
Podstawy

Przewodnik

Twój nowy iPhone wita! 
Ten przewodnik pomoże Ci skonfigurować iPhone’a 
i dowiedzieć się, jak korzystać z jego głównych 
funkcji. Aby rozpocząć, włącz iPhone’a, naciskając 
i przytrzymując przez kilka sekund przycisk Włącz/
Wyłącz. Następnie skonfiguruj iPhone’a, postępując 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podstawowe informacje o przyciskach.
Aby wyłączyć iPhone’a lub uruchomić go ponownie, 
naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk 
Włącz/Wyłącz, a następnie przeciągnij suwak w celu 
potwierdzenia. Aby wyłączyć ekran, ale nadal móc 
odbierać połączenia, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz 
jeden raz. Do ekranu początkowego można 
powrócić w każdej chwili, naciskając przycisk 
Początek. Aby szybko przełączać ostatnio używane 
programy, naciśnij dwukrotnie przycisk Początek i 
stuknij w ikonę programu.

Sterowanie głosowe.
Funkcja Sterowanie głosowe pozwala korzystać 
z telefonu i odtwarzacza bez używania rąk. Aby 
ją aktywować, przytrzymaj przycisk Początek 
lub środkowy przycisk pilota na przewodzie 
słuchawek, aż pojawi się ekran poleceń głosowych. 
Gdy usłyszysz sygnał, możesz wydawać polecenia 
głosem, na przykład „zadzwoń Ewa” lub „połącz 
12 345 67 89”. Możesz także odtwarzać utwory z 
określonego albumu, określonego wykonawcy 
lub z określonej listy utworów, albo powiedzieć 
„odtwarzaj podobne utwory”. Możesz nawet 
zapytać iPhone’a „co to za utwór?” lub polecić 
„odtwarzaj utwory Rolling Stones”.

Powiadomienia.
Otrzymywane powiadomienia są przez krótki 
czas wyświetlane w górnej części ekranu i nie 
przerywają czynności wykonywanych aktualnie 
na iPhonie. Można je zignorować lub stuknąć w 
nie i odpowiednio zareagować. Aby wyświetlić 
zestawienie ostatnich powiadomień, na dowolnym 
ekranie energicznie przesuń palec z góry na dół. Do 
nowych powiadomień można przechodzić z ekranu 
blokady, przesuwając ikonę blokady w prawo.

Wiadomości.
Aby wysłać wiadomość iMessage do innego 
użytkownika iPhone’a, iPada lub iPoda touch z 
systemem iOS 5 albo aby wysłać SMS-a lub MMS-a 
do innego użytkownika telefonu komórkowego, 
stuknij w ikonę Wiadomości. W polu Do wpisz 
nazwę lub numer telefonu odbiorcy, albo wybierz 
kogoś z listy kontaktów. Wpisz treść wiadomości 
i stuknij w OK. Aby wysłać zdjęcie lub wideo, stuknij 
w Aparat.

Dzwoń i rozmawiaj.
Aby zadzwonić, stuknij w numer telefonu na 
liście kontaktów lub ulubionych, w wiadomości 
email, w SMS-ie albo w dowolnym innym miejscu. 
Możesz też otworzyć program Telefon i stuknąć w 
Przyciski, aby wybrać numer ręcznie. Jednokrotne 
naciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz wycisza 
dzwonek. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku 
przekierowuje połączenie do poczty głosowej. 
Gdy używasz słuchawek iPhone, możesz odebrać 
połączenie, naciskając jeden raz środkowy przycisk 
pilota na przewodzie. Powtórne naciśnięcie tego 
przycisku kończy rozmowę.

FaceTime.
Aby rozpocząć połączenie wideo z innym 
użytkownikiem iPhone’a, iPada, iPoda touch 
lub Maca, wybierz kontakt i stuknij w FaceTime. 
Stuknięcie w FaceTime w trakcie połączenia 
głosowego również powoduje rozpoczęcie 
połączenia wideo. W czasie połączenia wideo 
możesz stuknąć w Aparat, aby przełączyć się na 
widok z tylnego aparatu i pokazać drugiej osobie, 
co widać dookoła. 

Wymaga urządzenia obsługującego FaceTime u obu użytkowników.

Inteligentna klawiatura.
iPhone automatycznie poprawia błędy i proponuje 
słowa w trakcie pisania. Jeśli stukniesz w złą literę, 
po prostu pisz dalej. Stuknięcie w spację powoduje 
zaakceptowanie proponowanego słowa. 
Stuknięcie w „x” powoduje zignorowanie 
propozycji. Klawiatura automatycznie wstawia 
apostrofy w odpowiednich miejscach. Dwukrotne 
stuknięcie w spację powoduje wpisanie kropki. 
Dwukrotne stuknięcie w dowolne słowo powoduje 
jego wyszukanie w słowniku. 

Wytnij, skopiuj i wklej.
Stuknij w tekst, który chcesz edytować, lub 
dotknij i przytrzymaj, aż pojawi się na nim szkło 
powiększające. Następnie przesuń palec w 
miejsce, które chcesz edytować. Możesz zaznaczyć 
cały wyraz, stukając w niego dwukrotnie, oraz 
modyfikować zaznaczenie, przesuwając uchwyty. 
Stuknij, aby wyciąć, skopiować lub wkleić. Aby 
skopiować tekst ze strony www, wiadomości 
email lub SMS-a, dotknij i przytrzymaj tekst w celu 
zaznaczenia, a następnie stuknij w Kopiuj.
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Dowiedz się więcej.
Więcej informacji o funkcjach iPhone’a można 
znaleźć pod adresem www.apple.com/pl/iphone.

Podręcznik użytkownika iPhone’a i ważne informacje 
można znaleźć pod adresem support.apple.com/
pl_PL/manuals/#iphone. Aby wyświetlić podręcznik 
na iPhonie, pobierz go z iBookstore lub użyj zakładki 
w Safari.

Pomoc techniczna.
Pomoc techniczną dotyczącą sieci komórkowej,  
w tym poczty głosowej i fakturowania, możesz 
uzyskać od operatora. Pomoc dotyczącą iPhone’a 
i iTunes uzyskasz na stronie www.apple.com/pl/
support/iphone.

Zdjęcia.
Aby zobaczyć zdjęcia, stuknij w ikonę Zdjęcia na 
ekranie początkowym. Zdjęcia można przeglądać, 
przesuwając palec w lewo lub w prawo. Aby 
powiększyć zdjęcie, stuknij w nie dwa razy lub 
rozsuń palce. Jednokrotne stuknięcie powoduje 
wyświetlenie przycisków ekranowych. Zdjęcia 
można edytować, poprawiać, udostępniać, 
drukować — i nie tylko. Jeśli w usłudze iCloud 
włączono funkcję Strumień zdjęć, robione zdjęcia 
są automatycznie przesyłane do wszystkich 
urządzeń użytkownika.

Aparat.
Aby szybko uzyskać dostęp do aparatu, naciśnij 
dwukrotnie przycisk Początek na ekranie blokady 
lub stuknij w ikonę Aparat na ekranie 
początkowym. Ostrość i ekspozycję można 
ustawić, stukając w dowolne miejsce na ekranie. 
Aby zrobić zdjęcie, stuknij w Aparat lub naciśnij 
przycisk zwiększania poziomu głośności. Aby 
nagrać wideo HD, ustaw przełącznik w pozycji 
wideo, a następnie stuknij w przycisk nagrywania. 
Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij w ten 
przycisk ponownie.  

Przyciski sterowania wideo i muzyką.
Przyciski sterowania można wywoływać, stukając 
w dowolne miejsce ekranu podczas odtwarzania 
muzyki lub wideo. Gdy stukniesz w ekran 
ponownie, przyciski zostaną ukryte. Aby przesyłać 
strumieniowo muzykę lub wideo do Apple TV, 
stuknij w przycisk AirPlay.* Aby szybko uzyskać 
dostęp do przycisków sterowania dźwiękiem, 
naciśnij dwukrotnie przycisk Początek, gdy 
wyświetlany jest ekran blokady.

Zobacz Internet z bliska.
Stuknij dwukrotnie w dowolny element (obrazek 
lub tekst) na stronie w Safari, aby go przybliżyć. 
Ponowne dwukrotne stuknięcie przywraca 
poprzedni widok. Aby wyświetlić stronę na 
szerokim ekranie, obróć iPhone’a do poziomu. Aby 
wyświetlić artykuł w bardziej czytelnej formie, 
stuknij w Reader w górnej części ekranu. Przycisk 
wielu stron pozwala przełączać między otwartymi 
stronami lub otworzyć nową.
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Znajduj miejsca dalekie i bliskie.
Aby sprawdzić na mapie, gdzie jesteś, stuknij w 
przycisk położenia. Bieżące położenie jest 
wskazywane przez niebieską kropkę. Aby 
zorientować mapę zgodnie ze swoim kierunkiem, 
włącz widok kompasu, stukając w ten przycisk 
ponownie. Możesz znajdować obiekty w okolicy, 
wpisując w polu wyszukiwania na przykład 
„Starbucks” lub „pizza”. Aby przybliżyć, stuknij w 
mapę dwukrotnie, a aby oddalić, stuknij raz 
dwoma palcami. Możesz także uzyskać wskazówki 
dojazdu lub zmienić widok mapy, stukając w 
przycisk zawiniętej kartki.

App Store.
Stuknij w ikonę App Store, aby przeglądać setki 
tysięcy programów, pogrupowanych w kategorie 
(gry, biznes, podróże, sieci społecznościowe 
i inne). Możesz przeglądać je według kategorii, a 
także wyświetlać bieżące zestawienia wybranych, 
najlepszych 25 oraz szukać według nazwy. 
Aby kupić i pobrać program bezpośrednio na 
iPhone’a, stuknij w przycisk kupowania. Wiele 
programów jest dostępnych za darmo.

iTunes Store.
Dostęp do zasobów iTunes Store możesz 
uzyskiwać za pomocą ikony iTunes. Sklep 
zawiera muzykę, filmy, programy TV, teledyski i 
inne materiały. Możesz je przeglądać, kupować 
i pobierać bezpośrednio na iPhone’a. Aby 
wyświetlić podgląd lub posłuchać dowolnej 
rzeczy, po prostu w nią stuknij.

Twórz katalogi. Organizuj programy. 
Dotknij ikony dowolnego programu i przytrzymaj 
ją, aż zacznie drżeć. Następnie, aby utworzyć 
katalog, przeciągnij ją na inną. Nazwy katalogów są 
tworzone automatycznie na podstawie kategorii 
rzeczy, ale można je zmieniać. Możesz dostosować 
ekran początkowy, przeciągając programy i katalogi 
w wybrane miejsca, także na innych ekranach. Po 
zakończeniu naciśnij przycisk Początek.

iCloud.
iCloud służy do przechowywania muzyki, zdjęć, 
programów, kalendarzy, dokumentów i innych 
materiałów. Usługa ta jest zintegrowana z 
programami i bezprzewodowo przesyła materiały do 
wszystkich urządzeń użytkownika metodą „push”. Aby 
włączyć Strumień zdjęć i inne funkcje iCloud, stuknij 
w ikonę Ustawienia i wybierz iCloud. Możesz również 
pobierać muzykę i programy kupione wcześniej w 
iTunes Store i App Store.

*Wymaga Apple TV drugiej generacji. 


