytycznymi dotyczącymi narażenia na
wpływ fal radiowych pod warunkiem
użytkowania w normalnej pozycji
przy uchu lub co najmniej 1,5 cm
od ciała. Etui, zaczep do paska lub
uchwyt używany do noszenia telefonu
nie powinien zawierać elementów
metalowych, a ponadto powinien
zapewniać odległość telefonu od
ciała równą co najmniej 1,5 cm. W
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celu wysłania plików danych lub
wiadomości urządzenie wymaga
odpowiedniej jakości połączenia z
siecią. W niektórych przypadkach
przesyłanie plików danych lub
wiadomości może być opóźnione
aż do momentu uzyskania takiego
połączenia. Aż do zakończenia
transmisji należy zapewnić odległość
od ciała podaną w powyższych
instrukcjach. Najwyższa wartość
współczynnika SAR uzyskana podczas
badań tego telefonu noszonego przy
ciele wynosi 1,47 W/kg.
* Wartość graniczna współczynnika
SAR dla telefonów komórkowych
powszechnego użytku wynosi
2,0 waty/kilogram (W/kg) w
przeliczeniu na dziesięć gramów tkanki
ciała. Wytyczne zakładają znaczny
margines bezpieczeństwa w celu
dodatkowej ochrony użytkowników
i uwzględnienia odchyleń wyników
pomiarów. Wartości współczynnika
SAR mogą się różnić w zależności
od obowiązujących w danym
kraju lokalnych wymagań i pasma
użytkowanej sieci.

7
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Aby uzyskać informacje dotyczące
współczynnika SAR w innych
regionach, prosimy o odwiedzenie
strony informacji o produktach pod
adresem www. lgmobile.com.
Informacje komisji FCC dotyczące
współczynnika SAR
Niniejsze urządzenie bezprzewodowe
zostało zaprojektowane w
sposób zapewniający zgodność
z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych
określonymi przez amerykańską
Federalną Komisję ds. Łączności (FCC)
oraz komisję Industry Canada.
Zalecana graniczna wartość
współczynnika SAR to uśredniona
wartość 1,6 W/kg na jeden (1) gram
tkanki. Najwyższa wartość SAR
uzyskana podczas certyfikacji tego
produktu zgodnie z tymi standardami
wynosi 0,59 W/kg dla telefonu
trzymanego przy uchu oraz 0,63 W/kg
dla telefonu noszonego blisko ciała.

Dodatkowo urządzenie zostało
przetestowane pod kątem jego
działania blisko ciała, przy zachowaniu
odległości 2 cm pomiędzy ciałem
użytkownika a tylną ścianką telefonu.
W celu zapewnienia zgodności
z wymaganiami komisji FCC
dotyczącymi narażenia na wpływ fal
radiowych konieczne jest zachowanie
minimalnej odległości 2 cm pomiędzy
ciałem użytkownika a tylną ścianką
telefonu.
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Czysz

* powiadomienia i ostrzeżenia
komisji FCC
Uwaga!
To urządzenie jest zgodne ze
standardami wytyczonymi w części 15
regulacji komisji FCC. Jego działanie
spełnia następujące dwa warunki:
(1) urządzenie nie może być źródłem
jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
(2) urządzenie musi pracować
w warunkach występowania
zakłóceń, łącznie z zakłóceniami
wywołującymi niepożądane
działanie.

• Nie

Jeśli
tele
serw
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Uwaga!
Wszelkie zmiany lub modyfikacje
telefonu dokonane bez wyraźnego
zezwolenia producenta mogą
spowodować unieważnienie
pozwolenia na użytkowanie tego
urządzenia.
Czyszczenie i konserwacja produktu

￼

• Naprawy gwarancyjne mogą

•

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek
i akcesoriów dodatkowych,
które zostały zatwierdzone
do użytku z danym modelem
telefonu. Użycie jakichkolwiek
innych urządzeń dodatkowych
grozi unieważnieniem wszelkich
homologacji i gwarancji na telefon.
Może też być niebezpieczne.
• Nie rozkładaj telefonu na części.

Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj
telefon do specjalistycznego punktu
serwisowego.

mi
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•

•
•
•

obejmować wymianę części na
nowe lub naprawione oferujące
parametry i funkcje odpowiadające
wymienianym częściom. Decyzja o
wyborze konkretnego rozwiązania
należy do firmy LG.
Zachowaj odpowiednią odległość
pomiędzy telefonem a urządzeniami
elektrycznymi, takimi jak telewizory,
odbiorniki radiowe i komputery
osobiste.
Zachowaj odpowiednią odległość
pomiędzy telefonem a źródłami
ciepła, takimi jak kaloryfery czy
kuchenki.
Nie upuszczaj telefonu.
Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
Wyłączaj telefon w miejscach,
w których nakazują to specjalne
przepisy. Telefonu nie wolno na
przykład używać w szpitalach, gdyż
może on zakłócać pracę wrażliwego
na promieniowanie radiowe sprzętu
medycznego.
9
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• W trakcie ładowania nie należy

•

•

•
•
•
•

dotykać telefonu mokrymi rękoma.
Może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
Nie ładuj telefonu w pobliżu
materiałów łatwopalnych, ponieważ
telefon może się rozgrzać i
spowodować zagrożenie pożarem.
Zewnętrzną część urządzenia należy
czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj
z rozpuszczalników, takich jak
benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
Nie kładź ładowanego telefonu na
materiałowych powierzchniach.
Telefon należy ładować w
pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
Nie narażaj urządzenia na nadmierne
działanie dymu lub kurzu.
Nie przechowuj telefonu w pobliżu
kart kredytowych lub innych kart z
paskiem magnetycznym, gdyż może
on uszkodzić informacje zapisane na
paskach magnetycznych.

• Nie dotykaj ekranu ostrym

przedmiotem. Może to spowodować
uszkodzenie telefonu.
• Unikaj kontaktu telefonu z cieczami
i wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów,
takich jak słuchawka. Nie dotykaj
anteny bez potrzeby.
• Nie korzystaj z telefonu i jego
akcesoriów w miejscach o wysokiej
wilgotności, takich jak baseny,
szklarnie, solaria lub obszary
tropikalne, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie telefonu i
unieważnienie gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Urządzenia elektroniczne i
medyczne
Wszystkie telefony mogą powodować
zakłócenia, które mogą negatywnie
wpłynąć na działanie znajdujących się
w pobliżu urządzeń.
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Nie używaj telefonu komórkowego
w pobliżu sprzętu medycznego bez
zgody personelu placówki. Skontaktuj
się z lekarzem w celu uzyskania
informacji, czy korzystanie z telefonu
nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego
urządzenia medycznego.
Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych aparatów
słuchowych.
Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.

Rozruszniki serca
Producenci rozruszników serca
zalecają, aby zachować minimalną
odległość 15 cm między trzymanym
w ręku telefonem komórkowym a
rozrusznikiem serca w celu uniknięcia
potencjalnego zakłócania pracy
rozrusznika. Podczas rozmowy
telefonu należy używać przy uchu
znajdującym się w większej odległości
od rozrusznika serca i nie należy go
nosić w kieszeni na piersi.

G-E900_OPEN_Polish.indb 11

Szpitale
W szpitalach, przychodniach i innych
placówkach medycznych należy
wyłączać urządzenia bezprzewodowe,
jeśli jest to nakazane przez
obowiązujące przepisy. Umożliwia to
ochronę czułych urządzeń medycznych
przed zakłóceniami.

Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi korzystania z telefonów
komórkowych podczas kierowania
pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie
trzymaj telefonu w ręce.
• Skup się na prowadzeniu pojazdu.
• Jeśli wymagają tego warunki
panujące na drodze, przed
wykonywaniem lub odebraniem
połączenia należy zjechać na
pobocze i zaparkować pojazd.

11
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• Fale radiowe mogą negatywnie

wpływać na pracę niektórych
systemów elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w
poduszkę powietrzną, nie należy
jej blokować przez zainstalowane
na stałe lub przenośnie urządzenia
bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki
powietrznej, a tym samym
poważne obrażenia ciała wywołane
nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj głośność
na umiarkowanym poziomie, aby
słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to
wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w
wyniku długotrwałego oddziaływania
dźwięku o znacznym natężeniu.
Dlatego też zaleca się, aby podczas
włączania lub wyłączania telefonu nie

trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca
się ustawienie głośności rozmów i
muzyki na umiarkowanym poziomie.

Miejs

Nadmierny hałas i nacisk ze
słuchawek może spowodować
uszkodzenie słuchu.

• Nie

Szklane elementy
Niektóre elementy telefonu są
wykonane ze szkła. Szkło może ulec
stłuczeniu w przypadku upuszczenia
telefonu na twardą powierzchnię
lub uderzenia ze znaczną siłą. W
takim wypadku nie dotykaj go ani
nie próbuj go samodzielnie usunąć.
Nie korzystaj z telefonu do momentu
wymiany szklanego elementu przez
autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

• Nie korzystaj z telefonu podczas

trwania prac z użyciem materiałów
wybuchowych. Stosuj się do
ograniczeń i postępuj zgodnie z
wszelkimi przepisami.

• Nie

ben

zbio
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• Nie
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mat
scho
znaj
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rozp
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Miejsca zagrożone wybuchem

• Nie korzystaj z telefonu na stacji

benzynowej.

• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu

zbiorników paliwa lub substancji
chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj
łatwopalnych gazów, cieczy lub
materiałów wybuchowych w
schowku samochodowym, w którym
znajduje się telefon komórkowy i
akcesoria.

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu
wyłącz telefon komórkowy.
• Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym
miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne części,
które w przypadku włożenia do
ust stwarzają niebezpieczeństwo

G-E900_OPEN_Polish.indb 13

połknięcia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może
nie być dostępna w niektórych sieciach
telefonii komórkowej. Z tego względu
w przypadku konieczności wezwania
pomocy nie należy polegać wyłącznie
na telefonie. Szczegółowe informacje
można uzyskać u lokalnego operatora
sieci.

Informacje o baterii

• Bateria nie musi być całkowicie

rozładowana przed rozpoczęciem
ładowania. W przeciwieństwie do
innych baterii w baterii tego telefonu
nie występuje efekt pamięci, który
mógłby pogorszyć wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek
firmy LG. Ładowarki firmy LG
zostały zaprojektowane tak, aby
maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie
wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki baterii w
czystości.

13
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• Baterię należy wymienić, jeśli nie

•

•

•

•

•

•

działa w sposób zadowalający.
Baterię można ładować wielokrotnie
zanim konieczna będzie jej wymiana.
Jeśli bateria nie była używana
przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
Nie przechowuj ładowarki w
miejscach nasłonecznionych ani
nie korzystaj z niej w warunkach
wysokiej wilgotności, np. w łazience.
Nie przechowuj baterii w gorących
lub zimnych miejscach. Może to
spowodować spadek ich żywotności.
Wymiana baterii na baterię
nieprawidłowego typu stwarza
ryzyko eksplozji.
W przypadku zużycia baterii należy
postępować zgodnie z instrukcjami
producenta. Jeżeli to możliwe, należy
ją poddać recyklingowi. Nie wolno
wyrzucać baterii razem ze zwykłymi
odpadami.
W razie konieczności wymiany
baterii zanieś telefon do lokalnego

14 LG-E900 | Instrukcja obsługi
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punktu serwisowego LG Electronics
lub sprzedawcy w celu uzyskania
pomocy.
Należy zawsze odłączać ładowarkę od
gniazdka zasilania po naładowaniu
akumulatora telefonu, aby uniknąć
kosztów związanych z dodatkowym
zużyciem energii.
Rzeczywisty czas pracy baterii zależy
od konfiguracji sieci, ustawień
urządzenia, sposobu korzystania
z urządzenia, baterii i warunków
otoczenia.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu
środowiska i spowodowaniu
ewentualnego zagrożenia dla
zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą
baterię lub akumulator wyrzuć
do odpowiedniego pojemnika w
wyznaczonych punktach zbiórki.
Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora
razem z innymi odpadami.
Zaleca się korzystanie z lokalnych,
bezpłatnych systemów zwrotu baterii
i akumulatorów.
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Opis telefonu

•D
 ługie naciśnięcie (trzy sekundy)
umożliwia włączenie/wyłączenie
urządzenia.
• K rótkie naciśnięcie powoduje
wyłączenie ekranu.

Słuchawka
Czujnik odległości
Czujnik ALS (czujnik poziomu
światła w otoczeniu)
Przycisk wyszukiwania
Pozwala rozpocząć szybkie
wyszukiwanie

Przycisk Start

Umożliwia powrót do ekranu
początkowego; pozwala także
uruchomić funkcję rozpoznawania
głosu (w tym celu należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk).

Przycisk powrotu

Umożliwia powrót do
poprzedniego ekranu.

Mikrofon

G-E900_OPEN_Polish.indb 15

OSTRZEŻENIE:
Umieszczanie na
telefonie ciężkich
przedmiotów lub
siadanie na nim
może spowodować
uszkodzenie ekranu
LCD i uniemożliwić
prawidłowe działanie
ekranu dotykowego.
Nie należy zakrywać
folią ochronną czujnika
zbliżeniowego ekranu
LCD, ponieważ może
to zakłócić działanie
czujnika.
15
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Klawisze regulacji głośności
• Podczas bezczynności
ekranu: głośność dźwięków
systemowych i dzwonka.
• Podczas połączenia:
głośność słuchawki.
• Podczas odtwarzania
muzyki: sterowanie
głośnością muzyki.

WSKAZÓWKA! Przed podłączeniem
przewodu USB należy zaczekać
na uruchomienie telefonu i
zarejestrowanie go w sieci.

Pokrywa komory
baterii

2 Wyj
Wyjm
korzys
się na

Soczewka
zewnętrznego
aparatu
Bateria

Lampa
błyskowa
aparatu

G-E900_OPEN_Polish.indb 16

1 Zde
Naciśn
bateri
na pon
telefo

Przycisk aparatu
• Naciśnięcie przycisku aparatu
pozwala na bezpośrednie
przejście do podglądu aparatu.

Widok otwartego telefonu
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Instalacja karty USIM i baterii
1 Zdejmij pokrywę komory baterii
Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę
baterii w sposób przedstawiony
na poniższej ilustracji (1). Zdejmij z
telefonu pokrywę (2).

atu

ratu.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno
wyjmować baterii, gdy telefon
jest włączony, gdyż może to
spowodować jego uszkodzenie.

3W
 łóż kartę USIM
Umieść kartę USIM w uchwycie.
Upewnij się, że miejsce styku karty
(w kolorze złotym) jest zwrócone w
kierunku telefonu. Wciśnij z powrotem
uchwyt karty USIM.

2 Wyjmij baterię
Wyjmij baterię z komory baterii,
korzystając z wycięcia znajdującego
się na dole.

G-E900_OPEN_Polish.indb 17
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4 Włóż baterię
W pierwszej kolejności wsuń górną
część baterii w górną krawędź komory
baterii. Upewnij się, że styki baterii
dotykają styków w telefonie. Dociśnij
dolną część baterii, aż rozlegnie się
charakterystyczne kliknięcie.

5 Ładowanie telefonu
Otwórz pokrywę gniazda ładowarki
znajdującą się z boku telefonu
LG-E900. Włóż wtyczkę ładowarki do
gniazda i podłącz ładowarkę do sieci.

Nie można włączyć telefonu, jeśli jego
bateria jest całkowicie rozładowana.
Osiągnięcie statusu naładowania
pozwalającego na przeprowadzenie
inicjalizacji wymaga ok. 4–5 minut
ładowania za pomocą ładowarki TA.
W przypadku ładowania za
pośrednictwem złącza USB wymagane
jest ładowanie dłuższe o 14-15 minut.
W przypadku bardzo niskiego
poziomu naładowania baterii zostanie
wyświetlony obraz sygnalizujący
bardzo niski stan naładowania i
informujący o konieczności dłuższego
ładowania.
UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy
pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie
czasu jej eksploatacji.

18 LG-E900 | Instrukcja obsługi
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OSTRZEŻENIE: Nie należy
podłączać ładowarki do telefonu
przed instalacją baterii. Przed
rozpoczęciem ładowania należy
upewnić się, że bateria została
włożona do telefonu.
OSTRZEŻENIE: Podczas
ładowania telefonu nie należy
wyjmować baterii ani karty USIM.

OSTRZEŻENIE: Wymiana baterii
na baterię nieprawidłowego typu
stwarza ryzyko eksplozji. Utylizacja
zużytych baterii powinna odbywać się
zgodnie z instrukcją producenta.

OSTRZEŻENIE: Baterię
należy trzymać z dala od ostrych
przedmiotów. Kontakt z takimi
przedmiotami pociąga za sobą
ryzyko pożaru.

Uwaga!
Pamiętaj, że telefon LG-E900 często
wykorzystuje połączenia danych.
Wykup u swojego Operatora
stosowny pakiet danych, by uniknąć
dodatkowych opłat za połączenia.
Domyślnym ustawieniem telefonu jest
włączona transmisja danych.

OSTRZEŻENIE: Podczas burzy
należy odłączyć ładowarkę od źródła
zasilania i telefonu, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

G-E900_OPEN_Polish.indb 19
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Sterowanie telefonem Windows Phone
Korzystanie z ekranu
dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu
dotykowego
Ekran dotykowy telefonu pozwala z
łatwością wybierać pozycje i korzystać
z funkcji. Poniżej prezentujemy
podstawowe operacje związane z
korzystaniem z ekranu dotykowego.
UWAGA:
• Aby zapobiec powstawaniu
zarysowań na ekranie dotykowym, do
nawigacji nie należy używać ostrych
przedmiotów.
• Nie należy dopuszczać do kontaktu
ekranu dotykowego z innymi
urządzeniami elektronicznymi.
Wyładowania elektrostatyczne mogą
zakłócić działanie ekranu dotykowego.
• Nie należy dopuszczać do kontaktu
ekranu dotykowego z wodą. Wilgotne
otoczenie oraz kontakt z wodą mogą
zakłócić działanie ekranu dotykowego.

• Aby zapewnić wygodę i niezawodność
korzystania z ekranu dotykowego,
przed rozpoczęciem korzystania z
telefonu należy zdjąć z niego folię
ochronną.
• Ekran dotykowy jest wyposażony
w warstwę wykrywającą niewielkie
ładunki elektryczne emitowane przez
ludzkie ciało.
• Dlatego najlepsze efekty można
uzyskać, dotykając ekran palcem.
Ekran dotykowy nie reaguje na dotyk
ostrymi przedmiotami, takimi jak rysik
lub długopis.
UWAGA:
• Ekran dotykowy telefonu wyłącza się
po określonym czasie bezczynności.
Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk
zasilania.
• Istnieje możliwość dostosowania czasu
podświetlenia oraz zmiany tapety. W
tym celu na ekranie początkowym
przejdź do listy aplikacji i wybierz
kolejno opcje Settings (Ustawienia)
> Lock & Wallpaper (Blokowanie i
tapeta).

Oper
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dotyk
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intuicy
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Do po
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Dotkn
Dotkn
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dotkn
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Dotknięcie
Dotknięciem określane
jest pojedyncze, krótkie
dotknięcie ekranu. Gest
dotknięcia służy do
wydawania poleceń
(przypomina naciśnięcie
￼
klawisza Enter w
komputerze). Dotknięcie
powoduje także
wstrzymanie wszelkiego
ruchu na ekranie.
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W przypadku większości aplikacji
nawigacja i wydawanie poleceń
wymaga jedynie naturalnych,
intuicyjnych gestów. Tekst można
wpisywać za pomocą klawiatury
ekranowej lub klawiatury urządzenia.
Do poruszaniu się po menu i
zawartości telefonu Windows Phone
7 wykorzystywane są następujące
operacje:

Podwójne dotknięcie
Podwójnym
dotknięciem określane
jest dwukrotne,
szybkie dotknięcie
ekranu dotykowego w
tym samym miejscu.
￼
Podwójne dotknięcie
pozwala odpowiednio
powiększyć lub
pomniejszyć
wyświetlaną zawartość.

y

ę

Operacje stosowane podczas
korzystania z ekranu
dotykowego

Dotknięcie i
przytrzymanie
Dotknięcie i
przytrzymanie ekranu
dotykowego polega na
dociśnięciu palca do
ekranu i przytrzymaniu
￼
go w tej pozycji przez
kilka sekund.

21
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Przewijanie
Przewijając, można
przesuwać obiekty w
górę i w dół.
W tym celu należy
docisnąć palec i
przesunąć go w
wybranym kierunku. Aby
zakończyć przewijanie,
należy unieść palec.
Można w ten sposób
przesuwać zawartość
(jak w przypadku
przesuwania lokalizacji
na mapie na środek
ekranu) lub zmieniać
kolejność pozycji.

Przesuwanie
Przesuwanie palcem
pozwala przesuwać
obiekty w bok.
W tym celu należy
docisnąć palec i przesunąć
go w wybranym
kierunku. Aby zakończyć
tę operację, należy
unieść palec. Można w
ten sposób przesuwać
zawartość (jak w
przypadku przesuwania
lokalizacji na mapie
na środek ekranu) lub
zmieniać kolejność
pozycji.

Zsuni
palcó
Zsunię
palców
w stos
czynn
służą m
przyb
widok
Aby w
zsunię
docisn
do ekr
je. Spo
powię
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ekranu
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Zsunięcie i rozsunięcie
palców
Zsunięcie i rozsunięcie
palców to przeciwne
w stosunku do siebie
czynności. Te operacje
służą między innymi do
przybliżania i oddalania ￼
widoku mapy.
Aby wykonać gest
zsunięcia palców, należy
docisnąć dwa palce
do ekranu i zsunąć
je. Spowoduje to
powiększenie zawartości
z równoczesnym
przesunięciem obszaru
między palcami do
środka ekranu. Aby
rozsunąć palce w celu
oddalenia obrazu, należy
odsunąć od siebie oba
palce po naciśnięciu nimi
ekranu.

G-E900_OPEN_Polish.indb 23
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Opis ekranu początkowego
Ten ekran umożliwia dostęp do
opcji menu, nawiązywanie połączeń,
wyświetlanie informacji o stanie
telefonu, a także dostęp do wielu
innych funkcji.

￼

Opis ekranu oraz nawigacja
po ekranie

Kafel

Ekran początkowy jest wyświetlany
po włączeniu telefonu Windows
Phone 7. Na ekranie początkowym
są wyświetlane kafelki aplikacji
pozwalające na szybkie uruchomienie
aplikacji przypiętych i rozmieszczonych
na ekranie przez użytkownika.
Naciśnięcie przycisku [Start]
w
telefonie zawsze powoduje powrót do
ekranu początkowego, bez względu na
to, jaka aplikacja jest uruchomiona.
1 Po prostu przesuń palcem w lewo,
w prawo, w górę lub w dół, aby je
wyświetlić.
Możesz także dostosować widoczne
na ekranie początkowym kafelki
stanowiące skróty do ulubionych
menu i aplikacji.

Kafele
Kafelk
W prz
tytuło
na two
Można
pogod
Ekran

Ikona

UWAGA: Po odblokowaniu telefonu
w trybie gotowości przesuń palcem w
górę, aby zobaczyć ekran początkowy z
kafelkami aplikacji.
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Kafelki na ekranie początkowym
Kafelek to łatwo rozpoznawalny, graficzny skrót do aplikacji lub jej zawartości.
Kafelki można rozmieszczać na ekranie początkowym w dowolny sposób.
W przypadku kafelków wykorzystujących funkcję powiadomień grafika i tekst
tytułowy mogą być aktualizowane, a także mogą służyć jako licznik, co pozwala
na tworzenie spersonalizowanego ekranu, zrozumiałego na pierwszy rzut oka.
Można na przykład skonfigurować funkcję powiadamiania o kolejce w grze, o
pogodzie czy o liczbie otrzymanych wiadomości e-mail.
Ekran początkowy jest zawsze wyświetlany w widoku pionowym.
Ikona

Opis
Inicjowanie połączeń, szybki dostęp do ostatnich połączeń, ulubionych
numerów oraz wszystkich kontaktów. Numery można wybrać ręcznie
za pomocą klawiatury numerycznej. Wystarczy dotknąć ikony poczty
głosowej, aby odsłuchać wiadomości głosowe w dowolnej kolejności.
Dotknięcie tej ikony umożliwia dostęp do modułu People (Osoby) –
zintegrowanej aplikacji pozwalającej zarządzać wiadomościami e-mail,
SMS i MMS oraz kontaktami i innymi danymi.
Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS. Rozmowy w postaci
kolejnych wysyłanych i otrzymywanych wiadomości SMS są
zapisywane w formie przypominającej rozmowę za pośrednictwem
komunikatora internetowego, dzięki czemu istnieje możliwość
wyświetlenia ich historii. Umożliwia też wysyłanie wiadomości MMS z
wykonanymi przez siebie zdjęciami.
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Ikona

Opis

Ikona

Telefon Windows Phone współpracuje z aplikacjami Microsoft
Exchange, Microsoft Outlook Web App i wieloma innymi popularnymi
systemami poczty e-mail, w tym Hotmail, Yahoo! Mail, Google itp.
Zdjęcia i grafiki z załączników można zapisywać w folderze Saved
Pictures (Zapisane obrazy).
Wybór opcji Play To (Odtwarzaj do) umożliwia strumieniowe
odtwarzanie klipów wideo, muzyki i obrazów z telefonu w
odtwarzaczach zgodnych ze standardem Digital Living Network
Alliance (DLNA).
Funkcja ScanSearch (Wyszukiwanie) pozwala wyszukiwać produkty
oraz informacje o lokalizacji ulic, miast i krajów. Funkcja ScanSearch
(Wyszukiwanie) pozwala też wyświetlać informacje o lokalnych
firmach, w tym także informacje o ich lokalizacji oraz dane kontaktowe.
Wprowadzanie wydarzeń w telefonie Windows Phone umożliwia
subskrypcję usług kalendarza, a także ustawianie powiadomień
przypominających o wydarzeniach, spotkaniach i terminach.
Dodatkową zaletą tej funkcji jest możliwość synchronizacji z
kalendarzem w usłudze Windows Live.
Dotknięcie pozwala uzyskać dostęp do przeglądarki Internet Explorer.
Dostęp do usługi Xbox LIVE pozwalającej grać w gry oraz zapraszać do
nich znajomych. Można także pobierać do telefonu nowe gry.

UWAG
region
Phone
Dostęp
Windo
skonta
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Ikona

Opis
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo zarejestrowanych za pomocą
telefonu Windows Phone, odebranych w wiadomościach e-mail
lub MMS czy pobranych w ramach synchronizacji z komputerem
za pomocą programu Zune (tylko system operacyjny Windows).
Zdjęcia można wyświetlać w widoku pionowym lub poziomym, a
także powiększać. Umożliwia też wysyłanie wiadomości e-mail MMS z
załączonymi zdjęciami.
Odtwarzanie muzyki, klipów wideo i podcastów zapisanych
w urządzeniu poprzez podłączenie do komputera w celu
przeprowadzenia synchronizacji zawartości. Słuchanie radia FM.
Przechodzenie do aplikacji Marketplace.
Wyszukiwanie w witrynie Application Store aplikacji i muzyki dla
telefonu Windows Phone, które można kupić lub pobrać, korzystając
z funkcji Wi-Fi lub połączenia danych w ramach sieci telefonii
komórkowej. Umożliwia także czytanie i pisanie recenzji dotyczących
aplikacji. Oferuje możliwość pobierania i instalowania aplikacji z
poziomu ekranu początkowego.

UWAGA: Położenie, nazwa i wygląd kafelków może różnić się w zależności od ustawień,
regionu, operatora sieci, abonamentu oraz wersji oprogramowania telefonu Windows
Phone.
Dostępność aplikacji zależy od kraju/regionu, w jakim został zakupiony telefon
Windows Phone oraz w jakim jest on wykorzystywany. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z operatorem sieci.
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Wyświetlanie paska stanu
Pasek stanu wykorzystuje różne
ikony do wyświetlania informacji o
telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych
wiadomościach, stanie baterii, a także
o aktywności połączenia Bluetooth i
połączenia danych.
W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie
ikon, które mogą się pojawić na pasku
stanu.

Ikona Opis
Siła sygnału sieci
bezprzewodowej

Dost
￼

Stan połączenia Bluetooth
Tryb dzwonka
Stan wprowadzania
Poziom naładowania baterii

[Pasek stanu]
Ikona Opis
Siła sygnału
H
3G

G
E

HSDPA
Połączenia
3G
transmisji
2G-GPRS danych
2G-EDGE

Zegar systemowy

• A
 by
przy
• Aby
Unp

Przekazywanie połączenia
Roaming
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Dostosowywanie ekranu początkowego
￼

th

Układ kafelków na ekranie początkowym można
dostosować.
Do ekranu można „przypinać” różne elementy, w tym m.in.
aplikacje, strony internetowe, lokalizacje na mapie, a nawet
kontakty. Po przypięciu kontaktu do ekranu początkowego
zobaczysz na odpowiednim kafelku wszystkie informacje o
nowych zdarzeniach dotyczących tej osoby.
Wcelu przypięcia większości typów elementów do
ekranu należy dotknąć i przytrzymać dany element aż
do wyświetlenia menu. W przypadku aplikacji należy
otworzyć listę aplikacji i wybrać polecenie pin to start
przypnij do ekranu początkowego.

terii

• A
 by przesunąć kafelka na inną pozycję na ekranie początkowym, dotknij i
przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.
• Aby usunąć kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij polecenia
Unpin
(Odepnij).
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Nawigowanie po aplikacjach
oraz ich konfiguracja
Uzyskiwanie dostępu do
aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji
telefonu Windows Phone:
1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby uzyskać dostęp do
listy aplikacji.
2 Przewiń w dół do kafelka, jeśli nie
jest on jeszcze widoczny.
3 Wybierz aplikację.
4 Naciśnij przycisk powrotu , aby
powrócić do poprzedniego ekranu;
naciśnij przycisk Start , aby
powrócić do ekranu początkowego.
UWAGA:
• Możesz dodać skrót do aplikacji,
dotykając i przytrzymując ikonę
aplikacji na liście aplikacji. Aplikację
można następnie przesunąć do
wybranego położenia na ekranie
początkowym.

• Telefon Windows Phone jest
wyposażony we wbudowany czujnik
ruchu, który wykrywa orientację
telefonu. Jeśli podczas korzystania z
funkcji telefonu obróci się go, interfejs
automatycznie przełączy się na widok
poziomy.

Opis paska aplikacji
Aby ustawić aplikację, można
skorzystać z poniższego paska aplikacji
oraz menu paska aplikacji u dołu
ekranu.
Na przykład: aby ustawić aplikację
Alarms (Alarmy):
1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby uzyskać dostęp do
listy aplikacji.
2 Dotknij opcji Alarms
(Alarmy).
3 Dotknij paska aplikacji, aby
wyświetlić menu aplikacji lub
przyciski ikon ze wskazówkami
tekstowymi.
4 Wybierz ikonę lub menu, które
chcesz ustawić.

￼

Pasek

Na pa
przyci
teksto
konte
po klik
przesu
aplika
ukryć,
lub wi
powro
albo ik

30 LG-E900 | Instrukcja obsługi

G-E900_OPEN_Polish.indb 30

12/1/10 10:24 AM

Menu paska aplikacji

nik

az
rfejs
dok

likacji

ę

nij
p do

my).

i

￼

Pasek aplikacji
Na pasku aplikacji widoczne są
przyciski ikon ze wskazówkami
tekstowymi; opcjonalne menu
kontekstowe jest wyświetlane
po kliknięciu wielokropka lub
przesunięciu palcem w górę paska
aplikacji. Ten widok można z powrotem
ukryć, dotykając obszaru poza menu
lub wielokropka, naciskając przycisk
powrotu lub wybierając pozycję menu
albo ikonę na pasku aplikacji.
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Menu paska aplikacji to jeden ze
sposobów pozwalających uzyskać
dostęp do określonych zadań z
poziomu paska aplikacji. Do menu
paska aplikacji można uzyskać
dostęp, dotykając wielokropka na
pasku aplikacji lub przesuwając pasek
aplikacji w górę. Ten widok można z
powrotem ukryć, dotykając obszaru
poza menu lub wielokropka, naciskając
przycisk powrotu lub wybierając
pozycję menu albo ikonę na pasku
aplikacji.
UWAGA:
• Maksymalnie pięć pozycji menu może
być wyświetlonych jednocześnie.
• Jeśli nie są wyświetlane żadne
pozycje menu, wyświetlane są jedynie
wskazówki tekstowe wyjaśniające
znaczenie ikon.
• Menu aplikacji pozostanie widoczne
na ekranie do czasu wykonania przez
użytkownika dowolnej czynności.
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Ikony na pasku aplikacji
Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywane ikony ustawień aplikacji:
nowa pozycja

dodaj

odejmij

zaznacz

Dosto
aby ja
oferow

zamknij

anuluj

zsynchronizuj

odśwież

Ustaw

znak zapytania

wykrzyknik

powrót

dalej

szukaj

usuń

zapisz

folder

wideo

aparat

e-mail

ustawienia

pobierz

prześlij

ulubione

￼￼

Dost
Wind
potr

dodaj do ulubionych

udostępnij

edytuj

odtwórz

wstrzymaj

1 Na
strz
App
2 Dot
(Us
Dat
3 Prz
Set
aut
god

wielokropek (informujący o
dostępności dalszych pozycji)
poprzednia pozycja/
przewiń do tyłu

następna pozycja/
przewiń do przodu
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Włączanie/wyłączanie dzwonka
Dostosowywanie telefonu
Windows Phone do własnych i dźwięków
Telefon oferuje możliwość
potrzeb
Dostosuj telefon do swoich preferencji,
aby jak najlepiej wykorzystać
oferowane przez niego możliwości.

Ustawianie daty i godziny

1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > System (System) >
Date & Time (Data i godzina).
3 Przesuń palcem po pasku
Set automatically (Ustaw
automatycznie) i zmień datę i
godzinę oraz inne opcje.
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dostosowania dźwięków dzwonka,
nowej wiadomości tekstowej,
nowej wiadomości głosowej, nowej
wiadomości e-mail itp.
1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > System (System) >
Ringtones & sounds (Dzwonki i
dźwięki).

Przełączanie na tryb cichy
Tryb cichy można włączyć/wyłączyć,
przesuwając palcem po pasku stanu
Ringer (Dzwonek) w lewo lub w
prawo.

Regulacja głośności dzwonków
Naciskaj klawisz zwiększania
lub zmniejszania głośności, aby
dostosować głośność dzwonka.
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Wybór tapety ekranu
początkowego

1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > System (System)
> Lock & Wallpaper (Blokowanie
i tapeta) > Change Wallpaper
(Zmień tapetę).
3 Wybierz obraz i zapisz.
M
 ożesz także zmienić limit czasu
ekranu i hasło.
UWAGA:
• Firma LG nie ponosi odpowiedzialności
za wykorzystywanie domyślnych
obrazów ani tapet dostarczonych z
telefonem.

Regulacja jasności wyświetlacza
Jasność wyświetlacza można
dostosować w szybki sposób,
przewijając w lewo lub w prawo po linii
wskaźnika na ekranie.
Aby dostosować jasność w menu
ustawień:

1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > System (System) >
Brightness (Jasność).
3 Przeciągnij suwak opcji
Automatically adjust
(Dostosowanie automatyczne)
do pozycji Off (Wył.) i dotknij
wybranego poziomu jasności.

3 Prz
(Za
poz
4 Wp
pol

UWAGA: Poziom jasności wyświetlacza
wpływa na zużycie baterii.

Blokowanie karty SIM
Telefon można zablokować, korzystając
z funkcji blokady kodem PIN
dołączonym do karty SIM.
1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij pozycji Settings
(Ustawienia) i przeciągnij,
aby wybrać kolejno pozycje
Applications (Aplikacje) > phone
(Telefon).

UWAG
• Po w
włąc
wpr
• Wpr
kodu
zabl
przy
SIM
kluc
(kod
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3 Przeciągnij suwak SIM security
(Zabezpieczenia karty SIM) do
pozycji On (Wł.).
4 Wprowadź kod PIN i wybierz
polecenie Enter (Zatwierdź).
UWAGA:
• Po włączeniu blokady PIN po każdym
włączeniu telefonu konieczne będzie
wprowadzenia kodu PIN.
• Wprowadzenie nieprawidłowego
kodu PIN zbyt wiele razy spowoduje
zablokowanie karty SIM. W takim
przypadku w celu odblokowania karty
SIM konieczne będzie wprowadzenie
klucza odblokowującego kod PIN
(kodu PUK).

nij
nu

one
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Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, wybierając
znaki za pomocą klawiatury wirtualnej.
W przypadku niektórych języków nie
jest możliwe wprowadzanie tekstu.
Aby wprowadzić tekst, sprawdź
i wybierz jeden z obsługiwanych
języków pisania. Ścieżka: Settings
(Ustawienia) > System (System) >
Keyboard (Klawiatura).

Wprowadzanie tekstu za pomocą
klawiatury telefonu
1 Dotknij ikony panelu wprowadzania.
2 Aby wprowadzać tekst, dotykaj
znaków.

UWAGA:
• Telefon jest wyposażony w kilka opcji
ułatwiających wpisywanie tekstu,
takich jak podpowiedzi wyświetlane
nad klawiaturą, opcja automatycznej
korekty oraz układy klawiatury
dostosowane do sytuacji. Ścieżka:
Settings (Ustawienia) > System
(System) > Keyboard (Klawiatura).
• Telefon Windows Phone 7
obsługuje jedynie układy klawiatury
wykorzystujące pełen alfabet, takie jak
QWERTY, AZERTY czy QWERTZ.
• Klawisz Shift umożliwia wprowadzanie
wielkich liter. Dostępne są trzy tryby
korzystania z funkcjonalności klawisza
Shift: On (Wł.), Off (Wył.) i Caps Lock
(Wielkie litery). W celu włączenia funkcji
Caps Lock dotknij i przytrzymaj klawisz.
• Naciśnięcie klawisza emotikonów
powoduje wyświetlenie okienka
wyboru emitikonów.
• Dotknięcie i przytrzymanie liter a, i, e,
u, o na ekranie powoduje wyświetlenie
okienka wyboru znaku diakrytycznego.

Pobi
aplik

Aplika
wyszu
aplika
możliw
Strona
odpow
muzyc
• Na e
przy
App
dotk
Moż
Mar
poc
• Nac
aby
dotk
ciąg
wys
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Pobieranie aplikacji z
aplikacji Marketplace

Aplikacja Marketplace umożliwia łatwe
wyszukiwanie, pobieranie muzyki i
aplikacji (w tym gier), które rozszerzają
możliwości telefonu Windows Phone.
Strona podzielona jest na kategorie
odpowiadające aplikacjom, grom i
muzyce.
• Na ekranie początkowym dotknij
przycisku , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji), a następnie
dotknij opcję Marketplace .
Możesz także dotknąć kafelka
Marketplace na ekranie
początkowym.
• Naciśnij przycisk wyszukiwania,
aby wyszukać aplikacje. Ponowne
dotknięcie wyszukiwanego
ciągu znaków umożliwi edycję i
wyszukiwanie.
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• Wprowadź ciąg znaków, który chcesz
wyszukać, i dotknij, a wyniki zostaną
wyświetlone poniżej, na tej samej
stronie.
• Dotknij pozycji na liście, aby przejść
do odpowiedniej strony aplikacji
Marketplace.
• Podczas przeglądania lub
wyszukiwania aplikacji można
dotknąć aplikacji lub gry, co
spowoduje wyświetlenie strony
Details (Szczegóły) z informacjami
o aplikacji.
• Wybierz pozycję, którą chcesz kupić,
a następnie dotknij polecenia Try
(Kup) lub Buy(Kup).
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Pier

Po pie
najwa
ekrani
Poniże
CHOO
SETTI
czaso
Windo
UWAGA:
• Obrazy, podcasty i filmy wideo nie są
dostępne w aplikacji Marketplace.
• Ta funkcja może nie być dostępna w
niektórych regionach.

Logo
￼

kliknij
(Ident
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Pierwsze kroki

Po pierwszym włączeniu telefonu uruchomiony zostanie przewodnik po
najważniejszych ustawieniach. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na
ekranie, aby aktywować telefon.
Poniżej znajdują się zalecane kolejne etapy konfiguracji.
CHOOSE A LANGUAGE (Wybierz język) > skonfiguruj WINDOWS PHONE
SETTINGS (Ustawienia telefonu Windows Phone) > określ TIME ZONE (Strefa
czasowa), a następnie zaloguj się, korzystając ze swojego identyfikatora
Windows Live (Windows Live ID)

Logowanie z użyciem identyfikatora Windows Live
￼

Aby pobierać aplikacje, grać w gry Xbox LIVE, korzystać z
usługi Zune Pass, automatycznie synchronizować
informacje z usługi Windows Live w Internecie i korzystać z
wielu innych funkcji, należy zalogować się, korzystając ze
swojego identyfikatora w usłudze Windows LIVE.
Identyfikator Windows Live to adres e-mail używany do
logowania się do usług takich, jak Xbox LIVE®, Zune®,
Hotmail® itp. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, z którego
korzystasz:
Usługa Xbox LIVE: Na konsoli Xbox 360® zaloguj się
przy pomocy swojego gamertagu, a następnie naciśnij
przycisk Guide na kontrolerze (umieszczony pośrodku,
przypominający logo Xbox). W oknie Settings, (Ustawienia)
kliknij Account Management (Zarządzanie kontem) > Windows Live ID
(Identyfikator Windows Live).
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Usługa Zune: Zaloguj się do programu Zune w komputerze. Kliknij swój profil
prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Switch user (Przełącz użytkownika),
aby poznać swój identyfikator Windows Live. Aby zresetować swoje hasło lub
skorzystać z opcji przypominania hasła, przejdź na stronę http://account live.
com/ResetPassword.aspx.
Bez wcześniejszego zalogowania się przy użyciu identyfikatora Windows Live nie
można wykonywać niektórych czynności w telefonie (np. pobierać aplikacji i grać
w gry Xbox LIVE).
* Dostępność poszczególnych funkcji aplikacji zależy od kraju/regionu, w jakim
został zakupiony telefon Windows Phone oraz w jakim jest on wykorzystywany.

Kopio
SIM do
Przejd
następ

Sync

Import kontaktów
￼

Po skonfigurowaniu konta pocztowego lub w serwisie
Facebook Twoje kontakty są automatycznie importowane
do modułu People (Osoby). Po dodaniu Facebooka
aktualizacje Twoich znajomych pojawiają się w module
People (Osoby), a ich zdjęcia wyświetlają się w module
Pictures (Zdjęcia), natomiast Twoje aktualizacje
wyświetlane są w module Me (Ja).
Konfiguracja konta w serwisie Facebook (lub dowolnego
konta pocztowego):
1 Dotknij strzałki na ekranie początkowym, aby przejść
do ekranu App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij kolejno Settings (Ustawienia) > email &
accounts (Poczta e-mail i konta).
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Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu jest równie łatwe. Włóż starą kartę
SIM do nowego telefonu, a następnie przejdź do menu Settings (Ustawienia).
Przejdź do pozycji Applications (Aplikacje), dotknij pozycji People (Osoby), a
następnie Import SIM Contacts (Importuj kontakty z karty SIM).

Synchronizacja

kim
wany.

e
wane

le
e

Do zsynchronizowania muzyki, klipów wideo, zdjęć i
aktualizacji pomiędzy komputerem a telefonem (lub na
odwrót) niezbędne jest oprogramowanie Zune.
1 Przejdź pod adres windowsphone.com, aby zainstalować
oprogramowanie Zune.
2 Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.
3 Otwórz program Zune, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami, aby dołączyć do swojej kolekcji muzykę, klipy
wideo, zdjęcia itp.
4 Kliknij opcję Collection (Kolekcja), a następnie przeciągnij
wszystko, co chcesz zsynchronizować, na ikonę telefonu,
widoczną w lewym dolnym rogu.

ego

zejść
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Korzystanie z funkcji komunikacji
Telefon

Nawiązywanie połączeń
1 Dotknij ikony .
2 Dotknij ikony .
3 Wpisz numer, korzystając z
klawiatury.
Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony
.
4 Dotknij polecenia call (połącz) , aby
zainicjować połączenie.
5 Aby zakończyć połączenie, dotknij
polecenia end call (zakończ połączenie) .
Połączenia można także inicjować,
korzystając z kafelka Phone (Telefon)
na ekranie początkowym i wybierając
numer.
WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić
znak „+” w celu nawiązania
połączenia międzynarodowego,
dotknij klawisza [0+] i przytrzymaj
go.

Tryb l
bezpr

Nawiązywanie połączeń z
kontaktami
1 Dotknij opcji People (Osoby), aby
otworzyć listę kontaktów.
2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij
ikony
i wprowadź pierwsze litery
kontaktu, z którym chcesz nawiązać
połączenie.
3 Wybierz kontakt z wyświetlonej listy,
a następnie wybierz numer, jeśli dla
kontaktu zapisano kilka numerów
telefonu.

Odbieranie i odrzucanie połączenia
Gdy dzwoni telefon, w celu odebrania
połączenia dotknij karty Answer
(Odbierz).
Aby odrzucić połączenie przychodzące,
dotknij karty Ignore (Ignoruj).
WSKAZÓWKA! Gdy dzwoni telefon,
naciśnij przycisk zmniejszania
głośności po lewej stronie, aby
włączyć tryb cichy.

W pew
koniec
komu
poprz
Dotkn
(Ustaw
lotu). T
komu
Wi-Fi i

Regu

Aby d
połącz
lub zm
znajdu
telefo

Nawią
połąc
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lub
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Tryb lotu (wyłączona komunikacja
bezprzewodowa)
W pewnych miejscach może być
konieczne wyłączenie funkcji
komunikacji bezprzewodowej telefonu
poprzez aktywację trybu lotu.
Dotknij kolejno pozycji SETTINGS
(Ustawienia) > Flight Mode (Tryb
lotu). Ta funkcja jednocześnie wyłącza
komunikację komórkową, łączność
Wi-Fi i łączność Bluetooth.

Regulowanie głośności połączenia
Aby dostosować głośność podczas
połączenia, użyj przycisku zwiększania
lub zmniejszania głośności
znajdującego się po lewej stronie
telefonu.

Nawiązywanie drugiego
połączenia
1 W trakcie pierwszej rozmowy
dotknij kolejno ikon
i .
2 Wybierz numer lub wyszukaj
kontakt, korzystając z ikony
lub .
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3 Dotknij ikony Call (Połącz), aby
nawiązać połączenie.
4 Oba połączenia zostaną
wyświetlone na ekranie połączenia.
Pierwsze połączenie zostanie
zablokowane i zawieszone.
5 Dotknięcie pozycji PRESS TO
SWAP na górze ekranu umożliwia
przełączanie połączeń.
6 Aby zakończyć aktywne połączenia,
dotknij polecenia End Call (Zakończ
połączenie).
W przypadku braku aktywnego
połączenia dotknięcie tej
opcji spowoduje zakończenie
zawieszonego połączenia.
UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z
nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie historii połączeń
Na ekranie początkowym dotknij
kafelka
, aby wyświetlić ekran Call
history (Rejestr połączeń).
Zostanie wyświetlona pełna
lista połączeń wychodzących,
przychodzących i nieodebranych.
43
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WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej
pozycji rejestru połączeń, aby
wyświetlić datę i godzinę połączenia.
WSKAZÓWKA! Dotknij karty
Application bar (Pasek aplikacji), a
następnie polecenia Delete all (Usuń
wszystkie), aby usunąć wszystkie
zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń
Możesz skonfigurować ustawienia
połączeń telefonicznych, takie jak
przekierowania połączeń i inne
specjalne funkcje oferowane przez
operatora sieci komórkowej.
1 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka
.
2 Dotknij paska aplikacji na dole
ekranu historii połączeń, a następnie
otwórz menu Call Settings
(Ustawienia połączeń).
3 Przewiń pozycje menu Call settings
(Ustawienia połączeń), wybierając
pozycje, które chcesz dostosować.

Voicemail Number (Numer poczty
głosowej) - pozwala edytować numer
poczty głosowej
Show my caller ID to (Ujawniaj mój
numer) - pozwala określić, czy podczas
nawiązywania połączenia Twój numer
ma być wyświetlany w telefonie
odbiorcy.
Call forwarding (Przekierowywanie
połączeń) - umożliwia
przekierowywanie połączeń na
wybrany numer telefonu.
International Assist (Pomoc przy
połączeniach międzynarodowych)
- włącza automatyczną korektę
niektórych częstych błędów
popełnianych podczas wybierania
numerów zagranicznych lub
wybierania numerów podczas pobytu
za granicą.

Wysz
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Wyszukiwanie kontaktu
Istnieją dwie metody wyszukiwania
kontaktów:
Z poziomu ekranu początkowego
1 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka People (Osoby), aby
otworzyć listę kontaktów (moduł
People).
2 Dotknij ikony , a następnie
wprowadź nazwę kontaktu za
pomocą klawiatury telefonu.
WSKAZÓWKA! Aby wyszukiwać
kontakty wg pierwszej litery, wybierz
kartę Contacts (Kontakty) w górnej
części ekranu, a następnie opcję
Groups (Grupy). Spowoduje to
wyświetlenie listy wszystkich grup.

Z poziomu menu aplikacji
1 Na ekranie początkowym dotknij
ikony , aby przejść do menu
aplikacji.
2 Dotknij aplikacji People (Osoby) i
wybierz odpowiedni profil.
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Dodawanie nowego kontaktu

1 Na ekranie początkowym dotknij
aplikacji People (Osoby).
2 Aby dodać nowy kontakt, dotknij
ikony .
3 Dotknij wybranej pozycji, a
następnie dotknij pola tekstowego,
aby otworzyć klawiaturę dotykową.
Aby dodać zdjęcie do nowego
kontaktu dotknij napisu Add
photo(Dodaj zdjęcie). Możesz użyć
zapisanego zdjęcia lub wykonać
nowe.
4 Dotknij ikony Done (Gotowe), aby
zapisać dodane informacje.
5 Dotknij kategorii danych kontaktu
i wpisz szczegółowe informacje o
kontakcie.
6 Dotknij ikony Save (Zapisz), aby
zapisać kontakt.
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WSKAZÓWKA!
• Dotknij karty Application bar
(Pasek aplikacji), a następnie
polecenia Delete (Usuń), aby
usunąć zapisany kontakt.
• Przytrzymanie przez dłuższy
czas kontaktu z listy spowoduje
wyświetlenie krótkiego menu,
umożliwiające przypięcie kontaktu
do ekranu początkowego, jego
edycję lub usunięcie.

Ulubione kontakty
Użytkownik może oznaczyć najczęściej
wybierane kontakty jako ulubione.
Dodawanie kontaktu do listy
ulubionych (opcja Pin to the
Start screen – Przypnij do ekranu
początkowego)
1 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka , aby otworzyć kontakty
zapisane dla swojego profilu.
2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić
szczegółowe informacje o nim.
3 Dotknij opcji Pin to start (Przypnij
do ekranu początkowego) w
menu aplikacji, a kontakt zostanie
przypięty do ekranu początkowego.

Wiad

Wysy

1 Na
kole
(Wi

2 Wy
czy
• Zac
wp
odp
kon
dod
opis
naz
dod
• Wpr
adre
Aby
odb
wpr
• Dot
prze
dod

46 LG-E900 | Instrukcja obsługi

G-E900_OPEN_Polish.indb 46

12/1/10 10:24 AM

ęściej
e.

nu

nij
akty

ić

pnij

nie
wego.

Wiadomości
Wysyłanie wiadomości SMS

1 Na ekranie początkowym dotknij
kolejno pozycji Messaging
(Wiadomości)
> New (Nowa)
.
2 Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Zacznij wprowadzać nazwę kontaktu
w polu To: (Do:), a następnie dotknij
odpowiadającego tej osobie
kontaktu na wyświetlonej liście. Aby
dodać kolejnych odbiorców, powtórz
opisane czynności; ich imiona i
nazwiska zostaną automatycznie
dodane w polu To: (Do:).
• Wprowadź numer telefonu lub
adres e-mail osoby w polu To: (Do:).
Aby wprowadzić dodatkowych
odbiorców, dotykaj klawisza Enter po
wprowadzeniu kolejnych odbiorców.
• Dotknij polecenia Add
(Dodaj),
przejdź do kontaktu i dotknij go. Aby
dodać kolejnych odbiorców, powtórz
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opisane czynności; ich imiona i
nazwiska zostaną automatycznie
dodane w polu To: (Do:).
3 Dotknij pola wiadomości, wprowadź
wiadomość i dotknij opcji Send
(Wyślij).
UWAGA: Aby dodać do wiadomości
u dołu ekranu
załącznik, dotknij ikony
i wybierz odpowiedni plik. Pamiętaj, że
załącznikiem może być jedynie obraz.

Odpowiadanie na wiadomość
SMS

1 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka Messaging (Wiadomości),
a następnie dotknij rozmowy
zawierającej odebraną wiadomość
SMS.
2 Dotknij pola wiadomości, wprowadź
swoją odpowiedź i dotknij pozycji
Send
(Wyślij).
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Przekazywanie wiadomości SMS

1 Na ekranie początkowym
dotknij kafelka Messaging
(Wiadomości), a następnie dotknij
rozmowy zawierającej wiadomość
SMS, którą chcesz przekazać.
2 Dotknij i przytrzymaj wiadomość,
a następnie dotknij opcji Forward
(Przekaż).
3 Wprowadź nazwę kontaktu, jej
numer telefonu albo adres e-mail w
polu To: (Do:).
4 Dotknij pozycji pola wiadomości,
wprowadź wiadomość i dotknij
polecenia Send
(Wyślij).

UWAGA:
• Operator sieci komórkowej może
pobierać opłatę za wysyłanie
wiadomości SMS; usługa musi też być
dostępna w ramach bieżącego planu
taryfowego.
• Wiadomości SMS (wiadomości
tekstowe) mogą zawierać maksymalnie
160 znaków.
• Jeśli wiadomość SMS jest dłuższa niż
160 znaków wysłana zostanie w postaci

dwóch (lub kilku) wiadomości.
• Czasami operatorzy sieci komórkowej
wysyłają wiadomości SMS, na które nie
można odpowiedzieć oraz których nie
można przesłać; w takim przypadku
widoczna będzie informacja „Readonly message” (Wiadomość tylko do
odczytu).

Zapisywanie obrazu z
wiadomości

1 Na ekranie początkowym
dotknij kafelka Messaging
(Wiadomości).
2 Dotknij rozmowę zawierającą obraz,
a następnie dotknij obrazu.
3 Dotknij i przytrzymaj otwarty obraz,
a następnie dotknij polecenia Save
to phone (Zapisz w telefonie).
Obraz zostanie zapisany w telefonie,
w albumie Saved Pictures (Zapisane
obrazy).
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UWAGA:
• Operator sieci komórkowej może
pobierać opłatę za wysyłanie
wiadomości SMS; usługa musi też być
dostępna w ramach bieżącego planu
taryfowego.
• Wiadomości tekstowe, do których
dodano załącznik w postaci obrazu, to
wiadomości MMS (Multimedia Message
Service).
• Niektóre otrzymane obrazy mogą być
chronione za pomocą mechanizmu
DRM (Digital Rights Management) i
zapisanie ich w telefonie może nie być
możliwe. Jednakże zdjęcie takie można
ustawić jako tapetę w telefonie.

E-mail
Konfiguracja konta e-mail
W telefonie Windows Phone można
skonfigurować różne typy kont
e-mail, dzięki czemu można w nim
korzystać zarówno z prywatnego konta
pocztowego, jak i ze służbowego.
W zależności od rodzaju konta
pocztowego skonfigurowanego w
telefonie można pobrać także inne
informacje zapisane w ramach konta
(takie jak kontakty, kalendarz itp.).
UWAGA: Aby możliwa była konfiguracja
konta e-mail w telefonie, wymagane
jest aktywne połączenie danych lub
połączenie Wi-Fi. Więcej informacji na
temat łączenia z siecią Wi-Fi znajduje się w
części Łączenie z siecią Wi-Fi.

fonie,
isane
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Konfiguracja konta Windows Live UWAGA:
Podczas pierwszej konfiguracji
telefonu wyświetlony zostanie
monit o zalogowanie się za pomocą
identyfikatora Windows Live. Jeśli
podczas tego kroku użytkownik
nie zalogował się za pomocą tego
identyfikatora lub jeśli użytkownik
posiada więcej niż jeden identyfikator
Windows Live, można wykonać
poniższe kroki w celu konfiguracji
głównego identyfikatora Windows
Live lub dodatkowych identyfikatorów
Windows Live.
Przesuń po ekranie początkowym
w lewo, aby przejść do ekranu Apps
list (Lista aplikacji), dotknij opcji
Settings (Ustawienia), a następnie
dotknij opcji Email & accounts (Poczta
e-mail i konta).
1 Dotknij kolejno poleceń Add
an account (Dodaj konto) >
Windows Live i postępuj zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na
ekranie.

• Nie można usunąć z telefonu
pierwszego konta Windows Live
skonfigurowanego w telefonie.
• Jeśli w telefonie skonfigurowane
zostaną dodatkowe identyfikatory
Windows Live, zdjęcia znajdujące się
na dodatkowych kontach nie zostaną
zsynchronizowane z telefonem.
• Tutaj można utworzyć konto Hotmail
i pobrać nowe wiadomości e-mail
z konta Hotmail do folderu Inbox
(Skrzynka odbiorcza). Po uzyskaniu
dostępu do aplikacji Hotmail ilość
nowych wiadomości e-mail jest
wyświetlana na kafelku poczty e-mail.
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Konfiguracja konta e-mail
Microsoft Exchange
W celu konfiguracji konta e-mail
znajdującego się na serwerze Microsoft
Exchange (np. konta służbowego)
należy wykonać następujące kroki.
Opisane kroki pozwalają także
skonfigurować inne konta e-mail
korzystające z protokołu Exchange
ActiveSync — w tym także konta
hostowane na serwerze Microsoft
Exchange i konta korzystające z usługi
Outlook Web App.
1 Przesuń po ekranie początkowym
w lewo, aby przejść do ekranu Apps
list (Lista aplikacji), dotknij opcji
Settings (Ustawienia), a następnie
dotknij opcji Email & accounts
(Poczta e-mail i konta).
2 Dotknij kolejno pozycji Add an
account (Dodaj konto) > Outlook.
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Konfiguracja konta e-mail
znajdującego się na serwerze
dostawcy usług internetowych
Podczas konfiguracji konta e-mail
telefon spróbuje automatycznie
wyszukać odpowiednie ustawienia
dla konta. Konto IMAP lub POP może
znajdować się na serwerze dostawcy
usług internetowych (ISP) lub na
serwerze innego dostawcy usług.
1 Przesuń po ekranie początkowym
w lewo, aby przejść do ekranu Apps
list (Lista aplikacji), dotknij opcji
Settings (Ustawienia), a następnie
dotknij opcji Email & accounts
(Poczta e-mail i konta).
2 Dotknij kolejno pozycji Add an
account (Dodaj konto) > Other
account (Inne konto).
Poniżej znajduje się lista ustawień,
które należy znać na wypadek, gdyby
nie udało się automatycznie wyszukać
właściwych ustawień konta e-mail. Z
reguły informacje te znajdują się na
stronie dostawcy usług pocztowych.
• Typ konta e-mail (POP lub IMAP)
51
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• Adres serwera poczty przychodzącej
• Adres serwera poczty wychodzącej
(SMTP)
• Ustawienia uwierzytelniania serwera
• Wymogi protokołu SSL dla poczty
przychodzącej
• Wymogi protokołu SSL dla poczty
wychodzącej

Wysyłanie wiadomości e-mail
Po przeprowadzeniu konfiguracji konta
e-mail w telefonie możesz z niego
wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.
1 Na ekranie początkowym dotknij
konta e-mail, z którego chcesz
skorzystać (np. Outlook, Google lub
Windows Live).
2 Dotknij opcję New
(Nowa).
3 Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• W polu tekstowym To: (Do:) dotknij
opcji Add
(Dodaj), a następnie
wybierz kontakt.
• Dotknij pola tekstowego To: (Do:) i
zacznij wprowadzać adres e-mail.

Podczas wpisywania w telefonie
wyświetlane będą sugestie.
• Aby usunąć odbiorcę, dotknij jego
nazwy lub adresu e-mail, a następnie
dotknij polecenia Remove (Usuń).
4 Dotknij pola tekstowego Subject:
(Temat:) i wprowadź temat.
5 Dotknij obszaru poniżej pola
tekstowego Subject: (Temat:),
wprowadź wiadomość e-mail, a
następnie dotknij polecenia Send
(Wyślij).
UWAGA: Można załączać zdjęcia,
przed wysłaniem
dotykając ikony
wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości e-mail
1 Na ekranie początkowym dotknij
konta e-mail, z którego chcesz
skorzystać (np. Outlook, Google lub
Windows Live).
2 Wybierz wiadomość e-mail.
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W widoku wiadomości skorzystaj z
następujących opcji:
• Aby odpowiedzieć albo przesłać
wiadomość e-mail, dotknij opcję
Respond
(Odpowiedz),
a następnie wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Aby usunąć jedną wiadomość
e-mail, dotknij wiadomości e-mail,
aby ją otworzyć, a następnie dotknij
polecenia Delete
(Usuń).
• Aby usunąć wiele wiadomości
e-mail, dotknij obszaru znajdującego
się najdalej po lewej stronie
wiadomości e-mail, którą chcesz
usunąć. Zostaną wyświetlone pola
wyboru. Dotknij pola wyboru obok
każdej wiadomości e-mail, którą
chcesz usunąć, a następnie dotknij
polecenia Delete (Usuń).

Odbieranie wiadomości e-mail
Konto e-mail może być sprawdzane
automatycznie lub ręcznie.
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Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:
1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji) i
dotknij aplikacji Email (E-mail).
Możesz także dotknąć kafelka Email
(E-mail) na ekranie początkowym
i wybrać konto, z którego chcesz
skorzystać np. Hotmail, Gmail itp.
2 Wybierz polecenie Synchronise
(Synchronizuj). Telefon Windows
Phone połączy się z kontem poczty
e-mail i pobierze nowe wiadomości.
Aby automatycznie sprawdzać
dostępność nowych wiadomości:
1 Telefon Windows Phone pobiera
wiadomości e-mail automatycznie,
zgodnie z ustawieniami konta.
2 Częstotliwość pobierania
(synchronizacji) można zmienić,
zmieniając ustawienie pobierania
„Download email from” (Pobieraj
wiadomości e-mail z). Szczegółowe
informacje znajdują się w następnej
sekcji „Zmiana ustawień konta
e-mail”.
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Zmiana ustawień konta e-mail
W zależności od własnych potrzeb
możesz skonfigurować dodatkowe
konta.
1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji), a
następnie dotknij aplikacji Email
(E-mail). Możesz także dotknąć
kafelka Email (E-mail) na ekranie
początkowym.
2 Dotknij paska aplikacji na dole
ekranu, aby otworzyć menu opcji, a
następnie dotknij pozycji Add email
account (Dodaj konto e-mail).
3 Wybierz konto e-mail, które chcesz
dodać. Dostępne opcje to m.in.
Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail
i Google.
4 Wprowadź swój adres e-mail i
hasło. Zostanie przeprowadzona
automatyczna synchronizacja z
nowym kontem e-mail.
Ustawienia te można zmieniać zgodnie
z własnymi preferencjami.

1 Dotknij pasek aplikacji na dole
ekranu, aby otworzyć menu opcji, a
następnie dotknij pozycję Settings
(Ustawienia).
2 Można zmienić szczegółowe
opcje synchronizacji, dotykając
opcji „synchronisation settings”
(Ustawienia synchronizacji) lub
zaznaczając/usuwając zaznaczenie
opcji „Always bcc myself” (Zawsze
wysyłaj ukrytą kopię do mnie)
oraz „Use an email signature” (Użyj
podpisu).
UWAGA:
• W menu „synchronisation settings”
(Ustawienia synchronizacji) można
zmieniać poniższe ustawienia
download new content (pobieraj
nowe treści: okres pobierania nowej
zawartości download email from
content to sync (email, contacts,
calendar) (pobieraj wiadomości e-mail
z treści do synchronizacji (e-mail,
kontakty, kalendarz): włączanie/
wyłączanie pobierania treści oraz inne
szczegółowe informacje dotyczące
konta.
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Usuwanie konta e-mail

1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do listy
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij pozycji Settings (Ustawienia)
i przejdź do pozycji Email &
accounts (Poczta e-mail i konta).
3 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta,
które chcesz usunąć. i dotknij
polecenia Delete (Usuń).

Facebook
Konfiguracja konta w serwisie
Facebook
Po skonfigurowaniu w telefonie konta
w serwisie Facebook informacje z
serwisu Facebook będą dostępne
w telefonie. Dostęp do informacji z
serwisu Facebook można uzyskać
w obszarze People (Osoby), Pictures
(Zdjęcia) i na karcie Me (Ja).

1 Przesuń po ekranie początkowym
w lewo, aby przejść do ekranu Apps
list (Lista aplikacji) i dotknij kolejno
pozycji Settings (Ustawienia) >
Email & accounts (Poczta e-mail
i konta).
2 Dotknij kolejno pozycji Add an
account (Dodaj konto) > Facebook.
UWAGA:
• Do skonfigurowania w telefonie konta
w serwisie Facebook wymagane
jest aktywne połączenie danych lub
połączenie Wi-Fi w telefonie.
• W telefonie można skonfigurować
tylko jedno konto w serwisie Facebook.
Aby można było dodać inne konto,
konieczne jest usunięcie z telefonu
istniejącego konta.

inne
e
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Rozrywka
Aparat

Przed rozpoczęciem korzystania z
aparatu wyświetlona zostanie prośba
o zezwolenie na wykorzystywanie
przez aparat lokalizacji użytkownika.
Wyrażenie zgody pozwoli dodawać
informację o lokalizacji do zdjęć, aby
można było sprawdzić, gdzie zostały
wykonane.

Fotografowanie

1 Przesuń po ekranie początkowym
w lewo, aby przejść do ekranu Apps
list (Lista aplikacji).
2 Dotknij ikony
Camera (Aparat).
Możesz także nacisnąć i przytrzymać
klawisz aparatu, aby uruchomić
aparat.
3 Sprawdź, czy wybrany został
tryb aparatu . Trzymaj telefon
nieruchomo, pionowo lub poziomo.
Możesz skorzystać z funkcji
powiększenia i pomniejszenia
, aby przybliżyć lub
oddalić fotografowany obiekt.

WSKAZÓWKA! Chcesz wypróbować
różne ustawienia aparatu? Dotknij ,
aby dostosować różne ustawienia, w
tym ustawienia lampy błyskowej.

4 Naciśnij przycisk aparatu, aby
wykonać zdjęcie.
5 Zdjęcie zostanie automatycznie
zapisane w albumie Camera Roll
(Album aparatu) w telefonie.
Zdjęcia możesz także opublikować
w Internecie, w tym automatycznie
udostępniać je w serwisach SkyDrive
i Facebook.

Po wykonaniu zdjęcia

1 Po wykonaniu zdjęcia przesuń po
ekranie w prawo, aby zobaczyć
zdjęcie w przeglądarce zdjęć.
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WSKAZÓWKA! Chcesz zobaczyć

swoje zdjęcia i klipy wideo w
widoku kliszy? Przejdź do menu
Camera (Aparat), dotknij zdjęcia
lub klipu, zsuń palce tak, jak w
przypadku pomniejszania, a
następnie przesuń palcem w lewo
lub w prawo, aby zobaczyć widok
kliszy. Widok kliszy działa najlepiej
w widoku poziomym, gdy
telefon znajduje się w poziomym
położeniu.

2 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie,
aby wyświetlić opcje dostępne
dla zdjęcia, takie jak dodanie do
ulubionych, usunięcie, użycie
jako tapety, wysłanie do obszaru
Messaging (Wiadomości) lub do
aplikacji Play To (Odtwarzaj do).

Nagrywanie klipu wideo

1 Przesuń po ekranie początkowym
w lewo, aby przejść do ekranu Apps
list (Lista aplikacji).
2 Dotknij ikony
Camera (Aparat).
Możesz także nacisnąć i przytrzymać
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klawisz aparatu, aby uruchomić
aparat.
3 Wybierz tryb wideo . Trzymaj
telefon nieruchomo, pionowo lub
poziomo.
4 Naciśnij przycisk aparatu,
aby rozpocząć lub zatrzymać
nagrywanie.
Klip wideo zostanie automatycznie
zapisany w albumie Camera Roll
(Album aparatu) w telefonie.

Po zarejestrowaniu klipu wideo
1 Po nagraniu klipu wideo przesuń
palcem w prawo, a następnie
dotknij klipu, aby go odtworzyć w
przeglądarce klipów wideo.
Na ekranie pojawi się nieruchomy
obraz symbolizujący zarejestrowany
klip wideo. Na dole ekranu widoczny
będzie czas trwania klipu.

UWAGA: W przypadku telefonu Windows
Phone z 288 MB lub więcej pamięci RAM
po dodaniu opcji można nagrywać i
odtwarzać klipy wideo w jakości HD
(rozdzielczość HD 1280 x 720). Po
podłączeniu telefonu do komputera
57
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i skopiowaniu do niego klipu wideo
możliwe jest odtwarzanie klipu wideo
w jakości HD w pełnej rozdzielczości
1280 x 720.
WSKAZÓWKI!
• Aby oglądać w telefonie klipy wideo
pobrane ze strony internetowej,
należy podłączyć telefon do
komputera i przeprowadzić ich
synchronizację do telefonu. Nie
można automatycznie pobierać
klipów wideo za pomocą telefonu.
• Aby wyszukać w komputerze
zsynchronizowany z telefonu klip
wideo, otwórz program Zune, a
następnie kliknij kolejno opcje
Collection (Kolekcja) > Videos
(Klipy wideo).
• Jeśli chcesz usunąć wiele zdjęć
lub klipów wideo lub jeśli chcesz
je zapisać na komputerze, możesz
to szybciej zrobić, podłączając
telefon do komputera i korzystając
z programu Zune, który usunie lub
zapisze pliki za Ciebie.

Dodawanie informacji o
lokalizacji do zdjęć
Jeżeli do wykonanych zdjęć dodawane
są informacje o lokalizacji (GPS),
inne osoby będą w stanie zobaczyć
te informacje po przesłaniu i
udostępnieniu zdjęć. Gdy informacje
o lokalizacji są dołączane do plików
zdjęć, po przesłaniu i udostępnieniu
zdjęć Ty i Twoi znajomi możecie
przeglądać je na mapie, korzystając z
programów Bing i Windows Live Photo
Gallery, a nawet szukać w Internecie
innych, podobnych zdjęć.
1 Przesuń palcem po ekranie
początkowym w lewo, aby przejść
do ekranu Apps list (Lista aplikacji),
a następnie dotknij kolejno pozycji
Settings (Ustawienia) > Applications
(Aplikacje) > Pictures + Camera
(Zdjęcia + aparat).
2 Włącz opcję Include location (GPS)
info in pictures you take (Dołącz
informacje o lokalizacji (GPS) do
wykonywanych zdjęć).
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UWAGA: Jeśli chcesz, aby informacje
te pozostały dostępne w zdjęciach po
ich przesłaniu do serwisu Facebook lub
SkyDrive, włącz funkcję Keep location info
on upload pictures (Pozostaw informacje
o lokalizacji dla przesyłanych zdjęć).

Opis trybu aparatu

Camera/Video Record mode (Tryb
aparatu/kamery wideo - dotknięcie
tej ikony umożliwia przełączanie się
między trybami aparatu i rejestrowania
klipów wideo
Zbliżenie - przybliżanie i oddalanie.
Ustawienia - dotknij tej ikony, aby
otworzyć menu ustawień. Patrz
punkt Korzystanie z ustawień
Ustawianie opcji
Intelligent Shot
(Inteligentne
fotografowanie)

G-E900_OPEN_Polish.indb 59

zaawansowanych. Pozwala
skonfigurować funkcje takie, jak
Intelligent Shot (Inteligentne
fotografowanie), Beauty shot (Retusz),
ScanSearch (Funkcja ScanSearch),
Photo Resolution (Rozdzielczość
zdjęć) itp.

Korzystanie z inteligentnych
ustawień zdjęć/klipów wideo
Dotknij ikony
w celowniku,
aby otworzyć menu wszystkich
inteligentnych ustawień.
Po wybraniu odpowiedniej opcji
dotknij powiązanego ustawienia i
wybierz jego wartość.

Funkcja
Telefon Windows Phone automatycznie
ustawia prędkość migawki i wartość przysłony
w oparciu o temat zdjęcia i jasność w celu
uzyskania optymalnego rezultatu.
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Ustawianie opcji

Funkcja

Beauty Shot (Retusz)

Telefon Windows Phone automatycznie ustawia
ostrość i balans kolorów w celu oddania
naturalnego odcienia skóry.

ScanSearch (Funkcja
ScanSearch)

Bezpośrednie przejście do trybu aplikacji
ScanSearch.

Photo resolution
(Rozdzielczość zdjęcia)

Większa liczba pikseli oznacza większy rozmiar
pliku, co oznacza, że pliki zajmują więcej
miejsca w pamięci. Aby zmieścić więcej zdjęć
w telefonie, można zmniejszyć rozdzielczość
wyrażoną w liczbie megapikseli, co spowoduje
zmniejszenie rozmiaru plików.

Brightness (Jasność)

Ustawienie Brightness (Jasność) pozwala
ustawić jasność rejestrowania dostosowaną do
warunków oświetleniowych.

White balance (Balans bieli)

Automatycznie dostosowuje kolor obiektu.
W zależności od obiektu i warunków
oświetleniowych można rejestrować przy
zachowaniu naturalnych kolorów.

Colo
barw

Qual

Antiredu
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(Rozd

60 LG-E900 | Instrukcja obsługi

G-E900_OPEN_Polish.indb 60

12/1/10 10:24 AM

Ustawianie opcji

awia

Wybierz z menu pożądane ustawienie
tej opcji: off (wył.), sepia (sepia), mono
(monochromatyczna), negative (negatyw),
solarise (nasłonecznienie)

Quality (Jakość)

Dostępne opcje to Super fine (Bardzo dobra),
Fine (Dobra) i Normal (Zwykła). Im wyższa jest
jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia.
Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku,
przez co w pamięci telefonu będzie można
zapisać mniej zdjęć.

Anti-shake (Mechanizm
redukcji drgań)

Zmniejsza rozmycie spowodowane wibracjami
lub ruchem.

Lampa błyskowa

Korzystając z funkcji lamy błyskowej, można
ustawić wbudowaną lampę błyskową tak,
by uruchamiała się w warunkach słabego
oświetlenia.

Video Resolution
(Rozdzielczość wideo)

Większa liczba pikseli to większy rozmiar pliku,
co oznacza, że pliki zajmują więcej miejsca w
pamięci. Aby zmieścić więcej klipów wideo w
telefonie, można zmienić ich rozdzielczość, co
spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

miar
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Funkcja

Color effect (Tonacja
barwna)
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Ustawianie opcji

Funkcja

Restore to default (Przywróć Funkcja pozwala zresetować menu i opcje
domyślne ustawienia)
fotografowania.
UWAGA: Przed wykonaniem zdjęcia możesz dotknąć kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > Applications (Aplikacje) > Pictures & camera (Zdjęcia i aparat), aby
uzyskać dostęp do następujących ustawień: GPS, SkyDrive.
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by

Obrazy
Pozwala wyświetlać zdjęcia i odtwarzać
klipy wideo zapisane w pamięci
telefonu. W przypadku klipów wideo
możliwe jest odtwarzanie wyłącznie
tych klipów, które zostały nagrane za
pomocą kamery telefonu.

Pictures hub (Moduł Osoby)
Pictures hub (Moduł Osoby) to
cyfrowa wersja zdjęć, które trzymasz
w portfelu; możesz cieszyć się nimi w
telefonie Windows Phone. Prezentuj
wszystkie swoje zdjęcia wykonane za
pomocą aparatu w telefonie, zdjęcia
otrzymane w wiadomościach e-mail
i wiadomościach tekstowych, a także
pobrane z Internetu lub z komputera.
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• Tablica Times Square. Tablica
wystawowa umożliwiająca
prezentację lokalnych zdjęć z
widoku All (Wszystkie). Mozaika
najwspanialszych momentów
zmienia się co piąte włączenie
telefonu. W przypadku
synchronizacji telefonu za
pomocą programu Zune, przed
odwiedzeniem modułu Pictures
(Zdjęcia) tutaj będą wyświetlane
Twoje zdjęcia podczas Twoich
odwiedzin.
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• What's new? (Co nowego?) Są tu
wyświetlane najnowsze zdjęcia
rodziny i znajomych, które zostały
przesłane do serwisu Windows Live
lub Facebook.
• Picture collection (Kolekcja zdjęć).
Umożliwia przeglądanie zdjęć i
klipów wideo według albumu, daty
lub ulubionych. Po dodania zdjęcia
do albumu ulubionych możliwe
jest przypięcie albumu do ekranu
początkowego.
• Hub background (Tło modułu).
Dotknij dowolnego obszaru modułu,
aby zmienić tło lub pozwól nam
zrobić to za Ciebie — skorzystamy
w tym celu z Twoich zdjęć. W obu
wymienionych przypadkach zmiana
tła spowoduje także zmianę wyglądu
kafelka Pictures (Zdjęcia) na ekranie
początkowym.

• Program Zune. Umożliwia
synchronizację plików przy użyciu
opcji My Phone (Mój telefon),
co pozwala przenosić zdjęcia z
komputera do albumów w telefonie
oraz z telefonu do komputera.

Obsłu

UWAGA: Podczas pierwszego korzystania
z modułu Pictures (Zdjęcia) na tablicy
Times Square widocznych będzie 8
zdjęć z folderu oznaczonego cyfrą 7.
Aby zobaczyć mozaikę z własnych zdjęć,
dotknij folder oznaczony cyfrą 7 i usuń
go. Na tablicy Times Square będą od
tego momentu wyświetlane wybrane
losowo zdjęcia z albumu Camera
Roll (Album aparatu), jak również z
albumów pochodzących z synchronizacji
z komputerem lub z portalami
społecznościowymi.
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ciu

Obsługiwane formaty plików
Typ

Format

fonie

Zdjęcie

Rozszerzenie: bmp, gif,
jpg, png, tiff

stania
cy

Wideo

• Rozszerzenie: mp4
• Kodek: MPEG4

.
djęć,
uń
d
ne

izacji

UWAGA: W przypadku udostępniania
zdjęć za pomocą klienta Zune telefon
obsługuje jedynie format JPG.

• W zależności od oprogramowania
telefonu niektóre formaty plików nie
są obsługiwane.
• Jeśli rozmiar pliku przekracza
ilość dostępnej pamięci, podczas
otwierania plików może wystąpić
błąd.
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Albumy
Albumy zdjęć to bardzo ważne
narzędzie służące do porządkowania
zdjęć i klipów wideo w telefonie, na
komputerze i w Internecie. Wiedza
na temat lokalizacji dodawanych
i usuwanych albumów pozwoli
utrzymywać porządek w strukturze
plików.
Program Zune zapisuje zdjęcia
z albumów z telefonu, takich jak
Camera Roll (Album aparatu), Saved
Pictures (Zapisane obrazy) i Received
Pictures (Odebrane obrazy) w
bibliotece modułu Pictures (Zdjęcia) na
komputerze.
UWAGA: Wszystkie zadania wykonywane
na albumach poza ich przeglądaniem
i usuwaniem należy wykonywać na
komputerze za pomocą programu Zune.

Wyświetlanie zdjęć

1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki, aby przejść do ekranu App
list (Lista aplikacji), a następnie
dotknij pozycji Pictures (Zdjęcia).
Możesz także dotknąć kafelka
65
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Pictures (Zdjęcia) na ekranie
początkowym, jeśli został on
przypięty jako ulubiony kafelek.
2 W obszarze Pictures (Zdjęcia)
przewiń i przejdź do albumów
zdjęć (all (wszystkie), date (data),
favourites (ulubione)) i dotknij
kafelka zdjęcia, aby je otworzyć i
wyświetlić.
Podczas wyświetlania zdjęcia możesz
skorzystać z następujących opcji:
• Aby wyświetlić kolejne zdjęcia,
przewiń w lewo lub w prawo.
• Przytrzymanie przez dłuższy czas
zdjęcia spowoduje wyświetlenie
krótkiego menu, które pozwala
usuwać, udostępniać oraz dodawać
zdjęcia do ulubionych.
• Możesz dotknąć ekranu dwoma
palcami i rozsunąć je, aby
pomniejszyć, lub zsunąć, aby
powiększyć zdjęcie).
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Odtwarzanie klipu wideo

1 W obszarze Pictures (Zdjęcia)
przewiń i przejdź do albumów
zdjęć (all (wszystkie), date (data),
favourites (ulubione)) i dotknij
kafelka wideo, aby je otworzyć i
wyświetlić.
2 Dotknij kafelka klipu wideo, aby go
wyświetlić.
3 Obróć telefon w lewo, aby
przełączyć widok na poziomy.
4 Odtwarzaniem można sterować za
pomocą wirtualnych klawiszy.

wia
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UWAG
Windo
interne
pozwa
i udost
łączny
zalogo

Udostępnianie zdjęć

1 Na ekranie początkowym dotknij
pozycji Pictures (Zdjęcia).
2 Znajdź zdjęcie, które chcesz
udostępnić. Nie można przesyłać
zdjęć z albumów internetowych.
3 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a
następnie dotknij opcji Share
(Udostępnij).
4 Określ, w jaki sposób chcesz
udostępnić lub przesłać zdjęcie
do Internetu — za pośrednictwem
wiadomości tekstowej lub
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wiadomości e-mail czy
udostępniając w usłudze SkyDrive.

a),
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e
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UWAGA: SkyDrive stanowi część usługi
Windows Live – chronionej hasłem usługi
internetowej (photos.live.com), która
pozwala na darmowe przechowywanie
i udostępnianie dokumentów i zdjęć o
łącznym rozmiarze do 25 GB. Wystarczy
zalogować się do usługi Windows Live.
WSKAZÓWKA! Po przesłaniu zdjęć z
telefonu do usługi SkyDrive możesz
wyszukiwać i edytować zdjęcia na
komputerze w programie Windows
Live Photo Gallery bez potrzeby
łączenia się z Internetem. Wymagany
jest komputer z systemem
operacyjnym Windows Vista lub
Windows 7. Aby sprawdzić, czy na
komputerze jest zainstalowany
program Windows Live Photo
w
Gallery, kliknij przycisk Start
komputerze. W polu wyszukiwania
wpisz photo gallery; na liście
wyników kliknij pozycję Windows
Live Photo Gallery.
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Album Favourites (Ulubione) w
obszarze Pictures gallery (Galeria
zdjęć)
Korzystanie z albumu Favourites
(Ulubione) w module Pictures (Zdjęcia)
pozwala zgromadzić najciekawsze
zdjęcia w jednym miejscu, dzięki
czemu można je z łatwością
wyświetlać. Tylko zdjęcia z albumu
Favourites (Ulubione) można przypiąć
do ekranu początkowego (np. warto
to zrobić w przypadku zdjęć, które
wprawiają Cię w świetny nastrój, gdy
tylko je zobaczysz).
1 Na ekranie początkowym dotknij
pozycji Pictures (Zdjęcia), a
następnie znajdź zdjęcie i dotknij
go, aby je otworzyć.
2 W przeglądarce zdjęć dotknij i
przytrzymaj zdjęcie, a następnie
dotknij pozycji Add to Favourites
(Dodaj do Ulubionych).
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WSKAZÓWKA! Chcesz dodać
do ulubionych zdjęcie z albumu
internetowego? Otwórz zdjęcie,
dotknij go, a następnie dotknij
polecenia Save to phone (Zapisz w
telefonie). Zdjęcie zostanie dodane
do folderu Saved Pictures (Zapisane
obrazy). W module Pictures (Zdjęcia)
przejdź do pozycji All (Wszystkie) >
Saved Pictures (Zapisane obrazy).
Znajdź zdjęcie, a następnie wykonaj
opisany powyżej krok 3, aby dodać
zapisane zdjęcie do ulubionych.

Dodawanie do zdjęć podpisów
oraz ich usuwanie
Dodawanie podpisu
Możesz dodawać podpisy do zdjęć
przesyłanych do serwisów Facebook i
Windows Live.
1 Dotknij zdjęcia, a następnie dotknij
polecenia Share (Udostępnij).
2 Wybierz konto, na które chcesz
przesłać zdjęcie.

3 Dotknij pola tekstowego, aby
wprowadzić podpis. Jeśli nie
rozpoczniesz wpisywania podpisu
w ciągu 4 sekund, zdjęcie zostanie
udostępnione bez podpisu.
4 Dotknij opcję Upload (Prześlij).

przeg
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Usuwanie podpisu
Podpis można usunąć jedynie
przy użyciu komputera i jedynie z
udostępnionych przez siebie zdjęć.
1 Znajdź zdjęcie.
2 Zaloguj się i wykonaj kroki
pozwalające usunąć podpis w
serwisie Facebook lub Windows
Live.

Dodawanie informacji o
lokalizacji do zdjęć
Jeżeli do wykonanych zdjęć dodawane
są informacje o lokalizacji (GPS),
inne osoby będą w stanie zobaczyć
te informacje po przesłaniu i
udostępnieniu zdjęć. Gdy informacje
o lokalizacji są dołączane do plików
zdjęć, po przesłaniu i udostępnieniu
zdjęć Ty i Twoi znajomi możecie

UWAG
te poz
ich prz
SkyDri
on upl
o lokal
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przeglądać je na mapie, korzystając z
programów Bing i Windows Live Photo
Gallery, a nawet szukać w Internecie
innych, podobnych zdjęć.
1 Przesuń palcem po ekranie
początkowym w lewo, aby przejść
do ekranu Apps list (Lista aplikacji),
a następnie dotknij kolejno
pozycji Settings (Ustawienia) >
Applications (Aplikacje) > Pictures
+ Camera (Zdjęcia + aparat).
2 Włącz opcję Include location (GPS)
info in pictures you take (Dołącz
informacje o lokalizacji (GPS) do
wykonywanych zdjęć).
UWAGA: Jeśli chcesz, aby informacje
te pozostały dostępne w zdjęciach po
ich przesłaniu do serwisu Facebook lub
SkyDrive, włącz funkcję Keep location info
on upload pictures (Pozostaw informacje
o lokalizacji dla przesyłanych zdjęć).

acje
ów
niu
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Moduł Music & Videos
(Muzyka i klipy wideo)
Program Zune
Umożliwia synchronizację plików przy
użyciu opcji My Phone (Mój telefon),
co pozwala przenosić pliki muzyczne i
wideo z komputera do telefonu oraz z
telefonu do komputera.

Pobieranie muzyki, klipów
wideo i podcastów z aplikacji
Marketplace
Zune Marketplace to sklep, w którym
w jednym miejscu znajdziesz świetną
muzykę, podcasty, filmy, klipy wideo,
programy telewizyjne i wiele innych
ciekawych rzeczy. Niektóre pozycje
można odtworzyć, pobrać lub
wypróbować za darmo. Inne należy
kupić lub wypożyczyć.
Istnieją dwa sposoby korzystania z
aplikacji Zune Marketplace:
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Pobieranie lub przesyłanie
strumieniowe muzyki
bezpośrednio do telefonu

1 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka Music & Videos (Muzyka i
klipy wideo).
2 Przesuń palcem po ekranie, aby
przejść do pozycji Zune, a następnie
dotknij pozycji Marketplace.
3 Znajdź utwór, album, wykonawcę
lub listę odtwarzania, wykonując
jedną z następujących czynności:
• Przesuń palcem po ekranie w lewo
lub w prawo, aby przejrzeć dostępne
kategorie, i dotknij wybraną przez
siebie pozycję.
• Naciśnij przycisk wyszukiwania,
wprowadź tytuł utworu, tytuł
albumu lub nazwę wykonawcy, a
następnie dotknij wybranej przez
siebie pozycji.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
dołączyć do swojej kolekcji muzykę,
klipy wideo, zdjęcia itp.

Pobieranie muzyki, podcastów,
klipów wideo, filmów i
programów telewizyjnych do
komputera

1 Odwiedź stronę windowsphone.
com, aby zainstalować
oprogramowanie Zune.
2 Podłącz telefon do komputera przy
użyciu kabla USB.
3 Otwórz program Zune, a następnie
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
dołączyć do swojej kolekcji muzykę,
klipy wideo, zdjęcia itp.
W razie potrzeby zaloguj się. Jeśli
posiadasz wiele kont Windows Live,
wprowadź konto, które zostało
użyte podczas konfiguracji telefonu.
4 Kliknij pozycję Collection (Kolekcja),
a następnie przeciągnij wszystko,
co chcesz zsynchronizować, na
ikonę telefonu, widoczną w lewym
dolnym rogu.

lokaliz
Zune M
od ryn
na tem
Marke

Obsłu
Typ

Audi

Wide

UWAGA: Nie wszystkie pozycje można
kupić, wypożyczyć, pobrać albo przesłać
strumieniowo. Usługa Zune Marketplace
nie jest dostępna w niektórych
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lokalizacjach i językach. Zawartość usługi
Zune Marketplace różni się w zależności
od rynku. Aby dowiedzieć się więcej
na temat korzystania z aplikacji Zune
Marketplace, odwiedź stronę Zune.net.

Obsługiwane formaty plików
Typ

Format

Synchronizacja
za pomocą
programu
Zune

Audio

Rozszerzenia:
mp3, mp4,
m4a, wma
Kodek: MP3,
AAC, WMA

Rozszerzenia:
mp3, mp4,
m4a, wma
Kodek: MP3,
AAC, WMA

Wideo

Rozszerzenia:
3gp, 3g2, mp4,
m4v, wmv
Kodek: MPEG4,
H263, H264,
VC-1

Rozszerzenia:
mp4, m4v,
wmv
Kodek:
MPEG4,
H.264, VC-1

eśli
Live,

efonu.
ekcja),
ko,

wym

na
esłać
place
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Odtwarzanie muzyki, klipów
wideo i podcastów
Windows Phone to nie tylko telefon, to
także wspaniały odtwarzacz muzyki i
klipów wideo z serwisu Zune.
Słuchaj muzyki podczas surfowania
po Internecie lub sprawdzania poczty
e-mail, bądź na bieżąco ze swoimi
ulubionymi podcastami podczas jazdy
do pracy lub szkoły albo obejrzyj
film podczas swojej kolejnej podróży
samolotem. Nie potrzebujesz innych
urządzeń. Telefon Windows Phone
spełni wszystkie Twoje potrzeby z
zakresu rozrywki.
1 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka Music & Videos (Muzyka i
klipy wideo).
2 Przesuń palcem do pozycji Zune,
a następnie dotknij opcji Music
(Muzyka), Videos (Klipy wideo) lub
Podcasts (Podcasty).
3 Wyszukaj pozycję, którą chcesz
odtworzyć, wykonując jedną z
następujących czynności:
• Przesuń po ekranie w lewo lub w
71
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prawo, dotknij kategorii (np. Artists
(Wykonawcy), Albums (Albumy) lub
Songs (Utwory)), a następnie w razie
potrzeby przesuń po ekranie w górę
lub w dół.
• Aby wyszukiwać w ramach
aplikacji Zune Marketplace, naciśnij
przycisk wyszukiwania, a następnie
wprowadź tytuł utworu, tytuł
albumu lub nazwę wykonawcy.
(W niektórych krajach i regionach
aplikacja Zune Marketplace może
być niedostępna).
4 Dotknij pozycji, którą chcesz
odtworzyć.
Aby dostosować głośność,
naciśnij przycisk zwiększania lub
zmniejszania głośności z boku
telefonu.

WSKAZÓWKA!
• Istnieje prosty sposób odtwarzania
w losowej kolejności wszystkich
utworów. Przesuń palcem po
ekranie do pozycji Zune, a
następnie dotknij ikony Play
(Odtwarzaj). Ta ikona znajduje się
obok pozycji Music (Muzyka).
• Jeśli w danej kategorii (np. Songs
(Utwory) lub Albums (Albumy))
znajduje się wiele pozycji, możliwe
jest szybkie przeskoczenie do
konkretnego punktu na liście bez
konieczności długiego przewijania.
Przyjmijmy, że znajdujesz się
na górze listy kategorii Songs
(Utwory), w sekcji „a”, a chcesz
odtworzyć utwór, który zaczyna
się na literę „s”. Dotknij kolorowego
pola z literą „a”. Na siatce liter, która
zostanie wyświetlona, dotknij
litery S.

Stero
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Sterowanie odtwarzaniem

1 Podczas odtwarzania pozycji
możesz użyć następujących
elementów w celu sterowania
odtwarzaniem (niektóre elementy
sterujące nie są dostępne w
przypadku niektórych typów
multimediów, np. klipów wideo).
Element,
którego
należy
dotknąć

Działanie
Muzyka: dotknij obrazu
albumu, a następnie
ikony Repeat (Powtórz),
aby odtwarzać w sposób
ciągły utwory z bieżącej
listy odtwarzania.

Element,
którego
należy
dotknąć

Działanie
Oceny mogą okazać
się pomocne w
porządkowaniu
kolekcji utworów
muzycznych: sortowanie
utworów muzycznych,
wykonawców lub
albumów według ocen
pozwala w szybki sposób
zorientować się, które
pozycje można usunąć
w celu zwolnienia
dodatkowego miejsca.

Muzyka: dotknij obrazu
albumu, a następnie
ikony Shuffle (Losowo),
aby odtwarzać w
losowej kolejności
utwory z bieżącej listy
odtwarzania.
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Element,
którego
należy
dotknąć

Działanie
Muzyka: dotknij, aby
przeskoczyć do początku
bieżącego utworu lub do
poprzedniego utworu
z listy odtwarzania
(działanie funkcji zależy
od tego, jaka część
utworu została już
odtworzona).
Klipy wideo i podcasty
audio: dotknij, aby
przeskoczyć o siedem
sekund w tył.
Wszystkie: dotknij
i przytrzymaj, aby
przewijać do tyłu bieżącą
pozycję.

Element,
którego
należy
dotknąć

Działanie
Muzyka: dotknij,
aby przeskoczyć do
następnego utworu z
listy odtwarzania.
Klipy wideo i podcasty
audio: dotknij, aby
przeskoczyć o 30 sekund
do przodu.
Wszystkie: dotknij
i przytrzymaj, aby
przewinąć do przodu
bieżącą pozycję.
Dotknij, aby wstrzymać
odtwarzanie.
Dotknij, aby odtwarzać.

Wyśw
odtw

Podcz
obrazu
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odtwa
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WSKAZÓWKA!
• Podczas odtwarzania utworów
muzycznych lub podcastów audio
można także przeskoczyć do
następnej lub poprzedniej pozycji
z listy odtwarzania, przesuwając po
ekranie w lewo lub w prawo.
• Podczas odtwarzania klipów wideo
dotknij ekranu, aby wyświetlić
elementy sterujące odtwarzaniem.
Naciśnij przycisk powrotu, aby
powrócić do obszaru Music &
Videos (Muzyka i klipy wideo).
• Naciśnij przycisk zwiększania
lub zmniejszania głośności, aby
wyświetlić elementy sterujące
odtwarzaniem w wersji mini.
Funkcja działa nawet, gdy ekran jest
zablokowany.

Wyświetlanie bieżącej listy
odtwarzania
Podczas odtwarzania muzyki poniżej
obrazu albumu wyświetlanych
jest kilka kolejnych pozycji z listy
odtwarzania. Aby zobaczyć wszystkie
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pozycje znajdujące się na liście
odtwarzania, wykonaj następujące
czynności:
1 Dotknij nazwy bieżącego utworu
(poniżej obrazu albumu).
2 Aby ukryć listę odtwarzania,
poczekaj kilka sekund lub naciśnij
przycisk powrotu .
WSKAZÓWKA! Aby odtworzyć inny
utwór z listy odtwarzania, w razie
potrzeby przesuń po ekranie w górę
lub w dół, a następnie dotknij nazwy
pozycji, którą chcesz odtworzyć.

Wyświetlanie nazwy bieżącego
utworu

1 Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Naciśnij przycisk zwiększania lub
zmniejszania głośności. Nazwa
bieżącego utworu zostanie
wyświetlona powyżej elementów
sterujących odtwarzaniem w wersji
mini. Funkcja działa nawet, gdy
telefon jest zablokowany.
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• W obszarze Music & Videos (Muzyka
i klipy wideo) przesuń po ekranie do
pozycji History (Historia).

Wyświetlanie informacji
dotyczących utworu

1 W obszarze Music & Videos
(Muzyka i klipy wideo) dotknij
nazwy wykonawcy podczas
odtwarzania utworu.
2 Przesuń palcem po ekranie w prawo,
aby wyświetlić informacje (jeśli są
dostępne) takie, jak inne albumy
tego wykonawcy, recenzje albumu i
biografia wykonawcy.

Gry
Moduł Games (Gry)
Moduł Games (Gry) pozwala grać w
gry nie tyko w telefonie; umożliwia on
także połączenie się z komputerem
oraz konsolą Xbox, wzbogacając tym
samym doznania z gry.

• Spotlight (Aktualności). Czytaj
najnowsze wiadomości ze świata
gier Xbox LIVE, wskazówki i trendy
publikowane przez zespół Xbox LIVE.
• Xbox LIVE Gamer Profile (Profil
gracza Xbox LIVE). Przejdź do
swojego profilu, aby wyświetlić
swoje ostatnie gry oraz swoją kartę
gry, zmienić informacje w koncie,
a nawet spersonalizować swojego
awatara.
• Requests (Zaproszenia). Wyświetlaj
zaproszenia i szybko wchodź do gry,
bądź na bieżąco z powiadomieniami
o turach w grach turowych lub
przyjmij kuksańca od znajomego,
aby wykonać kolejny ruch.
• Collection (Kolekcja). Wszystkie gry
Xbox LIVE oraz inne gry z Twojego
telefonu w jednym miejscu.

Uruch
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Uruchomienie gry
W niektórych regionach usługa Xbox
LIVE może nie być dostępna. Jeśli
chcesz grać w gry, jednak usługa ta
jest niedostępna w Twoim regionie,
możesz skorzystać z istniejącego konta
Xbox LIVE lub założyć nowe konto.
Przed rozpoczęciem gry konieczna jest
jej wcześniejsza instalacja w telefonie.
1 Na ekranie początkowym dotknij
pozycji Games (Gry).
2 Przesuń palcem po ekranie w lewo
do opcji Collection (Kolekcja) i
dotknij, aby otworzyć zakupioną
grę. Aby móc zagrać w grę w
serwisie Xbox LIVE, konieczne
jest zalogowanie się (lub
zarejestrowanie) w serwisie Xbox
LIVE.
3 Jeśli chcesz sprawdzić, czy wysłano
do Ciebie zaproszenie do gry lub
powiadomienie o turze, przesuń po
ekranie w lewo do pozycji Requests
(Zaproszenia). Jeśli chcesz zagrać
w grę ze znajomym, ale nie masz
w telefonie gier, które umożliwiają
jednoczesną grę więcej niż jednego
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gracza, przesuń po ekranie w dół
kolekcji, a następnie dotknij opcję
Get more games (Pobierz więcej
gier), aby sprawdzić, jakie gry są
dostępne do wypróbowania lub
kupienia w aplikacji Marketplace.
Uwaga: usługa Xbox LIVE może nie być
dostępna w niektórych regionach lub
krajach.

Radio FM
Umożliwia słuchanie muzyki i
wiadomości w radiu FM. Aby
słuchać radia FM, należy podłączyć
dostarczony zestaw słuchawkowy,
który spełnia rolę anteny.

Słuchanie stacji

1 Podłącz dołączony zestaw
słuchawkowy do urządzenia
(spełnia on także funkcję anteny).
2 Na ekranie początkowym dotknij
kafelka Music & Videos (Muzyka i
klipy wideo).
3 Przesuń palcem po ekranie, aby
przejść do pozycji Zune, a następnie
dotknij pozycji Radio (Radio).
77
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4 Aby wybrać stację, wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Przesuń szybko palcem w lewo
lub w prawo, aby przesunąć się
w górę lub w dół pokrętła. (Jeśli
szybko przesuniesz palcem, zamiast
przesuwać wolno, przejdziesz od
razu do stacji o mocnym sygnale,
pomijając stacje o słabym odbiorze).
• Przytrzymanie przez dłuższy
czas pokrętła radia spowoduje
wyświetlenie krótkiego menu
umożliwiającego przypięcie radia
do ekranu początkowego, zmianę
ustawień i przełączanie trybów radia
(np. poprzez włączenie głośnika).
• Dotknij opcję Favourites (Ulubione)
, aby wyświetlić swoje ulubione
stacje.

Doda
ulubi

WSKAZÓWKA!
• Dotknij pozycji Play (Odtwarzaj)
lub Pause (Wstrzymaj)
, aby rozpocząć lub zatrzymać
odtwarzanie.
• Gdy ekran jest zablokowany,
naciśnij przycisk zwiększania
lub zmniejszania głośności, aby
wyświetlić elementy sterujące
odtwarzaniem w wersji mini.
Elementy sterujące pozwalają
wstrzymać lub wznowić działanie
radia oraz przejść do następnej lub
poprzedniej stacji.

Aby sz
dodać
1 Ust
2 Wy
czy
• Aby
dotk
do u
• Aby
dotk
(Usu

UWAGA: Podczas przełączania kanałów
mogą być wyświetlane informacje o
poszczególnych stacjach, np. gatunek
muzyki i nazwa odtwarzanego utworu lub
programu. Wybór emitowanej zawartości
zależy od stacji, więc informacje te mogą
być niedostępne dla niektórych kanałów.
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Dodawanie i usuwanie
ulubionych stacji
Aby szybciej ustawiać stacje, można
dodać kilka z nich do ulubionych.
1 Ustaw stację.
2 Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Aby dodać stację do ulubionych,
dotknij pozycji Add Favourite (Dodaj
do ulubionych) .
• Aby usunąć stację z ulubionych,
dotknij pozycji Remove Favourite
(Usuń z ulubionych) .
WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić swoje
ulubione stacje, dotknij pozycji
Favourites (Ulubione). Możesz także
przypiąć swoje ulubione stacje do
ekranu początkowego, naciskając i
przytrzymując numer stacji.
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Przełączanie między
trybem głośnika i zestawu
słuchawkowego

1 Podczas odtwarzania stacji dotknij i
przytrzymaj jej numer.
2 Dotknij pozycji Radio mode: headset
(Tryb radia: zestaw słuchawkowy)
lub Radio mode: speaker (Tryb radia:
mikrofon), aby przełączać się między
tymi opcjami.

Przełączanie regionów radia
Jeśli odbywasz podróże
międzynarodowe, w celu odbioru radia
FM za granicą może być konieczne
przełączenie ustawienia regionu dla
radia. Pamiętaj, aby w przypadku
zmiany ustawienia po powrocie do
domu zmienić je z powrotem na
początkowe.
1 Podczas odtwarzania stacji dotknij i
przytrzymaj jej numer.
2 Dotknij opcji Ustawienia.
3 Na ekranie Radio dotknij pole
Region, a następnie nazwy
odpowiadającej nazwie regionu, w
którym przebywasz.
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Narzędzia

Ustawianie alarmu

1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji), a
następnie dotknij aplikacji Alarms
(Alarmy) .
2 Aby dodać nowy alarm, dotknij
ikony
na dolnym pasku menu
opcji. Dostępne są wstępnie
skonfigurowane alarmy, które
można włączyć.
3 Dotknij pozycji Time (Godzina), aby
określić, o której godzinie alarm ma
się uruchomić.
4 Ustaw powtarzanie.
Ikony wskazują dni tygodnia.
5 Wybierz dźwięk alarmu i jego
nazwę. Po ustawieniu alarmu
dotknij ikony
na dole strony.

Korzystanie z kalkulatora

1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji),
a następnie dotknij aplikacji

Calculator (Kalkulator) .
2 Dotknij przycisków numerycznych,
aby wprowadzić cyfry.
3 W przypadku prostych obliczeń
dotknij odpowiedniej funkcji (+, –, x
lub ÷), a następnie znaku =.
4 W przypadku bardziej złożonych
obliczeń zmień tryb wyświetlania
na poziomy, a następnie dotknij
funkcję sin, cos, tan, log itp.

Dodawanie zdarzeń do
kalendarza

1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji), a
następnie dotknij aplikacji Calendar
(Kalendarz) .
2 Dotknij ikony , aby dodać nowe
spotkanie.
3 Dotknij pola Subject (Temat), aby
wprowadzić tytuł spotkania.
4 Dotknij pola Location (Lokalizacja),
aby wprowadzić miejsce spotkania.

5 Dot
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5 Dotknij pola When (Kiedy), aby
określić datę, a następnie godzinę, o
której ma się zacząć spotkanie.
6 Dotknij pola How long (Jak długo),
aby określić, ile trwać będzie
spotkanie.
7 Jeśli chcesz ustawić przypomnienie,
powtarzanie i status, dotknij
szczegółowych informacji i wybierz
odpowiednie opcje.
8 Jeśli chcesz, aby uczestnicy także
dodali spotkanie do kalendarza,
dotknij pozycji Add someone (dodaj
osobę), aby wybrać kontakt. Możesz
także określić, czy spotkanie ma być
oznaczone jako prywatne i dodać
do niego notatki.
9 Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać
spotkanie w kalendarzu. Dni, dla
których zapisano spotkania, są
oznaczone w kalendarzu kolorowym
kwadratem. W celu przypomnienia
o zdarzeniu telefon sygnalizuje
początek spotkania sygnałem
alarmu.
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10 Szczegółowe informacje dotyczące
spotkania można zmieniać oraz
usuwać. Dotknij ikony , aby
je zmodyfikować, lub , aby je
usunąć.

Aplikacja Office
To menu umożliwia zarządzanie
plikami dokumentów i wyświetlanie
ich. Obsługiwane typy plików: doc,
docx, txt, xls i xlsx.
1 Dotknij ikony ￼
na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji), a
następnie dotknij aplikacji Office
.
2 Aby utworzyć jedną notatkę,
dotknij nowej notatki i zapisz w niej
informacje o planach dotyczących
tego, co dzieje się w domu, szkole,
pracy itp.
Aby wyświetlić wszystkie swoje
notatki, dotknij pozycji All
(Wszystkie).
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3 Aby wyświetlać i edytować pliki
w formacie Explore Excel, Explore
Word, Explore PowerPoint, przesuń
po ekranie do pozycji Documents
(Dokumenty).
4 Dotknij dowolnego pliku
i przytrzymaj go. Zostaną
wyświetlone następujące opcje:
Send (wyślij), Delete (Usuń) i
Properties (Właściwości).

Apli

1 Naj
Win
uży
2 Po
e-m
z ko
aut
tele

Map

Umoż
lokaliz
trasy d
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Aplikacje Windows

1 Najpierw skonfiguruj konto
Windows. Wprowadź nazwę
użytkownika i hasło.
2 Po zalogowaniu kontakty, poczta
e-mail oraz kalendarz powiązane
z kontem Windows będą
automatycznie synchronizowane z
telefonem Windows Phone 7.
WSKAZÓWKA! Jeśli po zalogowaniu
się chcesz zmienić konto Windows
Live lub je usunąć, wykonaj poniższe
kroki: Applications (Aplikacje) >
Settings (Ustawienia) > System
(system) > Email & accounts
(Poczta e-mail i konta) > Add an
account (Dodaj konto) > Dotknij i
przytrzymaj konto Window Live,
aby przeprowadzić synchronizację
lub je usunąć.

Mapy
Umożliwia sprawdzanie bieżącej
lokalizacji oraz informacji na temat
trasy do miejsca docelowego.
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W tym celu telefon Windows Phone 7
musi być połączony z siecią Wi-Fi lub
3G/GPRS.

Wskazówki dotyczące trasy

Dotknij ikony , aby wprowadzać
lokalizację początkową i końcową
w celu uzyskania wskazówek
dotyczących trasy. Wskazówki
dostarczą Ci informacji, jak dostać się
z punktu początkowego do punktu
końcowego, a także informacji
dotyczących trasy, np. jej długość
oraz przewidywany czas podróży.
Możesz także określić, czy chcesz,
wyświetlić szczegółowe informacje
dla trasy pokonywanej pieszo czy
samochodem .

Moja lokalizacja
Dotknij , aby wyszukać swoją
lokalizację, a dokładniej lokalizację
telefonu. Możesz poznać swoje
dokładne położenie, dwukrotnie
dotykając lub zsuwając i rozsuwając
palce na ekranie.
83
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Możesz także przypiąć swoje
położenie do ekranu początkowego
lub udostępnić je za pośrednictwem
wiadomości lub poczty hotmail.

Wyszukiwanie
Dotknij ikony , a następnie
wprowadź lokalizację, którą chcesz
wyszukać. Mapa przesunie się w
wybrane miejsce.
UWAGA: Po włączeniu widoku lotniczego
na dole strony można wyszukiwać
także lokalizacje powietrzne poprzez
przesunięcie po ekranie w górę i
dotknięcie. Wśród odebranych informacji
znajdą się także opisy pobliskich
budynków i widoków.

Aplikacja Marketplace
Aplikacja Marketplace umożliwia
pobieranie przydatnych aplikacji,
a także muzyki i gier. Aplikacje
zainstalowane z poziomu aplikacji
Marketplace pojawią się na liście App
list (Lista aplikacji).
1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji),

a następnie dotknij aplikacji
Marketplace. Możesz także dotknąć
kafelka Marketplace na ekranie
początkowym.
2 W aplikacji Marketplace dostępne
są trzy kategorie – aplikacje, gry i
muzyka. Wybierz aplikację, którą
chcesz zainstalować lub pobrać.

Hotmail
Konfiguracja aplikacji Hotmail odbywa
się przy pierwszej konfiguracji
telefonu. W zależności od ustawień
synchronizacji poczta Hotmail w
telefonie może być automatycznie
synchronizowana z internetowym
kontem Windows.
Domyślnym widokiem poczty Hotmail
jest widok skrzynki odbiorczej.
Dotknij przycisku Menu, a następnie
polecenia Refresh (Odśwież), aby
wysłać lub odebrać nowe wiadomości
e-mail i zsynchronizować wiadomości
e-mail z internetowym kontem
Windows.

Inte
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Funkcja Internet przenosi szybki,
kolorowy świat gier, muzyki,
wiadomości, sportu, rozrywki i wielu
innych informacji bezpośrednio
na ekran telefonu komórkowego.
Wszystkie informacje są natychmiast
dostępne z każdego miejsca.

bywa

Dostęp do Internetu

eń

e
m

tmail

nie

mości
mości

1 Dotknij ikony na ekranie
początkowym, aby przejść do
ekranu App list (Lista aplikacji), a
następnie dotknij aplikacji Internet
Explorer. Możesz także dotknąć
kafelka Internet Explorer na
ekranie początkowym.
2 Zostanie wyświetlona witryna
internetowa.
UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz
pobieranie treści naliczane są dodatkowe
opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie
danych u operatora sieci.
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Korzystanie z paska narzędzi
przeglądarki

1 Dotknij ikony
w celu
odświeżenia strony internetowej.

Korzystanie z opcji
Dotknij paska opcji menu, aby
wyświetlić więcej opcji.
Forward (dalej) - pozwala przejść do
następnej odwiedzanej strony.
Share Page (Udostępnij stronę) służy do wysyłania łącza do strony za
pośrednictwem wiadomości e-mail
lub MMS.
Find on page (Znajdź na stronie)
- powoduje zaznaczenie na stronie
wyszukiwanego ciągu znaków.
Pin to start (Przypnij do ekranu
początkowego) - pozwala przypiąć
stronę do ekranu początkowego, co
pozwoli na jej szybkie uruchamianie.
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Setting (Ustawienia) - pozwala
skonfigurować poniższe opcje
	Allow cookies on my phone (Zezwalaj na
obsługę plików cookies w telefonie)
	Let Bing suggest sites as I type (Zezwalaj
aplikacji Bing na sugerowanie stron
podczas wpisywania)

T abs (Karty) - funkcji kart
można używać do nawigowania
pomiędzy zbiorami stron.

Łącz

Blue

Włąc
bezp

Website preference (Preferencje
dotyczące strony)
	Mobile version (Wersja dostosowana do
wyświetlania w telefonie)
	Desktop version (Wersja dostosowana
do wyświetlania w komputerze)

Delete history (Usuń historię)
- pozwala usunąć wszystkie pliki
tymczasowe, całą historię, pliki cookies
oraz zapisane hasła z przeglądarki
Internet Explorer.
Add (Dodaj) - pozwala dodać
stronę do ulubionych
Favourites (Ulubione) - pozwala
uzyskać dostęp do ulubionych
stron i edytować listę ulubionych
stron i stron z historii.

1 Na
strz
App
2 Dot
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Blu
3 Aby
prz
On
4 Roz
urz
Blu
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nia

Łączność
Bluetooth

Włączanie funkcji komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth

5 Dotknij urządzenie, z którym chcesz
przeprowadzić proces parowania.

Łączenie się z zestawem
słuchawkowym Bluetooth

Po zakończeniu procesu parowania
można w miarę potrzeb nawiązywać
połączenie z urządzeniem Bluetooth.
• Jeśli funkcja Bluetooth jest
wyłączona, dotknij pozycji
Bluetooth, aby ją włączyć. Na liście
urządzeń Bluetooth dotknij nazwy
sparowanego urządzenia.
1
2
3
4

￼
Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
Dotknij kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > System (System) >
Bluetooth.
Aby włączyć funkcję Bluetooth,
przeciągnij suwak stanu do pozycji
On (Wł.).
Rozpocznie się wyszukiwanie
urządzeń obsługujących łączność
Bluetooth.
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UWAGA:
• Jeśli chcesz wyłączyć funkcję Bluetooth
później, przejdź do menu Settings
(Ustawienia), a następnie dotknij
pozycji Bluetooth i przesuń przełącznik
w lewo, do pozycji Off (Wył.).
• Po skonfigurowaniu połączenia
Bluetooth telefon Windows Phone 7
będzie po włączeniu je rozpoznawał.
• Telefon Windows Phone 7 nie obsługuje
funkcji przesyłania plików między
telefonami komórkowymi za pomocą
łącza Bluetooth. Więcej informacji na
temat interfejsu Bluetooth można
znaleźć w sekcji Często zadawane
pytania.
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Wi-Fi
Funkcja sieci bezprzewodowej telefonu
pozwala łączyć się z dowolnymi
bezprzewodowymi sieciami lokalnymi
(WLAN) zgodnymi ze standardami
IEEE 802.11 b/g/n. Łączność Wi-Fi (ang.
wireless fidelity) umożliwia połączenie
z Internetem i innymi urządzeniami
sieciowymi w zasięgu punktu dostępu
lub hotspotu bezprzewodowego.
To urządzenie wykorzystuje
niezharmonizowane częstotliwości
łączności bezprzewodowej i jest
przeznaczone do użytku we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. W Unii
Europejskiej korzystanie z sieci WLAN
wewnątrz budynków nie jest objęte
żadnymi ograniczeniami. Korzystanie
z sieci WLAN na zewnątrz jest
zabronione we Francji.

￼￼￼

Łącze
bezp
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Łączenie się z siecią
bezprzewodową

1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki , aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji).
2 Dotknij kolejno pozycji Settings
(Ustawienia) > System (System)
> Wi-Fi, aby połączyć się z siecią
bezprzewodową.
3 Przesuń suwak do pozycji On
(Wł.), aby włączyć łączność
bezprzewodową. W większości
przypadków wyświetlone zostaną
zarówno sieci zabezpieczone, jak i te
bez zabezpieczeń.
4 Dotknij sieci, z którą chcesz się
połączyć.
5 Na kolejnym ekranie dotknij pól
tekstowych. Następnie wprowadź
swoją nazwę użytkownika i hasło.
6 Dotknij pozycji Done (Gotowe), aby
zakończyć.

G-E900_OPEN_Polish.indb 89

UWAGA: W celu zabezpieczenia przed
przypadkowym połączeniem się z
niewłaściwą siecią noszącą tę samą
nazwę, wyświetlony zostanie następujący
komunikat. Dotknij polecenia Connect
(Połącz), jeśli masz pewność, że wybrana
sieć jest właściwa.

Edycja połączenia Wi-Fi
Jeśli wystąpi konieczność zmiany
ustawień sieci bezprzewodowej lub
jeśli sieć nie zostanie wyświetlona,
należy wykonać następujące
czynności.
1 Wróć do ekranu Wi-Fi Settings
(Ustawienia Wi-Fi), aby wybrać sieć,
którą chcesz edytować, a następnie
dotknij jej i przytrzymaj.
2 Dotknij opcję Edit (edytuj), aby
zmienić pobrane przez telefon
Windows Phone ustawienia.
3 Nazwę użytkownika i hasło można
edytować, przechodząc przez
kolejne ustawienia sieci.
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4 Na tym ekranie można także dodać
i edytować informacje o serwerze
proxy. Dotknij i przytrzymaj, aby
wyświetlić opcje serwera proxy.
5 Aby edytować informacje o sieci,
wprowadź odpowiednie wartości
w stosownych polach. Konieczne
może być uzyskanie nowych
informacji o ustawieniach od
administratora sieci.
UWAGA:
• Przewiń w dół, aby zobaczyć inne opcje
sieciowe. Informacje te powinny zostać
automatycznie uzupełnione przez
telefonie Windows Phone 7 podczas
rozpoznawania sieci.
• Aby wyłączyć sieć bezprzewodową,
powróć do ekranu Settings (Ustawienia)
i wybierz dla pozycji Wi-Fi wartość
Off (Wył.).
• Po ponownym włączeniu łączności WiFi telefon będzie pamiętał ustawienia
sieci i połączy się automatycznie.

Play To (Odtwarzaj do)
Funkcja Play To (Odtwarzaj do) zgodna
z usługą DLNA (Digital Living Network
Alliance) pozwala na odtwarzanie
zawartości z telefonu przesyłanej
za pośrednictwem łącza Wi-Fi w
urządzeniach DLNA z obsługą DMR.
Przed rozpoczęciem należy aktywować
funkcję Wi-Fi i dodać profil Wi-Fi.
UWAGA:
• W niektórych urządzeniach zgodnych
ze standardem DLNA-DMR odtwarzanie
niektórych plików może być
niemożliwe.
• W zależności od połączenia sieciowego
oraz podłączonych odtwarzaczy
zgodnych ze standardem DLNA DMR
odtwarzanie może być buforowane.
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Odtwarzanie plików w innym
urządzeniu zgodnym ze
standardem DLNA-DMR

1 Na ekranie początkowym dotknij
strzałki ￼
, aby przejść do ekranu
App list (Lista aplikacji) i wybrać
polecenie Play To (Odtwarzaj do).
2 Dotknij ikonę Device (Urządzenie)
na pasku powiadomień i wybierz
urządzenie docelowe. Urządzenie
automatycznie rozpocznie
wyszukiwanie urządzeń zgodnych
ze standardem DLNA DMR.
3 Wybierz kategorię pliku
multimedialnego i plik.
4 Rozpocznie się odtwarzanie w
wybranym odtwarzaczu.
5 Odtwarzaniem można sterować za
pomocą ikon w telefonie.

G-E900_OPEN_Polish.indb 91

UWAGA:
• W zależności od połączenia sieciowego
oraz serwera, z którym nawiązano
połączenie, odtwarzanie może być
buforowane.
• Tylko włączone urządzenia zgodne ze
standardem DLNA DMR będą widoczne
w wynikach wyszukiwania.
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Ustawienia

To menu pozwala spersonalizować
ustawienia telefonu. Dotknij ikony
na ekranie początkowym, aby przejść
do ekranu App list (Lista aplikacji),
a następnie dotknij pozycji Settings
(Ustawienia).

System (System)
Ringtones & sounds (Dzwonki i
dźwięki).
Wybierz pozycję Ringer and Vibrate
(Dzwonek i wibracja) i wybierz pozycję
Ringtone (Dzwonek), New text
message (Nowa wiadomość tekstowa),
New voicemail (Nowa wiadomość
głosowa) lub New mail (Nowa
wiadomość e-mail).
Wybierz ustawienie dźwięku dla
następujących pozycji: Appointment
reminders (Przypomnienia o
spotkaniach), Key press (Naciśnięcie
klawisza), Lock and unlock (Blokowanie
i odblokowywanie) i All other
notifications (Wszystkie pozostałe
powiadomienia).

Emai
i kon

Theme (Motyw)
To ustawienie umożliwia zmianę
tła oraz koloru tak, by odpowiadały
nastrojowi.

To ust
m.in. p
serwis

Flight Mode (Tryb lotu)
Ta funkcja jednocześnie wyłącza
komunikację komórkową, łączność WiFi i łączność Bluetooth. Nie blokuje ona
możliwości osobnego włączenia lub
wyłączenia łączności Wi-Fi i Bluetooth.

Wi-Fi

Lock
i tape

Pozwa
działa
Umoż
utwor

Locat

Umożliwia włączenie łączności Wi-Fi
w celu połączenia się z dostępnymi
sieciami Wi-Fi.
Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi) –
pozwalają włączać powiadomienia
sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi.

Aplika
zezwo
oparty
Twoje

Mobi
komó

Bluetooth
Pozwala wyszukiwać i łączyć się z
urządzeniami obsługującymi łączność
Bluetooth.

To me
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Email & accounts (Poczta e-mail
i konta)
To ustawienie pozwala skonfigurować
m.in. pocztę e-mail, kontakty i konto w
serwisie Facebook.

Lock & Wallpaper (Blokowanie
i tapeta)
Pozwala zmienić tapetę i limit czasu
działania wyświetlacza.
Umożliwia także włączenie i
utworzenie 4-cyfrowego hasła.

Location (Lokalizacja)
Aplikacje, którym wcześniej udzielono
zezwolenia na dostęp do usług
opartych na lokalizacji, mają dostęp do
Twojej bieżącej lokalizacji.

Mobile Network (Sieć
komórkowa)
To menu pozwala na konfigurację
ustawień Data connection (Połączenie
transmisji danych) i Data roaming
(Dane w roamingu).
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Umożliwia także włączenie łączności
3G i wybór sieci w ustawieniu Network
(Sieć).

Date & Time (Data i godzina)
Pozwala ustawić datę, godzinę i strefę
czasową.

Brightness (Jasność)
Pozwala dostosować jasność ekranu.

Keyboard (Klawiatura)
Pozwala ustawić języki klawiatury. W
tym menu można zaznaczyć pozycje
Suggest text and highlight misspelt
words (Sugeruj tekst i podświetlaj
słowa z błędami), Correct misspelt
words (Poprawiaj słowa z błędami),
Insert a space after selecting a
suggestion (Wstaw spację po wyborze
sugerowanego tekstu), Insert a fullstop after double-clicking the spacebar
(Wstaw kropkę po podwójnym
kliknięciu spacji) i Capitalise the first
letter of a sentence (Zaczynaj zdanie
od wielkiej litery).
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Region & Language (Region i
język)

Find my phone (Znajdź mój
telefon)

To menu pozwala ustawić następujące
opcje Display language (Język
wyświetlania), Region format (Format
regionalny), Short date (Krótka data),
Long date (Długa data), First day
of week (Pierwszy dzień tygodnia),
System locale (Ustawienia regionalne
systemu) i Browser & search language
(Język przeglądarki i wyszukiwania).

Umożliwia zaznaczenie swojego
telefonu na mapę, zadzwonienie
na swój numer, zablokowanie lub
usunięcie swojego telefonu z serwisu
windowsphone.live.com
Ta funkcja przydaje się w przypadku
utraty telefonu. Odwiedź stronę
windowsphone.live.com i zaloguj się,
korzystając z identyfikatora i hasła
Windows Live.

Ease of Access (Ułatwienia
dostępu)
Umożliwia włączenie trybu TTY/TDD.

Speech (Polecenia głosowe)
Dostępne opcje to Play audio
confirmations (Odtwarzaj
potwierdzenia dźwiękowe) i Use
Speech when the phone is locked
(Korzystaj z poleceń głosowych, gdy
telefon jest zablokowany).

Reset
To ust
wszelk
tym ta
aplika

Feed

Ta opc
suges
telefo

Appl

Game

Phone Update (Aktualizacja
telefonu)
To ustawienie umożliwia otrzymywanie
powiadomień o dostępności nowych
aktualizacji. Możesz sprawdzać
dostępność aktualizacji, korzystając
z połączenia transmisji danych w
telefonie.

About (Informacje)
To ustawienie służy do wyświetlania
informacji prawnych oraz
sprawdzania stanu telefonu i wersji
oprogramowania.
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Reset your phone (Zresetuj telefon).
To ustawienie powoduje wymazanie
wszelkich danych prywatnych, w
tym także zakupionych i pobranych
aplikacji.

wisu

Feedback (opinie i sugestie)

dku

Ta opcja pozwala wysłać opinie i
sugestie, które pozwolą ulepszyć
telefon Windows Phone.

się,
a
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Applications (Aplikacje)
Games (Gry)
To menu pozwala włączyć/wyłączyć
funkcję Connect to Xbox LIVE (Połącz z
usługą Xbox LIVE).

Internet Explorer
To menu pozwala określić, czy w
telefonie wykorzystywane będą pliki
cookies. Możesz także określić, czy
program Bing ma sugerować strony
podczas pisania.
Pozwala wybrać preferencje dotyczące
strony.
Dostępne opcje to Mobile version
(Wersja dostosowana do wyświetlania
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w telefonie) oraz Desktop version
(Wersja dostosowana do wyświetlania
w komputerze)
Delete History (Usuń historię)
To polecenie pozwala usunąć
wszystkie pliki tymczasowe, całą
historię, pliki cookies oraz zapisane
hasła z przeglądarki Internet Explorer.

Maps (Mapy)
To menu pozwala włączyć/wyłączyć
ustawienie Use my location (Używaj
mojej lokalizacji).
Funkcja wykorzystuje Twoją lokalizację
w celu zapewnienia lepszych wyników
lokalnego wyszukiwania.
Delete History (Usuń historię)
Ta opcja pozwala usunąć poprzednie
wyszukiwania map, elementy
przypięte do ekranu początkowego
oraz obrazy z telefonu.

Messaging (Wiadomości)
W tym menu można włączyć/wyłączyć
potwierdzenia doręczenia.
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Music & Videos (Muzyka i klipy
wideo)
To menu pozwala włączyć/wyłączyć
opcję Connect with Zune (Połącz z
aplikacją Zune).
Wybór ustawienia On (Wł.) spowoduje
automatyczne pobieranie danych,
które wzbogacą korzystanie z aplikacji
Zune.

Aplikacja Office
Username (Nazwa użytkownika)
Wprowadź swoje dane użytkownika,
aby inni mogli rozpoznawać Twoje
komentarze oraz aby ułatwić
współpracę i śledzenie dokumentów.
SharePoint
• Data Store (Miejsce zapisu danych)
Umożliwia wyczyszczenie pamięci
podręcznej SharePoint w celu
zwiększenia ilości pamięci dostępnej
w telefonie. Spowoduje to usunięcie
wszystkich tymczasowych plików
oraz historii SharePoint.

• Conflicts (Konflikty)
Funkcja SharePoint pozwala
określić, jak mają być rozwiązywane
konflikty między plikami w telefonie
i na serwerze. Dostępne sposoby
rozwiązywania tego rodzaju
konfliktów:
- Notify me and I’ll resolve the
conflict manually (Powiadom mnie,
a ja rozwiążę konflikt ręcznie).
- Automatically replace item on the
phone (Automatycznie zastępuj
pozycję w telefonie).
• Startup Option (Uruchomienie)
Zaznaczenie tej opcji spowoduje,
że łącza SharePoint będą zawsze
otwierane.
• Reset (Resetuj)
Ta opcja pozwala przywrócić
domyślne ustawienia.
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OneNote
To ustawienie pozwala włączyć/
wyłączyć opcję Automatic
synchronisation (Automatyczna
synchronizacja).
Włączenie spowoduje, że notatki będą
automatycznie synchronizowane po
otwarciu strony bądź jej zapisaniu oraz
po otwarciu sekcji.

People (Osoby)
Ta opcja pozwala zsynchronizować
zaimportowane kontakty z karty SIM z
internetową listą kontaktów Windows
Live.
- Umożliwia sortowanie kontaktów
przy użyciu następujących opcji: Sort
list by First name (Sortuj listę według
imienia) / Sort list by Last name (Sortuj
listę według nazwiska).
- Umożliwia określenie sposobu
wyświetlania nazw: Display names
by First Last (Wyświetlaj najpierw
imię) / Display names by Last, First
(Wyświetlaj najpierw nazwisko).
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Phone (Telefon)
To menu pozwala ustawić numer
poczty głosowej.
Można też wybrać jedną z opcji: Show
my caller ID to everyone / no one /
my contacts (Ujawniaj mój numer
wszystkim / Nie ujawniaj mojego
numeru nikomu / Ujawniaj mój numer
osobom z listy kontaktów).
Umożliwia określenie ustawienia Call
forwarding (Przekierowanie połączeń)
— On/Off (Wł./Wył.).
Umożliwia określenie ustawienia
International Assist (Pomoc przy
połączeniach międzynarodowych) —
On/Off (Wł./Wył.).
Umożliwia określenie ustawienia SIM
security (Zabezpieczenia karty SIM) —
On/Off (Wł./Wył.).
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Pictures & Camera (Zdjęcia i
aparat)
W tym menu można ustawić poniższe
opcje:
Allow the camera button to wake
up the phone (Zezwalaj na wyjście z
trybu uśpienia telefonu po naciśnięciu
przycisku aparatu) — On/Off (Wł./Wył.).
Include location (GPS) information in
pictures you take (Dołącz informacje
o lokalizacji (GPS) do wykonywanych
zdjęć) — On/Off (Wł./Wył.).
Auto upload to SkyDrive
(Automatyczne przesyłanie do serwisu
SkyDrive) — On/Off (Wł./Wył.).
Keep location information on
uploaded pictures (Pozostaw
informacje o lokalizacji dla
przesyłanych zdjęć) — On/Off (Wł./
Wył.).
Quick Upload Account (Konto szybkiej
publikacji) — SkyDrive oraz Facebook.

Aktu

Radio

Aktu
opro

Umożliwia określenie regionu:
Ameryka Północna / Świat / Japonia

Search (Wyszukiwanie)
To menu pozwala włączyć/wyłączyć
ustawienie Use my location (Używaj
mojej lokalizacji).
Funkcja wykorzystuje Twoją lokalizację
w celu zapewnienia lepszych wyników
lokalnego wyszukiwania.
Zaznaczenie tego pola spowoduje,
że program Bing będzie wyświetlał
sugestie podczas wpisywania.
Delete History (Usuń historię)
Ta opcja pozwala usunąć
wprowadzone wcześniej wyszukiwane
frazy z telefonu.
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Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizacja
oprogramowania telefonu

Usługa Windows Phone
Update umożliwia aktualizację
oprogramowania sprzętowego
telefonu do najnowszej wersji. Telefon
jest automatycznie powiadamiany
i aktualizowany za pośrednictwem
usługi Windows Phone Update, a
aktualizacje są instalowane w telefonie
za pomocą oprogramowania Zune
działającego na komputerze. Przejdź
w programie Zune do menu ustawień
„PHONE” („Telefon”) i kliknij opcję
„UPDATE” („Aktualizuj”), aby sprawdzić
dostępność aktualizacji.
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Akcesoria
Dostępnych jest wiele różnych akcesoriów do telefonu, które można nabyć oddzielnie. Akcesoria
te można dobierać w zależności od potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać
w lokalnym punkcie sprzedaży. (akcesoria opisane poniżej mogą być opcjonalne.)

Ładowarka

Przewód danych
Umożliwia podłączanie telefonu
LG-E900 do komputera.

Bateria

Instrukcja obsługi
Zawiera informacje na temat
telefonu LG-E900.

Zestaw
słuchawkowy
stereo

Skrócona instrukcja
obsługi od firmy Microsoft
Ta instrukcja zawiera
podstawowe informacje dla osób
rozpoczynających korzystanie z
telefonu Windows Phone.

UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
• Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.

Temp
Maks.

Min: Waga
158 g

Wilgo
(bez k
Maksy
Minim

Konde
(skrap
zjawis
wilgoc
powie
Powst
zmian
środow
użytko
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soria
zyskać

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)
Min: -10°C
Deklaracja zgodnościi
Waga telefonu z baterią:
158 g
Dane producenta
Nazwa

Wilgotność otoczenia
(bez kondensacji):
Maksymalna: 80%
Minimalna: 20%

LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Dane produktu
Nazwa produktu
Czteropasmowe urządzenie końcowe użytkownika sieci GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 z funkcją obsługi standardu WCDMA
Nazwa modelu
LG-E900

Kondensacja pary wodnej
(skraplanie) jest to naturalne
zjawisko spowodowane
wilgocią zawartą w
powietrzu atmosferycznym.
Powstaje ono przy nagłej
zmianie temperatury
środowiska, w którym
użytkowany jest telefon.
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Nazwa handlowa
LG
Dane dotyczące spełnianych norm
Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1: 2006
Informacje dodatkowe
Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Oświadczenie
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej
wymieniony produkt, do którego odnosi się
niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej
wymienionych norm i dyrektyw

Nazwa
Doo Haeng Lee / Dyrektor

Data
7 września 2010

Przedstawiciel LG Electronics Inc. na obszar
Unii Europejskiej
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Podpis przedstawiciela
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FAQ(Często zadawane pytania)
Przed zaniesieniem telefonu do serwisu lub telefoniczną konsultacją ze
specjalistą w centrum serwisowym należy sprawdzić, czy problem występujący z
telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.
Kategoria

Bluetooth

Bluetooth

Podkategoria

Zestaw
słuchawkowy
Bluetooth

Zestaw
słuchawkowy
Bluetooth

Pytanie

Nie można słuchać muzyki
przez bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Bluetooth

Nie można słuchać ścieżki
dźwiękowej klipu wideo
przez bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Bluetooth

Kateg

Odpowiedź
* Upewnij się, że do telefonu nie są podłączone
słuchawki.
• Upewnij się, że urządzenie jest połączone z
zestawem słuchawkowym stereo.
• Upewnij się, że format odtwarzanej muzyki
jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
• Upewnij się, że odległość między
urządzeniem i zestawem słuchawkowym nie
przekracza 10 metrów, a między nimi nie ma
ścian lub innych przeszkód.
Ta funkcja nie jest obsługiwana. Jeśli chcesz
słuchać ścieżki dźwiękowej klipu wideo,
zamiast korzystać z zestawu słuchawkowego
Bluetooth podłącz słuchawki za pomocą
gniazda słuchawek.

Bluetoo

Bluetoot

Bluetoot
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Kategoria

Bluetooth

Połączenie
Bluetooth

Jakie funkcje są dostępne za
pośrednictwem połączenia
Bluetooth?

To połączenie umożliwia łączność z zestawem
słuchawkowym mono/stereo i zestawem
samochodowym.

Bluetooth

Połączenie
Bluetooth

Czy podczas synchronizacji
telefonu z komputerem można
korzystać z Internetu?
(Dot. sytuacji, gdy komputer
jest połączonyz przewodową
siecią LAN).

Ta funkcja nie jest obsługiwana.

uzyki
wkowy.

cesz

wego
ą

Odpowiedź

Bluetooth

ne z

ym nie
nie ma

Pytanie

HFP (profil zestawu głośnomówiącego)
HSP (profil słuchawkowy)
A2DP (profil zaawansowanej dystrybucji
dźwięku)
Obsługiwane
Które profile są obsługiwane
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/
profile łączności
przez telefon Windows Phone 7? wideo)
Bluetooth
- Muzyka: obsługiwane są jedynie funkcje
odtwarzania, wstrzymania i przejścia do
poprzedniego i następnego utworu
PBAP (profil dostępu do spisu telefonów)

ący z

łączone

Podkategoria
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Kategoria

Bluetooth

Bluetooth

Dane

Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Kateg

Przesyłanie
kontaktów

Czy można za pomocą łącza
Bluetooth przesyłać dane
kontaktów do innego telefonu?
Ta funkcja nie jest obsługiwana.
(Np. skopiować kontakty z
innego telefonu za pomocą łącza
Bluetooth).

Dane

Drukowanie

Czy można drukować dokumenty
pakietu MS Office (MS Word,
Excel, PDF itp.) za pomocą
Ta funkcja nie jest obsługiwana.
połączenia Bluetooth lub
bezprzewodowego?

Dane

W jaki sposób można
Tworzenie kopii zaimportować kontakty ze
zapasowych
starego telefonu do telefonu
Windows Phone 7?

•W
 łóż starą kartę SIM do nowego telefonu,
a następnie przejdź do menu Settings
(Ustawienia). Przejdź do pozycji applications
(aplikacje), dotknij pozycji people (osoby), a
następnie import SIM contacts (importuj
kontakty z karty SIM).
• Operacja ta nie może zostać przeprowadzona
za pomocą aplikacji Zune.

Dane

Różne
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Kategoria

adzona

Pytanie
Jakie są ograniczenia funkcji
synchronizacji danych między
telefonem Windows Phone 7 i
komputerem?

Odpowiedź
Telefon Windows Phone 7 zamiast programu
„Activesync” wykorzystuje aplikację „Zune”.
Ograniczenie aplikacji Zune polega na tym,
że podczas synchronizowania nie można
odtwarzać na telefonie plików muzycznych,
klipów wideo ani zdjęć.

Dane

Synchronizacja

Dane

W jaki sposób można
zsynchronizować telefon z
Synchronizacja komputerem pracującym w
systemie Windows Vista lub
Windows 7?

Dane

Aktualizacja
przez Internet

Czy można podczas aktualizacji
przez Internet automatycznie
wykonać kopię zapasową danych
użytkownika?

Aplikacja Zune obsługuje tworzenie kopii
zapasowych całej pamięci flash, lecz
nie obsługuje tworzenia osobnych kopii
zapasowych danych użytkownika.

Czas połączeń

Czy czas połączeń jest liczony
w różny sposób w zależności
od typu połączenia (np. 2G/3G,
CDMA...)?

Połączenie CDMA: czas połączenia jest
naliczany od momentu naciśnięcia przycisku
„Call” (Połącz) po wybraniu numeru.
Połączenia 2G/3G: czas połączenia jest
naliczany od momentu nawiązania połączenia.

nu,

ations
oby), a
portuj

Podkategoria

Różne
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Skorzystaj z aplikacji „Zune” dostępnej do
pobrania w witrynie firmy Microsoft.
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Kategoria

Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Kateg

Różne

Poczta e-mail

Skąd można uzyskać ustawienia W celu uzyskania pomocy skonsultuj się z
serwerów POP3 i SMTP?
administratorem systemu poczty elektronicznej.

Różne

Formanty
Active X

Czy formanty Active X są
obsługiwane tak jak na
komputerze?

Funkcja
telefonu

Bateria

W jaki sposób można sprawdzić,
Stan naładowania baterii jest wyświetlany w
czy bateria jest w pełni
górnej części ekranu.
naładowana?

Funkcja
telefonu

Funkcje W&P
(oczekiwanie i
wstrzymanie)

Czy podczas zapisywania numeru
telefonu jako kontaktu można
korzystać z opcji W&P [W – wait
(oczekiwanie) i P – pause
(wstrzymanie)]?

Funkcja
telefonu

Czy można edytować pliki w
Aplikacja Office
aplikacjach biurowych telefonu
Mobile
komórkowego?

Nie, nie są obsługiwane.

Funkcja
telefonu

Tak, jest to możliwe. Lecz funkcja ta jest
obsługiwana jedynie podczas korzystania z
klawiatury sprzętowej. Nie jest ona dostępna z
poziomu klawiatury wyświetlanej na ekranie.
Pliki takie można jedynie odczytywać.
• Uwaga: aplikacja Microsoft Office Mobile nie
obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w
pakiecie Microsoft Office 2010. Jeśli dokument
zawiera treści nieobsługiwane przez aplikację
Office Mobile, będzie można go otworzyć w
telefonie, ale nieobsługiwane treści nie będą
wyświetlane.

Funkcja
telefonu
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Kategoria

Podkategoria

Pytanie

z
nicznej.
Funkcja
telefonu

ny w

az
ępna z
ranie.

ile nie
ch w
kument
plikację
zyć w
będą

Funkcja
telefonu

Ustawianie
dźwięku
dzwonka

Ustawianie
dźwięku
dzwonka
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Odpowiedź

W jaki sposób można ustawić
dźwięk dzwonka?

Przejdź do listy Applications (Aplikacje) i
dotknij kolejno opcji Settings (Ustawienia)
> ringtone & sounds (dzwonek i dźwięki),
aby ustawić dźwięk dzwonka. Różnym osobom
można przypisać odmienne alerty i dźwięki
dzwonka. Najpierw dotknij opcję People
(Osoby), wybierz kontakt, którego ustawienia
chcesz zmienić, a następnie wybierz kolejno
pozycje Edit (Edytuj) > Rigntone (Dźwięk
dzwonka).

W jaki sposób mogę ustawić
swój ulubiony utwór jako
dzwonek?

Aplikacja Marketplace umożliwia
użytkownikom łatwe wyszukanie i pobranie
ulubionego dźwięku dzwonka. Przejdź do listy
Application list (Lista aplikacji) i dotknij kolejno
pozycji Marketplace > Music (Muzyka).
Wyszukaj na liście i wybierz ulubiony dźwięk
dzwonka.
Uwaga: aplikacja Marketplace może nie być
dostępna w niektórych regionach lub krajach.
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Kategoria

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Telefon Funkcja

Podkategoria

Obsługiwane
języki

Ustawienia
dźwięku

Ustawianie
czasu

Pytanie

Odpowiedź

Kateg

Czy można zmienić język
telefonu?

Telefon Windows Phone 7 obsługuje 6 języków
(niemiecki, angielski (brytyjski i amerykański),
hiszpański, francuski i włoski). Jeśli chcesz
zmienić te ustawienia, wybierz kolejno
pozycje Settings (Ustawienia) > Region
& Language (Region i język) > Display
language (Język wyświetlania).

W jaki sposób można ustawić
dźwięki systemowe i dźwięk
dzwonka?

Głośność muzyki, dźwięku dzwonka i
dźwięków systemowych można zmieniać za
pomocą klawiszy głośności.
• Przejdź do menu Settings (Ustawienia) >
Ringtones & Sounds (Dzwonki i dźwięki)

W jaki sposób można ustawić
czas w telefonie?

Z listy Applications (Aplikacje) wybierz kolejno
opcje Settings (Ustawienia) oraz date &
time (data i godzina) i przesuń suwak Set
automatically (Ustaw automatycznie)
do pozycji Off (Wył), a następnie wybierz
polecenie Set the Time (Ustaw czas).

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

108 LG-E900 | Instrukcja obsługi

G-E900_OPEN_Polish.indb 108

12/1/10 10:24 AM

ęzyków
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Kategoria

kolejno
&
Set
)
z

Pytanie

Odpowiedź

Funkcja
telefonu

YouTube

Jest to możliwe za pośrednictwem
odtwarzacza YouTube dostępnego w aplikacji
Czy telefon umożliwia oglądanie
Marketplace. Uwaga: odtwarzacz YouTube i
klipów wideo z serwisu YouTube?
aplikacja Marketplace mogą nie być dostępne
w niektórych regionach lub krajach.

Funkcja
telefonu

Czas
eksploatacji
baterii

Ile wynosi czas rozmów dla tego Czas rozmów: 360 min. (dotyczy sieci 3G)
telefonu?
Czas gotowości: 350 godz.

Funkcja
telefonu

aparat

Zdjęcia są automatycznie zapisywane. Przejdź
do aplikacji Picture Viewer (Przeglądarka zdjęć)
Czy można zapisać bądź usunąć szybko przesuwając palcem po ekranie w
zdjęcie zaraz po jego wykonaniu? prawą stronę. Dotknij i przytrzymaj wykonane
zdjęcie. Przejrzyj dostępne opcje. (Np.
dodawanie do ulubionych, usuwanie itp.).

Funkcja
telefonu

Poczta e-mail

Czy można skonfigurować
Funkcja filtrowania wiadomości e-mail jest
filtrowanie wiadomości e-mail? dostępna za pomocą przycisku wyszukiwania.

ać za

a) >
więki)

Podkategoria
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Kategoria
Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Czy można ustawić dźwięk
powiadomienia o nadejściu
wiadomości e-mail?

[Kroki]
Settings (Ustawienia) > Ringtones &
Sounds (Dzwonki i dźwięki) > New email
(Nowa wiadomość e-mail) > Wybierz jedną
z pozycji

Ustawienia
przeglądarki

W jaki sposób można zmienić
ustawienia prywatności i inne
ustawienia przeglądarki?

Przejdź do menu Settings (Ustawienia)
> Applications (Aplikacje) > Internet
Explorer, aby usunąć pliki cookie. Możesz
także skorzystać z menu Settings
(Ustawienia) > System (System) >
Location (Lokalizacja), aby wyłączyć opcję
powiadamiania o swoim obecnym położeniu.

Czujnik
zbliżeniowy

W jaki sposób można sprawić, by
Czujnik zbliżeniowy domyślnie wyłącza ekran
ekran LCD pozostawał włączony
LCD w trakcie rozmowy.
w trakcie rozmowy telefonicznej?

Blokada karty
SIM

Czy można korzystać z karty
SIM pochodzącej od innego
operatora?

Poczta e-mail

Aby sprawdzić, czy blokada SIM jest aktywna,
skontaktuj się z punktem, w którym telefon
został zakupiony. Nawet jeśli telefon nie
jest chroniony blokadą SIM, pewne funkcje
mogą być niedostępne z uwagi na ustawienia
telefonu bądź sieci.

Kateg

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Funkcja
telefonu

Dane
technicz
telefonu

110 LG-E900 | Instrukcja obsługi

G-E900_OPEN_Polish.indb 110

12/1/10 10:24 AM

Kategoria

Podkategoria

Pytanie
Mój telefon z systemem
Windows Phone ma blokadę
karty SIM. Czy firma LG jest w
stanie mi pomóc?

Odpowiedź
Za blokadę SIM jest odpowiedzialny operator
sieci, w której telefon z systemem Windows
Phone został zakupiony. Skontaktuj się z
operatorem sieci lub punktem, w którym
telefon z systemem Windows Phone został
zakupiony.

&
mail
edną

Funkcja
telefonu

)
et
esz

Funkcja
telefonu

Czy technologia Adobe Flash jest
obsługiwana (podobnie jak w Nie, nie jest obsługiwana.
przeglądarce na komputerze)?

Funkcja
telefonu

Czy funkcja przesyłania
strumieniowego jest
obsługiwana?

Dane
techniczne
telefonu

Czy jest obsługiwana
czteropasmowa, trójpasmowa,
Czteropasmowa technologia GSM jest
czy dwupasmowa technologia
obsługiwana.
GSM? (Na przykład: 1900 MHz,
900 MHz, 1800 MHz, 850 MHz)

cję
żeniu.

Blokada karty
SIM

ekran

ywna,
fon

Pasmo

cje
wienia
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Niektóre protokoły przesyłania strumieniowego
nie są obsługiwane (np. RTSP). Obsługa
technologii HTTP-Progressive i IIS Smooth
Streaming jest zależna od odwiedzanych stron i
wykorzystywanych aplikacji.
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Kategoria

Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Kateg

Dane
techniczne
telefonu

Dane techniczne Czy telefon współpracuje z
Nie. Urządzenie z systemem Windows Phone 7
telefonu
zewnętrznym urządzeniem GPS? posiada wbudowany moduł GPS.

Wi-Fi

Proste pytanie
Jakie możliwości daje łączność
dotyczące
Wi-Fi (sieć bezprzewodowa)?
łączności Wi-Fi

Łączność Wi-Fi (ang. wireless fidelity)
umożliwia połączenie z Internetem i innymi
urządzeniami sieciowymi w zasięgu punktu
dostępu lub hotspotu bezprzewodowego.

Wi-Fi

Proste pytanie Czy łączność Wi-Fi jest
dotyczące
obsługiwana przez operatora
łączności Wi-Fi sieci?

Nie. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp
do Internetu za pośrednictwem punktu
dostępowego.

Rozwiązywanie Nie pamiętam
problemów
hasła

Co zrobić w przypadku
zagubienia hasła? W jaki sposób
Skontaktuj się z operatorem sieci.
można odzyskać zapomniane
hasło?

Rozwiąz
problem
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Kategoria

Podkategoria
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Przywracanie
ustawień
Rozwiązywanie
fabrycznych
problemów
i aktualizacja
przez Internet
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Pytanie

Odpowiedź

1. Przywracanie ustawień fabrycznych:
Przejdź do listy Applications (Aplikacje) >
Settings (Ustawienia) > About (Informacje)
> Reset your phone (Zresetuj telefon).
Zresetowanie telefonu spowoduje
wymazanie wszelkich danych prywatnych,
w tym zakupionych i pobranych aplikacji, i
przywrócenie ustawień fabrycznych.
2. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie
Chcę zresetować ustawienia
telefonu do najnowszej wersji przez Internet.
mojego telefonu, aby poprawić Telefon jest automatycznie powiadamiany o
jego działanie. W jaki sposób
dostępnych aktualizacjach za pośrednictwem
mogę tego dokonać? Chcę
usługi Windows Phone Update, a aktualizacje
zaktualizować oprogramowanie są instalowane w telefonie po podłączeniu do
mojego telefonu, aby poprawić komputera za pomocą oprogramowania Zune
działającego na komputerze.
jego działanie. W jaki sposób
Jeśli oprogramowanie Zune nie jest jeszcze
mogę tego dokonać?
zainstalowane, przejdź do witryny www.
windowsphone.com w celu jego instalacji.
Ostrzeżenie!
Uruchomienie funkcji przywracania ustawień
fabrycznych spowoduje WYMAZANIE wszelkich
danych użytkownika. PRZED uruchomieniem
funkcji przywracania ustawień fabrycznych lub
aktualizacji przez Internet użytkownik MUSI
wykonać kopię zapasową.
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Kategoria

Podkategoria

Przywrócenie
Rozwiązywanie
ustawień
problemów
fabrycznych

Pytanie

Jak rozwiązać problem
znacznego spadku wydajności
urządzenia?

Odpowiedź
1. Przywracanie ustawień fabrycznych:
Przejdź do listy Applications (Aplikacje) >
Settings (Ustawienia) > About (Informacje)
> Reset your phone (Zresetuj telefon).
Zresetowanie telefonu spowoduje
wymazanie wszelkich danych prywatnych,
w tym zakupionych i pobranych aplikacji, i
przywrócenie ustawień fabrycznych.
2. Zaktualizuj oprogramowanie telefonu do
najnowszej wersji przez Internet. Telefon jest
automatycznie powiadamiany o dostępnych
aktualizacjach za pośrednictwem usługi
Windows Phone Update, a aktualizacje są
instalowane w telefonie po podłączeniu do
komputera za pomocą oprogramowania
Zune działającego na komputerze. Jeśli
oprogramowanie Zune nie jest jeszcze
zainstalowane, przejdź do witryny www.
windowsphone.com w celu jego instalacji.
*Uwaga
Uruchomienie funkcji przywracania ustawień
fabrycznych lub aktualizacji przez Internet
spowoduje wymazanie wszystkich danych
użytkownika. Przed uruchomieniem tej funkcji
użytkownik powinien wykonać kopię zapasową
swoich danych.
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LG-E900 Quick Reference Guide - English
• This guide helps you to start using your phone. If you need more
information, please visit www.lg.com.
• Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending
on your phone’s software or your service provider.
• This handset is not recommended for the visually impaired because of its
touch-screen keypad.
• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are
registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks
are the property of their respective owners.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to
a product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated
collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health.
4 For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
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Assembling

Volum
• Whe
is idl
of sy
ring
• Duri
earpi
• Whe
a tra
track

Getting to know your phone
Headset jack
Power/Lock key
• Long press (three seconds)
to the power on/off.
• Short press to turn the
screen off.
Earpiece
Proximity sensor

Open

ALS(Ambient Light Sensor)
Search button
Open Quick Search
Start button
Return to the Start screen;
Start the Voice Recognition
function (press and hold).
Back button
Return to the previous screen.
Mouthpiece

WARNING:
Placing a heavy
object on the phone
or sitting on it can
damage its LCD
and touch screen
functionality. Do not
cover the protective
film on the proximity
sensor of the LCD,
as this can cause the
sensor to malfunction.

2 LG-E900 | User Guide
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Volume keys
• When the screen
is idle: volume
of system tone &
ring tone.
• During a call:
earpiece volume.
• When playing
a track: controls
track volume.

Charger, data cable (USB cable port)
TIP! Before connecting a USB cable, wait
until the phone has powered up and been
registered on the network.

Camera key
• Go directly to camera preview by
pressing the camera key.

Open view

Battery cover

External
camera lens

Battery

Camera
flash
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Installing the USIM and
battery

1 Remove the battery cover
Press the battery cover release button
as shown in the image below (1). Lift
the cover away from the phone (2).

2 Remove the battery
Using the cut-out at the bottom, lift
the battery out of its compartment.

WARNING: Do not remove the
battery when the phone is switched
on, as this may damage the phone.

3 I nstall the USIM card
Put the USIM card into the USIM card
holder. Make sure the gold-coloured
contact area on the card is facing into
the phone. Push the USIM card holder
back.

4 Inst
First, i
into th
comp
contac
termin
batter

5 Cha
Open
side o
conne
charge
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4 Install the battery
First, insert the top of the battery
into the top edge of the battery
compartment. Ensure that the battery
contacts align with the phone’s
terminals. Press the bottom of the
battery down until it clips into place.

5 Charging your phone
Open the charger port cover on the
side of your LG-E900. Insert the charger
connector into the port and plug the
charger into a mains electricity outlet.

G-E900_OPEN_Polish.indb 5

You cannot switch on the phone if
the battery is fully discharged It takes
approximately four to five minutes
to reach a charge state sufficient for
booting by TA charger.
It takes approximately 14-15 minutes
longer to charge using a USB
connection.
If the battery is critically low, the image
for the critically low battery will appear
to notify you to charge for longer.
NOTE: The battery must be fully charged
initially to improve battery life.
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WARNING: Do not connect the
charger to the phone without the
battery being installed. You must
check the battery is inserted before
charging.

WARNING: Do not remove the
battery or USIM card while charging
the phone.

WARNING: There is a risk of
explosion if the battery is replaced
by an incorrect type. Dispose of used
batteries in accordance with the
manufacturer's instructions.

WARNING: Unplug the charger
from the mains and phone during
lightning storms to avoid electric
shock or fire.

WARNING: Make sure that no
sharp items come into contact with
the battery. This could pose a fire risk.
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Navigating your Windows Phone
Using the touch screen
Touch screen tips
Your phone's touch screen lets
you easily select items or perform
functions. Learn basic actions to use
the touch screen.
NOTE:
• To avoid scratching the touch screen,
do not use sharp objects.
• Do not allow the touch screen to
come into contact with other electrical
devices. Electrostatic discharges can
cause the touch screen to malfunction.
• Do not allow the touch screen to come
into contact with water. The touch
screen may malfunction in humid
conditions or if exposed to water.
• For optimal use of the touch screen,
remove the screen protection film
before using your phone.
• Your touch screen has a layer that
detects small electrical charges emitted
by the human body.
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• For best performance, tap the touch
screen with your fingertip. The touch
screen will not react to touches by
sharp objects, such as a stylus or pen.
NOTE:
• Your phone turns off the touch screen
when you do not use it for a specified
period. To turn on the screen, press the
[Power] button.
• You can also adjust the backlight time
or change the wallpaper. On the Start
screen, go to the application list and
select Settings > lock & wallpaper.
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Universal gestures on your touch Touch and hold
To touch and hold, the
screen
For most applications, natural gestures
can be used to move about and give
commands. To type text, use the
onscreen or the hardware keyboard.
The following gestures are used
to move around for your Windows
Phone 7:

Scroll
Scrolling is for moving
objects upwards and
downwards.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the scrolling, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.

y

Double tap
A double tap is two
quick downward
touches on the screen
in the same place. The
double tap commands
the phone to zoom in or
out, as appropriate.

t

Tap
A tap is a single, quick
downward touch on
the screen. Tap is used
to execute commands
(like pressing Enter on a
PC). Tapping also stops
any movement on the
screen.

finger is pressed down
and held there for a few
seconds.
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Flick
Flicking is for moving
objects sideways.
The finger is pressed
down and moved in the
desired direction. To end
the gesture, the finger
is lifted up. Either the
content will follow (as
with moving a map into
the centre of the screen)
or it can be used for
reordering items.
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Pinch and stretch
Pinch and stretch are
opposites of each other.
These gestures are often
used with maps to zoom
in and out.
Pinching is achieved
by pressing two fingers
down on the screen
and bringing them
together. This zooms
in on content, while
centering the image
between the finger
tips. For stretching, the
fingers are moved apart
from each other to zoom
out on an image.
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Getting to know your Start
screen

From this screen you can access menu
options, make a call, view the status of
your phone and much more.

Knowing and navigating the
screen

Start screen is the beginning of the
Windows Phone 7 experience for you
after you power on your phone. The
Start screen displays application tiles
that you have pinned and placed in
a position of your choice for quick
launch. Pressing the [Start] Button
on the phone always returns you
to the Start screen, no matter what
application is running.
1 Simply swipe your finger to the
left, right, up or down to view
them.
You can also customise tiles on the
Start screen, which are shortcuts to
your favourite menus and applications.

Tiles

A tile i
You ca
Tiles t
or incr
experi
or how
The St
Icon

NOTES: When you are in a standby display
after unlocking the phone, swipe your
finger upwards to see the Start screen
displaying application tiles.
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Tiles on the Start screen
A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content.
You can place tiles anywhere on the phone Start experience.
Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text,
or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start
experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather,
or how many email messages you have received.
The Start screen is always presented in portrait view.
Icon

Description
Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all
your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the
voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you
like.
Touch to access People hub, the integrated communication
application for emails, messages, contacts and other information.
Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an
instant chat style, so you can see a history of messages you’ve sent and
received. Send MMS messages with a picture you've taken.
Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook Web App and many of the most popular email systems,
including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached
photos and graphics to your Saved Pictures.
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Icon

Description

Icon

Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone
to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.
With ScanSearch, you can search product and local information
for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local
business information, including locations and contact information.
Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set
alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they
get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.
Touch to access the Internet Explorer.

NOTES
area, s
Applic
where
more i

Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with
you. Download new games onto your phone.
View photos and videos you’ve taken with your new Windows Phone,
received in Email or MMS messages, or synced from your computer’s
Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape
format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS
messages with attached photos.
Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting
to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to
marketplace.
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Icon

Description
Search the Application Store for your Windows Phone applications
and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular
data network connection. Read reviews or write your own reviews for
your favourite apps. Download and install the applications on your
Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status,
area, service provider, plan, and version of Windows Phone software.
Application functionality and availability may vary depending on the country or region
where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for
more information.
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