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Gratulacje
MOTOROLA MILESTONETM

MOTOROLA MILESTONE™ to nowoczesny smartphone, 
wyposażony w klawiaturę QWERTY, który gwarantuje doskonałą 
obsługę sieci i swobodny dostęp do wiadomości. Umożliwia 
również korzystanie z najnowszych funkcji oferowanych przez 
Google™.
• Przeglądanie. Dzięki ogromnemu ekranowi i pełnej 

obsłudze języka HTML korzystanie z sieci jest bardziej 
wydajne, a wszystkie związane z tym czynności, takie jak 
wyszukiwanie czy przeglądanie, są łatwiejsze do wykonania.

• Mapy, rozrywka i wiele innych funkcji. Najnowsze 
technologie i aplikacje. Programy MotoNav i Google Maps™ 
pozwolą Ci zawsze znaleźć drogę, a YouTube™ 
zagwarantuje rozrywkę. Rozszerzą się granice Twojego 
świata dzięki łatwemu dostępowi do przeglądarki Google 
i tysięcy aplikacji przeznaczonych dla platformy Android.

Przestroga: Przed złożeniem, ładowaniem lub pierwszym 
użyciem telefonu należy przeczytać ważne uwagi prawne 
oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone 
wraz z telefonem. Po uruchomieniu telefonu dotknij kolejno 
przycisku menu   > Ustawienia > Informacje o 
telefonie > Informacje o bezpieczeństwie, aby 
przeczytać wszystkie informacje.

Więcej informacji
W komputerze: Przejdź do strony http://www.motorola.com/support/.
Niezależnie od tego, czy chcesz czytać, oglądać, czy grać, 
chętnie pomożemy Ci to zrobić.
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Opis telefonu
Ważne przyciski i złącza

Telefon

SMS/MMS Sklep

Kontakty Kontakty Mapy

Naciśnij go, aby 
przełączyć wyświetlacz 
w tryb uśpienia, 
lub przytrzymaj 
wciśnięty, 
aby wyłączyć 
wyświetlacz.

Gniazdo zestawu 
słuchawkowego 

(3,5 mm)

Przycisk 
ekranu 
głównego

Przycisk
przechodzenia

wstecz

Mikrofon

Przycisk menu

Ekran dotykowy

Przycisk 
aparatu

Przycisk 
zasilania

Przyciski głośności

Naciśnij, aby 
wyświetlić 

opcje menu.

Naciśnij, aby 
powrócić do 
ekranu 
głównego.

Naciśnij, aby 
cofnąć.

Przycisk 
wyszukiwania
Naciśnij, aby 
rozpocząć 
wyszukiwanie 
tekstowe.

Mikrozłącze USB
Umożliwia ładowanie 

lub podłączanie do 
komputera.

Uwaga: Rzeczywisty wygląd telefonu może być nieco inny.

Po otwarciu lub włączeniu telefonu ekran
zostanie dostosowany do potrzeb użytkownika.

Przewiń i wybierz

Przejście do 
nowej linii

Spacja
Alt 
(modyfikacja)

Zmiana 
rejestru

Naciśnij, aby
rozpocząć

wyszukiwanie
tekstowe.

Usuń
Wyszukiwanie

Menu
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Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami 
i informacje prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

Informacje wstępne
Uruchamianie telefonu

Montowanie i ładowanie telefonu
  

Przestroga: Należy zapoznać się z informacjami z rozdziału 
„Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja baterii” na stronie 47.

1 Włóż kartę SIM. 2 Włóż kartę microSD 
(może już być włożona).

3 Włóż baterię. 4 Załóż pokrywę.

5 Naładuj.

3H



4Informacje wstępne

Konfiguracja
Po pierwszym uruchomieniu telefonu kreator konfiguracji 
przeprowadzi użytkownika przez proces logowania do 
istniejącego konta Google™. Jeśli użytkownik nie ma konta 
Google, można je utworzyć za pomocą kreatora.
Wskazówka: Należy pamiętać, aby zapisać nazwę 
użytkownika oraz hasło i przechowywać je w bezpiecznym 
miejscu.

Włączanie i wyłączanie
Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk zasilania  (u góry telefonu).
Aby wyłączyć telefon, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania , a 
następnie dotknij polecenia Wyłącz na 
ekranie.

Połączenie Wi-Fi
Jeśli chcesz korzystać z sieci Wi-Fi, aby mieć szybszy dostęp do 
Internetu, dotknij przycisku menu   > Ustawienia 
> Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi.

Ciekawe materiały i wiele więcej
Przeglądaj i pobieraj tysiące superaplikacji ze sklepu Android 
Market™. 
W telefonie zainstalowana jest karta pamięci microSD, na której 
można zapisywać zdjęcia, filmy i muzykę z komputera — 
zapoznaj się z rozdziałem „Kopiowanie na urządzenie USB za 
pomocą metody „przeciągnij i upuść”” na stronie 41.
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Ekran dotykowy i przyciski
Kilka niezbędnych informacji

Wskazówki dotyczące dotykania
Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące poruszania się po 
telefonie.

Dotknij
Aby wybrać ikonę 
lub opcję, dotknij 
jej.

Dotykanie i 
przytrzymywanie
Aby otworzyć opcje specjalne, 
dotknij i przytrzymaj ikonę lub inny 
element. Wypróbuj ten sposób: na 
ekranie głównym dotknij  
Kontakty, a następnie dotknij i 
przytrzymaj kontakt, aby otworzyć 
opcje.

Telefon Kontakty Internet Mapy

Alek Kowalski

Dan Smith

Kasia Nowak

Krysia Zang

Luke Carmody

A

L

M

L

Przeciąganie
Aby przewijać lub powoli 
przesuwać listę, przeciągnij 
palcem po ekranie dotykowym. 
Wypróbuj następujący sposób: 
na ekranie głównym dotknij 

Kontakty, następnie 
przeciągnij listę Kontakty 
w górę lub w dół.
Wskazówka: Podczas 
przeciągania lub szybkiego 
przewijania listy pasek 
przewijania jest wyświetlany po prawej stronie. Przeciągnij 
pasek przewijania, aby przesunąć listę do wybranej litery od 
A do Z.

Szybki ruch
Aby przewinąć lub szybko przesunąć listę, szybko przesuń palec 
po ekranie dotykowym (szybko przeciągnij i puść).
Wskazówka: Podczas przewijania długiej listy należy dotknąć 
ekranu, aby je zatrzymać.

Powiększanie
Można przyjrzeć się z bliska mapom lub stronom internetowym. 
Aby powiększyć, dwukrotnie dotknij ekranu lub dotknij ekranu 
dwoma palcami i rozsuń je. Aby zmniejszyć, dwukrotnie dotknij 
ekranu ponownie lub przeciągnij palcami po ekranie.

Alek Kowalski

Dan Smith

Kasia Nowak

Krysia Zang

A

D

K

L
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Gesty
Rysując na ekranie, można uzyskać dostęp do ulubionych 
aplikacji. Aby otworzyć program Gesty, dotknij ikony Gesty na 
ekranie głównym lub na karcie Aplikacje. 
Narysuj znak wybranej 
czynności. Na przykład narysuj 
znak „V”, aby przejść do poczty 
głosowej.
Aby zobaczyć, które czynności 
są już przypisane do określonych 
znaków, dotknij przycisku 
menu . Zostanie 
wyświetlonych również kilka 
znaków, które nie są przypisane. 
Aby przypisać czynność do 
znaku, dotknij przycisku 
menu , a następnie wybierz 
nieprzypisany znak i aplikację 
z listy.

Połącz z pocztą głosową 
*86

Wskazówki dotyczące przycisków
Menu, Ekran główny i Wstecz

Dotknij przycisku ekranu głównego , aby zamknąć dowolne 
menu lub aplikację i wrócić do ekranu głównego. Gdy widoczny 
jest ekran główny, dotknij przycisku ekranu głównego  
i przytrzymaj go, aby wyświetlić kilka ostatnio używanych 
aplikacji, po czym dotknij aplikacji, aby ją otworzyć.
Dotknij przycisku wyszukiwania , aby wyszukać tekst, lub 
dotknij go i przytrzymaj, aby skorzystać z funkcji wyszukiwania 
głosowego.
Dotknij przycisku menu , aby otworzyć opcje menu lub 
naciśnij przycisk przechodzenia wstecz , aby cofnąć się.

Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Naciskając przycisk zasilania , można 
przełączyć ekran dotykowy w tryb uśpienia, 
co pozwala wydłużyć czas działania baterii, 
uniknąć skutków przypadkowych dotknięć 
lub spokojnie oczyścić ekran dotykowy. Aby 
włączyć ekran dotykowy, ponownie naciśnij 
przycisk zasilania  lub otwórz telefon.

Przycisk 
ekranu 
głównego

Przycisk 
przechodzenia 

wstecz

Przycisk 
wyszukiwania

Przycisk 
menu
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Aby zmienić czas, po upływie którego ekran przełączy się w stan 
uśpienia, dotknij kolejno przycisku menu  > Ustawienia 
> Dźwięk i wyświetlacz > Wygaszanie ekranu.
Wskazówka: Aby ekran blokował się przy przełączaniu w 
stan uśpienia, skorzystaj z funkcji „Blokada ekranu” opisanej 
na stronie 45.

Menu przycisku zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , aby otworzyć menu 
przycisku zasilania, w którym można wyłączyć telefon (Wyłącz), 
włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy albo Tryb cichy.

Regulacja głośności
Naciśnij przyciski głośności, aby 
zmienić głośność dzwonka (na 
ekranie głównym) lub głośność w 
słuchawce (podczas połączenia 
telefonicznego).

Obracanie ekranu
Ekran dotykowy może obracać się o 90 stopni, aby jego prawa 
strona pozostawała u góry w momencie obrócenia telefonu:
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Dźwięk 
i wyświetlacz > Orientacja

Przyciski głośności

Ekran główny
Szybki dostęp do najważniejszych funkcji

Skrócona instrukcja: Ekran główny
Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich najnowszych 
informacji z jednego miejsca. Jest widoczny po włączeniu 
telefonu lub dotknięciu przycisku ekranu głównego  w menu. 
Wygląda mniej więcej tak:

Uwaga: Rzeczywisty wygląd ekranu głównego może być nieco 
inny.

Telefon

SMS/MMS Market

Kontakty Internet Mapy

Pasek stanu
Dotknij paska lub przeciągnij 
go, aby wyświetlić szczegóły.

Wskaźniki stanu

Skróty
Dotknij, aby otworzyć. 

Przeciągnij, aby wyświetlić 
wszystkie aplikacje.

Karta aplikacji
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Ekran główny jest większy niż to, co widać w danym momencie 
na ekranie, aby zapewnić więcej miejsca na skróty, elementy 
graficzne i inne elementy. Przesuń ekran główny w lewo lub w 
prawo, aby zobaczyć więcej paneli, dodać elementy graficzne lub 
skróty.

Elementy graficzne
Dodaj element graficzny, np. zegar, odtwarzacz muzyki lub 
kalendarz, w którym będą widoczne zbliżające się spotkania.
Dotknij elementu graficznego, aby go otworzyć. Aby dodać 
elementy graficzne, dotknij kolejno przycisku menu  > Dodaj 
> Elementy graficzne. Jeśli ekran główny jest pełen, opcja 
dodawania elementów graficznych nie jest wyświetlana. W takiej 
sytuacji trzeba usunąć elementy graficzne lub skróty w celu 
zwolnienia miejsca.
Uwaga: W przypadku instalacji aplikacji ze sklepu Android 
Market, która posiada elementy graficzne, dotknij i przytrzymaj 
ekran główny, a następnie wybierz element graficzny, który 
chcesz dodać do ekranu głównego.

Telefon

SMS/MMS Market

Kontakty Internet Mapy

Skróty
Aby umieścić skrót na ekranie głównym, otwórz kartę Aplikacje, 
a następnie dotknij i przytrzymaj wybrany skrót. Zostanie on 
dodany do ekranu głównego. Możesz również dotknąć kolejno 
przycisku menu  > Dodaj > Skróty.

Aplikacje
W telefonie fabrycznie zainstalowano kilka aplikacji. Można też 
pobrać i zainstalować ich więcej. Dotknij aplikacji, aby ją 
otworzyć. 

Karta Aplikacje
Wszystkie aplikacje znajdujące się 
w telefonie, zainstalowane 
fabrycznie oraz pobrane i 
zainstalowane przez użytkownika, 
są wyświetlane w porządku 
alfabetycznym na karcie Aplikacje.
Aby otworzyć kartę Aplikacje, 
dotknij i przeciągnij w górę.

Jednoczesna praca 
wielu aplikacji
Nie trzeba zamykać jednej aplikacji, aby otworzyć następną. 
Telefon obsługuje jednoczesną pracę wielu aplikacji. 
Można otworzyć nową aplikację, gdy uruchomiona jest inna. 
Dotknij przycisku ekranu głównego , aby powrócić do ekranu 
głównego. Otwórz kartę Aplikacje i dotknij wybranej aplikacji. 
Aby przełączać pomiędzy uruchomionymi aplikacjami, dotknij 
i przytrzymaj przycisk ekranu głównego , aby wyświetlić 

Phone

SMS/MMS Market

ContactsPhone ContactsDialer
Maps

Maps
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otwarte aplikacje i dotknij żądanej aplikacji. Można wyświetlić 
maksymalnie sześć uruchomionych aplikacji.

Wyszukiwanie
Aby rozpocząć wyszukiwanie, dotknij przycisku szukania  
z przodu telefonu lub dotknij przycisku szukania  na 
klawiaturze QWERTY.

Stan telefonu i powiadomienia
Pasek stanu u góry ekranu zawiera ikony informujące o nadejściu 
wiadomości i stanie telefonu. Aby wyświetlić powiadomienia, 
dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół. 

Szybkie wyszukiwanie

Wyszukiwanie głosem.

Aby znaleźć tekst, dotknij 
pola tekstowego i wpisz 
tekst, używając klawiatury 
dotykowej lub klawiatury 
QWERTY, po czym dotknij 
ikony wyszukiwania tekstu.

Ikony po prawej stronie informują o stanie telefonu:

Bluetooth™ włączony Sieć (sygnał bardzo 
dobry)

GPS włączony Sieć (roaming)
Wi-Fi włączone Trwa pobieranie 
Głośność Wiadomość w poczcie 

głosowej
Wibracje 3G (najszybszy transfer 

danych)
Wyciszony Tryb samolotowy
Połączenia wyciszone Bateria (ładowanie)

23 listopada 2009 r.

Bieżący

Powiadomienia

Usunięta karta SD

Nowa poczta głosowa

Karta SD została wyjęta. Włóż nową kartę.

Operator

Wybierz 1-800-555-5555

Nieodebrane połączenie
John Smith 20-11-2009

07:21

Skasuj

14:55
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Wskazówka: Aby wyświetlić aktualną datę, dotknij paska 
stanu u góry ekranu i przytrzymaj go.

Sygnał (roaming) Bateria (w pełni 
naładowana)

Głośnik włączony Alarm ustawiony 
GPRS (szybki transfer 
danych)

EDGE (szybszy transfer 
danych)

Rozmowy telefoniczne
Warto rozmawiać

Skrócona instrukcja: Rozmowy telefoniczne
Opcje wybierania numeru
Ścieżka: Ekran główny > Telefon

połączeń UlubioneKontaktyTelefon

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

ABC DEF

GHI JKL MNO

TUVPQRS WXYZ

Kontakty
Dotknij, aby otworzyć, 
po czym dotknij ponownie, 
aby nawiązać połączenie.

Połączenie
Wprowadź numer telefonu 
i dotknij tutaj, aby nawiązać 
połączenie.

Ostatnie połączenia
Dotknij, aby otworzyć, 
po czym dotknij ponownie, 
aby nawiązać połączenie.
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Opcje podczas połączenia
Podczas połączenia 
telefonicznego dotknij 
Bluetooth, aby użyć 
urządzenia Bluetooth™.
Wskazówka: Możesz 
dotknąć przycisku ekranu 
głównego lub 
przechodzenia wstecz , 
aby wyjść z widoku aktywnego połączenia. Aby ponownie go 
otworzyć, dotknij kolejno przycisku ekranu głównego  
> Telefon > Powrót do aktywnego połączenia.
Aby wyciszyć połączenie, dotknij Wycisz.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń
Aby nawiązać połączenie, dotknij kolejno przycisku ekranu 
głównego  > Telefon, wprowadź numer telefonu 
i dotknij .
Aby odebrać połączenie, przeciągnij w prawo.
Aby zakończyć połączenie, dotknij Zakończ.
Aby zignorować połączenie, przeciągnij w lewo.

Tryb głośnomówiący
Uwaga: Korzystanie z telefonu komórkowego lub akcesoriów do 
niego podczas prowadzenia samochodu może powodować 
obniżenie koncentracji i być niezgodne z prawem. Należy zawsze 
przestrzegać przepisów prawa i prowadzić pojazd z rozwagą.
Podczas połączenia:
• Aby użyć głośnika zewnętrznego, dotknij Głośnik.

Speaker

Dodaj 
połączenie

Bluetooth Wycisz

Zakończ Klawiatura

Głośnik

• Aby użyć urządzenia Bluetooth™, dotknij Bluetooth. 
(Urządzenie musi być włączone i wcześniej sparowane — 
patrz „Podłączanie nowych urządzeń” na stronie 39).

Wprowadzanie cyfr podczas połączenia
Aby wprowadzić cyfry podczas połączenia telefonicznego, dotknij 
przycisku Klawiatura.

Ostatnie połączenia
Ścieżka: Ekran główny  > Telefon > Rejestr 
• Dotknij wybranego numeru, aby nawiązać z nim połączenie.
• Aby wysłać wiadomość, utworzyć lub wyświetlić kontakt albo 

użyć innych opcji, dotknij danego wpisu i przytrzymaj go.
• Aby wyczyścić listę, dotknij kolejno przycisku menu  

> Wyczyść rejestr połączeń.

Częste połączenia
Ścieżka: Ekran główny  > Telefon > Ulubione
• Dotknij wybranego numeru, aby nawiązać z nim połączenie.
• Aby wysłać wiadomość, wyświetlić kontakt lub użyć innych 

opcji, dotknij i przytrzymaj dany wpis.

Dodaj Dodaj 
połączeniepołączenie

BluetoothBluetooth WyciszWycisz

Zakończ KlawiaturaKlawiatura

GłośnikGłośnik

Dodaj 
połączenie

Bluetooth Wycisz

Klawiatura

Głośnik
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Połączenia konferencyjne
Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, nawiąż połączenie z 
pierwszym numerem. Po odebraniu połączenia dotknij Dodaj 
połączenie i nawiąż połączenie z drugim numerem. Gdy 
kolejne połączenie zostanie odebrane, dotknij Scal połączenia.

Numer telefonu użytkownika
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Informacje 
o telefonie > Mój numer telefonu

Połączenia alarmowe
Uwaga: Operator sieci programuje w telefonie jeden lub kilka 
numerów alarmowych (np. 999 lub 112), które można wybierać 
w dowolnej chwili, nawet jeśli telefon jest zablokowany. 
W różnych krajach obowiązują różne numery alarmowe. 
Zaprogramowane numery mogą nie być obsługiwane w 
niektórych lokalizacjach, a nawiązanie połączenia z numerem 
alarmowym może być niekiedy niemożliwe z powodów 
związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi, 
działaniem sieci czy zakłóceniami.
  

1 Dotknij ekranu głównego  > Telefon (jeśli telefon 
jest zablokowany, dotknij Połączenie alarmowe).

2 Wprowadź numer alarmowy.
3 Dotknij , aby nawiązać połączenie z numerem 

alarmowym.
Uwaga: Telefon komórkowy może wykorzystywać sygnały 
satelitarne systemu AGPS (Assisted Global Positioning System), 
aby pomóc służbom ratunkowym odnaleźć jego użytkownika 
(patrz „GPS i AGPS” na stronie 51).

Internet
Korzystaj z Internetu przez telefon komórkowy. Dostęp 
do Internetu bez żadnych ograniczeń — prosto, szybko 
i wszędzie. Aby zapewnić najlepsze i najtańsze 
przeglądanie Internetu w telefonie komórkowym, należy 
wykupić odpowiedni pakiet transferu danych gwarantujący 
szybkie przeglądanie i pełną kontrolę kosztów.

Skrócona instrukcja: Przeglądarka
Ścieżka: Ekran główny  >  Internet

Uwaga: Jeśli nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się 
z operatorem sieci komórkowej.

http://www.google.co...

Internet Obrazy Lokalne Wiadomości więcej

iGoogle   Preferencje   Pomoc

View Google in: Mobile

©2009 Google

Classic

Privacy

Zaloguj się

Szukaj w Google

Nowe okno

Odśwież

Zakładki

Dalej

Okna

Więcej

Łączność
Radiowa lub 
przez sieć Wi-Fi.     

Łącza
Dotknij, aby 
otworzyć.

Przeciągnij lub 
przesuń, aby 
przewinąć.

Naciśnij     , aby 
wyświetlić opcje. 
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Połączenie
Telefon korzysta z sieci telefonii komórkowej (bezprzewodowej), 
aby automatycznie łączyć się z Internetem.
Uwaga: Operator może pobierać opłaty za przeglądanie stron 
Internetowych lub pobieranie danych.
Aby korzystać z sieci bezprzewodowej, dotknij kolejno przycisku 
menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe. 
Dotknij opcji Wi-Fi, aby ją włączyć, po czym dotknij opcji 
Ustawienia Wi-Fi, aby wyszukać sieci bezprzewodowe 
w pobliżu. Dotknij sieci, aby się z nią połączyć. 

Wybieranie łączy internetowych
Po dotknięciu łącza telefon 
zakreśla je i przechodzi do 
tej strony. Po dotknięciu 
i przytrzymaniu łącza 
telefon wyświetla opcje, 
takie jak Otwórz w 
nowym oknie lub 
Dodaj link do zakładek.

Opcje przeglądarki
Dotknij przycisku menu , aby wyświetlić opcje przeglądarki:

Opcje

Nowe okno Otwieranie nowego okna przeglądarki.

Zakładki Wyświetlanie zakładek.

Okna Wyświetlanie obecnie otwartych okien 
przeglądarki.

Baseball Dayton Drużyna - NJ.com

Składy drużyny Dayton Flyers Baseball, terminarze spotkań, zdjęcia, artykuły...

Najnowsze wieści o drużynie baseballowej ze szkoły średniej w Dayton, rankingi, terminarze spotkań, statystyki, punkty, wyniki i sylwetki sportowców...
highschoolsports.nj.com/school/...  – Opcje

Dayton Flyers Baseball zajmują 2306 miejsce na liście Fanbase. Dostępne artykuły, zdjęcia, materiały wideo, składy i wyniki w sezonach...
www.fanbase.com/Dayton-Flyers-B... – Opcje

Dayton Drużyna baseballowa Wings – Ohio History Central (Encyklopedia historii Stanu Ohio) – Produkt...

Najnowsze wieści o drużynie baseballowej ze szkoły średniej w Dayton, rankingi, terminarze spotkań, statystyki, punkty, wyniki i sylwetki sportowców...
www.ohiohistorycentral.org/entr... – Opcje

Wyszukiwania dotyczące: dayton baseball

19:39

Odśwież Ponowne wczytanie bieżącej strony.

Wstecz/Dalej Nawigacja do wcześniej przeglądanych 
stron.

Więcej Wyświetlanie opcji przeglądarki, takich 
jak Dodaj zakładkę, Znajdź na 
stronie, Zaznacz tekst, 
Informacje o stronie, Udostępnij 
stronę, Pobrane pliki i 
Ustawienia.

Opcje
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Osobista nawigacja
Wyrzuć stare mapy

Skrócona instrukcja: Osobisty system 
nawigacji
W telefonie zainstalowano próbną wersję systemu nawigacji GPS 
MOTONAV™, który wskazuje drogę, korzystając z dokładnych 
map i funkcji wyznaczania tras.
Ścieżka: Ekran główny  >  >  MOTONAV
Szczegółowe wskazówki nawigacyjne. Nigdy więcej 
zgadywania, gdzie trzeba skręcić.
Asystent pasa ruchu 3D. Można zobaczyć podgląd trasy i celu 
podróży, a także rozejrzeć się za punktami orientacyjnymi i 
zakrętami.
Informacje nawigacyjne. Otrzymuj raporty i alerty o natężeniu 
ruchu oraz wybieraj alternatywne trasy.
Uwaga: Funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
Nawigacja połączona z kontaktami. W przypadku zapisania 
danych dotyczących adresu i pozycji można za pomocą kilku 
dotknięć zobaczyć te informacje na mapie.

Więcej szczegółów
Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.motorola.com/motoextras/mobile.

Google Maps™
Informacje o pozycji i kierunku podróży
Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna na niektórych obszarach. 
Informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci 
komórkowej.

Skrócona instrukcja: Google Maps
Gdzie jestem? Gdzie chcę się dostać? Nie martw się i pozwól 
działać serwisowi Google Maps™.
Ścieżka: Ekran główny > Mapy
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Serwis Google Maps™ otwiera się domyślnie w „trybie Mapa”. 
Aby dowiedzieć się więcej o innych trybach map, przejdź do 
strony „Wybieranie trybu mapy” na stronie 16.

Messaging Market
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Wyszukaj

Moja lokalizacja Współrzędne – 
przyłącz się! Więcej

Trasa dojazdu Warstwy Naciśnij      , aby 
wyświetlić opcje.

Widok mapy
Przeciągnij lub przesuń, 
aby przewinąć. 
Dotknij, aby wyświetlić 
powiększenie.

Wybieranie źródeł śledzenia lokalizacji
Ustaw w telefonie określanie lokalizacji za pomocą sygnałów 
satelitarnych GPS (bardzo dokładne, lecz szybko wyczerpuje 
baterię) lub za pomocą sieci komórkowej (mniej dokładne, lecz 
zużywa mniej energii).
Aby ustawić swoją lokalizację, dotknij przycisku menu  > 
Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Użyj 
satelitów GPS i/lub Użyj sieci Wi-Fi.

Wyszukiwanie własnej lokalizacji
Uwaga: Nie zapomnij wybrać źródeł śledzenia lokalizacji.
Na głównym ekranie mapy dotknij kolejno przycisku menu  > 
Moja lokalizacja. Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie 
jako . Im większy okrąg, tym mniej dokładna lokalizacja.

Wyszukiwanie dowolnych lokalizacji
  

1 Dotknij kolejno przycisku menu  > Szukaj.
2 W polu wyszukiwania wpisz tekst, np. adres, firmę lub 

miasto, a następnie dotknij .
Wskazówka: Jeśli jest to wcześniej odwiedzony adres, 
wybierz go z wyświetlonej listy.

3 Dotknij pola wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie 
wyniki, a następnie dotknij żądanego elementu.

Wskazówki nawigacyjne
  

1 Dotknij przycisku menu  > Trasa dojazdu.
2 Wprowadź adres początkowy lub dotknij  i wybierz 

Moja bieżąca lokalizacja, Kontakty lub Punkt na 
mapie.
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3 Wprowadź adres końcowy lub dotknij  i wybierz 
Kontakty lub Punkt na mapie.

4 Wybierz rodzaj transportu (samochód, transport publiczny 
lub pieszo), a następnie dotknij polecenia Przejdź. Trasa 
dojazdu jest wyświetlana w formie listy. Aby wyświetlić 
trasę na mapie, dotknij polecenia Pokaż na mapie.

5 Po zakończeniu dotknij przycisku menu  > Więcej 
> Wyczyść mapę.

Wybieranie trybu mapy
Dotknij przycisku menu  > Warstwy, aby wybrać opcje, takie 
jak Ruch, Satelita, Współrzędne lub przejść do ostatnich 
wyszukiwań, przeglądanych pozycji lub tras.
Dotknij przycisku menu  > Warstwy > Więcej warstw, 
aby wybrać opcję Moje mapy, Wikipedia lub Linie 
komunikacyjne.
Dotknij Wyczyść mapę, aby usunąć zaznaczenia.

Widok mapy
Wyświetla pełną mapę wraz z nazwami ulic, rzekami, jeziorami, 
górami i granicami. Jest to domyślny widok.

Widok satelity
Wyświetla mapę naniesioną na zdjęcia lotnicze (satelitarne).

Widok natężenia ruchu
Jeśli ta opcja jest dostępna na danym obszarze, bieżące 
natężenie ruchu jest wyświetlane na drogach w postaci linii 
o różnych kolorach.

Usługa Współrzędne
Lokalizacja znajomych i rodziny
Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna na niektórych obszarach. 
Informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci 
komórkowej.

Dołącz do użytkowników usługi Współrzędne
Sprawdź w serwisie Google Maps™, gdzie znajdują się Twoi 
znajomi i rodzina. Zaplanuj spotkanie, upewnij się, że rodzice 
bezpiecznie dotarli do domu, lub po prostu bądź w kontakcie.
Nie ma powodu do niepokoju — Twoja lokalizacja nie jest 
udostępniana, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Dołącz do 
użytkowników usługi Współrzędne, aby udostępniać znajomym 
swoją lub śledzić ich lokalizację. Podczas korzystania z serwisu 
Google Maps dotknij kolejno przycisku menu  > 
Współrzędne – przyłącz się! Przeczytaj politykę prywatności 
i, jeśli się z nią zgadzasz, dotknij polecenia Zaakceptuj i 
udostępnij.

Dodawanie i usuwanie znajomych
Ścieżka: Ekran główny  > Mapy > przycisk 
menu  > Współrzędne
Aby dodać znajomych:
  

1 Dotknij przycisku menu  > Dodaj znajomych.
2 Dotknij polecania Wybierz z Kontaktów lub Dodaj z 

adresu e-mail, a następnie dotknij kolejno kontakt > 
Dodaj znajomych.

Znajomi, którzy są już użytkownikami usługi Współrzędne, 
otrzymają wiadomość e-mail z zapytaniem oraz powiadomienie. 
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Jeśli nie są użytkownikami tej usługi, otrzymają wiadomość 
e-mail z zaproszeniem do zarejestrowania się w usłudze 
Współrzędne za pomocą konta Google.
Aby usunąć znajomych:
  

1 Dotknij przycisku menu  > Współrzędne, aby wyświetlić 
listę znajomych, a następnie dotknij znajomego na liście.

2 Dotknij Usuń.

Udostępnianie lokalizacji
Po otrzymaniu zapytania o udostępnienie lokalizacji dostępne 
opcje to:
• Zaakceptuj i również udostępnij — umożliwia 

śledzenie lokalizacji znajomego, przy czym znajomy również 
może śledzić lokalizację użytkownika.

• Zaakceptuj, ale ukryj moją lokalizację — umożliwia 
śledzenie lokalizacji znajomego, jednak znajomy nie może 
śledzić lokalizacji użytkownika.

• Nie akceptuj — informacje o lokalizacji nie są 
udostępniane ani użytkownikowi, ani znajomemu.

Ukrywanie lokalizacji
Dotknij przycisku menu  > Współrzędne, aby wyświetlić 
listę znajomych. Dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij 
przycisku menu  > Prywatność > Ukrywanie pozycji.

Wyłączanie usługi Współrzędne
Dotknij przycisku menu  > Współrzędne, aby wyświetlić 
listę znajomych. Dotknij przycisku menu  > Prywatność 
> Wyłącz współrzędne.

YouTube™
Ułóż własną kolekcję klasyki

Skrócona instrukcja: YouTube
Opublikuj samodzielnie nakręcony film i zobacz, ile osób go 
obejrzy.
Ścieżka: Ekran główny  >  > YouTube

Najczęściej oglądane
Lady Gaga w sobotę...

1 dzień temu 857 862 wyświetleń

Lady Gaga wystąpiła razem z...

02:58

00:51

05:23

gol de cabeza de paler...

13 godzin temu 268 275 wyświetleń

Golazo de Martin Palermo dura...

okailove1004

Wyświetl wszystkie Najczęściej oglądane

1 dzień temu 250 567 wyświetleń

okailove

YouTube

Szukaj Prześlij film

UstawieniaKategorieMoje konto

TM

Kategorie
Dotknij, aby 
odtworzyć wideo.

Naciśnij      , aby 
wyświetlić opcje.
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Tworzona przez użytkowników zawartość strony internetowej 
YouTube umożliwia udostępnianie filmów innym użytkownikom 
YouTube. Aby wyszukiwać i oglądać filmy, nie trzeba mieć konta 
YouTube.
Uwaga: Jeśli nie masz konta YouTube, odwiedź stronę 
http://www.youtube.com i dowiedz się więcej. Aby utworzyć konto lub 
zalogować się, patrz rozdział „Twoje konto” na stronie 18.

Oglądanie filmów
Można przeglądać popularne kategorie filmów, takie jak 
Najczęściej oglądane, Najczęściej komentowane i Najnowsze. 
Dotknij kategorii, a następnie dotknij film, aby go odtworzyć. 
Aby wyświetlić więcej kategorii filmów, dotknij kolejno przycisku 
menu  > Kategorie. Aby zobaczyć film w wysokiej jakości, 
dotknij kolejno przycisku menu  > Wysoka jakość.

Wyszukiwanie filmów
Ścieżka: Menu  > Szukaj
Wprowadź tekst, a następnie dotknij . Aby wyczyścić historię 
wyszukiwania, dotknij kolejno przycisku menu  
> Ustawienia > Wyczyść historię wyszukiwania.

Udostępnianie filmów
Wyślij komuś łącze do filmu, który oglądasz.
  

1 Dotknij przycisku menu  > Udostępnij.
2 Wpisz adres oraz podaj swój adres e-mail, a następnie 

dotknij Wyślij.

Twoje konto
Logowanie się lub tworzenia konta
Ścieżka: Menu  > Moje konto
  

1 Aby utworzyć konto YouTube, dotknij łącza „Nie masz 
konta YouTube? Kliknij tutaj, aby je utworzyć”.
Jeśli już masz konto YouTube, wpisz nazwę 
użytkownika oraz hasło i dotknij Zaloguj się.

2 W przypadku nowego konta wpisz nazwę użytkownika 
i wypełnij odpowiednie pola, a następnie dotknij 
Zgadzam się.

Przesyłanie filmów
Ścieżka: Menu  > Prześlij film
  

1 Dotknij filmu, który chcesz przesłać. Możesz zmienić tytuł 
filmu, opis, określić dostęp i dodać znaczniki.

2 Dotknij Przesyłanie.
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Aplikacje dla każdego
Pobieraj potrzebne aplikacje

Android Market™
Uwaga: Musisz skonfigurować konto Gmail (patrz „Gmail” na 
stronie 20), aby móc kupować i pobierać aplikacje ze sklepu 
Android Market.
Ścieżka: Ekran główny  > Market
Pobieraj fajne gry i superaplikacje! Android Market zapewnia 
dostęp do twórców oprogramowania, dzięki czemu możesz 
znaleźć aplikację, na której Ci zależy. Jeśli potrzebujesz pomocy 
lub masz jakieś pytania dotyczące sklepu Android Market, dotknij 
przycisku menu  > Pomoc.

Przeglądanie i instalowanie aplikacji
Przewiń i dotknij aplikacji, którą chcesz zainstalować. Następnie 
dotknij Instaluj (jeśli aplikacja jest darmowa) lub Kup.
Ostrzeżenie: Jeśli pobierana aplikacja wymaga dostępu 
do osobistych danych lub ustawień funkcji telefonu, 
zostanie wyświetlona prośba o udzielenie zezwolenia. 
Po wybraniu polecenia Instaluj aplikacja zostanie 
pobrana. Po wybraniu polecenia Kup możesz zostać 
poproszony/poproszona o zalogowanie do dodatkowego 
konta Google. Zaloguj się i wybierz polecenie Kup teraz, 
aby kontynuować. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
wyświetlanymi na ekranie. Aby zobaczyć postęp 
pobierania, otwórz okno powiadomień.
Po pobraniu aplikacji jej ikona pojawi się na karcie Aplikacje 
(patrz „Aplikacje” na stronie 8).

Zarządzanie aplikacjami i ich przywracanie
Aby zarządzać aplikacjami, na ekranie głównym telefonu dotknij 
przycisku menu  > Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj 
aplikacjami.
Dotknij aplikacji, aby otworzyć ekran ze szczegółami — dostępne 
tutaj opcje umożliwiają przeglądanie, odinstalowywanie 
i wykonywanie wielu innych czynności.
Aby ponownie zainstalować dowolny pobrany element, dotknij 
przycisku ekranu głównego  >  Market > Pobierz. 
Wszystkie wcześniej zainstalowane aplikacje znajdują się na 
liście i są gotowe do pobrania.
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Wszystkie informacje w jednym 
urządzeniu
Pamiętaj o wszystkim

Czym można zarządzać?
Wiadomości e-mail, kontakty i kalendarz w telefonie umożliwiają 
dostęp do tych samych osobistych informacji, które można 
dodawać, wyświetlać i edytować w komputerze za pomocą 
programu Microsoft™  Outlook™. 
Dostępne są następujące opcje:
• Wyświetlanie kontaktów Google™ i Exchange na jednej 

liście.
• Planowanie spotkań i odpowiadanie na prośby o spotkania.
• Dostęp do firmowych katalogów.
Więcej informacji można znaleźć w części „Synchronizacja kont 
firmowych za pomocą programu Microsoft™ Office Outlook™” na 
stronie 22. 

Gmail
Pisanie nowej wiadomości e-mail
Ścieżka: Ekran główny  >  > Gmail > 
przycisk menu > Utwórz
Wprowadź adres e-mail odbiorcy i wiadomość, a następnie 
dotknij Wyślij. 
Wskazówka: Dotknij przycisku menu , aby uzyskać 
dostęp do opcji, takich jak Załącz lub Dodaj DW/UDW.

Wskazówki
• Aby wyszukiwać wiadomości w usłudze Gmail, dotknij 

przycisku menu  > Szukaj. 
• Aby ustawić powiadomienia o nowych wiadomościach 

e-mail, takie jak odtwarzanie specjalnego dźwięku po 
otrzymaniu wiadomości, dotknij kolejno przycisku menu  
> Ustawienia > Powiadomienia e-mail, a następnie 
wybierz opcję dzwonka i wibracji.

• Aby nadać etykietę wątkowi wiadomości e-mail, dotknij 
i przytrzymaj wiadomość, a następnie dotknij Zmień 
etykiety.

Skróty
Aby odświeżyć listę, dotknij przycisku menu + U.
Aby napisać nową wiadomość, dotknij przycisku menu + C.
Aby otworzyć rozmowę, dotknij Enter.
Aby zarchiwizować rozmowę, dotknij przycisku menu + Y.
Aby przeskoczyć na początek listy, naciśnij klawisze Alt + 

 w górę.
Aby przeskoczyć na koniec listy, naciśnij klawisze Alt  + 

 w dół.
Aby przejść o jedną stronę w górę, naciśnij klawisz Shift + 
spację.
Aby przejść o jedną stronę w dół, naciśnij spację.
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E-mail
Konfiguracja konta poczty e-mail
Ścieżka: Ekran główny  >  >  Poczta
Kreator konfiguracji poczty e-mail poprowadzi Cię przez proces 
konfiguracji konta e-mail.

Pisanie nowej wiadomości e-mail
Ścieżka: Ekran główny  >  >  Poczta > 
przycisk menu > Utwórz
Wprowadź adres e-mail odbiorcy i wiadomość, a następnie 
dotknij Wyślij. 
Wskazówka: Dotknij przycisku menu , aby uzyskać 
dostęp do opcji, takich jak Załącz lub Dodaj DW/UDW.

Kalendarz
Ścieżka: Ekran główny  >  > Kalendarz

Możesz zarządzać swoimi 
sprawami prywatnymi za 
pomocą kalendarza 
Google, a sprawami 
służbowymi za pomocą 
kalendarza firmowego 
(patrz „Kalendarz firmowy” 
na stronie 22). Kalendarz 
można wyświetlać na różne 
sposoby: dotknij przycisku 
menu  > Plan Dnia, 
dzień lub Tydzień. 
Po zaznaczeniu zdarzenia 
w widoku dnia i tygodnia 
wyświetlane są dodatkowe 
szczegóły.

Dodawanie zdarzeń 
do kalendarza
W dowolnym widoku 
kalendarza dotknij kolejno 
przycisku menu  
> Nowe wydarzenie. Wprowadź szczegóły zdarzenia i dotknij 
Gotowe.

Zarządzanie zdarzeniami w kalendarzu
Aby edytować zdarzenie, dotknij zdarzenia i przytrzymaj je, 
a następnie dotknij polecenia Edytuj wydarzenie. Edytuj 
szczegóły zdarzenia, a po zakończeniu dotknij Gotowe.

Wrzesień 2009
N
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6 7 8 9 10 11 12
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Synchronizacja danych Google
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Konta 
i synchronizacja
Aplikacja Google w telefonie umożliwia dostęp do tych samych 
osobistych informacji (wiadomości e-mail, zdarzeń i kontaktów), 
do których można dotrzeć za pomocą komputera, korzystając 
z usługi Gmail, Kalendarza i Kontaktów. Łatwo można 
synchronizować informacje z aplikacji Google, aby były aktualne.

Wybieranie aplikacji do synchronizacji
  

1 Dotknij Dane w tle.
Wskazówka: Aby wydłużyć czas działania baterii, nie 
dotykaj opcji Dane w tle.

2 Dotknij polecenia Dodaj konto, aby dodać aplikacje, które 
chcesz zsynchronizować, takie jak Google lub Firma.

Synchronizacja kont firmowych za pomocą 
programu Microsoft™ Office Outlook™
Jeśli korzystasz z programu Microsoft™ Office Outlook™ na 
służbowym komputerze, w telefonie można synchronizować 
wiadomości e-mail i zdarzenia z serwerem Microsoft™ 
Exchange.
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Konta 
i synchronizacja > Dodaj konto > Firma
  

1 Wprowadź nazwę użytkownika (nazwa użytkownika@firma.com), 
hasło, adres e-mail i szczegółowe dane serwera, takie jak nazwa 
domeny i typ zabezpieczeń (adres serwera to ten sam adres 

URL, którego używasz, aby uzyskać dostęp z komputera do 
firmowej poczty e-mail za pośrednictwem sieci).
Uwaga: Skontaktuj się z działem IT w swojej firmie, 
aby uzyskać szczegółowe informacje o serwerze.

2 Dotknij Dalej.
3 Skonfiguruj opcje synchronizacji: wybierz synchronizację 

wiadomości e-mail i/lub kontaktów. 
4 Dotknij Zapisz i synchronizuj.

Kalendarz firmowy
Ścieżka: Ekran główny  >  > Kalendarz 
firmowy
Terminy kalendarza firmowego są wyświetlane w innym 
kalendarzu niż terminy kalendarza Gmail. Po skonfigurowaniu 
konta firmowego można uruchomić aplikację kalendarza 
firmowego, aby wyświetlać i dodawać terminy oraz zarządzać 
nimi.

Firmowy spis kontaktów
Ścieżka: Ekran główny  >  > Kontakty 
firmowe
Po skonfigurowaniu konta firmowego można uruchomić aplikację 
Kontakty firmowe, aby przeszukiwać firmowy spis kontaktów 
według nazwy użytkownika lub adresu e-mail. Następnie można 
do wyszukanego użytkownika zadzwonić, wysłać wiadomość 
SMS lub e-mail.
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Kontakty
Kontakty, jakich jeszcze nie było

Skrócona instrukcja: Kontakty
Ścieżka: Ekran główny >  Kontakty

Wskazówka: Aby przeszukiwać listę, wystarczy otworzyć 
telefon i wpisać nazwisko lub po prostu dotknąć przycisku 
szukania  i wpisać tekst za pomocą klawiatury na ekranie 
dotykowym. Podczas szybkiego przewijania lub przeciągania 
listy pasek przewijania jest wyświetlany po prawej stronie. 
Przesuń pasek przewijania, aby szybciej przewijać listę.

KontaktyTelefon Rejestr Ulubione

A

D

L

K

Alek Kowalski

Wyświetlane kontakty: 5

Dan Smith

Kasia Nowak

Krysia Zang

Luke Carmody

Lista kontaktów
Dotknij, aby wyświetlić 
informacje o kontakcie. 
Dotknij i przytrzymaj, 
aby edytować, kasować 
i wykonywać wiele 
innych czynności.

Opcje menu
Naciśnij przycisk 
menu       , aby 
zmienić grupy 
synchronizacji lub aby 
dodać albo pobrać 
nowe kontakty.

Importowanie kontaktów z karty SIM
Uwaga: Należy skonfigurować konto e-mail (patrz „Konfiguracja 
konta poczty e-mail” na stronie 21), zanim będzie można 
zaimportować kontakty z karty SIM.
Ścieżka:  Kontakty > przycisk menu  
> Importuj/Eksportuj > Importuj z karty SIM
Uwaga: Być może już wcześniej zaimportowano kontakty z karty 
SIM podczas wykonywania czynności z części „Konfiguracja” na 
stronie 4.

Nawiązywanie połączeń, wysyłanie 
wiadomości tekstowych i e-mail
Ścieżka:  Kontakty
Aby uzyskać dostęp do opcji Wyświetl kontakt, Zadzwoń 
do kontaktu, Wyślij wiadomość, Dodaj do ulubionych 
lub innych, dotknij i przytrzymaj kontakt.

Edytowanie i usuwanie kontaktów
Ścieżka:  Kontakty
Dotknij kontaktu, a następnie dotknij przycisku menu  
> Edytuj kontakt lub Usuń kontakt. 
Wskazówka: Podczas edycji kontaktu można ustawić dzwonek, 
adres i inne szczegóły, które zostaną zapisane w telefonie.

Tworzenie kontaktów
Ścieżka:  Kontakty > przycisk menu  > Nowy 
kontakt
Wybierz konto, w którym ma zostać zapisany kontakt, 
a następnie wpisz nazwę kontaktu i szczegóły.
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Po zakończeniu dotknij Gotowe.

Grupy
Ścieżka: Kontakty > przycisk menu  > Opcje 
wyświetlania
Można posegregować Kontakty w samodzielnie utworzone 
grupy (np. „znajomi”, „rodzina” lub „praca”). Dzięki temu można 
szybciej wyszukiwać kontakty, wyświetlając w danym momencie 
tylko jedną grupę.

Telefon

Imię

Nazwisko

TelefonDomowy

Domowy E-mail

E-mail

Kontakt Google

Edytuj kontakt

mcg30203@gmail.com

Gotowe Przywróć

Dotknij przycisku ekranu 
głównego, aby zmienić 
rodzaj wpisu.

Dotknij +, aby dodać 
kolejny wpis.
Dotknij -, aby usunąć wpis.

Przesuń w górę, aby 
wyświetlić więcej szczegółów.

Wiadomości
Czasem lepiej wysłać wiadomość tekstową lub e-mail, 
a czasem lepiej użyć komunikatora

Skrócona instrukcja: Wiadomości
Ścieżka: Ekran główny  >  SMS/MMS

Wskazówka: Aby wyświetlić więcej wiadomości, przeciągnij 
palcem w górę.

Odczytywanie wiadomości i odpowiadanie 
na nie
• Aby otworzyć daną wiadomość i wszystkie dotyczące jej 

odpowiedzi, dotknij tej wiadomości.

e@email.comSkrzynka odbiorcza

weftl-request@lists.weft.o...
WEFTI Digest, tom 40, wydanie 1                 16:12

wefta-request@lists.weft....
WEFTa Digest, tom 34, wydanie 2       16:12

Fred Vescio
John Haddon dzwoni do...                            16:11

The Kenton Review
Biuletyn The Kenton Review...               15:40

9:57 AM
Sławek Kowal
Sławek Kowa również komentuje...

Jacek Barski
PD: Powrót do raj... 10/3/2009

Jacek Barski
Po raz siedemnasty... 10/3/2009

Laura Lenska
Kiedy przyjedziesz do... 10/032009

Lista wiadomości
Dotknij, aby otworzyć 
wiadomość. Dotknij i 
przytrzymaj, aby przenieść, 
skasować lub wykonać inną 
czynność.



25 Wiadomości

• Aby odpowiedzieć na wiadomość, wystarczy ją otworzyć 
i wpisać odpowiedź w polu tekstowym na dole ekranu.

• Aby otworzyć opcje, dotknij i przytrzymaj wiadomość.

Pisanie nowych wiadomości
Ścieżka: SMS/MMS > Nowa wiadomość
Wpisz adresata i treść wiadomości. W przypadku wiadomości 
tekstowych i e-mail dotknij przycisku menu , aby uzyskać 
dostęp do opcji, takich jak Wstaw emotikon lub Załącz.
Uwaga: Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) zawierającej 
znaki narodowe (na przykład: ć, ś, ą, ó) lub przekraczającej 
wielkość 160 znaków może powodować naliczanie dodatkowych 
opłat związanych z wysyłaniem kilku stron wiadomości (opłata za 
każdą stronę jest naliczana jak za pojedynczy SMS).

Wysyłanie i odbieranie załączników
Aby wysłać plik w wiadomości, otwórz nową wiadomość i dotknij 
przycisku menu  > Załącz.
Po otrzymaniu wiadomości z załącznikiem otwórz wiadomość i 
dotknij nazwy pliku, aby pobrać załącznik. Następnie ponownie 
dotknij nazwy, aby otworzyć plik. Niektóre formaty plików mogą 
zostać przekonwertowane na format HTML, aby szybciej się 
otwierały, a w telefonie zostanie wyświetlony przycisk Pobierz 
wersję HTML.
Wskazówka: Aby szybciej wysyłać i odbierać duże załączniki, 
należy skorzystać z połączenia Wi-Fi opisanego w części 
„Wi-Fi” na stronie 40.

Google TalkTM

Komunikator Google Talk umożliwia czatowanie z innymi 
użytkownikami Google Talk przez Internet przy użyciu telefonu 
lub komputera.
Ścieżka: Ekran główny  >  > Talk

Dotknij przycisku menu , aby wyświetlić listę znajomych z 
komunikatora Google Talk, wysyłać zaproszenia w celu dodania 
do listy znajomych i wykonywać wiele innych czynności.

korzystam z androida

Hej, co słychać?

offline

Janek

Alfred

offline
Andrzej

offline
Anna

Anu

3G

Lista znajomych b@gmail.com

Dostępność 
w sieci: 
Dostępny
Bezczynność
Zajęty
Offline

Dotknij, aby 
zmienić stan.

Otwarte czaty. 
Dotknij 
wywołania, aby 
otworzyć ekran 
czatu i 
pogawędzić ze 
znajomym.

Lista znajomych

Dotknij, aby 
zmienić zdjęcie.

Dotknij, aby zmienić komunikat 
o swojej dostępności w sieci.



26Wpisywanie tekstu

Wiadomości błyskawiczne
Aby wysyłać i odbierać wiadomości błyskawiczne, można 
skorzystać z komunikatora (np. Google Talk™) lub przeglądarki.
• Aby pobrać komunikator i korzystać z niego, dotknij kolejno 

przycisku ekranu głównego  > Market > Aplikacje 
> Komunikacja, a następnie wybierz odpowiedni program. 
Po pobraniu aplikacja zostanie wyświetlona na karcie 
Aplikacje (patrz „Aplikacje” na stronie 8).

• Jeśli nie możesz odnaleźć aplikacji od dostawcy 
komunikatora, możesz skorzystać z przeglądarki 
internetowej. Dotknij kolejno przycisku ekranu 
głównego  > Internet, a następnie wprowadź 
adres strony internetowej dostawcy i dotknij Otwórz. 
Na stronie znajdź łącze umożliwiające zalogowanie się.

Uwaga: Opcje komunikatora zależą od jego dostawcy. Aby 
przeglądać aplikacje komunikatorów w komputerze, przejdź do 
strony http://www.android.com/market.

Poczta głosowa
Po otrzymaniu nowej wiadomości poczty głosowej u góry ekranu 
pojawi się ikona . Aby odsłuchać pocztę głosową, 
dotknij Telefon, a następnie dotknij i przytrzymaj .

Wpisywanie tekstu
Bardzo mała klawiatura

Wskazówki dotyczące wpisywania
Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące korzystania z 
klawiatury telefonu:
• Aby wybrać symbole z listy, naciśnij kolejno klawisz Alt  

> symbole .
• Aby wprowadzić alternatywne znaki widoczne w rogach 

klawiszy, naciśnij klawisz Alt .
• Aby wprowadzić kilka alternatywnych znaków, naciśnij 

dwukrotnie klawisz Alt , a następnie naciśnij ponownie 
klawisz Alt .

• Aby wprowadzić jedną wielką literę, naciśnij klawisz 
Shift .

• Aby wprowadzać tylko wielkie litery, naciśnij dwukrotnie 
klawisz Shift , a następnie naciśnij ponownie klawisz 
Shift  .

• Aby zaznaczyć tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz 
Shift , a następnie naciśnij klawisz  w lewo lub 
w prawo.

• Aby wyciąć lub skopiować zaznaczony tekst, dotknij 
i przytrzymaj tekst > Wytnij lub Kopiuj.

• Aby wkleić wycięty lub skopiowany tekst, dotknij 
i przytrzymaj > Wklej.

• Aby usunąć znak (przytrzymaj, aby usunąć ich więcej), 
naciśnij klawisz Usuń .

• Aby usunąć bieżącą linię, naciśnij kolejno klawisze Alt  
+ Usuń .
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• Aby przeskoczyć na początek/koniec linii, naciśnij kolejno 
klawisz Alt  + Przewiń .

• Aby rozpocząć pisanie od nowej linii (w wiadomościach 
e-mail), naciśnij klawisz .

Aby zmienić ustawienia wprowadzenia tekstu, zmienić język 
i wyświetlić słownik użytych terminów, na ekranie głównym 
dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Język 
i klawiatura.

Klawiatura ekranu dotykowego
Gdy telefon jest zamknięty, można wyświetlić klawiaturę, 
dotykając pola tekstowego. Aby zamknąć klawiaturę, naciśnij 
przycisk przechodzenia wstecz .

Uwaga: Musisz włączyć opcję Orientacja, aby móc korzystać 
z tej funkcji — dotknij przycisku menu  > Ustawienia 
> Dźwięk i wyświetlacz > Orientacja.

q

a s

z x c v b n m

Next

Następny
Aby

d f g h j k l
DEL

w e r t y u i o p

, .?123

x Usuń

Przejście do 
nowej linii

Spacja

Symbole/liczby
Dotknij, aby otworzyć klawiaturę z symbolami i liczbami.

Klawisz 
Shift

Wpisywanie 
tekstu
Dotknij, aby 
otworzyć 
klawiaturę ekranu 
dotykowego.

Aby zmienić ustawienia dla tej klawiatury, na ekranie głównym 
dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Język 
i klawiatura > Klawiatura Motorola.

Ustawienia wprowadzania tekstu
Podczas korzystania z klawiatury na ekranie dotykowym telefon 
sugeruje słowa ze słownika w wybranym języku. Telefon również 
automatycznie wprowadza apostrofy w niektórych słowach, np. 
„dont” (gdy wybrany jest język angielski).
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Język i klawiatura
• Aby zmienić język i styl klawiatury na ekranie dotykowym, 

dotknij polecenia Wybierz język.
• Aby edytować słownik, dotknij opcji Słownik 

użytkownika.
• Aby zmienić dźwięki, sposób poprawiania pisowni i inne 

ustawienia klawiatury na ekranie dotykowym, dotknij opcji 
Klawiatura Motorola.

• Aby zmienić ustawienia automatycznego poprawiania 
pisowni odnoszące się do klawiatury urządzenia, dotknij 
opcji Klawiatura urządzenia.
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Porady i wskazówki
Klika przydatnych wskazówek

Wskazówki ogólne
• Aby wrócić do ekranu głównego, dotknij przycisku ekranu 

głównego .
• Aby wyświetlić ostatnio wybierane numery, dotknij kolejno 

Telefon > Rejestr.
• Aby włączyć/wyłączyć tryb uśpienia w telefonie, naciśnij 

przycisk zasilania . 
• Aby ustawić czas, po którym włączy się wygaszacz ekranu, 

dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Dźwięk 
i wyświetlacz > Wygaszanie ekranu. 

• Aby rozpocząć wyszukiwanie, dotknij przycisku 
szukania .

• Aby wyświetlić kilka ostatnio używanych aplikacji, dotknij 
i przytrzymaj przycisk ekranu głównego .

• Aby włączyć/wyłączyć dźwięk, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilania  > Tryb cichy.

• Aby włączyć/wyłączyć tryb dozwolony w samolocie, naciśnij 
i przytrzymaj przycisk zasilania  > Tryb samolotowy.

• Aby przejść na początek listy, naciśnij i przytrzymaj klawisz 
Alt  > naciśnij klawisz w górę.

• Aby przejść na koniec listy, naciśnij i przytrzymaj klawisz 
Alt  > naciśnij klawisz w dół.

Wskazówki dotyczące baterii
Chcesz wydłużyć czas eksploatacji baterii? Wypróbuj 
następujące rozwiązania:
• Aby wyłączyć automatyczną synchronizację aplikacji, dotknij 

przycisku menu  > Ustawienia > Konta 
i synchronizacja.

• Aby wyłączyć zasilanie modułu Bluetooth, dotknij przycisku 
menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe > Bluetooth.

• Aby wyłączyć zasilanie modułu Wi-Fi, dotknij przycisku 
menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe > Wi-Fi.

• Aby dodać element graficzny Zarządzanie energią, 
dotknij przycisku menu  > Dodaj > Elementy 
graficzne > Zarządzanie energią.
Uwaga: Element graficzny Zarządzanie energią jest 
prostym sposobem na włączanie/wyłączanie funkcji 
Wi-Fi, bezprzewodowego połączenia Bluetooth™, GPS, 
synchronizacji (włącza/wyłącza wszystkie aktywne 
konta Google i Exchange) oraz regulowanie jasności 
wyświetlacza.
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Personalizacja
Nadaj urządzeniu indywidualny styl

Elementy graficzne
Aby utworzyć nowy element graficzny:
  

1 Wyszukaj wolne miejsce na ekranie głównym, w którym 
chcesz umieścić element graficzny, a następnie dotknij go 
i przytrzymaj. 
Wskazówka: Możesz przesuwać ekran główny w lewo 
lub w prawo, aby otwierać inne panele.

2 Dotknij polecenia Elementy graficzne.
3 Dotknij typu elementu graficznego. Jeśli to konieczne, 

wprowadź ustawienia elementu graficznego.
Elementom graficznym można nadać własny styl przy użyciu 
wybranej zawartości.

Dzwonki
Aby dostosować dzwonki do własnego stylu:
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Dźwięk 
i wyświetlacz > Dzwonek telefonu lub Powiadomienia
Aby ustawić opcje wibracji:
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Dźwięk 
i wyświetlacz > Wibracje telefonu

Tapeta
Aby ustawić nową tapetę:
  

1 Wyszukaj wolne miejsce na ekranie głównym, a następnie 
dotknij go i przytrzymaj.

2 Dotknij Tapety.
3 Dotknij Multimedia, aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub 

dotknij Galeria tapet, aby wybrać tapetę fabrycznie 
zainstalowaną w telefonie.

Dźwięki
• Aby ustawić poziom głośności multimediów i filmów, dotknij 

przycisku menu  > Ustawienia > Dźwięk 
i wyświetlacz > Głośność multimediów.

• Aby podczas wybierania numerów odtwarzane były dźwięki, 
dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Dźwięk 
i wyświetlacz > Wybieranie numeru.

• Aby w trakcie zaznaczania elementów na ekranie 
odtwarzane były dźwięki, dotknij przycisku menu  
> Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Dźwięk 
podczas wybierania.

Ustawienia wyświetlacza
• Aby ustawić jasność wyświetlacza, dotknij przycisku 

menu  > Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz 
> Jasność ekranu.

• Aby określić orientację, dotknij przycisku menu  
> Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Orientacja.

• Aby ustawić animację, dotknij przycisku menu  
> Ustawienia > Dźwięk i wyświetlacz > Animacja.
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Skróty szybkiego uruchamiania
Aby ustawić skróty klawiaturowe, które będą uruchamiały 
ulubione aplikacje, dotknij przycisku menu  > Ustawienia 
> Aplikacje > Szybkie uruchamianie > Przypisz 
aplikację.
Aby użyć skrótu szybkiego uruchamiania, dotknij przycisku 
szukania  oraz przypisanego klawisza, np. przycisk 
szukania  i B, aby uruchomić przeglądarkę.
Bezpośrednio na ekranie głównym można umieścić skróty dla 
takich czynności, jak Telefonowanie bezpośrednie i 
Wiadomość bezpośrednia. Po prostu dotknij i przytrzymaj 
wolne miejsce na ekranie, a następnie dotknij Skróty i wybierz 
skrót.

Godzina i data
Ustaw datę, godzinę, strefę czasową i formaty czasu:
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Data i godzina

Język i region
Wybierz język menu i region:
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Język i klawiatura 
> Wybierz język

Zdjęcia i filmy
Zobacz, zarejestruj, pokaż innym!

Zdjęcia
Wykonywanie i udostępnianie zdjęć
Zrób zdjęcie całej rodziny i opublikuj je w Internecie, aby każdy 
mógł je zobaczyć.
Uwaga: Aby uzyskać jak najbardziej wyraźne zdjęcie, przed 
rozpoczęciem fotografowania przetrzyj obiektyw miękką, suchą 
szmatką.
Ścieżka: Naciśnij przycisk aparatu
Uwaga: Zdjęcia są przechowywane na karcie pamięci microSD. 
W menu Rozdzielczość obrazu domyślnie jest ustawiona 
opcja Szeroki ekran, chyba że to ustawienie zostało 
zmienione.
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk aparatu .
Po wykonaniu zdjęcia:
• Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub przypisać je do 

kontaktu, dotknij ekranu, gdy widoczne jest na nim zrobione 
zdjęcie, a następnie dotknij polecenia Ustaw jako.

• Aby wysłać zdjęcie w wiadomości lub opublikować je w 
Internecie, dotknij ekranu, gdy widoczne jest na nim 
zrobione zdjęcie, a następnie dotknij polecenia Udostępnij 
Więcej informacji o udostępnianiu zdjęć można znaleźć w 
części „Udostępnianie galerii zdjęć” na stronie 32.

• Aby usunąć zdjęcie, dotknij ekranu, gdy widoczne jest na 
nim zrobione zdjęcie, a następnie dotknij polecenia Usuń.
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Ustawienia zdjęć

Uwaga: Aby przejść do trybu wideo, dotknij przycisku menu  
> Tryb filmu.
Gdy widoczny jest wizjer, dotknij przycisku menu  
> Ustawienia, aby otworzyć menu z ustawieniami dotyczącymi 
zdjęć:

Opcje

Rozdzielczość 
obrazu

Wybierz jedną z następujących opcji: 
Szeroki ekran, Wysoka (5 Mpiks), 
Średnia (3 Mpiks), Niska (2 Mpiks), 
Bardzo niska (1 Mpiks).

Adres szybkiego 
wysyłania

Wybierz adresy szybkiego wysyłania, 
które chcesz zapisać.

Czas podglądu Ustaw czas, przez który będzie widoczne 
zdjęcie po zrobieniu.

Opcje fotografowania
Gdy widoczny jest wizjer, dotknij górnego prawego rogu ekranu, 
aby otworzyć następujące menu:

Opcje

Programy Aby jakość zdjęcia była jak najlepsza w 
każdych warunkach oświetleniowych, 
wybierz odpowiednią opcję: 
Automatyczne, Stabilizacja, Makro, 
Zachód słońca, Portret nocny, 
Sport, Krajobraz, Portret.

Efekty Wybierz opcję Sepia, aby zdjęcie 
wyglądało jak stara fotografia, Negatyw, 
aby odwrócić kolory na obrazie, 
Czarno-biały, Normalny lub 
Solaryzacja.

Flesz Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb 
lampy błyskowej.

Galeria Przejdź do galerii multimediów.
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Przeglądanie zdjęć
Ścieżka: Ekran główny  
>  > Multimedia 
> Zdjęcia z aparatu
Odtwarzanie pokazu 
slajdów
Naciśnij przycisk ekranu 
głównego   >  
> Multimedia 
> Zdjęcia z aparatu, dotknij 
obrazka, a następnie dotknij 
przycisku menu  > Więcej 
> Pokaz slajdów, aby 
rozpocząć pokaz slajdów. Aby 
zatrzymać pokaz slajdów, 
dotknij ekranu. Aby powrócić 
do galerii, naciśnij przycisk 
przechodzenia wstecz .

Zdjęcia z aparatu

Udostępnianie galerii zdjęć
Ścieżka: Ekran główny  >  > Multimedia 
> Zdjęcia z aparatu
Aby wysłać zdjęcie w wiadomości lub opublikować je w Internecie:
  

1 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie dotknij polecenia 
Prześlij.

2 Wybierz sposób udostępnienia zdjęcia, np. Bluetooth, 
Poczta lub SMS/MMS.

Zarządzanie zdjęciami
Ścieżka: Ekran główny  >  > Multimedia 
> Zdjęcia z aparatu
Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie:
• Aby usunąć zdjęcie, dotknij polecenia Usuń.
• Aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie kontaktu lub tapetę, dotknij 

polecenia Ustaw jako.
Wskazówka: Aby skopiować zdjęcia do/z komputera, przejdź 
do części „Kopiowanie na urządzenie USB za pomocą 
metody „przeciągnij i upuść”” na stronie 41.

Edytowanie zdjęć
Dotknij przycisku ekranu głównego  >  >  
Multimedia > Zdjęcia z aparatu, dotknij i przytrzymaj 
zdjęcie, a następnie dotknij i przytrzymaj polecenie Obróć, 
Usuń lub Przytnij.

Filmy
Nagrywanie i udostępnianie filmów
Dotknij przycisku ekranu głównego  >  > Kamera.
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Uwaga: Aby nagrać jak najbardziej wyraźne filmy, przed 
rozpoczęciem przetrzyj obiektyw miękką, suchą szmatką.
Aby nagrać film, naciśnij przycisk aparatu . Aby zatrzymać 
nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk aparatu .
Po nagraniu filmu: 
• Aby wysłać film w wiadomości lub opublikować go w 

Internecie, dotknij ekranu podczas przeglądania nagranego 
filmu, a następnie dotknij polecenia Udostępnij.

• Aby odtworzyć film, dotknij przycisku  na ekranie 
podglądu.

• Aby usunąć film, dotknij ekranu podczas przeglądania filmu, 
a następnie dotknij polecenia Usuń.

Ustawienia filmów

Uwaga: Aby przejść do trybu aparatu, dotknij przycisku menu  
> Tryb obrazu.

Gdy widoczny jest wizjer, dotknij przycisku menu  > 
Ustawienia, aby otworzyć menu z ustawieniami filmów:

Opcje

Rozdzielczość 
filmu

Wybierz opcję Niska jakość (QVGA), 
jeśli chcesz wysłać film w wiadomości 
MMS, lub Wysoka jakość (D1), jeśli 
zapisujesz film na karcie SD.

Czas trwania 
filmu

Ustaw długość filmu. Wybierz opcję 
30 sekund, jeśli film będzie wysyłany w 
wiadomości MMS. Wybierz opcję 
10 minut lub 30 minut, jeśli filmy 
zostaną zapisane na karcie SD.

Adres 
szybkiego 
wysyłania

Wybierz adresy szybkiego wysyłania, które 
chcesz zapisać.

Czas 
podglądu

Ustaw czas, przez który film będzie 
widoczny na ekranie po nagraniu.
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Opcje nagrywania filmów
Gdy widoczny jest wizjer, dotknij górnego prawego rogu ekranu, 
aby otworzyć następujące menu:

Opcje

Programy Aby jakość filmu była jak najlepsza w każdych 
warunkach oświetleniowych, wybierz 
odpowiednią opcję: Automatyczne lub Noc.

Efekty Zastosuj do filmów różne efekty kolorystyczne. 
Wybierz opcję Sepia, aby uzyskać efekt 
postarzenia, Negatyw, aby odwrócić kolory 
na filmie, Czarno-biały, Normalny lub 
Solaryzacja.

Światło Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć tryb 
doświetlania.

Odtwarzanie filmów
Ścieżka: Ekran główny  >  > Multimedia 
> Filmy z aparatu > film

Uwaga: Aby wyświetlić przyciski odtwarzania podczas oglądania 
filmu, dotknij wyświetlacza.

Galeria Przejdź do galerii multimediów.

Opcje

00:01 00:34

Przyciski odtwarzania filmuPasek postępu
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Muzyka
Gdy musisz czegoś posłuchać...

Skrócona instrukcja: Muzyka
Dotknij, dotknij i odtwórz — tyle potrzeba do włączenia muzyki. 
Wystarczy otworzyć bibliotekę muzyczną i wybrać muzykę do 
odtworzenia.
Ścieżka: Ekran główny  >  >  Muzyka

Wskazówka: Podczas odtwarzania utworu można dodać go 
do listy odtwarzania, dotykając przycisku menu  > Dodaj 
do playlisty.

PlaylistyUtwory

Albumy

Muzyka

Wykonawcy

Bigfoot

Live (EP)

The Beautiful Stepdown

0:53 6:19

Przyciski 
odtwarzania 

muzyki

Kategorie
Dotknij ikony kategorii, 
a następnie utworu lub 

listy odtwarzania.

Konfiguracja muzyki
Jakie narzędzia do przesyłania muzyki są potrzebne?
Aby zapisać utwory na komputerze, a następnie przesłać je do 
telefonu potrzebne są:
• komputer z systemem Microsoft™ Windows™ lub komputer 

Apple™ Macintosh™,
• kabel USB.

Wymagana jest karta pamięci
Muzyka jest przechowywana na karcie pamięci. Telefon 
obsługuje wymienne karty microSD o pojemności maksymalnie 
32 GB. Aby sprawdzić, czy karta pamięci jest zainstalowana, 
przejdź do części „Montowanie i ładowanie telefonu” na stronie 3.
Wskazówka: Aby wyświetlić ilość wolnego miejsca na karcie 
pamięci, dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Karta 
SD i pamięć telefonu.

Jakie formaty plików muzycznych są obsługiwane?
Telefon obsługuje wiele typów plików: AMR-NB/WB, MP3, 
PCM/WAV, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, OGG i WMA.
Uwaga: Telefon nie obsługuje żadnych plików muzycznych 
z zabezpieczeniem praw autorskich DRM (Digital Rights 
Management). 
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Jakich słuchawek można używać?
Telefon wyposażono w gniazdo słuchawek 3,5 mm umożliwiające 
słuchanie dźwięku stereofonicznego. Do słuchania muzyki można 
też używać bezprzewodowych słuchawek stereofonicznych 
Bluetooth™ lub głośników (patrz „Połączenie bezprzewodowe 
Bluetooth™” na stronie 39).

Pobieranie muzyki
Przesyłanie plików muzycznych przez gniazdo USB
Przesyłanie plików muzycznych z komputera na kartę pamięci. 
  

1 Włóż kartę pamięci i przejdź do ekranu głównego w 
telefonie. Następnie połącz gniazdo micro-USB w telefonie 
z gniazdem USB w komputerze za pomocą kabla 
micro-USB firmy Motorola. Na pasku stanu w telefonie 
powinna się wyświetlić ikona .
Uwaga: Być może trzeba będzie wyjąć kabel USB z 
ładowarki.
Uwaga: Upewnij się, że podłączasz telefon 
bezpośrednio do zasilanego gniazda USB. Zazwyczaj 
gniazda te są umieszczone bezpośrednio w 
komputerze.
Uwaga: Telefon obsługuje komputery z systemem 
Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ oraz 
Apple™ Macintosh™. Inne systemy operacyjne mogą 
nie być z nim zgodne.

2 U góry ekranu w telefonie wyświetlane jest okno dialogowe 
połączenia USB. Przesuń w dół, a następnie dotknij opcji 
Połączenie USB. Gdy telefon jest podłączony do 

komputera, nie można korzystać z plików na karcie 
pamięci.

3 Dotknij polecenia Podłącz (jeśli zostanie wyświetlony 
monit), aby podłączyć kartę pamięci.

4 Wyszukaj element „Dysk wymienny” (kartę pamięci) 
w oknie „Mój komputer”.

5 Przeciągnij i upuść pliki muzyczne do folderu na karcie 
pamięci.
Wskazówka: Aby usprawnić zarządzanie plikami 
muzycznymi, utwórz folder „Muzyka” na karcie pamięci.

6 Aby zakończyć, użyj funkcji „Bezpieczne usuwanie 
sprzętu”.

Wskazówka: Program Windows Media Player umożliwia 
również synchronizację plików muzycznych pomiędzy 
komputerem i telefonem. Aby pobrać program Windows 
Media Player, przejdź do strony 
http://www.microsoft.com/windowsmedia.

Odtwarzanie muzyki
Biblioteka muzyczna
Otwórz bibliotekę muzyczną i wybierz utwór, który chcesz 
odtworzyć.
Ścieżka: Ekran główny  >  > Muzyka
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Pliki muzyczne są segregowane według wykonawców, albumów, 
utworów i list odtwarzania. Dotknij dowolnej kategorii, a następnie 
utwór lub listę odtwarzania, którą chcesz odtworzyć. Dotknij 
przycisku menu  > Losowo w trybie imprezy, aby losowo 
odtwarzać wszystkie utwory.

PlaylistyUtwory

Albumy

Muzyka

Kategorie
Dotknij, aby wyświetlić 
utwory lub playlisty.

Wykonawcy

Odtwarzacz muzyczny
Po prostu dotknij utworu lub listy odtwarzania, aby rozpocząć 
słuchanie muzyki.

Przyciski odtwarzacza muzyki
• Odtwórz/pauza — Dotknij / .
• Poprzedni/następny — Dotknij / .
• Przewiń do przodu/przewiń do tyłu — Dotknij 

i przytrzymaj / .

Bigfoot

Live (EP)

The Beautiful Stepdown

1:14 3:45

Otwórz listę 
odtwarzania

Odtwarzanie 
losowe wł./wył.

Opcje powtarzania (wył./ 
wszystko/bieżący utwór)

Wykonawca

Album

Tytuł utworu

Przyciski odtwarzania 
muzyki

Długość utworu

Pasek postępu
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• Wyświetl listę odtwarzania — Dotknij .
• Losowo — Dotknij .
• Powtórz — Dotknij .
• Głośność — Naciśnij boczne przyciski głośności.
• Wyświetl bibliotekę — Dotknij przycisku menu  

> Biblioteka.
• Włącz/wyłącz odtwarzanie losowe — Dotknij przycisku 

 > Losowo w trybie imprezy.
• Dodaj do listy odtwarzania — Dotknij przycisku menu  

> Dodaj do playlisty.
• Użyj jako dzwonka — Dotknij przycisku menu  > Ustaw 

jako dzwonek.
• Usuń — Dotknij przycisku menu  > Usuń.

Ukrywanie, włączanie, wyłączanie
Dotknij przycisku ekranu głównego , aby użyć innej aplikacji. 
Plik muzyczny będzie nadal odtwarzany.
Jeśli widzisz  na pasku zadań, odtwarzany jest utwór. 
Przesuń w dół, aby wyświetlić szczegóły. Dotknij utworu, 
aby powrócić do przycisków odtwarzacza muzyki.
Aby wyłączyć muzykę, dotknij .

Listy odtwarzania
Aby dodać utwór z biblioteki muzycznej do listy odtwarzania, 
dotknij i przytrzymaj utwór, a następnie dotknij polecenia Dodaj 
do playlisty. Wybierz istniejącą listę odtwarzania lub dotknij 
polecenia Nowa, aby utworzyć nową.

Aby dodać utwór do listy odtwarzania, która jest aktualnie 
odtwarzana, dotknij kolejno przycisku menu  > Dodaj do 
playlisty w odtwarzaczu muzycznym.
Aby edytować, usuwać i zmieniać nazwy list odtwarzania, dotknij 
i przytrzymaj żądaną listę odtwarzania w bibliotece muzycznej.
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Połączenie bezprzewodowe Bluetooth™
Zapomnij o przewodach, żyj bezprzewodowo

Skrócona instrukcja: Bezprzewodowe 
połączenie Bluetooth
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth

Włączanie i wyłączanie zasilania modułu 
Bluetooth
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe > Bluetooth
Uwaga: Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii, wyłącz zasilanie 
modułu Bluetooth, gdy nie jest on używany.

Lista urządzeń

Ustawienia Bluetooth

(#########) 38,4 MHz klasa 1.5
Nazwa urządzenia

Paruj z tym urządzeniem
(nazwa znalezionego urządzania)

Zezwalaj na wykrywanie urządzenia
Widoczne

Wyszukaj urządzenia

Bluetooth Dotknij, aby włączyć i 
rozpocząć wyszukiwanie.

Dotknij, aby ponowić 
wyszukiwanie.

Dotknij, aby połączyć.

Podłączanie nowych urządzeń
Uwaga: Ta funkcja wymaga zastosowania opcjonalnych 
akcesoriów.
Aby podłączyć nowe urządzenie, trzeba je sparować z telefonem. 
Wystarczy to wykonać tylko jeden raz dla każdego urządzenia — 
aby ponownie podłączyć urządzenie, patrz część „Ponowne 
łączenie z urządzeniami” na stronie 39.
  

1 Upewnij się, że urządzenie, z którym parowany jest telefon, 
znajduje się w trybie gotowości do parowania.
Uwaga: Szczegółowe informacje można znaleźć w 
instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

2 Dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth.

3 Dotknij opcji Bluetooth, aby włączyć i rozpocząć 
wyszukiwanie. Jeśli moduł Bluetooth jest już włączony, 
dotknij polecenia Wyszukaj urządzenia.

4 Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć.
5 Jeśli to konieczne, dotknij OK lub wprowadź hasło, 

np. 0000, aby połączyć się z urządzeniem. Po połączeniu 
z urządzeniem wskaźnik Bluetooth  zostanie wyświetlony 
na pasku stanu.

Uwaga: Korzystanie z telefonu komórkowego lub akcesoriów do 
niego podczas prowadzenia samochodu może powodować 
obniżenie koncentracji i być niezgodne z prawem. Należy zawsze 
przestrzegać przepisów prawa i prowadzić pojazd z rozwagą.

Ponowne łączenie z urządzeniami
Aby automatycznie połączyć ponownie telefon ze sparowanym 
urządzeniem, wystarczy włączyć to urządzenie.
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Aby ręcznie połączyć ponownie telefon ze sparowanym 
urządzeniem, należy dotknąć nazwę urządzenia na liście Lista 
urządzeń.

Odłączanie urządzeń
Aby automatycznie odłączyć telefon od sparowanego urządzenia, 
wystarczy wyłączyć to urządzenie.
Aby ręcznie odłączyć telefon od sparowanego urządzenia, należy 
dotknąć nazwę urządzenia na liście urządzeń, a następnie 
dotknąć przycisku menu  > Rozłącz.

Edycja właściwości
Aby zmienić nazwę urządzenia, dotknij kolejno przycisku 
menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe 
> Ustawienia Bluetooth > Nazwa urządzenia. Wprowadź 
nazwę i dotknij OK.

Wi-Fi
Dom, biuro lub punkt dostępu do Internetu

Skrócona instrukcja: Sieć Wi-Fi
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe i 
bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi
Uwaga: Korzystanie z funkcji sieci Wi-Fi tego telefonu, 
jak również właściwych im standardów zasilania, nie jest 
dozwolone we Francji podczas pracy na zewnątrz budynków. 
Aby uniknąć nielegalnego zakłócania sygnałów radiowych, 
z funkcji sieci Wi-Fi należy korzystać we Francji wyłącznie w 
pomieszczeniach zamkniętych.
Sieć bezprzewodowa zapewnia szybki dostęp do Internetu i 
pobierania danych.

Sieci Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi

Powiadom mnie, gdy będę 
w zasięgu otwartej sieci

Powiadomienie o sieci

Twoja sieć

Dodaj sieć Wi-Fi

Wi-Fi Dotknij, aby włączyć i 
rozpocząć wyszukiwanie.

Dotknij, aby połączyć.
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Włączanie i wyłączanie modułu Wi-Fi
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe > Wi-Fi.
Uwaga: Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii, wyłącz zasilanie 
modułu Wi-Fi , gdy nie jest on używany.

Wyszukiwanie sieci Wi-Fi i nawiązywanie 
połączenia
Aby wyszukać sieci znajdujące się w zasięgu telefonu:
  

1 Dotknij kolejno przycisku  > Ustawienia > Sieci 
zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi.

2 Dotknij opcji Wi-Fi, aby włączyć i rozpocząć wyszukiwanie. 
Jeśli moduł Wi-Fi jest już włączony, dotknij przycisku 
menu  > Przeszukaj. Telefon wyświetli listę sieci, które 
znajdują się w zasięgu.
Wskazówka: Aby wyświetlić adres MAC telefonu i inne 
szczegółowe dane połączenia Wi-Fi, dotknij przycisku 
menu  > Zaawansowane.

3 Dotknij sieci, z którą chcesz się połączyć.
4 Jeśli to konieczne, wprowadź Identyfikator SSID sieci, 

Zabezpieczenia i Hasło sieci bezprzewodowej, a 
następnie dotknij polecenia Połącz. Po nawiązaniu 
połączenia z siecią na pasku stanu zostanie wyświetlony 
wskaźnik połączenia bezprzewodowego .

Wskazówka: Jeśli znajdujesz się w zasięgu sieci i moduł 
Wi-Fi jest włączony, telefon automatycznie połączy się z 
siecią, z którą był już wcześniej połączony.

USB i karta pamięci
Podłącz telefon do komputera, po czym skopiuj wybrane 
elementy, używając funkcji „przeciągnij i upuść”

Kopiowanie na urządzenie USB za pomocą 
metody „przeciągnij i upuść”
Można przesyłać zdjęcia, filmy, pliki muzyczne, dzwonki i wiele 
innych elementów z komputera na kartę pamięci telefonu. 
  

1 Włóż kartę pamięci i przejdź do ekranu 
głównego w telefonie. Następnie 
połącz gniazdo micro-USB w telefonie 
z gniazdem USB w komputerze za 
pomocą kabla micro-USB firmy 
Motorola. Na pasku stanu w telefonie 
powinna się wyświetlić ikona .
Uwaga: Być może trzeba będzie wyjąć kabel USB 
z ładowarki.
Uwaga: Upewnij się, że podłączasz telefon bezpośrednio 
do zasilanego gniazda USB. Zazwyczaj gniazda te są 
umieszczone bezpośrednio w komputerze.

2 U góry ekranu w telefonie zostanie wyświetlone okno 
dialogowe połączenia USB. Przesuń w dół, dotknij 
polecenia Zarządzanie kartą pamięci, a następnie 
dotknij opcji OK. Gdy telefon jest podłączony do 
komputera, nie można korzystać z plików na karcie 
pamięci.

3 Dotknij polecenia Podłącz (jeśli zostanie wyświetlony 
monit), aby podłączyć kartę pamięci.
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4 W komputerze użyj okna „Mój komputer”, aby wyszukać 
dysk wymienny.

5 Kliknij ikonę „Dysk wymienny”, aby uzyskać dostęp do 
karty pamięci.

6 Przeciągaj i upuszczaj pliki zdjęć, filmów, muzyki, 
dzwonków i inne do folderu telefonu. Aby usprawnić 
zarządzanie plikami, utwórz więcej folderów w folderze 
telefonu.

7 Aby zakończyć, użyj funkcji „Bezpieczne usuwanie 
sprzętu”.

Narzędzia Motorola Phone Tools
Jeśli w komputerze zainstalowano oprogramowanie Motorola 
Media Link (patrz „Zarządzanie multimediami” na stronie 43), 
telefon może automatycznie uruchomić oprogramowanie 
Motorola Media Link po podłączeniu go do komputera oraz 
korzystać z oprogramowania Moto Phone Portal poprzez 
połączenie USB.
  

1 Za pomocą kabla micro-USB firmy Motorola połącz 
gniazdo micro-USB telefonu z gniazdem USB komputera 
(patrz „Kopiowanie na urządzenie USB za pomocą metody 
„przeciągnij i upuść””).

2 U góry ekranu w telefonie pojawi się okno dialogowe 
połączenia USB. Przesuń w dół, dotknij opcji Motorola 
Phone Tools, a następnie dotknij OK.

Synchronizacja Windows™ Media
Opcja Windows Media Sync umożliwia synchronizowanie w 
trybie USB plików multimedialnych w telefonie z zawartością 

komputera za pomocą programu Windows Media Player lub innej 
aplikacji wykorzystującej protokół MTP (Media Transfer Protocol). 
  

1 Za pomocą kabla micro-USB firmy Motorola połącz 
gniazdo micro-USB telefonu z gniazdem USB komputera 
(patrz „Kopiowanie na urządzenie USB za pomocą metody 
„przeciągnij i upuść””).

2 U góry ekranu w telefonie pojawi się okno dialogowe 
połączenia USB. Przesuń je w dół, dotknij opcji Windows 
Media Sync, a następnie dotknij OK.
Uwaga: Aby zsynchronizować pliki multimedialne, 
zobacz część „Przesyłanie plików muzycznych przez 
gniazdo USB” na stronie 36.

Karta pamięci
Uwaga: Niektóre funkcje telefonu, np. Aparat, wymagają 
zainstalowania karty pamięci.

Wyjmowanie lub formatowanie karty pamięci
Przed wyjęciem lub sformatowaniem karty pamięci trzeba ją 
bezpiecznie odłączyć. Dotknij kolejno przycisku menu  
> Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Odłącz 
kartę SD.
Aby sformatować kartę pamięci, dotknij polecenia Formatuj 
kartę SD.
Ostrzeżenie: Wszystkie dane na karcie pamięci zostaną 
usunięte.
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Narzędzia
Pamiętaj o wszystkim

Budzik
Ścieżka: Ekran główny  >  > Budzik
Aby włączyć alarm, dotknij pola 
wyboru.
Po usłyszeniu dźwięku alarmu dotknij 
polecenia Zamknij, aby go wyłączyć 
lub polecenia Uśpij, aby ustawić 
opóźnienie.
Aby dodać alarm, dotknij kolejno 
przycisk menu  > Dodaj alarm, 
a następnie wprowadź szczegóły.
Aby włączyć lub wyłączyć alarm, 
dotknij pola wyboru.

Kalkulator
Ścieżka: Ekran główny  >  >  Kalkulator
Kalkulator można przeglądać w widoku podstawowym i 
zaawansowanym. Aby zmienić widok, dotknij kolejno przycisku 
menu  > Panel zaawansowany lub Panel podstawowy. 
Aby wyczyścić historię, dotknij kolejno przycisku menu  
> Wyczyść historię.

13:00
codziennie

15:30
Wt

16:00
Pn, Pt

Budzik

Zarządzanie
Kontrola nad wszystkim

Zarządzanie multimediami
Zarządzanie zawartością telefonu, synchronizowanie 
jej i wykonywanie kopii zapasowych
Zapanuj nad cyfrowym światem dzięki programom Motorola 
Media Link (MML) i Moto Phone Portal. Łączą one telefon, 
komputer i Internet, co umożliwia zarządzanie multimediami 
w telefonie i wykonywanie ich kopii zapasowych w komputerze. 
Oprogramowanie Moto Phone Portal umożliwia dostęp do 
telefonu z dowolnego komputera obsługującego sieć Wi-Fi. 
Pozwala edytować kontakty, dostosowywać je i wykonywać ich 
kopie zapasowe oraz udostępniać zawartość telefonu nawet 
w podróży. 
Jeśli w zestawie z telefonem znajdowała się płyta CD z 
oprogramowaniem MML, włóż ją do komputera i poczekaj na 
automatyczne uruchomienie kreatora instalacji. Oprogramowanie 
MML możesz także pobrać ze strony 
http://www.motorola.com/medialink. Upewnij się, że lokalizacja została 
wybrana poprawnie i kliknij łącze „Pobierz teraz”. Po zakończeniu 
instalacji na pulpicie komputera pojawi się ikona oprogramowania 
MML.
Aby korzystać z oprogramowania MML:
  

1 Włóż kartę pamięci i przejdź do ekranu głównego w 
telefonie. Następnie połącz gniazdo micro-USB w telefonie 
z gniazdem USB w komputerze za pomocą kabla 
micro-USB firmy Motorola. Na pasku stanu w telefonie 
powinna się wyświetlić ikona .
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Uwaga: Upewnij się, że podłączasz telefon 
bezpośrednio do zasilanego gniazda USB. Zazwyczaj 
gniazda te są umieszczone bezpośrednio w 
komputerze.

2 Po wyświetleniu ekranu oprogramowania MML wybierz 
odpowiednią kartę, aby zarządzać takimi elementami, jak 
Zdjęcia, Filmy i Muzyka.

Zabezpiecz ważne dane telefonu, korzystając z przycisku 
synchronizacji lub po prostu przeciągnij i upuść zawartość 
z telefonu do komputera. Więcej informacji na temat funkcji 
oprogramowania MML oraz pomoc można uzyskać na stronie 
internetowej http://www/motorola.com/medialink.

Moto Phone Portal
Oprogramowanie Moto Phone Portal to aplikacja zainstalowana 
w telefonie, która umożliwia zarządzanie jego zawartością za 
pomocą przeglądarki w komputerze obsługującym sieć Wi-Fi. 
Aby korzystać z oprogramowania Moto Phone Portal, telefon 
musi być połączony z siecią Wi-Fi, z której korzysta komputer 
(patrz część „Połączenie Wi-Fi” na stronie 4).
Po połączeniu telefonu z siecią Wi-Fi dotknij kolejno przycisku 
ekranu głównego  >  >  Phone Tools 
> Komputer z włączoną siecią Wi-Fi > Włączona 
sieć Wi-Fi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. W komputerze obsługującym sieć Wi-Fi wprowadź adres 
URL dostarczony przez oprogramowanie Moto Phone Portal.

Menedżer połączeń bezprzewodowych
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe 
i bezprzewodowe
Zarządzaj wszystkimi połączeniami bezprzewodowymi: Wi-Fi, 
Bluetooth™, trybem dozwolonym w samolocie i sieciami 
komórkowymi.

Tryb samolotowy
Użyj trybu samolotowego do wyłączenia wszystkich połączeń 
bezprzewodowych — funkcja przydatna podczas lotów 
samolotem. 

Aktualizowanie telefonu
Aby telefon był aktualny, można pobierać dostępne aktualizacje 
oprogramowania. Dotknij kolejno przycisku menu  
> Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacje 
systemowe, aby sprawdzić, czy oprogramowanie telefonu jest 
aktualne. Jeśli nie jest, dotknij polecenia Aktualizuj.

Sieć
Zmiana ustawień sieci nie powinna być konieczna. Pomoc na ten 
temat można uzyskać od operatora.
Dotknij przycisku menu  > Ustawienia > Sieci zwykłe i 
bezprzewodowe > Sieci komórkowe, aby wyświetlić opcje 
roamingu, wyboru sieci, wyboru operatora i nazw punktów 
dostępowych.
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Zabezpieczenia
Gwarancja bezpieczeństwa telefonu

Skrócona instrukcja: Zabezpieczenia
Ścieżka: Menu  > Ustawienia > Lokalizacja 
i zabezpieczenia

Blokada ekranu
Uwaga: Z zablokowanego telefonu można jednak wykonywać 
połączenia alarmowe (patrz „Połączenia alarmowe” na 
stronie 12). Zablokowany telefon nadal dzwoni w razie nadejścia 
połączenia, ale aby odebrać połączenie, trzeba go najpierw 
odblokować.
Ekran można zablokować na następujące sposoby:
• Naciśnij przycisk zasilania .
• Poczekaj, aż włączy się wygaszacz ekranu (niczego nie 

naciskaj).

Ustawienia zabezpieczeń

(usuń zaznaczenie, aby oszczędzać baterię)

Trzeba narysować wzór,
aby odblokować ekran

Ustaw wzór odblokowania

Wzór odblokowania ekranu

Wymagaj wzoru

Użyj widocznego wzoru

Wibracje przy rysowaniu 

• Wyłącz zasilanie.
Aby odblokować ekran, naciśnij przycisk zasilania lub otwórz 
telefon. Następnie przeciągnij  w prawo.

Ustaw wzór odblokowania
Aby ustawić wzór odblokowania, który należy narysować w celu 
odblokowania ekranu, dotknij kolejno przycisku menu  
> Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw 
wzór odblokowania, a następnie postępuj zgodnie z 
instrukcjami dotyczącymi rysowania wzoru.
Aby wyłączyć blokadę, dotknij przycisku menu  
> Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Wymagaj 
wzoru.
Aby zmienić wzór odblokowania, dotknij przycisku menu  > 
Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Zmień 
wzór odblokowania.

Blokada karty SIM
Aby zablokować kartę SIM (przy następnym uruchomieniu 
telefonu trzeba będzie wprowadzić kod PIN karty SIM), dotknij 
przycisku menu  > Ustawienia > Lokalizacja 
i zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM > Zablokuj 
kartę SIM. Wprowadź kod PIN karty SIM.
Przestroga: Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu 
PIN spowoduje zablokowanie karty SIM i wyświetlenie monitu 
o podanie kodu odblokowującego (PUK) dla kodu PIN.
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Zmiana kodu PIN karty SIM
Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij przycisku menu  
> Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw 
blokadę SIM > Zmień kod PIN karty SIM.

Kod PUK
Aby odblokować kod PIN karty SIM, po wyświetleniu 
odpowiedniego monitu trzeba wprowadzić kod odblokowujący 
kod PIN (kod PUK).
Uwaga: Kod PUK jest dostarczany przez operatora.

Nie pamiętasz wzoru lub kodu?
Jeśli nie pamiętasz wzoru lub kodu, skontaktuj się z operatorem.

Rozwiązywanie problemów
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Przywracanie po awarii
Jeśli telefon przestanie odpowiadać na dotknięcia i naciskanie 
przycisków, co jest bardzo mało prawdopodobne, wykonaj 
szybkie resetowanie. Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię 
(„Montowanie i ładowanie telefonu” na stronie 3). Następnie z 
powrotem włóż baterię, załóż pokrywę i włącz telefon w normalny 
sposób.

Resetowanie
Aby przywrócić w telefonie ustawienia fabryczne i usunąć z niego 
wszystkie dane, dotknij przycisku menu  > Ustawienia 
> Prywatność > Ustawienia fabryczne > Resetuj 
telefon.
Ostrzeżenie: Wszystkie dane w telefonie zostaną 
usunięte.
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Bezpieczeństwo, zgodność 
z przepisami i informacje prawne

Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja baterii
Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja bateriiWażne: Baterie należy użytkować i przechowywać w odpowiedni sposób, aby 
uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Większość problemów dotyczących 
baterii powstaje na skutek ich nieodpowiedniego używania, a zwłaszcza korzystania z 
uszkodzonych baterii.
NIE WOLNO
• Nie wolno demontować, zgniatać, nakłuwać, przecinać ani w jakikolwiek inny 

sposób zmieniać kształtu baterii.
• Nie należy narażać telefonu ani baterii na kontakt z wodą. Woda może dostać się 

do obwodów telefonu, powodując ich korozję. W przypadku zamoczenia telefonu i/lub 
baterii należy sprawdzić ich stan u operatora sieci komórkowej lub skontaktować się z 
firmą Motorola, nawet jeśli wydają się funkcjonować prawidłowo.*

• Nie wolno dopuszczać do kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami. 
Zetknięcie się metalowych przedmiotów, takich jak biżuteria, ze stykami baterii może 
po dłuższym czasie doprowadzić do silnego nagrzania baterii.

• Nie należy umieszczać baterii w pobliżu źródła ciepła. Nadmierne ciepło może 
doprowadzić do uszkodzenia telefonu lub baterii. Wysokie temperatury mogą 
spowodować, że bateria spęcznieje, wycieknie lub przestanie prawidłowo 
funkcjonować. Z uwagi na to:

• Nie wolno suszyć mokrej lub wilgotnej baterii za pomocą urządzenia lub źródła 
ciepła, takiego jak suszarka do włosów lub kuchenka mikrofalowa.

• Nie należy pozostawiać telefonu w samochodzie, gdy panują wysokie temperatury.*
ZALECENIA
• Należy unikać upuszczania baterii lub telefonu. Upadek tych przedmiotów, 

zwłaszcza na twardą powierzchnię, może spowodować ich uszkodzenie.*
• Jeżeli telefon lub bateria uległy uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub 

wystawienia na działanie wysokich temperatur, należy skontaktować się z 
operatorem sieci komórkowej lub firmą Motorola.

* Uwaga: Jeśli w instrukcji obsługi znajduje się informacja, że telefon jest odporny na 
uszkodzenia wskutek określonych ciężkich warunków, takich jak zanurzenie w wodzie, 
deszcz, kurz, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy lub inne, nie wolno przekraczać 
określonych limitów oraz należy przestrzegać zalecanych środków ostrożności. Należy 

upewnić się, że komora baterii jest zamknięta i zabezpieczona, aby uniknąć wystawiania 
baterii na powyższe warunki.
Ważne: Tylko korzystanie z oryginalnych produktów firmy Motorola  stanowi 
gwarancję jakości i bezpieczeństwa. Aby ułatwić klientom odróżnienie oryginalnych 
baterii firmy Motorola od baterii nieoryginalnych lub podrobionych (mogących nie 
posiadać odpowiednich zabezpieczeń), firma Motorola oznacza swoje baterie 
hologramami. Klienci powinni upewnić się, że każda nabyta przez nich bateria ma 
hologram „Motorola Original”.
Firma Motorola zaleca, aby zawsze korzystać z oryginalnych baterii oraz 
ładowarek firmy Motorola. Urządzenia bezprzewodowe firmy Motorola zostały 
zaprojektowane tak, aby funkcjonowały z bateriami firmy Motorola. Jeżeli na ekranie 
pojawi się komunikat Niewłaściwy akumulator lub Nie można 
naładować, wykonaj następujące czynności:
• wyjmij baterię i sprawdź, czy znajduje się na niej hologram wskazujący, że jest to 

oryginalne urządzenie firmy Motorola („Motorola Original”);
• brak hologramu oznacza, że nie jest to oryginalna bateria firmy Motorola;
• jeśli bateria posiada hologram, wymień ją i ponów procedurę ładowania;
• jeśli komunikat nie znika, skontaktuj się z autoryzowanym centrum naprawczym firmy 

Motorola.
Ważne: Gwarancja udzielana przez firmę Motorola’ nie obejmuje uszkodzeń telefonu 
będących wynikiem korzystania z baterii i/lub ładowarek producentów innych niż 
Motorola.
Ostrzeżenie: Użycie baterii lub ładowarki innego producenta niż firma Motorola może 
stwarzać ryzyko pożaru, wybuchu, wycieku elektrolitu lub być przyczyną innych 
zagrożeń.
Prawidłowa i bezpieczna utylizacja baterii: Prawidłowa utylizacja baterii ma znaczenie 
dla bezpieczeństwa i przynosi korzyści środowisku naturalnemu. Klienci mogą poddać 
zużyte baterie recyklingowi w wielu punktach sprzedaży detalicznej lub punktach 
operatorów sieci komórkowych. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji i 
recyklingu można znaleźć w Internecie na stronach:
• www.motorola.com/recycling
• www.rbrc.org/call2recycle/ (tylko w j. angielskim )
Utylizacja: Baterii należy pozbywać się szybko i zgodnie z lokalnymi 
przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy 
skontaktować się z lokalnym centrum przetwarzania odpadów.
Ostrzeżenie: Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ stwarza to 
zagrożenie wybuchem.

032375o
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Ładowanie baterii
Ładowanie bateriiUwagi dotyczące ładowania baterii:
• Baterie powinny być ładowane w temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej. 

Podczas ładowania bateria nie powinna być narażona na działanie temperatury 
poniżej 0˚C lub powyżej 45˚C.

• Nowe baterie nie są w pełni naładowane.
• Nowe baterie lub baterie przechowywane przez długi czas mogą wymagać 

dłuższego ładowania.
• Baterie i ładowarki firmy Motorola posiadają systemy zabezpieczające przed 

nadmiernym naładowaniem.

Współczynnik absorpcji właściwej 
(norma ICNIRP)
SAR (norma ICNIRP)

Ten model telefonu bezprzewodowego spełnia 
międzynarodowe normy dotyczące narażenia 
użytkownika na działanie fal radiowych.
To urządzenie przenośne jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Zostało tak 
skonstruowane, aby narażenie na działanie fal radiowych nie przekraczało wartości 
granicznych zalecanych w wytycznych międzynarodowych. Wytyczne te zostały 
opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection). Przyjęte limity zakładają duży margines 
bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę wszystkim użytkownikom, bez względu na wiek 
i stan zdrowia, oraz uwzględnić ewentualne odchylenia pomiarów.
W wytycznych stosuje się jednostkę miary zwaną współczynnikiem absorpcji właściwej 
(ang. Specific Absorption Rate, SAR). Powszechnie przyjęta wartość graniczna 
współczynnika absorpcji właściwej ICNIRP dla telefonów komórkowych wynosi 2 waty 
na kilogram (W/kg), natomiast najwyższa, mierzona przy uchu wartość współczynnika 
dla omawianego telefonu wynosi 0,64 W/kg. Telefony komórkowe oferują wiele funkcji i 
mogą być używane w innych pozycjach, np. przy ciele, zgodnie z opisem podanym 
w niniejszej instrukcji. W tym przypadku najwyższa, ustalona w testach wartość SAR 
wynosi 0,72 W/kg. Testy są wykonywane zgodnie z międzynarodowymi normami. 
Informacje dotyczące współczynnika absorpcji właściwej obejmują protokół badawczy 
firmy Motorola, procedurę oceny i przedział niepewności pomiaru.
Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, natomiast jej rzeczywisty 
poziom w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższy od wyżej podanego.’ Przyczyną 
są automatyczne zmiany mocy urządzenia mające ograniczyć ją do poziomu 
minimalnego, niezbędnego do uzyskania połączenia z siecią.

Wartości SAR mogą różnić się w zależności od modelu telefonu i jego położenia, 
niemniej wszystkie są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu 
narażenia. Ulepszenia wprowadzane w określonym modelu produktu mogą 
spowodować, że wartości SAR będą inne w kolejnych jego wydaniach; we wszystkich 
przypadkach produkty są projektowane tak, aby spełniały odpowiednie normy.
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że zgodnie z aktualnymi informacjami 
naukowymi nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ostrożności podczas 
korzystania z urządzeń przenośnych. Aby zmniejszyć natężenie emisji, można skrócić 
czas rozmów lub korzystać z urządzeń głośnomówiących, które zapewniają odpowiednią 
odległość telefonu od głowy i ciała.
Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynach internetowych Światowej Organizacji 
Zdrowia  (http://www.who.int/emf) i firmy Motorola, Inc. 
(http://www.motorola.com/rfhealth).

Oświadczenie o zgodności z 
Dyrektywami Unii Europejskiej
Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt jest zgodny z:
• podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami dyrektywy 1999/5/EC
• wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE

Powyżej przedstawiono przykład typowego Numeru Certyfikacyjnego Produktu.

[We Francji dopuszczone tylko
do użytku w pomieszczeniach]

0168 Numer 
Certyfikacyjny 
Produktu
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Można zapoznać się z’ Deklaracją zgodności produktu z dyrektywą 1999/5/EC 
(dotyczącą urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych) na stronie 
internetowej www.motorola.com/rtte Aby znaleźć odpowiednią deklarację zgodności, 
należy wpisać numer certyfikacyjny produktu’ znajdujący się na umieszczonej na nim 
etykiecie na pasku „Search” (Szukaj) na stronie internetowej.

 
DECLARATION    OF   CONFORMITY 

 
 
DoC Number: LV/29/10/35463503/D 
 
Certifying Organization: Motorola, Inc. (Mobile Devices Business) 

600 N. US Highway 45 
Libertyville, IL  60048-1286     U.S.A. 

 
Product Description: Multiband, digital, cellular phone employing the following: FDD I (2100) Class 3, FDD VIII (900) Class 3, 

GSM 850 Class 4, GSM 900 Class 4, GSM 1800 Class 1, GSM 1900 Class 1, GPRS Class 12, EDGE Class 
12, WLAN 802.11b/g, and embedded Bluetooth Power Class 2. 

 
Type Name: MVQ7-334411A11 
 
Market Model Name: A853, Milestone 
 
Notes: The equipment will also carry the R&TTE Class 2 equipment identifier “  “ after the Notified Body 

Number indicated below. Savvion 2467#  
 
We, Motorola Inc., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of the essential requirements of the 
European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE). The conformity assessment 
procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex V of Directive 1999/5/EC has been followed and performed with the involvement of 
a Notified Body:  BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, United Kingdom. Notified body Number: 0168 
Thus,  is placed on the product.  
 
The following harmonized standards and normative documents are those to which the product’s conformance is declared, and by specific 
reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC. 
 
Article 3.1a EN 50360   

EN 60950 
 
Article 3.1b EN 301 489-1  

EN 301 489-7  
EN 301 489-17  
EN 301 489-24  

 
Article 3.2 EN 300 328   

EN 301 511   
EN 301 908-1, -2  

 
The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying 
Organization stated above. 
 
Name: 
 
Mike Roper 

Signature: 
 

 

Title: 
 
Manager, Certifications 
& Approvals 

Issue Date: 
 
12 October  2009 

Last Revised: 
 
N/A 
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Warszawa, dn. 17.12.2009 
 

Deklaracja zgodno�ci 
 
Niniejszym firma 
 
Motorola Polska Sp z o.o. 
ul. Domaniewska 39b 
02-672 Warszawa 
 
deklaruje z pe�n� odpowiedzialno�ci�, �e wyrób: 
 

TELEFON KOMÓRKOWY – MOTOROLA MILESTONE  
 
spe�nia wymagania zasadnicze okre�lone w Prawie Telekomunikacyjnym Ustawa z 
dnia 16 lipca 2004. 
Wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa stacji ruchomej dor�cznej s� zgodne z norm� 
(R&TTE art. 3.1a): 
� EN 60950-1 – Bezpiecze�stwo urz�dze� techniki informatycznej 
� EN 50360 – Okre�lanie zgodno�ci telefonów ruchomych z ograniczeniami 

podstawowymi dotycz�cymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne 
(300 MHz. 3 GHz) 

Parametry dotycz�ce kompatybilno�ci elektromagnetycznej (EMC) spe�niaj� 
wymagania okre�lone w normach (R&TTE art. 3.1b): 
� EN 301 489-1 – cz. 1: Ogólne wymagania techniczne 
� EN 301 489-7 – cz. 7: Wymagania szczegó�owe dla radiowych urz�dze� 

przewo�nych i noszonych oraz wyposa�enia dodatkowego cyfrowych 
komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS) 

� EN 301 489-17 – cz. 17: Wymagania szczegó�owe dla szerokopasmowej 
transmisji danych i HIPERLAN 

Wymagania dotycz�ce efektywnego wykorzystania widma cz�stotliwo�ci s� zgodne z 
norm� (R&TTE art. 3.2): 
� EN 301 511 – Zharmonizowana norma dotycz�ca stacji ruchomych pracuj�cych 

w pasmach GSM 900 i DCS 1800. 
� EN 300 328 – Szerokopasmowe systemy transmisji. 

Produkt spe�nia istotne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 
� 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) 
� 2002/95/EC (dyrektywa RoHS) 

 
 

 
Micha� Kwiatkowski 
Kierownik ds. technicznych 

Ochrona środowiska przez recykling
Ochrona środowiska przez recyklingJeśli na produkcie Motorola znajduje się ten symbol, produktu nie należy wyrzucać 
do zwykłego kosza na śmieci.

Recykling telefonów komórkowych 
i akcesoriów
Recykling telefonów komórkowych i akcesoriówTelefonów komórkowych ani akcesoriów elektrycznych, takich jak ładowarki i zestawy 
słuchawkowe, nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. W niektórych krajach 
i regionach funkcjonują specjalne systemy zbierania odpadów elektrycznych i 
elektronicznych. Bardziej szczegółowych informacji udzielają miejscowe władze. Jeśli w 
danym regionie nie istnieje system zbierania odpadów, zbędne telefony komórkowe lub 
akcesoria elektryczne należy zwracać do autoryzowanego centrum serwisowego 
Motoroli.

Masa sprzętu
Masa sprzętuSpełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych produktów jest następująca:
TELEFON KOMÓRKOWY – MOTOROLA Milestone
Waga telefonu1..........................................................................................................176,0 g

w tym waga baterii .........................................................................................27,0 g
Waga ładowarki ..........................................................................................................76,0 g
AKCESORIA ELEKTRYCZNE2

Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth S9 ......................................................25,0 g
Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth HT820..............................................100,0 g
Waga stereofonicznego odbiornika i pilota Bluetooth S705.......................................29,0 g
Waga stereofonicznego przewodowego zestawu słuchawkowego ..........................20,0 g
Waga monofonicznego przewodowego zestawu słuchawkowego ..........................15,0 g
Waga karty pamięci micro-SD (Trans-Flash) z adapterem SD ................................... 1,0 g
Waga kabla USB – microUSB ...................................................................................30,0 g

1 Waga telefonu obejmuje baterię oraz pokrywę baterii.
2 Akcesoria elektryczne dodawane są do telefonów opcjonalnie. Zestaw akcesoriów 

dla danego telefonu może się różnić w zależności od Operatora lub daty dostawy.
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Informacje o prawie autorskim dotyczącym 
oprogramowania
Informacje o prawie autorskim dotyczącym oprogramowaniaProdukty firmy Motorola mogą zawierać oprogramowanie tej firmy, a także innych firm, 
zapisane w pamięci półprzewodnikowej lub na innych nośnikach. Prawo w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach zastrzega pewne wyłączne prawa do oprogramowania 
chronionego prawami autorskimi dla firmy Motorola i innych firm trzecich sprzedających 
oprogramowanie, takie jak wyłączne prawo do sprzedaży lub powielania 
oprogramowania chronionego prawami autorskimi. Zgodnie z powyższym chronione 
prawem autorskim oprogramowanie zawarte w produktach firmy Motorola nie może być 
modyfikowane, poddawane zabiegom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego, 
rozprowadzane ani powielane w żadnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. 
Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie może być uważany za przekazanie — 
w sposób bezpośredni, dorozumiany, na podstawie wcześniejszych oświadczeń lub w 
jakikolwiek inny — licencji chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgłoszeniami 
patentowymi, należących do firmy Motorola lub innych firm dostarczających 
oprogramowanie. Wyjątek stanowi zwykła, niewyłączna, wolna od opłat licencja, jaka 
zgodnie z prawem jest skutkiem transakcji sprzedaży produktu.

Treści chronione prawem autorskim
Treści chronione prawem autorskimNieautoryzowane kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim jest niezgodne 
z postanowieniami ustaw o ochronie praw autorskich, obowiązujących w Stanach 
Zjednoczonych oraz innych krajach. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 
do kopiowania materiałów, które nie są chronione prawem autorskim, materiałów, do 
których prawo autorskie znajduje się w posiadaniu użytkownika oraz materiałów, na 
których legalne kopiowanie użytkownik posiada autoryzację lub pozwolenie. W razie 
wątpliwości dotyczących prawa do kopiowania materiału należy skontaktować się z 
doradcą prawnym.

Informacja o wolnym oprogramowaniu
Informacja o wolnym oprogramowaniuInformacje dotyczące sposobu uzyskania kopii udostępnianego przez firmę Motorola 
kodu źródłowego oprogramowania wykorzystanego w tym telefonie komórkowym firmy 
Motorola można otrzymać, pisząc na podany niżej adres. Należy pamiętać o podaniu w 
liście numeru modelu i numeru wersji oprogramowania.
MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Strona internetowa firmy Motorola, dostępna pod adresem opensource.motorola.com 
również zawiera informacje dotyczące wykorzystania wolnego oprogramowania przez 
firmę Motorola.
Witryna opensource.motorola.com stanowi portal interakcji firmy Motorola z całą 
społecznością wolnego oprogramowania.
Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące licencji, podziękowania oraz wymagane 
informacje dotyczące praw autorskich, odnoszące się do pakietów wolnego 
oprogramowania użytych w tym telefonie komórkowym firmy Motorola, należy nacisnąć 
przycisk menu > Ustawienia > Informacje o telefonie 
> Informacje prawne > Licencje open source. Telefon Motorola 
może ponadto zawierać niezależne aplikacje wymagające podania dodatkowych 
informacji dotyczących pakietów wolnego oprogramowania użytych w tych aplikacjach.

GPS i AGPS
GPS i AGPSTelefon może wykorzystywać sygnały systemu GPS (Global Positioning System) na 
potrzeby aplikacji opartych na lokalizacji. System GPS korzysta z satelitów 
kontrolowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Wszelkie zmiany systemu są 
wprowadzane zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Departament Obrony 
USA oraz z planem radionawigacji Federal Radio Navigation Plan. Zmiany te mogą mieć 
wpływ na działanie technologii lokalizacyjnej w telefonie komórkowym.
Telefon może wykorzystywać również sygnały systemu AGPS (Assisted Global 
Positioning System) uzyskującego informacje o lokalizacji z sieci telefonii komórkowej w 
celu poprawy wydajności systemu GPS. System AGPS korzysta z sieci dostawcy usług 
bezprzewodowych, co może wiązać się z opłatami za korzystanie z sieci, przesył danych 
i/lub inne opłaty zgodnie z planem taryfowym. Szczegółowe informacje można uzyskać u 
dostawcy usług bezprzewodowych.

Pozycja użytkownika
Informacje oparte na lokalizacji zawierają dane, które mogą zostać wykorzystane do 
określenia przybliżonej pozycji urządzenia bezprzewodowego. Telefony komórkowe, 
które są podłączone do sieci bezprzewodowej, transmitują informacje oparte na 
lokalizacji. Urządzenia obsługujące technologię GPS lub AGPS również transmitują takie 
informacje. Ponadto w trakcie korzystania z aplikacji wymagających informacji opartych 
na lokalizacji (np. wskazówki nawigacyjne), aplikacje te transmitują tego typu informacje. 
Informacje te mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym dostawcy usług 
bezprzewodowych, dostawcom aplikacji, firmie Motorola oraz innym podmiotom 
świadczącym usługi.
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Połączenia alarmowe
W trakcie nawiązywania połączenia z numerem alarmowym sieć telefonii komórkowej 
może aktywować technologię AGPS w telefonie komórkowym w celu przekazania do 
centrum powiadamiania ratunkowego informacji o przybliżonym położeniu użytkownika.
Technologia AGPS ma pewne ograniczenia i może nie działać na danym obszarze. 
Z uwagi na to:
• Podczas rozmowy z pracownikami lokalnego centrum powiadamiania ratunkowego 

należy jak najdokładniej określić swoje położenie.
• Nie należy rozłączać się przed wysłuchaniem wskazówek przekazywanych przez 

pracownika centrum powiadamiania ratunkowego.

Wskazówki dotyczące korzystania z systemu
• Odbiór sygnałów systemu AGPS jest utrudniony pod ziemią, w krytych pojazdach, 

budowlach z metalowymi lub betonowymi dachami oraz między wysokimi budynkami 
i wśród roślinności — w takich przypadkach należy wyjść na otwartą przestrzeń. We 
wnętrzach system może lepiej działać w pobliżu okien, jednak folie 
przeciwsłoneczne, które są czasami stosowane, mogą blokować sygnały satelitarne.

• Należy zachować odpowiednią odległość od radioodbiorników, sprzętu audio i wideo 
oraz innych urządzeń elektronicznych.

Nawigacja
NawigacjaFirma Motorola stara się zapewniać kompletne i dokładne mapy, wskazówki nawigacyjne 
i inne dane nawigacyjne, korzystając z rządowych oraz prywatnych źródeł informacji o 
lokalizacji. Źródła te mogą zawierać nieprawidłowe bądź niekompletne dane. W 
niektórych krajach kompletne dane mogą nie być dostępne. Z tego względu należy 
wzrokowo potwierdzić, że wskazówki nawigacyjne są zgodne z tym, co się widzi. 
Kierowcy powinni zwracać uwagę na natężenie ruchu, zamknięte drogi, utrudnienia w 
ruchu i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na prowadzenie pojazdu. Należy 
zawsze stosować się do znaków drogowych.

Zasady bezpieczeństwa i informacje 
ogólne
Informacje dotyczące bezpieczeństwaNiniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej 
obsługi telefonu. Należy je przeczytać przed użyciem telefonu.

Narażenie na oddziaływanie energii fal radiowych
Telefon zawiera nadajnik i odbiornik. Po włączeniu telefon może nadawać i odbierać fale 
radiowe. Podczas komunikacji za pomocą telefonu układ sterujący połączeniem 
kontroluje moc, z którą telefon dokonuje transmisji.
Telefon firmy Motorola został skonstruowany zgodnie z wymaganiami krajowych 
przepisów dotyczących narażenia organizmów ludzkich na działanie energii fal 
radiowych.

Środki ostrożności dotyczące obsługi
Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu i nie przekroczyć ustalonego 
w odpowiednich wytycznych dopuszczalnego poziomu narażenia na działanie energii fal 
radiowych, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek i środków 
ostrożności.
Obsługa telefonu
Nawiązując lub odbierając połączenie, telefon należy trzymać tak, jak słuchawkę telefonu 
stacjonarnego.
W przypadku przenoszenia telefonu komórkowego przy sobie należy zawsze umieścić 
go w zaczepie, oprawie, etui, osłonie lub futerale dostarczonym przez firmę Motorola lub 
zatwierdzonym przez nią. Osoby niekorzystające z wymienionych akcesoriów, 
dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Motorola, powinny podczas transmisji 
trzymać telefon komórkowy w odległości co najmniej 2,5 centymetra (1 cala) od ciała.
Korzystanie z akcesoriów, które nie są dostarczane lub zatwierdzone przez firmę 
Motorola, może spowodować, że telefon przekroczy wartości wynikające z wytycznych w 
zakresie ekspozycji na energię fal radiowych. Spis akcesoriów dostarczanych przez 
firmę Motorola lub zatwierdzonych przez nią zamieszczono na stronie internetowej: 
www.motorola.com.

Zakłócenia energii fal radiowych/kompatybilność
Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia energii fal radiowych 
wywołane przez źródła zewnętrzne, jeżeli nie ma odpowiedniego ekranowania, nie 
zostało właściwie zaprojektowane lub w inny sposób skonfigurowane w celu 
zapewnienia kompatybilności w zakresie energii fal radiowych. W pewnych warunkach 
telefon komórkowy może zakłócać pracę innych urządzeń.
Instrukcje pozwalające uniknąć zakłóceń
Należy wyłączać telefon wszędzie, gdzie wymagają tego tablice informacyjne.
Telefon należy wyłączyć na każde polecenie załogi samolotu. Jeśli telefon oferuje tryb 
dozwolony w samolocie lub podobną funkcję, korzystanie z niej podczas lotu należy 
skonsultować załogą samolotu.
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Wszczepiane urządzenia medyczne
Użytkownik, który ma wszczepione urządzenia medyczne, takie jak rozrusznik serca czy 
defibrylator, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem przed użyciem niniejszego 
telefonu komórkowego.
Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi powinny stosować następujące 
środki ostrożności:
• Gdy telefon komórkowy jest WŁĄCZONY, należy ZAWSZE trzymać go w odległości 

ponad 20 cm (8 cali) od wszczepionego urządzenia medycznego.
• NIE NALEŻY nosić telefonu w kieszeni na piersi.
• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakłóceń, telefon komórkowy należy przykładać 

do ucha po stronie przeciwnej do wszczepionego urządzenia medycznego.
• Należy natychmiast WYŁĄCZYĆ telefon w razie powstania podejrzeń, że powoduje 

on zakłócenia.
Należy przeczytać wytyczne opracowane przez producenta wszczepianego urządzenia 
medycznego i przestrzegać ich. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania 
telefonu komórkowego przez osoby z wszczepionym urządzeniem medycznym należy 
skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdów
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia może powodować obniżenie 
koncentracji. W takim przypadku należy przerwać połączenie. Informacje o celu i trasie 
podróży należy wprowadzić przed wyruszeniem w drogę. Nie należy wprowadzać 
danych ani pisać wiadomości SMS podczas prowadzenia. Należy skupić wzrok na 
drodze i, jeśli są dostępne, słuchać szczegółowych wskazówek dźwiękowych.
Ponadto na niektórych obszarach używanie telefonów komórkowych i akcesoriów do 
nich może być zabronione lub ograniczone. Należy zawsze przestrzegać przepisów 
dotyczących korzystania z tych urządzeń.
Zasady dotyczące posługiwania się telefonem podczas prowadzenia samochodu można 
znaleźć na stronie internetowej www.motorola.com/callsmart (tylko w j. angielskim).

Ostrzeżenia dotyczące obsługi telefonu
Należy przestrzegać wszystkich wywieszonych znaków podczas korzystania z telefonów 
w miejscach publicznych.
Miejsca zagrożone wybuchem
Miejsca zagrożone wybuchem są często, choć nie zawsze, oznakowane. Są to m.in. 
miejsca, w których znajduje się paliwo (np. pod pokładem łodzi), urządzenia do 
przesyłania lub magazynowania paliwa lub chemikaliów, a także miejsca, w których 
powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. pył zbożowy lub proszek 
metaliczny).

W takich miejscach należy wyłączyć telefon i nie wyjmować, nie wkładać ani nie ładować 
baterii. Czynności te mogą powodować iskrzenie, co grozi eksplozją lub pożarem.
Objaśnienie symboli
Bateria, ładowarka lub telefon mogą być oznakowane symbolami, których znaczenie 
podano poniżej

Baterie i ładowarki
Przestroga: Niewłaściwe obchodzenie się z baterią lub nieprawidłowe 
korzystanie z niej może powodować niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu lub 
wycieku albo być przyczyną innych zagrożeń. Dodatkowe informacje można 
znaleźć w części „Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja baterii”.

Symbol Definicja
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa.

Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do ognia.

Bateria lub telefon mogą wymagać recyklingu zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy 
skontaktować się z lokalnymi władzami.

Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do kosza na śmieci.

Baterii, ładowarki ani telefonu nie należy moczyć.

Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa przez słuchawki 
może spowodować uszkodzenie słuchu.

032374o
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Telefon i przeznaczone do niego akcesoria należy 
trzymać z dala od małych dzieci
Produkty te nie są zabawkami i mogą być dla małych dzieci niebezpieczne. Na przykład:
• Niewielkie, odłączalne części mogą być przyczyną zadławienia.
• Nieprawidłowo używany telefon jest w pewnych warunkach źródłem głośnych 

dźwięków, które mogą uszkadzać słuch.
• Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do ich przegrzania, 

a w konsekwencji spowodować oparzenia.

Części szklane
Niektóre części telefonu mogą być wykonane ze szkła. W razie upuszczenia produktu na 
twardą powierzchnię lub silnego uderzenia szkło może pęknąć. W przypadku pęknięcia 
szkła nie należy go dotykać lub podejmować prób usunięcia. Należy zaprzestać 
użytkowania telefonu aż do wymiany szkła w autoryzowanym centrum serwisowym.

Napady epilepsji/chwilowa utrata przytomności
Pod wpływem migotania światła, np. podczas grania w gry wideo, u niektórych osób 
może wystąpić napad epilepsji lub chwilowa utrata przytomności. Stany takie mogą 
wystąpić nawet u osób, u których nigdy wcześniej nie miały miejsca.
Jeśli użytkownik telefonu lub członek jego rodziny w przeszłości doznał napadu epilepsji 
lub chwilowej utraty przytomności, należy skonsultować z lekarzem możliwość 
korzystania z gier wideo w swoim telefonie lub włączania w nim funkcji migotania światła 
(jeśli jest dostępna).
Jeśli wystąpi co najmniej jeden z takich objawów, jak drgawki, drżenie powieki lub mięśni, 
utrata świadomości, mimowolne ruchy różnych części ciała lub utrata poczucia kierunku, 
należy przerwać korzystanie z telefonu i skonsultować się z lekarzem. W każdej sytuacji 
wskazane jest zachowywanie maksymalnie dużej odległość od ekranu, dobre 
oświetlenie pomieszczenia, w którym się przebywa, robienie co najmniej 15-minutowej 
przerwy co godzinę oraz zaprzestanie korzystania z telefonu w stanie nadmiernego 
zmęczenia.

Ostrzeżenie dotyczące dużej głośności
Ostrzeżenie: Długotrwały głośny dźwięk, niezależnie od jego źródła, 
może mieć szkodliwy wpływ na słuch. Im wyższy poziom natężenia 
dźwięku, tym szybciej mogą wystąpić szkodliwe dla słuchu skutki. Aby 
chronić słuch należy:
• Ograniczyć czas korzystania ze słuchawek przy wysokim natężeniu dźwięku.
• Unikać podgłaśniania dźwięku w celu zagłuszenia hałasu otoczenia.
• Przyciszać dźwięk, jeśli nie słychać mówiących w pobliżu osób.

W razie problemów ze słuchem, objawiających się uczuciem ucisku lub wypełnienia 
uszu, dzwonienia w uszach lub wrażenia przytłumienia odbieranych dźwięków mowy, 
należy przestać korzystać ze słuchawek i wykonać badanie słuchu.
Więcej informacji na temat ochrony słuchu można znaleźć na stronie internetowej 
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (tylko w j. angielskim).

Dolegliwości spowodowane powtarzalnymi ruchami 
ciała
Gdy w sposób powtarzalny wykonuje się pewne czynności, takie jak naciskanie klawiszy 
lub wprowadzanie znaków palcami, można czasem doznać dyskomfortu związanego z 
bólem rąk, ramion, barku, szyi lub innych części ciała. Jeśli dolegliwości takie występują 
regularnie podczas lub po zakończeniu takiego użytkowania, należy przestać korzystać z 
telefonu i skonsultować się z lekarzem.
[1 listopad 2009]

Powiadomienie FCC dla użytkowników
Powiadomienie FCCPoniższe oświadczenie odnosi się do wszystkich produktów, które uzyskały 
aprobatę FCC. Właściwe produkty są opatrzone logo FCC i/lub identyfikatorem 
FCC w formacie FCC-ID:xxxxxx na etykiecie produktu.
Firma Motorola nie wyraża zgody na żadne zmiany ani modyfikacje wprowadzone w 
urządzeniu przez użytkownika. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą skutkować 
pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z telefonu. Patrz artykuł 47 CFR, 
sekcja 15.21.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Jego działanie spełnia 
następujące dwa warunki: (1) urządzenie nie może wywoływać szkodliwej interferencji 
oraz (2) urządzenie musi przyjmować wysyłane fale interferencyjne, włącznie z falami 
interferencyjnymi powodującymi niepożądane skutki. Patrz artykuł 47 CFR, sekcja 
15.19(3).
Wyposażenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia ustanowione 
dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z sekcją 15 zasad FCC. Te ograniczenia mają 
na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwą interferencją w przypadku 
instalacji w budynkach mieszkalnych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może 
emitować energię fal radiowych oraz może wywoływać fale interferencyjne zakłócające 
łączność radiową, jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami. Nie 
można jednak zagwarantować, iż takie fale interferencyjne nie wystąpią w danej 
instalacji. Jeśli urządzenie emituje fale interferencyjne zakłócające odbiór radiowy lub 
telewizyjny, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając ponownie, użytkownik jest 
zachęcany do rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie jednego lub kilku 
następujących sposobów:
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• Zmiana kierunku lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest 

podłączony odbiornik.
• Zwrócenie się z prośbą o pomoc do sprzedawcy lub specjalisty zajmującego się 

naprawą radioodbiorników/telewizorów.

Użytkowanie i konserwacja
Użytkowanie i konserwacjaAby odpowiednio dbać o telefon firmy Motorola, przestrzegaj następujących zaleceń:

Wszelkie płyny
Nie narażaj telefonu na działanie wody, deszczu, dużej wilgotności 
powietrza, potu ani wilgoci. Jeśli telefon ulegnie zamoczeniu, nie należy 
przyspieszać schnięcia, wkładając do go do piecyka lub używając suszarki 
do włosów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu.

Ekstremalne temperatury
Unikaj temperatur poniżej 0˚C/32˚F i powyżej 45˚C/113˚F.

Mikrofale
Nie próbuj suszyć telefonu w kuchence mikrofalowej.

Kurz i brud
Chroń telefon przed kontaktem z kurzem, brudem, piaskiem, żywnością i 
innymi nieodpowiednimi substancjami.

Detergenty
Czyść telefon wyłącznie suchą, miękką szmatką. Nie używaj alkoholu ani 
detergentów.

Wstrząsy i wibracje
Nie upuszczaj telefonu.

Informacje Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO)
Informacje Światowej Organizacji ZdrowiaWyniki najnowszych badań naukowych wskazują, że nie jest konieczne stosowanie 
żadnych specjalnych zabezpieczeń podczas korzystania z telefonów komórkowych. 
Można zmniejszyć kontakt z falami radiowymi swój lub dzieci, ograniczając długość 
połączeń lub używając zestawów słuchawkowych w celu zwiększenia odległości między 
telefonem komórkowym a głową i ciałem.
Źródło: Arkusz informacyjny WHO 193.
Więcej informacji: http://www.who.int/peh-emf

Ochrona środowiska poprzez recykling
Informacje dotyczące recyklinguJeśli na produkcie firmy Motorola znajduje się ten symbol, produktu nie należy 
wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

Utylizacja telefonów komórkowych 
i akcesoriów
Nie należy wyrzucać telefonów komórkowych ani elektrycznych akcesoriów 
(np. ładowarek, zestawów słuchawkowych czy baterii) wraz z odpadami 
domowymi. Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do ognia. Te urządzenia 
powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi w danym kraju lub regionie 
przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów. Można także zwrócić 
niechciane telefony komórkowe i akcesoria elektryczne do autoryzowanego centrum 
naprawczego firmy Motorola w danym regionie. Szczegółowe informacje o krajowych 
przepisach dotyczących recyklingu, zgodnie z którymi działa Motorola, oraz aktywności 
firmy w dziedzinie utylizacji odpadów można znaleźć na stronie internetowej: 
www.motorola.com/recycling

Utylizacja opakowania telefonu komórkowego 
i podręcznika użytkownika
Opakowanie produktu i podręcznik użytkownika powinny być poddane utylizacji zgodnie 
z krajowymi wymogami programu zbiórki i recyklingu odpadów. Szczegółowych 
informacji udzielają miejscowe władze.

032376o
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Prywatność i bezpieczeństwo danych
Prywatność i bezpieczeństwo danychFirma Motorola rozumie, że prywatność i bezpieczeństwo danych są ważne dla każdego 
użytkownika. Ponieważ niektóre funkcje telefonu komórkowego mogą mieć wpływ na 
prywatność i bezpieczeństwo danych, należy przestrzegać poniższych zaleceń, 
aby chronić swoje informacje:
• Kontrola dostępu — Telefonów komórkowy należy zawsze nosić przy sobie i nie 

zostawiać go w miejscach, w których inni mogliby mieć do niego dostęp bez nadzoru. 
Należy blokować klawiaturę telefonu, jeśli taka funkcja jest dostępna.

• Aktualizacja oprogramowania — Jeśli firma Motorola lub dostawca 
oprogramowania/aplikacji opublikuje aplikację aktualizującą zabezpieczenia telefonu, 
należy ją niezwłocznie zainstalować.

• Zabezpieczenie osobistych danych — Telefon komórkowy może przechowywać 
osobiste dane w różnych lokalizacjach, takich jak karta SIM, karta pamięci i pamięć 
telefonu. Należy usunąć lub wyczyścić wszystkie dane osobowe przed poddaniem 
urządzenia recyklingowi, zwróceniem go lub przekazaniem. Można również wykonać 
kopię zapasową osobistych danych, aby przesłać je do nowego urządzenia.
Uwaga: Więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowych i 
usuwania danych z urządzenia można znaleźć na stronie internetowej 
www.motorola.com/support.

• Konta internetowe — Niektóre telefony komórkowe zapewniają konto internetowe 
firmy Motorola (na przykład telefon MOTOBLUR). Otwórz konto, aby uzyskać 
informacje na temat jego zarządzania i korzystania z funkcji zabezpieczeń, takich jak 
zdalne usuwanie i lokalizacja urządzenia (o ile są dostępne).

• Informacje oparte na lokalizacji — Informacje oparte na lokalizacji zawierają dane, 
które mogą zostać wykorzystane do określenia przybliżonej pozycji urządzenia 
bezprzewodowego. Telefony komórkowe, które są podłączone do sieci 
bezprzewodowej, transmitują informacje oparte na lokalizacji. Urządzenia 
obsługujące technologię GPS lub AGPS również transmitują takie informacje. 
Ponadto w trakcie korzystania z aplikacji wymagających informacji opartych na 
lokalizacji (np. wskazówki nawigacyjne), aplikacje te transmitują tego typu informacje. 
Informacje te mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym dostawcy usług 
bezprzewodowych, dostawcom aplikacji, firmie Motorola oraz innym podmiotom 
świadczącym usługi.

• Pozostałe informacje potencjalnie przesyłane przez urządzenie — Urządzenie 
może również przesyłać informacje testowe i diagnostyczne (w tym oparte na 
lokalizacji) oraz inne nieosobiste dane do firmy Motorola oraz serwerów innych firm. 
Informacje te są wykorzystywane do ulepszania produktów i usług oferowanych 
przez firmę Motorola.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu używania telefonu komórkowego na 
prywatność i bezpieczeństwo danych, należy skontaktować się z firmą Motorola pod 
adresem privacy@motorola.com lub skontaktować się z operatorem.

Przydatne wskazówki dotyczące 
prowadzenia pojazdów
Bezpieczne prowadzenie pojazdów

Drive Safe, Call Smart
Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi korzystania z 
telefonów komórkowych i dołączonych do nich akcesoriów podczas kierowania 
pojazdem. Zawsze należy ich przestrzegać. Korzystanie z tych urządzeń może być 
w określonych miejscach zabronione lub ograniczone, np. wymogiem stosowania 
urządzeń głośnomówiących. Przejdź do strony www.motorola.com/callsmart 
(tylko w j. angielskim), aby uzyskać więcej informacji.
Telefon komórkowy zapewnia łączność głosową i transmisję danych niemal z każdego 
miejsca i o każdej porze, jeśli tylko usługa bezprzewodowa jest dostępna, a warunki są 
sprzyjające. Podczas prowadzenia pojazdu należy przede wszystkim skoncentrować się 
na jeździe. Korzystając z telefonu komórkowego podczas jazdy, należy pamiętać o 
następujących wskazówkach:
• Należy zapoznać się z telefonem komórkowym firmy Motorola i jego funkcjami, 

takimi jak szybkie wybieranie czy ponowne wybieranie numeru. Dzięki takim 
funkcjom, o ile są dostępne, użytkownik może nawiązywać połączenia bez 
odwracania uwagi od drogi.

• W miarę możliwości należy korzystać z urządzeń 
głośnomówiących. Obsługa telefonu komórkowego w trakcie 
prowadzenia pojazdu staje się łatwiejsza w przypadku korzystania 
z jednego z wielu dostępnych obecnie urządzeń głośnomówiących 
Motorola Original.

• Telefon komórkowy powinien znajdować się w zasięgu ręki. 
Dostęp do telefonu powinien być możliwy bez odrywania wzroku od jezdni. Do 
obsługi połączeń nadchodzących w niedogodnym momencie należy w miarę 
możliwości wykorzystywać funkcję poczty głosowej.

• Rozmówca powinien wiedzieć, że rozmawia z osobą prowadzącą pojazd; 
jeżeli to konieczne, przy wzmożonym ruchu ulicznym lub w niebezpiecznych 
warunkach pogodowych, należy zawiesić połączenie. Deszcz, deszcz ze 
śniegiem, lód, a nawet wzmożony ruch uliczny mogą stanowić zagrożenie.

• Podczas jazdy nie należy niczego zapisywać ani wyszukiwać numerów 
telefonów. Przeglądanie „listy zadań” lub spisu telefonów odwraca uwagę od 
głównego zadania kierowcy — bezpiecznego prowadzenia.
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• Należy dzwonić rozważnie oraz dokonać oceny ruchu na drodze; w miarę 
możliwości należy nawiązywać połączenia, gdy samochód nie porusza się lub 
przed włączeniem się do ruchu. Jeśli nawiązanie połączenia podczas jazdy jest 
konieczne, należy wybrać kilka cyfr, potem sprawdzić sytuację na drodze, zerknąć w 
lusterka i kontynuować wybieranie numeru.

• Nie należy angażować się w stresujące lub emocjonalne konwersacje, które 
mogą być przyczyną utraty koncentracji. Należy uświadomić osoby, z którymi się 
rozmawia, że prowadzi się pojazd oraz zawiesić rozmowy mogące spowodować 
odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze.

• Telefon komórkowy może posłużyć do wezwania pomocy. W razie pożaru, 
wypadku drogowego lub nagłego przypadku wymagającego interwencji medycznej 
należy wybrać numer 112 lub inny miejscowy numer alarmowy (wszędzie tam, gdzie 
dostępna jest usługa telefonii bezprzewodowej).

• Telefon komórkowy może posłużyć do wezwania pomocy dla innych 
poszkodowanych. Jeśli zdarzy się wypadek, przestępstwo lub inna poważna 
sytuacja zagrażająca życiu ludzkiemu, należy wybrać numer 112 lub inny numer 
alarmowy. Nasze zachowanie powinno być zgodne z naszymi wymaganiami 
dotyczącymi innych osób, które mogłyby znajdować się na naszym miejscu.

• W razie potrzeby można zadzwonić po pomoc drogową lub inne służby 
pomocy. Jeśli na drodze stoi niesprawny pojazd niestanowiący istotnego zagrożenia, 
nie działa sygnalizacja świetlna, zdarzy się drobny wypadek drogowy, w którym nikt 
nie ucierpiał, lub jakiś pojazd zostanie skradziony, należy wezwać pomoc drogową 
lub inne służby pomocy (wszędzie tam, gdzie dostępna jest usługa telefonii 
bezprzewodowej).
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Motorola, Inc.
www.hellomoto.com
Niektóre funkcje telefonu komórkowego zależą od możliwości i ustawień sieci operatora. 
Ponadto niektóre funkcje mogą nie być włączone przez operatora i/lub ustawienia sieci 
operatora mogą ograniczać działanie funkcji. Należy zawsze kontaktować się z 
operatorem, aby dowiedzieć się o dostępności funkcji i jej działaniu. Wszystkie 
informacje na temat funkcji i inne specyfikacje produktu, jak również informacje zawarte 
w tej instrukcji obsługi, są oparte na najnowszych dostępnych danych i były prawdziwe w 
momencie ich drukowania. Firma Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany lub 
modyfikacji dowolnej informacji i specyfikacji bez żadnego powiadomienia czy 
jakichkolwiek zobowiązań.
MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami zarejestrowanymi w urzędzie patentowym 
USA (US Patent & Trademark Office). Znaki towarowe Bluetooth są własnością ich 
posiadaczy i są wykorzystywane przez firmę Motorola, Inc. na mocy umowy licencyjnej. 
Microsoft, Windows, Windows Me i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
Google, Google Maps, Google Calendar, YouTube, Picasa, Gmail i logo Google są 
znakami towarowymi firmy Google, Inc. jest znakiem certyfikacyjnym firmy 
Wireless Fidelity Alliance, Inc. Wszystkie inne nazwy produktów i usług są własnością 
odpowiednich podmiotów.
© 2009 Motorola, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przestroga: Zmiany lub modyfikacje modułu radiowego telefonu, na które nie 
uzyskano wyraźnej zgody firmy Motorola, powodują utratę prawa do 
korzystania z urządzenia.

Usługa Bluetooth ID: B015707
Numer instrukcji: 68004114010
U.S. Patent nr 34 976
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