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Praca powstała w ramach projektu „Nowoczesny Senior – zajęcia komputerowe, językowe i
integracja” dofinansowanym z budżetu Gminy Miasta Toruń.
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Wstęp
Praca powstała w ramach projektu pn.: „Nowoczesny Senior – zajęcia komputerowe,
językowe i integracja” dofinansowanym z budżetu Gminy Miasta Toruń.
Ma on być uzupełnieniem prowadzonych przez nas działań, a więc warsztatów
komputerowych dla mieszkańców Torunia, głównie Seniorów, ale też osób z
niepełnosprawnościami, a nie kolejnym opasłym podręcznikiem. Głównie zawiera on obrazy,
które mają w czytelny sposób wyjaśniać wiele kwestii technicznych.
Jest to uzupełnienie, albo druga część wydanego w zeszłym roku Podręcznika
Komputerowego Nowoczesnego Seniora i w swej treści skupia się na obsłudze urządzeń z
systemem operacyjnym Android.

Smartfony – telefony z systemem Android
Smartfon to wg. Wikipedii przenośne, multimedialne urządzenie, łączące w sobie
funkcje telefonu komórkowego i komputera przenośnego. Pierwszy historycznie smartfon
powstał w 1993 roku. Do jego obsługi używano rysika. Urządzenie oprócz funkcji dzwonienia
oferowało kalkulator, kalendarz, książkę adresową, notatnik, pocztę elektroniczną i gry.
Z biegiem lat, smartfony oprócz
funkcji telefonu, zaczęły łączyć funkcje
poczty
elektronicznej,
przeglądarki
sieciowej, pagera [czyt. pejdżera], GPS, jak
również
cyfrowego
aparatu
fotograficznego, dyktafonu i kamery
wideo,
zarządzania
informacjami
osobistymi oraz obsługę dokumentów
biurowych w różnych formatach.
W 2018 roku pojawił się pierwszy
składany smartfon.
Nieustanna ewolucja smartfonów i tabletów generuje nowe możliwości ich
wykorzystania, zwiększając tym samym ich użyteczność i wartość, ale jednocześnie wypierając
inne urządzenia z polskich domów, np. aparaty cyfrowe.
Systemami operacyjnymi sterującymi urządzeniem są m.in.: Android, Symbian, iOS,
Windows 10 Mobile (następca Windows Phone), BlackBerry OS, Sailfish OS oraz Firefox OS.
Niektóre modele smartfonów wspierają więcej niż jeden system operacyjny1.
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wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon)
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Najbardziej popularny system stosowany na smartfonach to system Android. System
ten montowany jest w telefonach takich marek jak: Samsung, HTC, Motorola, Sony, Xiomi,
Huawei, Realme, Oppo, LG, Lenovo, Sony.

Udział w rynku mobilnych systemów
operacyjnych kwiecień 2021
1%
27%

72%

Android

iOS

reszta

Rys. 1. Udział w rynku mobilnych systemów operacyjnych kwiecień 20212
System Android pojawił się na telefonach w 2007 roku. Od tej pory praktycznie co roku
pojawia się nowsza wersja tego sytemu. Począwszy od pierwszej wersji Androida, producenci
nadają mu oprócz numeru nazwę nawiązującą do jakiegoś deseru bądź innego słodkiego
produktu, zachowując kolejność alfabetyczną. Każde kolejne wydanie otrzymuje kolejną
nazwę zgodnie z kolejną literą alfabetu (tak było do wersji 9). Obecnie mamy już wersję
Android 12 (premiera październik 2021).

Pierwsze kroki ze smartfonem - konfiguracja
Gdy stajesz się posiadaczem smartfona z systemem Android, musisz go
spersonalizować. Do tego celu należy założyć konto Google. Konto Google tworzymy podczas
pierwszego uruchomienia telefonu, można tez zrobić to wcześniej na komputerze, lub można
też zrobić to później. konto Google to najczęściej adres mailowy z końcówka gmail.com. Ale
nie jest to jedyna możliwość. Aby mieć konto Google można skorzystać z dowolnego adresu email. Wystarczy by podczas zakładania nowego konta Google wybrać opcję zamiast tego użyj
mojego obecnego adresu e-mail. Następnie należy wpisać adres mailowy oraz ustawić silne
hasło. W kolejnym kroku należy wejść na swoje konto pocztowe, otworzyć maila, który
otrzymałeś od Google i potwierdzić jednorazowym tokenem, że konto należy do ciebie.
Co jakiś czas Twój telefon będzie wymagał aktualizacji. Będą się pojawić komunikaty o
najnowszych wersjach systemu. Aktualizacje należy pobierać i instalować dla własnego
2

https://www.affde.com/pl/android-market-share.html
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bezpieczeństwa. Aktualizuj również na bieżąco swoje aplikacje. Aktualny system i najnowsze
wersje aplikacji to podstawa wydajności i bezpieczeństwa oprogramowania smartfona.

Zakładanie konta Google
Konto Google jest niezbędne by korzystać w pełni z naszego telefonu, w szczególności
by pobierać nowe aplikacje na telefon ze Sklepu Play. Sklep Play to internetowy sklep Google
z aplikacjami, grami, muzyką, książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze
sklepu są przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą systemu
operacyjnego Android.
Aby założyć konto Google w smartfonie, należy zastosować się do poniższej instrukcji:
1. W telefonie należy wejść w Ustawienia

2.
3.
4.
5.

Zakładka Konta
Wybieramy Dodaj Konto
Wybieramy rodzaj konta w tym wypadku konto Google
Jeśli posiadamy już konto należy zalogować się na
wcześniej wybrany adres e-mail oraz podać hasło, w
przeciwnym wypadku
6. Klikamy Utwórz konto

Oczywiście nasz telefon musi być podłączony do
aktywnej sieci wi-fi lub mieć włączone dane
komórkowe.
7. Postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie
czyli wymyślamy login i hasło, i zatwierdzamy
znajomość Regulaminu.
8. Po wykonaniu tych wszystkich operacji nasze konto
zostało utworzone, możemy teraz w pełni
wykorzystywać możliwości jakie daje nasz
smartfon.

Rys. 2. Logowanie do konta
Google
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Podstawy obsługi telefonu – pasek nawigacji
Bardzo pomocna w nauce obsługi smartfona może się okazać instrukcja obsługi lub
podręcznik użytkownika. Na większości telefonów można go znaleźć w ustawieniach telefonu.
Jeśli go na telefonie nie ma, można go pobrać ze strony producenta.
Najważniejszym elementem obsługi telefonu jest pasek nawigacyjny. Niektóre telefony
nie mają fabrycznie ustawionego paska nawigacyjnego, obsługa odbywa się za pomocą
gestów. Jednak dla wygodnej obsługi telefonu warto pasek nawigacji ustawić na ekranie.
Pasek nawigacji może wyglądać na różnych modelach telefonów, a także w różnych
wersjach Androida różnie. Poniżej przykłady pasków nawigacji:

Rys.3. Różne wersje paska nawigacji

Oto jakie mają funkcje poszczególne ikony.

Pokaż wszystkie aplikacje

powrót na ekran główny

cofnij

Rys. 4. Funkcje paska nawigacji
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Niezamknięte aplikacje

Szczególnie ciekawa jest funkcja Pokaż wszystkie
aplikacje, gdyż po jej wywołaniu ukazują się nam
wszystkie uruchomione aplikacje, które nie zostały
zamknięte, a obciążają pamięć RAM naszego telefonu.
Warto z tego miejsca zamykać niepotrzebne aplikacje
poprzez przycisk.

Dzięki temu nasz telefon powinien działać szybciej
i płynniej.

Rys. 5. Widok po uruchomieniu ikony

Pokaż wszystkie aplikacje z paska
nawigacji

Gdy zamkniemy wszystkie aplikacje i wywołamy
ponownie ikonę Pokaż wszystkie aplikacje z paska
nawigacji, pojawi się nam komunikat, że zamknięto
wszystkie aplikacje.

Rys.6. Widok po uruchomieniu
funkcji
Zamknij
wszystkie
aplikacje
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Pasek szybkich ustawień i powiadomień
Pasek szybkich ustawień i powiadomień to drugie miejsce, bardzo ważne dla obsługi
telefonu. Znajduje się ono w górnej części ekranu.
Po przesunięciu palcem do dołu ekranu paska szybkich
ustawień i powiadomień, pojawia się nam obszar jak
poniżej.

Mamy tu dwie strefy:
- strefę szybkich ustawień

– strefę powiadomień

Rys. 7. Widok ekranu głównego z
zaznaczonym paskiem szybkich
ustawień i powiadomień
Rys. 8. Widok po zsunięciu w
dół paska szybkich ustawień i
powiadomień

Jeśli przesuniemy teraz jeszcze bardziej strefę szybkich ustawień w dół, ukaże nam się
szereg przycisków włączających i wyłączających różne funkcje naszego telefonu. W zależności
od modelu i wersji Androida, tych przycisków może być różna ilość. w zależności od ich ilości,
zostaną one rozmieszczone na od jednego do nawet trzech ekranów. Aby je wszystkie
zobaczyć, przesuwamy palcem w lewo.
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ilość ekranów z
przyciskami
szybkich ustawień

Rys. 9. Widok strefy przycisków szybkich ustawień.

Zaznaczone kolorem np.: niebieskim wybrane ikony, świadczą o włączonej funkcji.
Należy zastanowić się, które funkcje powinny być włączone na stałe, a które wtedy kiedy jest
taka potrzeba. Im więcej niepotrzebnych funkcji mamy włączonych, tym szybciej rozładowuje
się bateria urządzenia i wolniej działa cały telefon z uwagi na obciążenie pamięci RAM.
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Powiadomienia
W strefie powiadomień pojawiają się różne powiadomienia z zainstalowanych na
telefonie aplikacji. Niektóre z tych aplikacji są ciche inne głośne. Standardowo każda nowa
aplikacja wysyła powiadomienia. Czasami nawet kilka razy dziennie. Może być to irytujące.
Jeśli przeszkadza to nam, nie chcemy aż tylu powiadomień, należy wyłączyć powiadomienia
dla wybranych aplikacji. Te operacje wykonujemy w aplikacji Ustawienia.
Po wejściu do Ustawień przechodzimy na Powiadomienia.

Rys. 10. Wnętrze Ustawień ->Powiadomienia

Po kliknięciu na Więcej, pojawiają się lista aplikacji, które ostatnio wysłały na nasz
telefon powiadomienia. Po kliknięciu na Najnowsze, Możemy wybrać jakie powiadomienia
chcemy oglądać: najnowsze, najczęstsze, zablokowane, wszystkie. Jeśli wybierzemy wszystkie,
to będziemy mieli wgląd w to, które aplikacje mają włączone, a które wyłączone
powiadomienia. Teraz będziemy mogli wyłączyć powiadomienia przychodzące z irytujących
nas aplikacji. Warto prześledzić, z których aplikacji jest najwięcej powiadomień, które są dla
nas denerwujące. Kiedy zrobimy to za pierwszym razem, później warto to już robić na bieżąco,
za każdym razem jak zainstalujemy nową aplikację. Każda nowa aplikacja będzie miała
domyślnie włączone przesyłanie powiadomień.
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Po tej operacji, z pewnością odczujemy ulgę, jeśli chodzi o częstotliwość i ilość
pojawiających się powiadomień w Pasku szybkich ustawień i powiadomień. Warto to zrobić,
by mieć dostęp do naprawdę ważnych powiadomień.

aplikacja nie wysyła
powiadomień

aplikacja wysyła
powiadomienia

Rys. 11. Wnętrze Ustawień ->Powiadomienia aplikacji
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Ustawienia telefonu
Każdy telefon na aplikacje Ustawienia.
Dzięki niej możemy swój telefon ustawić zgodnie z naszymi preferencjami, dostosować
go do naszych potrzeb czy dysfunkcji np.: słabszego widzenia. Mamy tu wiele przydatnych
funkcji takich jak: powiększenie wielkości liter, zwiększenie kontrastu, zwiększenie siły
dźwięków wydobywających się z telefonu, możliwości sprawdzenia poziomu naładowania
baterii, zajętości pamięci i wiele innych.

Rys. 12. Widok wnętrza aplikacji Ustawienia
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Ekrany główne
W odróżnieniu od komputera, na którym mamy jeden pulpit, na smartfonie możemy
mieć kilka tzw. ekranów głównych. Na ekranach głównych umieszczamy najważniejsze dla nas
ikony, a także widgety [czyt: widżety] .

Informacja o tym ile mamy ekranów głównych,
podana jest w dolnej części ekranu, w postaci kilku
kropeczek. Jedna z nich będzie miała kształt „domka”,
co oznacza, że ten ekran jest naszym ekranem nr 1.
Reszta z kropek to pozostałe ekrany główne. Może być
ich wiele i wszystkie mogą zawierać potrzebne ikony.

Rys. 13. Jeden z ekranów głównych. W tym wypadku nr 3, o czym świadczy trzecia biała
kropeczka. Jako pierwszy „domek”, czyli ekran główny nr 1

Między ekranami głównymi przeskakujemy przesuwając palcem w prawo i w lewo. Jeśli
chcemy przejść od razu na ekran główny nr 1, to w pasku nawigacji musimy kliknąć na przycisk
środkowy czyli Powrót na ekran główny.
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Dodawanie ikon na ekran główny
Jeśli chcemy dodać na ekran główny jakąś ikonę otwierającą aplikację, która mamy
zainstalowaną na telefonie, to wyszukujemy ją wśród wszystkich ikon, a następnie
przytrzymujemy palcem przez 2 sekundy. Gdy pojawi się menu, wybieramy z niego Dodaj do
ekranu głównego. Tym sposobem nasza ikona znajduje się teraz oprócz spisu ikon, na jednym
z ekranów głównych.

Rys. 14. Komenda dodawania ikon do ekranu głównego
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Dodawanie widgetów
Widget [czyt: widżet] wg Wikipedii to mały program,
który uruchamia się na pulpicie użytkownika (w przypadku
smartfona na ekranie głównym), zazwyczaj łączący się z
internetem i prezentujący określone informacje.
Na ekranach głównych możemy mieć wiele
widgetów, które będą nam prezentować ważne dla nas
informacje lub za ich pomocą na skróty skorzystamy z
jakiejś części aplikacji.
Aby dodać widget, przytrzymujemy na ekranie
głównym jakąś wolną przestrzeń przez 2 sekundy. Pojawi
nam się widok jak obok.

przykładowy widget
z aplikacji Google

Rys. 15. Gdzie znaleźć widgety

Po wejściu do strefy widgetów, pojawi się
nam spis jakie widgety mamy do dyspozycji. Ich
liczba i rodzaj zależy od tego jakie mamy aplikacje
na telefonie. Widgety są częścią aplikacji
zainstalowanych na telefonie.

Ilość ekranów z widgetami symbolizują
kropeczki w dole ekranu.

Rys. 16. Widgety – zaznaczona ilość ekranów z
widgetami
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Gdy wybierzemy intersujący nas widget, może się okazać że dana aplikacja proponuje
nam kilka rodzajów.
Na przykład aplikacja Pogoda oferuje 3 różne widgety. Od nas zależy, który
wybierzemy. W górnej części widać ile miejsca zajmie widget na ekranie głównym.

Rys. 17. Trzy różne wersje widgetu z aplikacji Pogoda.

Gdy zdecydujemy się na wybrany widget, przytrzymujemy go palcem przez 2 sekundy
i zostaniemy przeniesieni na któryś z ekranów głównych. Gdy oderwiemy palec od ekranu,
nasz widget pojawi się na którymś ekranie głównym, o ile było dla niego miejsce. Możemy go
później przenieść na dowolny ekran główny.
Jeśli widget się nie pojawił na żadnym ekranie głównym, to prawdopodobnie nie
zmieścił się na nim. Czynność należy przeprowadzić od nowa, zaczynając od ekranu głównego,
na którym jest sporo wolnego miejsca. Czasami po ustawieniu widgetu na ekranie głównym ,
trzeba go jeszcze skonfigurować, np.: w przypadku widgetu z aplikacji Pogoda podać
lokalizację.
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Sklep Play – sklep z aplikacjami
Sklep Play to internetowy sklep Google z aplikacjami, grami, muzyką,
książkami, magazynami, filmami i programami TV. Treści ze sklepu są
przeznaczone do korzystania za pomocą urządzeń działających pod kontrolą
systemu operacyjnego Android.
Aby korzystać ze Sklepu Play musimy posiadać konto Google i być do niego
zalogowanym.
Większość aplikacji w Sklepie Play jest
bezpłatna, ale można również w Sklepie kupić aplikacje
czy audiobooki. Wtedy będziemy musieli wybrać
sposób płatności. Jeśli jesteśmy tylko zainteresowani
bezpłatną zwartością Sklepu, będziemy pomijać etap
płatności.

Rys. 18. Wnętrze aplikacji Sklep Play
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Sklep Play – instalacja aplikacji
Będą w Sklepie Play wybieramy interesującą nas aplikację, wpisując ją w polu Szukaj
aplikacji, lub wybieramy ją z Top 10, Kategorii lub Dla Ciebie.

Rys. 19. Wyszukiwanie aplikacji i opis wybranej aplikacji

Po kliknięciu w przycisk Zainstaluj, rozpoczyna się proces pobierania, a następnie
instalacji aplikacji.

Rys 20. Proces pobierania i instalacji aplikacji ze Sklepu Play.
Gdy aplikacja się zainstaluje, możemy ja otworzyć i z niej korzystać. Wybieramy
przycisk Otwórz. Wśród wszystkich aplikacji powinna się pojawić ikona aplikacji. Aplikacje
możemy otwierać poprzez Sklep, ale zwykle robi się to ze spisu wszystkich aplikacji.

19

Odinstalowanie aplikacji
Odinstalowanie aplikacji z urządzenia jest dużo prostsze niż instalacja. Szukamy ikony
aplikacji, którą chcemy odinstalować. Przytrzymujemy palcem tej ikony przez ok. 2 sekundy.
Powinno się pojawić menu, z którego możemy wybrać komendę Odinstaluj.

Rys. 21. Odinstalowanie aplikacji ze spisu aplikacji

Jeżeli znajdziemy ikonę aplikacji na którymś z ekranów głównych i przytrzymamy 2
sekundy taką ikonę, to również pojawi się komenda Odinstaluj.
Znajdziemy tu również komendę Usuń, ale ta komenda nie spowoduje odinstalowania
aplikacji, a jedynie usunięcie ikony z ekranu głównego.

Rys. 22. Odinstalowanie i usuwanie ikony z ekranu głównego.
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Ciekawe aplikacje ze Sklepu Play
Każdy telefon to inne aplikacje wewnątrz. Wszystko zależy od naszych preferencji.
Aplikacje pobieramy ze Sklepu Play.
Serwisy społecznościowe
Facebook - Serwis społecznościowy do kontaktu z ludźmi z całego
świata, najpopularniejszy serwis.

Instagram - Serwis społecznościowy do dzielenia się informacjami za
pomocą zdjęć.

Twitter - Najważniejsze wiadomości, wydarzenia ze świata sportu i
polityki oraz codzienne newsy i ciekawostki.

Komunikatory
Messenger – najpopularniejszy z komunikatorów, połączony z
Facebookiem

Whatsapp – działa tylko na telefonach, a nie na komputerze

Skype najstarszy z komunikatorów

Viber Messenger - komunikator
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Signal – komunikator

Google Duo – aplikacja do prowadzenia rozmów wideo

Zoom - aplikacja do prowadzenia rozmów wideo

Informacje i wiadomości, gazety, telewizja
Google Wiadomości – kiosk z różnymi gazetami

Gazeta.pl

Onet.pl

Polsat News - serwis informacyjny kanału telewizyjnego Polsat News

TVN24 – serwis informacyjny kanału telewizyjnego TVN24
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Interia.pl

Aplikacje do obsługi poczty
Poczta Wirtualna Polska – jeden z najstarszych serwisów pocztowych

Poczta Onet

Poczta o2 lub tlen

Gmail – poczta firmy Google

Outlook – poczta firmy Microsoft

Zdrowie
DOZ – portal sieci aptek Dbam O Zdrowie, możliwość zamawiania leków
z odbiorem w aptece, ulotki od leków

Kto ma lek – informacje w jakiej aptece znajdziemy lek
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Przypomnienie o lakach

Znany lekarz -umawianie wizyt w prywatnych lecznicach i gabinetach,
opinie o lekarzach

Przypomnienie wypij wodę – aplikacja policzy ilość wypitych płynów,
kontrola wagi

Ciśnienie krwi - aplikacja pomaga w kontrolowaniu ciśnienia krwi i
poprawia metody radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym, ale nie
mierzy ciśnienie krwi.
Zdrowe zakupy – skanowanie produktów, by poznać ich skład

Betes - Dziennik Cukrzycy - idealna aplikacja dla osób chorujących na
cukrzycę typu pierwszego. Użytkownicy mogą dodawać do dziennika
wpisy z informacją o poziomie cukru, zjedzonym posiłku, podanej
insulinie oraz wysiłku fizycznym.
Migraine Buddy - aplikacja wspierająca osoby cierpiące na migrenę,
zarówno w opinii pacjentów, jak i lekarzy; zaawansowane opcje
generowania raportów i eksportu danych!
Planowanie podróży
e-podróżnik – znalezienie najdogodniejszego dojazdu komunikacja
zbiorową
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Jak dojadę – dojechanie na miejsce komunikacją miejską wg trasy lub
rozkładu linii w wybranych miastach

Flixbus – rozkład rejsów i zakup biletów u przewoźnika Flixbus

Koleo – niezależna od PKP aplikacja, dzięki której masz zawsze najlepszą,
najpełniejszą i najaktualniejszą informację o kursowaniu pociągów w
Polsce

mobileMPK - to rozkład jazdy komunikacji miejskiej dla największych
miast Polski (ponad 50 miast), w tybie offline i online

Yanisik - to nawigacja z bezkonkurencyjnym system ostrzegania o
kontrolach prędkości, fotoradarach, wypadkach, a nawet
nieoznakowanych radiowozach.
Google Mapy – nie tylko nawigacja, ale baza informacji o firmach,
ciekawych miejscach, połączeniach komunikacji publicznej, dostępna
dla większości miejsc na świecie.

Aplikacje rządowe
Moje IKP – aplikacja, w której sprawdzisz swoje recepty, skierowania i
certyfikat Covid

mObywatel – dla osób posiadających profil zaufany, a aplikacji możemy
mieć wszystkie nasze dokumenty w formie wirtualnej.

Przydatne w życiu codziennym
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Lupa – powiększanie treści przy użyciu aparatu

Inpost mobile – otwieranie paczkomatów bez dotykania, śledzenie
przesyłek firmy Inpost

Program TV Telemagazyn – programy TV równych stacji

Army Knife for Android – wiele przydatnych narzędzi w domu i w
terenie: poziomica, lupa, latarka, linijka, lusterko.

Polecamy też aplikacje sklepowe (Lidl Plus, Payback, Auchan- Skarbonka, Mój
Carrefour, Rossmann itd.), platformy zakupowe (OLX, Allegro.pl), aplikacje naszego operatora
komórkowego (Play24, Mój Orange, Mój T-Mobile), ) oraz aplikacje bankowe.
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Podłączanie telefonu do komputera, by przenieść dane na komputer
Nasz smartfon ma wbudowaną pamięć. Korzystając z dołączonego do telefonu
przewodu USB, możemy kopiować dane z telefonu na komputer i odwrotnie.
Ta umiejętność może się przydać, gdy robimy dużo zdjęć, przechowujemy na telefonie
muzykę i filmy, pamięć naszego urządzenia może się szybko zapełnić. Co jakiś czas będziemy
zmuszeni poza kasowaniem plików do przeniesienia ich na komputer. Takie działanie też się
przyda, gdy będziemy wymieniać telefon na nowy.
Po podłączeniu telefonu do komputera może pojawić się na ekranie komunikat:

Wybieramy komendę Zezwalaj i
już nasze urządzenie będzie widoczne na
ekranie komputera.
Jeśli na ekranie telefonu nie
pojawia się powyższy komunikat to
postępujemy w poniższy sposób.

Rys. 22. Komunikat na ekranie smartfona po
podłączaniu do komputera

Przesuwamy palcem po ekranie z góry do dołu, przesuwając w dół Pasek szybkich
ustawień i powiadomień

Tam
znajdujemy
powiadomienie wysyłane przez
System Android. Naciskamy na
nie, a następnie po jego
rozwinięciu klikamy w nie
jeszcze raz.

Rys. 23. Pasek szybkich ustawień i powiadomień przesuwamy w dół
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Rys. 24. Powiadomienia wysyłane przez system Android po podłączeniu do komputera,
klikamy w nie dwukrotnie.

Na ekranie pojawią się dostępne opcje
połączenia telefonu z komputerem. Zwykle
standardowo ustawiona jest opcja Tylko ładowanie
telefonu. Jeśli tak jest to nie uda nam się zobaczyć
zawartości telefonu na komputerze. Musimy
przestawić się na opcję Przesyłanie plików

Rys. 25. Opcje ustawień USB z
wybraną właściwą opcją
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Teraz po wejściu do folderu Ten komputer na Pulpicie naszego komputera, do którego
nadal podłączony jest przewodem USD nasz telefon, wśród urządzeń i dysków, na pierwszym
miejscu powinno nam się pojawić nasze urządzenie.

Rys. 26. Widok wnętrza ikony Ten komputer z pokazanymi Urządzeniami i dyskami, z
zaznaczeniem naszego urządzenia gotowego do przenoszenia plików.

Po jego otwarciu pojawi się zawartość naszego urządzenia, ukazując np.: że mamy
pamięć wewnętrzną (Phone) i kartę pamięci (Card).

Rys. 27. Pamięci telefonu (widok z pozycji komputera)
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Koniec
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