
1 

 

APLIKACJA PRZYJAZNY EKRAN 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Aby pobrać aplikację lub dowiedzieć się więcej zapraszamy 
na stronę www.maxcom.pl/przyjazny-ekran  

 

 

EKRAN STARTOWY 

 

http://www.maxcom.pl/przyjazny-ekran
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Telefon 
Przycisk ten pozwala na wejście w opcje wykonywana 
połączeń w Przyjaznym Ekranie. W przypadku pojawienia się 
nieodebranego połączenia, ikona miga. 

Aparat 
Przycisk uruchamia domyślny aparat fotograficzny. Opcja to 
może być zmieniona w ustawieniach Ekranu startowego w 
Preferencjach. 

SOS 
Przycisk pozwala na przejście do ekranu SOS. Żeby korzystać 
z funkcji SOS konieczna jest konfiguracja numeru do 
połączeń SOS oraz do wiadomości SOS w Preferencjach. 

Data i godzina 
Pozycja ta wyświetla aktualny czas i datę. W tym miejscu 
może również wyświetlać się powiększona ikona baterii oraz 
sygnał sieci komórkowej. Żeby wyświetlać te ikony, 
konieczna jest ich aktywacja w Wygląd/Preferencje. 

Po dotknięciu zegara, otwiera się okno, w którym wyświetla 
się także funkcja budzika, który można nastawić. Można 
zmienić aplikację budzika w ustawieniach Ekranu 
startowego w Preferencjach. 
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Jeśli budzik jest włączony, ikona budzika wyświetla się na 
ekranie obok zegara. 

Wiadomości 
Przycisk ten pozwala na wejście w Wiadomości Przyjaznego 
Ekranu. Ikona migocze, gdy w telefonie pojawia się nowa 
wiadomość. 

Galeria 
Pozycja ta uruchamia domyślną aplikację Albumy. Można 
zmienić tę opcję w ustawieniach Ekranu startowego w 
Preferencjach. 

Aplikacje 
Pozycja ta pozwala przejrzeć listę wszystkich aplikacji 
zainstalowanych na telefonie. 

Przycisk MenuPołożenie przycisku MENU/OPCJE zależy od 
używanego modelu telefonu. Najcześniej znajduje się na 
dole telefonu po lewej lub po prawe stronie przycisku 
HOME.    

 Skonfiguruj przyciski 
Pozycja ta umożliwia szybką zmianę funkcji poszczególnych 
przycisków. Więcej opcji personalizacji przycisków jest 
dostępnych w Preferencjach. 

PRZYCISK MENU 
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Preferencje 
W oknie dialogowym 
Preferencje można 
skonfigurować opcje 
Przyjaznego Ekranu. Żeby 
wejść w to okno, należy 
dotknąć przycisk Menu w 
urządzeniu na ekranie 
startowym Przyjaznego 
Ekran. W zależności od 
modelu telefonu przycisk 
ten znajduje się po prawej 
lub po lewej stronie pod 
ekranem. Pojawi się 
wówczas okno dialogowe menu. 

Niektóre modele telefonu nie mają przycisku menu. W 
takim przypadku należy dotknąć trzy kropki (⋮) położone 
obok zegara na górnym pasku ekranu startowego. 

Może się również zdarzyć, że Preferencje będą chronione 
hasłem, żeby uniemożliwić wprowadzanie jakichkolwiek 
zmian w ustawieniach Przyjaznego Ekranu. Można ustawić 
ochronę przy zastosowaniu hasła w Preferencjach. 

Ustawienia systemu 
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Pozycja ta pozwala przejrzeć domyślne ustawienia 
systemowe urządzenia. Pozycja ta może również być 
chroniona hasłem lub całkowicie ukryta. Można to zrobić w 
Preferencjach. 

Orientacja pionowa/pozioma 
Zgodnie z domyślnymi ustawieniami Przyjazny Ekran NIE 
obraca się automatycznie zgodnie z orientacją telefonu. 
Można włączyć automatyczne obracanie się ekranu w opcji 
Wygląd w Preferencjach.  

 

Różny format ekranu 
Można wybrać inny format dla każdego ekranu: Preferencje 
– Dostosuj przyciski i ekrany. 
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Uwaga! Format 2x2 i 1x1 nie 
wyświetla paska stanu z 
przyciskiem menu. Jeśli nie ma 
dostępu do przycisku menu, 
wejście do Preferencji w zwykły 
sposób jest niemożliwe. Przy 
wyborze takiego formatu 
automatycznie tworzy się skrót 
do ustawień. Jednakże w 
przypadku dokonania zmiany, 
jedynym sposobem wejścia w 
Preferencje będzie 
przytrzymanie pierwszego (z 
lewej strony od góry) przycisku na ekranie startowym przez 
30 sekund. 
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2x4 (domyślny) 

4x4 

3x4 

1x1
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Telefon 

 

Moje kontakty 
Ta pozycja wyświetla listę 
wszystkich kontaktów na 
urządzeniu. 

Ulubione 
Pozycja ta wyświetla listę 
ulubionych kontaktów. Na 
ekranie szczegółów Kontaktu 
można dodać/usunąć 
gwiazdkę przy Kontakcie. 

Wybierz numer 
Pozycja ta otwiera klawiaturę numeryczną, dzięki której 
można wpisać numery telefonu, które nie są zapisane w 
urządzeniu. 

Dodaj kontakt 
Pozycja ta otwiera edytor Kontaktów, żeby wpisać nowy 
Kontakt. 

 

TELEFON 
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Ostatnie połączenia 
W tej części znajduje się lista wszystkich połączeń. Żeby 
wyświetlić ekran szczegółów Kontaktu dotknij dany Kontakt. 
Połączenia są oznaczone inną ikoną, zależnie od rodzaju 
połączenia: 

Połączenia odebrane   

Połączenia nieodebrane   

Połączenia wychodzące   

Moje Kontakty 

Wyszukiwanie 
Możesz dotknąć okna na górze ekranu i zacząć wpisywać 
imię. Jeśli dane takiej osoby są zapisane w Kontaktach, jej 
imię/nazwisko pojawi się poniżej. 

Kontakty 
Na tej liście pojawią się wszystkie Kontakty z co najmniej 
jednym numerem telefonu. Jeśli chcesz, aby na tej liście 
pojawiły się także Kontakty bez numerów telefonu, możesz 
włączyć taką opcję w Preferencjach. 

MOJE KONTAKTY 
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Żeby przejrzeć ekran 
szczegółów Kontaktu, dotknij 
Kontakt, którego szczegóły 
chcesz przejrzeć. 

Jeśli w systemowym edytorze 
Kontaktów ustawisz zdjęcie 
lub Twoje kontakty są 
zsynchronizowane z kontem 
Facebook, LinkedIn, Google+ 
lub jakąkolwiek aplikacją 
mediów społecznościowych, 
przy imieniu/nazwisku 
Kontaktu będzie wyświetlać 
się zdjęcie. 

Szczegóły Kontaktu 
Na ekranie szczegółów Kontaktu można przejrzeć dane 
Kontaktu. Każdy Kontakt może mieć wiele numerów 
telefonu, adresów e-mail i innych danych. 

Numer telefonu 
Dotknięcie numeru telefonu daje Użytkownikowi wybór 
pomiędzy wykonaniem połączenia a wysłaniem wiadomości 
SMS pod ten numer. 

Dodaj/usuń gwiazdkę 

SZCZEGÓŁY KONTAKTU 
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Możesz oznaczyć gwiazdką ulubiony kontakt. Jeśli Kontakt 
zostaje oznaczony jako ulubiony, można go szybciej znaleźć 
w Ulubione/Telefon. 

    

Edytuj 
Pozycja ta otworzy edytor Kontaktu, który umożliwi 
dokonywanie zmian w istniejących danych oraz 
wprowadzenie nowych danych. 
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Usuń 
Ze względów bezpieczeństwa, opcja usunięcia Kontaktu jest 
domyślnie nieaktywna. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, 
można ją włączyć w Telefon/Preferencje. 

Szczegóły połączenia 
 

    

Po dotknięciu dowolnego połączenia w historii połączeń 
pojawi się ekran szczegółów połączenia. Można tutaj 
przejrzeć pełną listę połączeń z przeglądanym numerem. 

SZCZEGÓŁY POŁACZENIA 
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Usuwanie pozycji z historii połączeń 
Ze względów bezpieczeństwa, opcja usuwania połączenia z 
historii połączeń jest domyślnie nieaktywna. Jeśli chcesz 
skorzystać z tej opcji, można ją włączyć w części 
Telefon/Preferencje. 

Edytor Kontaktu 

    

Podczas wpisywania nowego Kontaktu, można wybrać 
miejsce zapisania tego Kontaktu. Można wybrać książkę 

EDYTOR KONTAKTU 
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telefoniczną w telefonie albo konto Google. Zaleca się 
przechowywanie danych Kontaktu na koncie Google. 

Dodaj nazwę 
Wpisz pełne imię i nazwisko Kontaktu. 

Dodaj telefon 
Pozycja ta pozwoli na wpisanie numeru telefonu Kontaktu. 
Można wpisać więcej numerów telefonu. Po wpisaniu 
numeru, dotknij numer, żeby wprowadzać zmiany. W oknie 
tym możliwe jest także usunięcie numeru z Kontaktu. 

Ustaw jako ulubione/usuń z listy ulubionych 
Można oznaczyć ulubione Kontakty gwiazdką. 

Edytuj w aplikacji 
Pozycja ta pozwala edytować Kontakt w aplikacji 
systemowej. Pojawia się tutaj więcej opcji; można także 
dodać zdjęcie do Kontaktu. 

Usuń 
Pozycja ta pozwala usunąć Kontakt. Opcja ta może być 
dostępna lub niedostępna w zależności od wybranych 
preferencji.     
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Ustaw zdjęcie 
Pozwala zmienić lub usunąć zdjęcie Kontaktu. Pojawi się 
okno dialogowe. 

    

Usuń 
Usuń zdjęcie (opcja dostępna tylko wtedy, gdy Kontaktu jest 
opatrzony zdjęciem). 
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Galeria 
Otwiera systemową galerią zdjęć. Możesz wybrać zdjęcie z 
telefonu. Funkcja może być niedostępna w 
niestandardowych urządzeniach. 

Aparat fotograficzny 
Otwiera aparat fotograficzny. Można zrobić zdjęcie. Funkcja 
może być niedostępna na niestandardowych urządzeniach. 
Może być wymagana karta SD. 

Po wybraniu zdjęcia pojawia się okno dialogowe, w którym 
można przyciąć zdjęcie. Przeciągaj pomarańczowe strzałki, 
żeby wykadrować odpowiednio zdjęcie, które będzie 
zdjęciem kontaktowym. 

Żółta ikonka służy do obracania zdjęcia. Zielona ikona służy 
do zapisania zdjęcia, natomiast czerwona do anulowania 
czynności; dotknij czerwonej ikonki, żeby wrócić do 
poprzedniego menu. 

Wybierz numer    

Funkcja Wybierz numer jest łatwa w obsłudze. Dotykaj 
przyciski z cyframi, a będą się one pojawiać w oknie na górze 
ekranu. Pojedyncze dotknięcie okna na górze spowoduje 
usunięcie ostatniej wpisanej cyfry. Żeby wpisać znaki 
specjalne, użyj przycisku #*. 

WYBIERZ NUMER 
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Żeby zatelefonować, naciśnij przycisk z zielonym aparatem 
telefonicznym. Pojawi się okno dialogowe. 

Można deaktywować okno dialogowe w Preferencjach i 
umożliwić bezpośrednie wykonanie połączenia po 
dotknięciu przycisku z zieloną słuchawką. 

Połączenie 
Wybranie tej pozycji ustanawia połączenie. 
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Wiadomość SMS 
Wybranie tej pozycji otwiera edytor wiadomości SMS z 
wpisanym numerem telefonu odbiorcy. 

Dodaj kontakt 
Pozycja ta pozwala zapisać numer do nowego lub 
istniejącego kontaktu. 

Wiadomości 

    

  

WIADOMOŚCI 



19 

 

Napisz nową wiadomość (Napisz nowy) 
Pozycja wyświetli systemowy edytor wiadomości, w którym 
można wpisać wiadomość SMS. 

Jeśli nie odpowiada Ci taka opcja, można wyłączyć 
wewnętrzny edytor SMS w Wiadomości/Preferencje. 

Ostatnie wiadomości SMS: 
Pozycja wyświetla historię rozmów w wiadomościach. 
Dotknięcie dowolnej pozycji wyświetla historię rozmów. 

Wybierz kontakt 
Pozycja ta pozwala wybrać Kontakt z listy Moje Kontakty. 

Numer telefonu 
Jeśli chcesz wysłać SMS-a pod numer, który nie jest 
zapisany, tutaj możesz wpisać ten numer. 

Tekst wiadomości 
Wpisz tutaj tekst wiadomości 

Wyślij 
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Dotknij, aby wysłać wiadomość. 

    

W przypadku wybrania Kontaktu, który ma więcej niż jeden 
numer telefonu, możesz przejść do żądanego numeru 
dotykając odpowiedni przycisk. Potem można wybrać inny 
numer. 

Wiadomość nie może być dłuższa niż 160 zwykłych znaków 
lub 70 znaków diakrytycznych/specjalnych. Z chwilą 
zbliżania się do limitu, na przycisku Wyślij pojawi się licznik 
znaków. Kiedy wyczerpiesz limit dozwolonych znaków, 

EDYTOR WIADOMOŚCI 
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można kontynuować pisanie wiadomości – wiadomość 
zostanie podzielona na dwie lub więcej, a ich liczba zostanie 
pokazana na przycisku Wyślij. 

Historia konwersacji 
Wiadomości SMS są 
posortowane według 
rozmów z pojedynczym 
rozmówcą. Wiadomości 
są oznaczone różnymi 
kolorami – wiadomości 
wychodzące oznaczone są 
zieloną ramką, 
przychodzące żółtą. Status 
wiadomości wychodzącej 
jest oznaczony ikoną w 
lewym górnym rogu: 

 

Wiadomość odebrana   

Wiadomość wysłana, raportowana jako dostarczona  
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Niedostępna informacja dotycząca dostarczenia.   

Można szybko odpowiedzieć nadawcy wiadomości poprzez 
dotknięcie przycisku Odpowiedz – pojawi się edytor 
wiadomości SMS z wpisanym numerem telefonu do 
nadawcy. 

Jeśli dotkniesz imienia Kontaktu na górze ekranu, wyświetli 
się ekran szczegółów Kontaktu, co umożliwia szybkie 
nawiązanie połączenia z Kontaktem lub dokonanie zmian. 

Kiedy dotkniesz dowolnej wiadomości, wyświetli się ekran 
szczegółów wiadomości. 
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Szczegóły wiadomości 
Ekran szczegółów wiadomości 
pozwala na interakcję z 
wiadomością oraz Kontaktem. 
Kiedy dotkniesz nazwy 
Kontaktu na górze ekranu, 
wyświetli się ekran 
szczegółów Kontaktu, co 
umożliwia szybkie nawiązanie 
połączenia z Kontaktem lub 
dokonanie zmian. 
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Zadzwoń teraz 
Pozycja pozwala na nawiązanie połączenia z numerem, spod 
którego nadeszła wiadomość. 

Odpowiedz 
Pozycja otwiera edytor wiadomości SMS z wpisanym 
numerem Kontaktu. 

Prześlij dalej 
Pozycja otwiera edytor wiadomości SMS bez danych 
Kontaktu, lecz z przekopiowaną treścią wiadomości SMS do 
edytora. 

Wyślij ponownie 
Podobnie jak w opcji Prześlij dalej, z tym że wpisany jest 
numer telefonu odbiorcy. Opcja przydaje się, gdy nie udało 
się wysłać wiadomości. 

Usuń 
Ze względów bezpieczeństwa, opcja usunięcia wiadomości 
jest domyślnie nieaktywna. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, 
można ją włączyć w Wiadomości/Preferencje. 
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Ekran SOS pozwala na 
automatyczne wybieranie 
numeru właściwego dla 
Twojego położenia 
(geolokalizacja) i 
telefonowanie pod 
zaprogramowany numer w 
trybie głośnomówiącym. 

Żeby uniknąć przypadkowej 
aktywacji tej opcji, można 
wybrać czas oczekiwania 
przez wykonaniem 
połączenia lub wysłaniem 
SMS-a pod numer alarmowy. 

Konfiguracji SOS należy dokonać w Preferencjach. Przed 
skorzystaniem z tej opcji, należy włączyć opcję SOS i 
skonfigurować numery alarmowe do połączenia głosowego i 
wysłania wiadomości SMS. Bez takiej konfiguracji opcja SOS 
nie zadziała. 

Ważne! Ze względu na ograniczenia systemu Android, nie 
można wybrać popularnych numerów alarmowych (911, 
112, itp.) jako numerów SOS. 

SOS 
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Lista aplikacji 

Z tego ekranu można 
uruchomić wszystkie aplikacje 
zainstalowane na urządzeniu. 
Uporządkowane są w 
porządku alfabetycznym. 

Można ukryć niechciane 
aplikacje z Listy aplikacji w 
Aplikacje/Preferencje. 

Wyszukiwanie 
Możesz dotknąć okno na górze 
ekranu i zacząć wpisywać 
nazwę aplikacji, której szukasz; 
szukana aplikacja wyświetli się 

poniżej. Opcja ta może być wyłączona w Preferencjach. 

Ostatnio używane 
Pozycja ta prezentuje stale aktualizowaną krótką listę 
ostatnio używanych aplikacji. Możesz zmienić liczbę 
pojawiających się tutaj pozycji w Aplikacjach/Preferencjach. 

 

 

LISTA APLIKACJI 
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 Wszystkie przyciski można spersonalizować w 
Preferencjach. Można również dodać nieograniczoną liczbę 
ekranów. 

Żeby uzyskać dostęp do ekranu z innego ekranu, należy 
połączyć jeden z przycisków ekranu jako skrót z innym 
ekranem. W ten sposób można tworzyć nielinearną 
strukturę ekranów, analogiczną do sieci folderów w 
komputerze. Pozwala to na tworzenie w pełni 

DOSTOSUJ PRZYCISKI I EKRANY 
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zindywidualizowanych UI dostosowanych do Twoich 
potrzeb. 

Żeby zmodyfikować dowolny ekran, wybierz ten ekran z listy 
ekranów. 

Skonfiguruj przyciski 
Pozycja pozwala spersonalizować przyciski na wybranym 
ekranie. 

Ustaw nazwę 
Pozycja pozwala zmienić nazwę ekranu. 

Ustaw ikonę 
Pozycja ta pozwala na zmianę ikony danego ekranu. Ikona ta 
pojawia się na przyciskach prowadzących do danego ekranu. 

Ustaw/usuń tło 
Pozycja ta pozwala na wybranie tła z galerii zdjęć. 
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PRZYKŁAD HIERARCHI EKRANÓW 
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Personalizacja przycisków 

    

Usuń 
Usuwa wybrany przycisk. Na ekranie głównym powraca do 
funkcji domyślnej przycisku. 

Odwróć 
(tylko na ekranie startowym). Przywraca oryginalną funkcję 
przycisku – Telefon, Wiadomości, itd. 
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Zmień ikonę 
Pozycja pozwala zmienić ikonę wybranego przycisku. 
Możesz wybrać z wbudowanych ikon, zainstalowanych 
pakietów ikon lub motywów. Możesz pobrać dodatkowe 
pakiety ikon online albo wybrać z pakietów ikon z innych 
programów startowych (Nova, Apex, itp.). 

Ustaw etykietę tekstową 
Możesz ustawić etykietę 
tekstową, która będzie się 
wyświetlać w dolnej części 
przycisku. Używana jest tutaj 
duża czcionka, dlatego zaleca 
się stosowanie tylko krótkich 
słów. 

W części Preferencje/Opcje 
ekranów można zmienić kolor 
etykiet. 
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Aplikacja 
Pozycja ta tworzy skrót do wybranej aplikacji w Twoim 
urządzeniu. Wewnętrzna ikona aplikacji będzie użyta jako 
ikona przycisku. Można to zmienić w opcji Zmień ikonę. 

Szczegóły Kontaktu 
Ta pozycja otwiera ekran szczegółów Kontaktu dla 
wybranego Kontaktu w telefonie po naciśnięciu wybranego 
przycisku. Zdjęcie Kontaktu będzie użyte jako ikona 
przycisku. 

Bezpośrednie połączenie/SMS 
Ta pozycja pozwala na bezpośrednie wykonanie połączenia 
lub wysłanie wiadomości SMS do wybranego numeru 
jednego z Twoich Kontaktów po naciśnięciu wybranego 
przycisku. Zdjęcie Kontaktu będzie użyte jako ikona 
przycisku. 

Przejdź do ekranu 
Ta pozycja tworzy skrót to innego spersonalizowanego 
ekranu. Można wybrać spośród istniejących ekranów lub 
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stworzyć nowy ekran. Ikona ekranu będzie używana jako 
ikona przycisku. Można to zmienić w opcji Zmień ikonę lub 
przez zmianę ikony ekranu w ustawieniach. 

Przełącznik Wi-Fi 
Pozycja ta tworzy aktywny widżet do włączania/wyłączania 
Wi-Fi na urządzeniu. Przycisk zmienia kolor ikony: zielony 
oznacza, że Wi-Fi jest włączone, czerwony, że wyłączone. 

Przełącznik Bluetooth 
Pozycja ta tworzy aktywny widżet do włączania/wyłączania 
Bluetootha na urządzeniu. Przycisk zmienia kolor ikony: 
zielony oznacza, że Bluetooth jest włączone, czerwony, że 
wyłączone. 

Tryb samolotowy gdzie to jest na ekranie? 
Pozycja ta tworzy aktywny widżet do włączania/wyłączania 
trybu samolotowego (wszystkie funkcje radiowe urządzenia 
są wyłączone) na urządzeniu. Przycisk zmienia kolor ikony: 
zielony oznacza, że tryb samolotowy jest włączony, 
czerwony, że wyłączony. 

Uwaga: tryb samolotowy nie jest dostępny w urządzeniach 
Android 4.3 i nowszych. 
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Aplikacje 
Pozycja ta tworzy skrót do Listy Aplikacji. 

SOS 
Pozycja ta tworzy skrót do ekranu SOS. 

Zewnętrzny skrót 
Pozycja ta tworzy skrót do specjalnych funkcji 
zainstalowanych aplikacji (zakładki, włączniki, itp.) 

Zewnętrzny Widżet 
Pozycja pozwala wprowadzić systemowy widżet na przycisk. 
Nie wszystkie widżety się do tego nadają. 

Uwaga: jeśli wybierzesz spersonalizowaną ikonę dla 
przycisku, zostanie ona zastąpiona przez widżet i tym 
samym nie będzie widoczna. 
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 Podczas dodawania nowego ekranu, istnieje opcja 
automatycznego połączenia ekranu z ostatnim przyciskiem 
poprzedniego ekranu. W ten sposób możliwe jest szybkie 
tworzenie wielu ekranów. Nowy ekran będzie połączony z 
dolną częścią przycisku poprzedniego ekranu. Jeśli do tego 
przycisku jest już przypisana jakaś funkcja, zostanie 
automatycznie przesunięta na dolny prawy przycisk nowo 
powstałego ekranu. 

DODANIE NOWEGO EKRANU 
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Uwaga: jeśli zdecydujesz nie tworzyć takiego 
automatycznego połączenia, konieczne będzie połączenie 
każdego przycisku istniejącego ekranu jako skrótu do 
nowego ekranu. W innym przypadku wejście na nowo 
powstały ekran nie będzie możliwe. 

Można również włączyć opcję przesuwania palcem w 
Preferencjach. Gdy opcja jest aktywna, nie jest konieczne 
łączenie ekranów przyciskami, ponieważ ekrany będą 
dostępne na skutek przesuwania palcem w prawo lub w 
lewo na ekranie startowym. Uwaga: opcja ta jest 
pamięciożerna i może powodować problemy w starszych 
urządzeniach. 
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Przykładowy nowy ekran 

    

Podczas tworzenia nowego ekranu, Użytkownik wybrał 
opcję automatycznego połączenia drugiego ekranu z 
ostatnim przyciskiem poprzedniego ekranu. Jako że był tylko 
jeden ekran (startowy), przycisk w dolnym prawym rogu na 
ekranie, który reprezentował Listę aplikacji, został 
zastąpiony skrótem do nowo powstałego ekranu. Ikona ta 
może być zmieniona na coś innego w konfiguracjach 
drugiego ekranu. 
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W drugim ekranie znajdują się puste przyciski, które czekają 
na personalizację. W dolnym prawym rogu znajduje się Lista 
aplikacji, która została tam automatycznie przesunięta z 
ekranu startowego. 

Preferencje 

Uruchom kreatora instalacji 
Pozycja uruchamia kreatora instalacji, która pozwala na 
ustawienie podstawowych opcji Przyjaznego Ekranu. 

Wybierz język 
Pozycja pozwala wybrać język używany w Przyjaznym 
Ekranie. Urządzenie może nie obsługiwać niektórych 
specjalnych znaków lub niestandardowych języków. Żeby 
dowiedzieć się, jakie języki są obsługiwane, sięgnij po 
dokumentację telefonu lub tableta. 

Wygląd >> 
Pozycja ta pozwala na konfigurację wyglądu i funkcji 
Przyjaznego Ekranu. 

Dostępność >> 
Pozycja ta pozwala na ustawienie opcji związanych z 
dostępnością. 

PREFERENCJE 
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Menu preferencji>> 
Pozycja ta pozwala na ustawienie opcji menu preferencji. 

Dostosuj przyciski i ekrany 
Pozycja ta pozwala dodawać, modyfikować i usuwać ekrany 
oraz przyciski na Przyjaznym Ekranie. Szczegółowe 
informacje znajdziesz w części Dostosuj przyciski i ekrany 
niniejszej instrukcji. 

Opcje ekranów >> 
Opcja ta pozwala na konfigurację ustawień związanych z 
wieloma ekranami z przyciskami. 

Telefon>> 
Pozycja ta pozwala na konfigurację opcji związanych z 
wykonywaniem/odbieraniem połączeń na Przyjaznym 
Ekranie. 

Wiadomości >> 
Pozycja ta pozwala na konfigurację opcji związanych z 
wiadomościami na Przyjaznym Ekranie. 

SOS >> 
Pozycja ta pozwala na konfigurację opcji związanych z SOS 
na Przyjaznym Ekranie. 
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Aplikacje >> 
Pozycja ta pozwala na konfigurację opcji związanych z Listą 
aplikacji na Przyjaznym Ekranie. 

Poprawki zgodności >> 
Jeśli Twoje urządzenie ma jakieś problemy, spróbuj naprawić 
je tutaj. 

Pozycja ta pozwala na rozwiązywanie problemów 
związanych z niekompatybilnością niektórych urządzeń. 

Usuń Przyjazny Ekran z pozycji domyślnego programu 
startującego (Wyczyść Friendly Screen jak domyślny 
launcher) 
Po następnym naciśnięciu przycisku Home możesz wybrać 
inny domyślny launcher 

Pozycja ta pozwala szybko wyrejestrować Przyjazny Ekran z 
pozycji domyślnego programu startującego. Po wybraniu tej 
opcji i naciśnięciu przycisku Ekran startowy na urządzeniu 
wyświetli się lista z wszystkimi programami startowymi 
zainstalowanymi na urządzeniu, co umożliwi wybór innego 
programu. 
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Sprawdź aktualizacje 
Pozycja ta przedstawia Przyjazny Ekran w sklepie Google 
Play (lub w innym sklepie z aplikacjami, w którym został 
nabyty Przyjazny Ekran) w celu sprawdzenia nowych 
aktualizacji. Żeby skorzystać z tej funkcji konieczne jest 
połączenie z Internetem. 

 

Wybierz motyw 
Jasny (wartość domyślna), ciemny, niebieski, pobierz więcej 

Pozycja pozwala na wybranie innego koloru motywu. Można 
wybrać spośród trzech podstawowych wbudowanych 
motywów albo pobrać więcej motywów z Internetu. Żeby 
skorzystać z tej funkcji konieczne jest połączenie z 
Internetem. 

Rozmiar tekstu 
Domyślny, większy, największy 

Można wybrać spośród trzech różnych rozmiarów tekstu. 
Przy wyborze większej czcionki może się zdarzyć, że tekst nie 
zmieści się na ekranie. Żeby przeczytać cały tekst, trzeba 
przesuwać palcem po ekranie. 

 

WYGLĄD 
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Wybierz orientację ekranu 
Automatyczne (domyślne), pozioma, pionowa 

Pozycja pozwala wymusić orientację programu startowego 
tak, żeby automatycznie się nie obracał przy zmianie pozycji 
telefonu. Opcja przydaje się przy utrzymywaniu stałości 
inferfejsa. 

Zastosuj wybrany rozmiar teksu dla preferencji 
Pokazuje preferencje w wybranym rozmiarze tekstu 

Opcja ta przydaje się, gdy został wybrany największy rozmiar 
tekstu, ale mniejszy rozmiar jest potrzebny w Preferencjach. 

Pełen ekran 
Ukryj pasek powiadomień systemu Android w górnej części 
ekranu 

Opcja przydaje się, żeby uniknąć przypadkowego 
przesunięcia paska stanu na górze ekranu. Z tego powodu, 
że opcja ta ukrywa ikonę baterii i sygnału, dobrze jest 
używać tę opcję razem z opcjami poniżej. Uwaga: tryb 
pełnego ekranu dotyczy tylko Przyjaznego Ekranu – 
włączenie tej opcji w innych aplikacjach nie otworzy pełnego 
ekranu. Jeśli jesteś w posiadaniu urządzenia bez fizycznych 
przycisków i modelu z systemem Android 3.2 lub wyżej, 



43 

 

nawet włączenie tej opcji nie spowoduje, że zniknie czarny 
pasek na dole ekranu z przyciskami. 

Pokaż duży wskaźnik sygnału 
Przydaje się podczas używania opcji pełnego ekranu. Nie 
działa na większości telefonów Samsung. 

Pokaz duży wskaźnik baterii 
Przydaje się podczas używania opcji pełnego ekranu. 

Rozmiar bezpiecznych granic 
Rozwiązuje problem przypadkowych dotknięć przy 
krawędziach ekranu 

Opcja pozwala dodać czarne paski z boku ekranu, co 
spowoduje zwężenie interfejsa Przyjaznego Ekranu. Opcja 
przydaje się w urządzeniach z dużym ekranem i z wąskimi 
krawędziami wkoło ekranu. W takim przypadku Użytkownik 
może mieć trudności w trzymaniu urządzenia i przydaje się 
więcej miejsca dla palców. 

 

Włącz wibrację przy dotyku 
Włącz wibrację podczas dotykania przycisków menu 

DOSTĘPNOŚĆ 
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Opcja przydatna podczas używania interfejsa Przyjaznego 
Ekranu z tego powodu, że zwiększa wyczuwalność każdego 
dotyku ekranu przez wibrację. 

Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu 
Czytaj nazwę po długim przyciśnięciu (Funkcja TalkBack musi 
być zainstalowana) 

Kiedy funkcja jest włączona, można przycisnąć i przytrzymać 
dowolny przycisk interfejsa i telefon odczyta opcję i jej opis. 
Opcja ta pozwala niewidomym lub starszym osobom bez 
korzystania z opcji ‘Dotykaj, by poznać’ korzystać z całego 
interfejsa ekranu dotykowego. Przydaje się także przy 
odczytywaniu wiadomości SMS podczas prowadzenia 
samochodu. Można również skorzystać z tej opcji, kiedy nie 
pamięta się znaczenia każdej ikony na ekranach Przyjaznego 
Ekranu. 

Okienko dialogowe po długim przyciśnięciu 
Pokaż opis po długim przyciśnięciu 

Kiedy funkcja jest włączona, można przycisnąć i przytrzymać 
dowolny przycisk interfejsa, żeby ukazało się okienko 
dialogowe z opisem opcji. Przydatne, kiedy nie pamięta się 
znaczenia każdej ikony na ekranach Przyjaznego Ekranu. 
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Talkback: nie czytaj nazwy programu startowego (nie 
czytaj nazwy launchera) 
Przyspiesz czytanie nazwy każdego ekranu(przyspiesz 
czytanie tytułu każdego ekranu) 

Kiedy opcja TalkBack jest włączona, system Android będzie 
czytał ukryte nazwy każdego ekranu, na który się wchodzi. 
Zgodnie z ustawieniami domyślnymi każdy ekran ma swoją 
nazwę wraz z nazwą Przyjaznego Ekranu tak, żeby 
uniemożliwić osobie niewidomej zagubienie się i żeby taka 
osoba zawsze wiedziała, że ciągle znajduje się w programie 
startowym, a nie gdzie indziej. Jeśli włączysz tę funkcję, tylko 
sama nazwa ekranu będzie wypowiadana, bez nazwy 
Przyjaznego Ekranu. 

 

Przyciski edycji w menu 
Dodaj szybki dostęp do edytora ekranu w menu 

Kiedy funkcja jest włączona, można szybko edytować 
funkcje przycisków na bieżącym ekranie. 

Ustawienia systemowe w menu 
Dodaj szybki dostęp do ustawień systemowych w menu 

MENUI PREFERENCJI 
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Kiedy funkcja jest włączona, można się szybko dostać do 
ustawień systemowych z menu Preferencje. Kiedy 
wyłączona, wyświetli się tylko opcja Preferencje. 

Chroń menu 
Chroń menu preferencji w celu uniknięcia niepożądanych 
zmian. 

Kiedy funkcja jest włączona, a Użytkownik chce wejść do 
Preferencji, konieczne jest podanie hasła. Można ustawić 
hasło w opcji poniżej. 

Chroń ustawienia systemowe (Zabezpiecz) 
Zabezpiecz ustawienia systemowe w celu uniknięcia 
niepożądanych zmian. 

Kiedy funkcja jest włączona, a Użytkownik chce wejść do 
ustawień systemowych, konieczne jest podanie hasła. 
Można ustawić hasło w opcji poniżej. 

Hasło 
Pozycja pozwala ustanowić hasło. Pozycja ta może być 
pusta, co oznacza, że telefon będzie nadal prosił o podanie 
hasła, ale wystarczy wtedy dotknąć przycisku OK bez 
wpisywania czegokolwiek. Uwaga: jeśli włączysz funkcję: 
Chroń menu i zapomnisz hasło, nie ma sposobu, żeby to 
usunąć. W takim przypadku należy ponownie instalować PE 
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lub usunąć wszystkie ustawienia w Aplikacje/Preferencje 
systemowe. 

 

Przesuń palcem, aby nawigować pomiędzy ekranami 
Uwaga – pamięciożerne! Gdy opcja jest aktywna, przyciski 
nie są dostępne na klawiaturze 

Pozycja pozwala na włączenie alternatywnej nawigacji 
pomiędzy ekranami znanej jako przesuwanie palcem. Kiedy 
funkcja jest włączona, nie trzeba przypisywać czynności “Idź 
do ekranu” poszczególnym przyciskom. 
Kiedy funkcja jest włączona, w preferencjach każdego 
ekranu pojawia się nowa pozycja ‘Usuń z przesunięcia 
palcem w pozycji…’, co pozwala na wykluczenie tego ekranu 
z przesuwania: 

 

W ten sposób tworzysz ekrany związane z funkcją, które 
mogą pełnić rolę pod-menu i nie są należą do zestawu 
ekranów, w którym działa przesuwanie. 

OPCJE EKRANÓW 
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Po wykluczenie ekranu, można ekran ponownie dodać do 
zestawu ekranów, w którym działa przesuwanie poprzez 
wybranie pozycji “Dodaj do przesuwania”: 

 

 

Uwaga: przesuwanie jest naprawdę pamięciożerne i 
powodują wzrost wymagań z każdym użytym ekranem, 
widżetem, ikoną i tłem. Jeśli stosowane tej opcji prowadzi 
do niestabilności PE, zaleca się wyłączenie części ekranów z 
funkcji przesuwania. 

Typ przesuwania palcem 
Od ekranu startowego do prawej strony, pętla 

Pozwala na włączenie nieskończonej pętli wszystkich 
ekranów, w których działa przesuwanie palcem. Uwaga: 
opcja pętli wymaga więcej pamięci i jest wolniejsza. 
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Używaj przycisku menu na wszystkich ekranach 
Menu ustawień może być dostępne na wszystkich ekranach 
zamiast wyłącznie na startowym 

Nie dotyczy urządzeń, które nie mają zwykłego przycisku 
menu. 

Aktywuj przyciski wokół widżetów (aktywny przycisk) 
Użyteczne tylko dla kontroli z klawiatury. Po włączeniu, 
wciśnięcie przycisku aktywuje widżet. 

Opcja ta ma tylko sens wówczas, gdy używana jest 
niedotykowa klawiatura do sterowania Przyjaznym Ekranem 
oraz używane są także zewnętrzne widżety na przyciskach. 
Kiedy opcja jest wyłączona, niemożliwa staje się interakcja z 
widżetami. Włączenie opcji nie oznacza jednak, że widżet 
będzie obsługiwał sterowanie klawiaturą niedotykową. 

Włącz automatyczne etykiety tekstowe 
Automatycznie dodaj etykietę tekstową do nowo 
utworzonego przycisku 

Jeśli przypisujesz nową funkcję do przycisku, automatycznie 
tworzy się etykieta tekstowa na podstawie funkcji, która 
została wybrana. 
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Odwróć kolory etykiety tekstowej 
Włącz biały tekst z czarnym obrywem 

 

Ustaw przycisk “Moje Kontakty" ("Kontakty") 
Pozycja pozwala na wybranie spersonalizowanej aplikacji 
spośród aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Aplikacja 
ta będzie używana zamiast wewnętrznej listy Kontaktów. 

Ustaw przycisk “Telefon” 
Pozycja pozwala na wybranie spersonalizowanej aplikacji 
spośród aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Aplikacja 
ta będzie używana jako dialer zamiast DUŻEGO dialera. 

Wybierz dźwięk dzwonka telefonu 
Pozycja pozwala na wybranie dzwonka telefonu. 

Pokaż tylko Kontakty z numerem telefonu 
Pokaż tylko Kontakty, które mają numer telefonu 

Opcja ta jest przydatna, jeśli chcesz uzyskać szybki dostęp 
do wszystkich Kontaktów, a nie tylko do osób, które mają 
zapisany numer telefonu. Możesz szybko wysłać wiadomość 
e-mail po prostu klikając na ich adres e-mailowy w 
szczegółach Kontaktu. 

TELEFON 
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Sortuj według nazwiska 
Ten rodzaj alternatywnego sortowania może nie działać na 
wszystkich telefonach 

Opcja ta pozwala sortować Kontakty według nazwiska, a nie 
imienia. Uwaga: zawsze można skorzystać z opcji szybkiego 
szukania obejmującego wszystkie części nazwy Kontaktu. 

Pokaż przycisk Dodaj Kontakt 
Po wyłączeniu dodanie nowego Kontaktu nie będzie możliwe 

Pozycja ta kontroluje widoczność pozycji Dodaj Kontakt w 
części Telefon. 

Użyj szczegółów Kontaktu systemowego 
Jeśli chcesz szczegółowy kontakt systemu z powodu jego 
funkcji specjalnych 

Opcja ta wyłącza wewnętrzny ekran szczegółów Kontaktu. 
Po kliknięciu na dowolny Kontakt, zostanie uruchomiona 
domyślna aplikacja systemowego Kontaktu. 

Dodaj szczegóły Kontaktu systemowego 
Dodaj dostęp do szczegółów kontaktu systemowego do 
końca szczegółów kontaktu 
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Opcja ta jest przydatna, jeśli chcesz użyć wewnętrznego 
ekranu szczegółów Kontaktu, choć czasem potrzebne są 
funkcje aplikacji Kontaktu systemowego. Kiedy opcja jest 
włączona, możesz szybko otworzyć szczegóły kontaktu 
systemowego dla Kontaktu, który w danym momencie jest 
przeglądany. 

Dodaj edycję 
Dodaj dostęp do edytora kontaktów Przyjaznego Ekranu 

Kiedy ta funkcja jest wyłączona, niemożliwe jest edytowanie 
kontaktów. 

Dodaj edycję systemową 
Dodaj dostęp do systemowego edytora kontaktów 

Pozycja ta doda opcję edytowania Kontaktu także w 
edytorze systemowym zamiast w edytorze Przyjaznego 
Ekranu. 

Dodaj opcję usuwania Kontaktu 
Dodaj “Usuń kontakt” na koniec szczegółów Kontaktu 

Pozycja pozwala na usunięcie Kontaktu z ekranu szczegółów 
Kontaktu 
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Pokaż: Dodaj/usuń ulubione 
Dodaj możliwość ustawienia Kontaktu jako ulubionego w 
szczegółach Kontaktu 

Pozwala usunąć opcję ustawienia lub usunięcia statusu 
ulubionego Kontaktu. Szybki dostęp do Ulubionych w 
Telefonie. 

Brak menu w trakcie połączenia 
Wybierz numer bez pokazywania opcji 

Kiedy funkcja jest włączona, można wybrać pomiędzy 
wykonaniem połączenia a wysłaniem wiadomości pod dany 
numer. 

Pokaż opcję wiadomości w oknie rozmowy 
Możesz ukryć opcję ‘Wyślij wiadomość’ w oknie dialogowym 
po wybraniu numeru telefonu Kontaktu. 

Zwykle po dotknięciu Kontaktu w Telefonie można wybrać 
pomiędzy wykonaniem połączenia a wysłaniem wiadomości. 
Ta opcja pozwala na usunięcie opcji wysyłania wiadomości z 
okna dialogowego i tylko na wykonanie połączenia. 
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Wykonaj połączenie w trybie głośnomówiącym 
(Włącz połączenia w trybie…) 
Włącz tryb głośnomówiący podczas połączeń wychodzących 

Ze względu na zaktualizowane opcje zabezpieczeń Android, 
tryb głośnomówiący jest tylko możliwy w przypadku 
połączeń wychodzących. Jeśli chcesz skorzystać z tego trybu 
dla połączeń przychodzących, opcja taka musi być 
obsługiwana przez Twój telefon, i należy opcję ustawić w 
preferencjach systemowych. 

Pozwól na usuwanie wpisów w historii połączeń 
Dodaj nowy ekran do historii połączeń z opcją usuwania 

Kiedy funkcja jest włączona, można dotknąć dowolnej 
pozycji w historii połączeń i usunąć wpis. 

Brak menu podczas wybierania numeru 
Wybierz numer bez pokazywania opcji 

Kiedy funkcja jest włączona, numer telefonu może być 
wybrany bezpośrednio po naciśnięciu przycisku telefonu w 
opcji Wybierz numer. 
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Użyj systemowego edytora SMS 
Wyłącza wewnętrzny edytor SMS. Użyj, gdy potrzebujesz 
funkcji specjalnych lub edycji MMS. 

Skopiuj tekst do systemowego edytora wiadomości 
SMS 
Zamiast wysyłania, tekst SMS jest przesyłany do 
systemowego edytora wiadomości SMS. Jest to przydatne 
podczas pisania wielu MMS-ów lub gdy pojawiają się 
problemy z wiadomościami SMS. 

Kiedy funkcja jest włączona, można zwykle stworzyć nowego 
SMS-a w wewnętrznym edytorze SMS. Po dotknięciu 
przycisku ‘Wyślij” uruchamia się domyślna aplikacja 
systemowa wiadomości, a tekst napisany przez Użytkownika 
w Przyjaznym Ekranie zostaje wklejony do okna edycji, co 
pozwala na wysłanie lub załączenie danych 
multimedialnych, żeby stworzyć wiadomość MMS. 

Alternatywny wygląd 
Przycisk wysyłania pozostaje w dolnej części ekranu. Jest to 
bardziej użyteczne na urządzeniach z dużym ekranem. 

 

WIADOMOŚCI 



56 

 

Żądanie raportu o doręczeniu 
Żądaj raportu o doręczeniu SMS. Operator może doliczyć 
dodatkowe opłaty. 

Kiedy powiadomienie o doręczeniu wiadomości nie jest 
włączone, niemożliwe jest śledzenie wiadomości i czy 
została ona doręczona do odbiorcy. 

Pokaż przycisk Usuń 
Umożliwia usunięcie wiadomości SMS 

Opcja ta dodaje przycisk Usuń do ekranu szczegółowego 
wiadomości. 

Własne powiadomienia SMS 
Pokaż szczegóły wiadomości po otrzymaniu. Może nie 
działać na wszystkich telefonach.  

Kiedy funkcja jest włączona, Przyjazny Ekran wyświetli 
szczegóły wiadomości po jej otrzymaniu. Szczegóły 
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wiadomości wyświetlą się 
nawet, jeśli w danej chwili 
będzie używana inna 
aplikacja. Jednakże w 
przypadku stosowania 
urządzeń niższej klasy z 
obniżoną pamięcią, funkcja ta 
nie jest całkowicie 
niezawodna. 

OK zamyka okno, zaznacza 
wiadomość jako przeczytaną, 
po czym powraca do 
poprzedniej czynności. 

Odpowiedz otwiera edytor wiadomości, co umożliwia szybką 
odpowiedź na wiadomość. 

Zadzwoń teraz pozwala na szybkie wykonanie połączenia do 
nadawcy wiadomości. 

Usuń usuwa wiadomość. 

Dotknięcie przycisku Wróć w urządzeniu powoduje, że 
wiadomość pozostanie nieprzeczytana, a telefon powróci do 
poprzedniej czynności. 



58 

 

Jeśli powiadomienia są włączone, możesz wyłączyć 
systemowe powiadomienia. Należy to zrobić manualnie w 
aplikacji systemowych wiadomości SMS. Wygląda to inaczej 
w każdym urządzeniu, ale ogólnie można to zrobić przez 
uruchomienie opcji, naciśnięcie przycisku Menu, wejście w 
Ustawienia i odnalezienie opcji związanej z 
powiadomieniami. 

Dzwonek powiadomienia 
Wybierz własny dzwonek powiadomienia SMS 

Dzwonek będzie słyszalny za każdym razem po otrzymaniu 
wiadomości. Uwaga: jeśli nie wyłączysz powiadomień 
systemowych, obywa dzwonki będą słyszalne – 
powiadomienie systemowe i dzwonek powiadomienia 
Przyjaznego Ekranu. Żeby rozwiązać ten problem, należy 
wyłączyć powiadomienia systemowe albo wybrać Brak jako 
dzwonek powiadomienia. 

Długość wibracji (Częstotliwość) 
Brak, krótka 0.5s, optymalna 1s, długa 2s 

Można tutaj ustalić długość wibracji po otrzymaniu nowego 
SMS-a. 

Powtórz powiadomienie 
Nigdy, co 5, 15, 30 minut, co godzinę  
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Kiedy otrzymasz nową wiadomość SMS możliwe jest, że nie 
usłyszysz dźwięku powiadomienia. Jeśli funkcja ta jest 
włączona, dzwonek powiadomienia rozlegnie się ponownie 
po wybranym upływie czasu, chyba że wiadomość zostanie 
przeczytana. 

Okienko dialogowe domyślnej aplikacji do wysyłania 
wiadomości 
Pytaj, żeby aplikacja była domyślną aplikacją do pisania 
wiadomości. Dotyczy tylko urządzeń z Android 4.4 lub 
nowszych. 

 

Wyślij wiadomość SMS 
Automatycznie wysyłaj SMS po naciśnięciu przycisku SOS 

Kiedy funkcja jest włączona, wysyłanie SMS-ów alarmowych 
SOS jest aktywne. Uwaga: konieczne jest wpisanie w opcję 
poniżej co najmniej jednego numeru telefonu, w innym 
przypadku opcja nie zadziała. 

Numer telefonu SMS 
Numery telefonów do wysyłania wiadomości SOS 
(oddzielone przecinkiem) 

SOS USTAWIENIA 



60 

 

Można wprowadzić więcej numerów telefonów 
alarmowych. Konieczne jest wpisanie prawidłowego numeru 
telefonu, w innym przypadku opcja nie zadziała. 

 

Wiadomość SMS do wysłania 
Zaleca się, żeby wiadomość była krótka. Wiadomość nie 
powinna być dłuższa niż 160 znaków łącznie z 
współrzędnymi GPS. 

Odliczanie do SMS 
Odliczanie w sekundach przed wysłaniem SMS 

Umożliwia odliczanie pomiędzy wejściem w ekran SOS a 
wysłaniem wiadomości. Odliczanie to umożliwia 
Użytkownikowi anulowanie wysyłania wiadomości SOS i 
powrót do poprzedniego ekranu w celu uniknięcia 
fałszywego alarmu. 

Dodaj lokalizację GPS 
Dodaj lokalizację GPS do końca wiadomości SMS, jeśli jest 
dostępna 

Opcja ta doda bezpośredni link do Google Maps z 
geolokalizacją urządzenia do wiadomości SMS SOS. 
Dokładność lokalizacji zależy od kilkunastu czynników: 

SMS I POŁĄCZENIE ALARMOWE SOS 
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telefon musi mieć włączony GPS, w idealnych warunkach 
telefon nie może znajdować się wewnątrz budynków oraz 
musi upłynąć pewien czas pomiędzy wejściem na ekran SOS 
a wysłaniem wiadomości, w celu lokalizacji satelity GPS. 
Podczas używania wewnątrz budynków przydaje się 
włączenie Wi-Fi. W najgorszym przypadku telefon skorzysta 
z lokalizacji na podstawie sieci telefonicznej, która może 
dobrze funkcjonować w dużych miastach, gorzej jednak na 
obszarach rzadziej zaludnionych. 

Wyślij SMS GPS 
Wyślij kolejną wiadomość SMS, gdy lokalizacja jest znana 

Opcja ta zwiększa prawdopodobieństwo wysłania 
dokładniejszej lokalizacji po jej ustaleniu. Jeśli pierwszy SMS 
alarmowy został wysłany z miejsca mało precyzyjnie 
określonego, a GPS ustali dokładniejszą pozycję później, 
Przyjazny Ekran wyśle kolejną wiadomość alarmową SMS z 
precyzyjniej ustaloną lokalizacją. 

Połączenie 
Automatycznie zadzwoń po naciśnięciu przycisku SOS 

Kiedy funkcja jest włączona, SOS będzie aktywny. Uwaga: w 
opcji poniżej należy wpisać numer telefonu odbiorcy, w 
innym przypadku opcja nie zadziała. 
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Telefon 
Numer telefonu pod który należy zadzwonić (Numer 
telefonu) 

Tutaj wprowadź numer telefonu alarmowego SOS. Ze 
względu na zabezpieczenia systemu Android wprowadzenie 
popularnych numerów alarmowych, takich jak 911 lub 112) 
jako numerów SOS nie jest możliwe. 

Odliczanie przed połączeniem 
Odliczanie w sekundach przed połączeniem po wysłaniu 
wiadomości SMS 

Umożliwia odliczanie pomiędzy wysłaniem wiadomości 
alarmowej SOS i połączeniem z numerem SOS. Odliczanie to 
pozwala Użytkownikowi anulować wiadomość SOS i wrócić 
do poprzedniego ekranu, żeby uniknąć fałszywego alarmu. 

 

Pokaż ostatnie aplikacje 
Wyświetla ostatnio używane aplikacje na górze Listy 
aplikacji. Funkcja jest przydatna, kiedy stale używasz tych 
samych aplikacji, ale nie chcesz utworzyć dla nich 
specjalnych ekranów. 

APLIKACJE 
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Licznik ostatnio używanych aplikacji (ilość ostatnich 
aplikacji) 
Liczba ostatnio wyświetlanych aplikacji (liczba 
wyświetlanych niedawno używanych aplikacji) 

Dozwolone aplikacje 
Można wyłączyć niektóre aplikacje na liście aplikacji 

Pozycja pozwala na wyświetlenie listy aplikacji. Można 
dotknąć dowolnej aplikacji by pokazać/ukryć tę aplikację na 
liście. Dzięki temu możliwe jest ukrycie niechcianych lub 
niebezpiecznych aplikacji. 

Pokaż wyszukiwanie na górze 
Pokaż/ukryj może zostać przełączone przez przyciśnięcie 
przycisku wyszukiwania na Twoim urządzeniu 

Opcja pozwala na ukrycie okna szybkiego wyszukiwania na 
górze Listy aplikacji. 

Pokaż ustawienia 
Nie pokazuj, ponad aplikacjami, pod aplikacjami 

Niektóre urządzenia nie mają przycisku menu albo 
Użytkownik nie chce z niego skorzystać (na przykład w 
kombinacji z interfejsem dla osób niepełnosprawnych 
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Tecla). W takim przypadku można wyświetlić skrót do 
Preferencji na górze bądź dole Listy aplikacji. Uwaga: można 
także użyć samej aplikacji Preferencje Przyjaznego Ekranu 
zamieszczonej na górze listy aplikacji. 

Lepsze wyszukiwanie aplikacji 
Wyszukaj nazwę aplikacji również w środku 

Kiedy Użytkownik zaczyna wpisywać nazwę aplikacji w oknie 
wyszukiwania, zwykle pojawiają się aplikacje, które 
zaczynają się od wpisywanych liter. Kiedy funkcja ta jest 
włączona, wyświetlą się także aplikacje z wpisywanymi 
literami w środku. 

 

Fix: pokaż brakujące wiadomości 
Włącz tę funkcję kiedy nie możesz zobaczyć wszystkich 
wątków wiadomości. Może być wolniejsze. 

Może tak się zdarzyć w starszych modelach ze uszkodzonym 
indeksowaniem wiadomości. 

Rozwiązanie: Ogranicz liczbę wiadomości 
Liczba wiadomości, które zostaną odczytane podczas 
tworzenia wątków. Mniejsza liczba przyśpieszy czytanie, ale 
wyświetli mniej wiadomości. 

POPRAWKI ZGODNOŚCI 
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Opcja pomocna w przypadku otrzymania zbyt wielu 
wiadomości SMS. 

Rozwiązanie: brakujące ikony w menu (poprawka) 
Kiedy widzisz puste kwadraty zamiast ikon na liście. To może 
spowolnić przewijanie. 

Problem występuje na niektórych telefonach Sony Ericsson z 
2011 roku po aktualizacji ICS (Android 4.0) 

Talkback: przyciski obrazków 
Usuń tekst talkback “przycisk obrazka” z dużych przycisków. 
To nie jest potrzebne w ICS. 

Opcja przydatna tylko w przypadku używania TalkBack na 
urządzeniu z Android 2.x 

Wyczyść pamięć podręczną wciskając klawisz Home 
Pamięciożerna. Może pomóc, jeśli masz problem z 
zewnętrznymi motywami, 

Wskazówka ogólna: nie instaluj zewnętrznych motywów PE 
ani pakietów ikonek na karcie SD. Funkcja ta nie będzie 
wówczas potrzebna 
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DPI ikon 
Opcja ta zmusi Przyjazny Ekran do pobierania ikon aplikacji o 
wyższej jakości. Opcja pomocna przy rozmazanych ikonach 
na tabletach i urządzaniach o niskim DPI. Używać ostrożnie. 
Opcja może być niedostępna na niektórych urządzeniach. 

Uruchom ponownie aplikację 
Uruchom ponownie PE i wyczyść pamięć podręczną. Użyj 
tylko wtedy, gdy inne opcje nie działają. 

Jeśli funkcja ta nie działa, a PE zachowuje się dziwnie, 
ponownie uruchom telefon. Jeśli to nie pomoże, zainstaluj i 
odinstaluj jeszcze raz. Jeśli to także zawiedzie, prosimy o 
kontakt pod apps@maxcom.pl. 

 

Po więcej informacji i dostęp do filmów 
instruktażowych zapraszamy na:  

www.maxcom.pl/przyjazny-ekran 
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