Podręcznik użytkownika realme UI 2.0
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o interfejsie realme UI 2.0.
Kreatywność jest wszędzie i dla każdego. Podczas przypływu weny możesz wykorzystać swoją
kreatywność personalizując funkcję „Always-On Display”.
Wystarczy kilka przesunięć palcem, aby stworzyć nowy projekt lub dodać kilka
osobistych akcentów, jak tekst i układ, do gotowego szablonu.
Doskonałe wrażenia związane z wydajnością zostały przeniesione na nowy poziom. Będą Ci one
towarzyszyć począwszy od przełączania się pomiędzy aplikacjami poprzez wygodne
udostępnianie aż po bezproblemowe tłumaczenie.
Pozbądź się zmartwień podczas korzystania z telefonu dzięki ulepszonej płynności,
baterii o wysokiej wytrzymałości i udoskonalonej ochronie prywatności.
realme UI 2.0 to czysta przyjemność z użytkowania.

Przedstawione treści (w tym, między innymi tapety UI) mają
jedynie charakter referencyjny. Funkcje mogą się różnić w
zależności od modelu i regionu. Należy zapoznać się z
konkretnym produktem.
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Komunikacja i sieć
Ustawienia karty SIM
Jeśli Twój smartfon realme posiada funkcję Dual SIM, tacka obydwu kart
obsługuje karty nano-SIM.
W trybie Dual SIM można ustawić domyślną kartę SIM dla połączeń lub wybrać
ją ręcznie podczas nawiązywania połączenia.

Można również ustawić kartę SIM dla sieci komórkowych, zmienić nazwę obu
15

kart SIM i zmodyfikować ustawienia sieciowe.

Połączenie z siecią Wi-Fi
Przejdź do „Ustawienia” > „Wi-Fi”, włącz Wi-Fi.
Wyświetlą się wszystkie wykryte sieci Wi-Fi.
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●

Wi-Fi bez hasła

Jeśli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi bez podawania hasła, stuknij palcem
bezpośrednio w daną sieć.
●

Sieć Wi-Fi wymagająca podania hasła

Stuknij palcem na sieć i wprowadź hasło, jeśli jest ono wymagane.
●

Ręczne dodawanie sieci

Jeśli nie można znaleźć sieci, z którą chcesz się połączyć, po stuknięciu opcji
„Dodaj sieć ręcznie” należy samemu wprowadzić nazwę sieci i hasło.
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Po pomyślnym połączeniu urządzenia z siecią, gdy tylko sieć ta będzie dostępna,
urządzenie połączy się z nią bez konieczności ponownego wprowadzania hasła.
Jeżeli nie chcesz łączyć się z siecią automatycznie, stuknij palcem na

,

aby usunąć połączoną sieć.
Możesz sprawdzić „Zapisane sieci” w „Ustawieniach zaawansowanych”.

Popraw jakość korzystania z Internetu
Co w przypadku, gdy sygnał Wi-Fi jest niestabilny?
●

Asystent Wi-Fi

Przejdź do „Ustawienia” > „Wi-Fi” > „Ustawienia zaawansowane”> „Asystent WiFi”. Aktywuj opcję „Automatycznie wybierz najlepszą sieć Wi-Fi”, a telefon, po
wykryciu i analizie jakości wszystkich sygnałów Wi-Fi, połączy się z siecią o
najlepszej jakości.
Można również aktywować opcję „Automatycznie przełączaj na sieć komórkową”.
Jeśli wszystkie sieci Wi-Fi są słabej jakości, a dane komórkowe są włączone, telefon
automatycznie przełączy się na sieć komórkową.
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Automatyczne przyspieszanie przy użyciu dwóch sieci WiFi
Gdy włączona jest funkcja „Dwukanałowe przyśpieszenie Wi-Fi”, prędkość sieci będzie
automatycznie przyspieszana w przypadku jednoczesnego korzystania z danych
komórkowych i sieci Wi-Fi. Dzięki temu możesz cieszyć się bardziej płynnym
połączeniem z Internetem.
Aplikacje przyspieszające działanie sieci są widoczne poniżej.
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Automatyczne przyspieszanie przy użyciu dwóch sieci WiFi
Po uruchomieniu trybu Dual-Wi-Fi, telefon połączy się z dwoma sieciami Wi-Fi
jednocześnie, a połączenie sieciowe zostanie przyspieszone. Przełączanie się pomiędzy
tymi dwoma opcjami będzie płynne.
Włączanie trybu Dual-Wi-Fi
Przejdź do „Ustawienia” > „Wi-Fi” > „Ustawienia Wi-Fi” > Uruchom „Podwójne przyspieszenie
sieci Wi-Fi”.

Uwagi:
2 hotspoty Wi-Fi. Jeden 2.4 Ghz, a drugi 5 Ghz. Nie ma między nimi wzajemnych zakłóceń, a
każdy hotspot może odbierać i wysyłać dane niezależnie. 2 hotspoty można nazwać tak samo
lub różnie.
2 hotspoty mogą korzystać z tego samego routera lub być obsługiwane przez różne routery.
(Tylko niektóre modele telefonów posiadają tę funkcję)
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Aplikacje korzystające z sieci Wi-Fi i danych komórkowych
Możesz dostosować ustawienia uprawnień sieciowych dla każdej aplikacji,
wybierając funkcję „Wi-Fi i dane komórkowe”, „Wi-Fi” lub „Zamknij”. Możesz
również wyświetlić całkowite wykorzystanie łącza przez każdą aplikację.
Przejdź do „Ustawienia” > „Karta SIM i dane komórkowe” > „ użycie danych” >
„Uprawnienia sieciowe”.
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Połączenie i udostępnianie
VPN
VPN to profesjonalne urządzenie do komunikacji sieciowej, rozszerzające sieć prywatną do
sieci publicznej. VPN umożliwia użytkownikom wysyłanie i odbieranie danych za
pośrednictwem sieci współdzielonych lub publicznych, tak jakby ich urządzenia
komputerowe były bezpośrednio podłączone do sieci prywatnej.

Dodawanie VPN
Przejdź do „Ustawienia" > „Połączenie i udostępnianie” > „VPN” > . Aby dodać sieć
VPN, wprowadź nazwę, typ VPN, adres serwera i inne informacje.
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Tethering
Sieć można udostępniać na cztery następujące sposoby.

●

Hotspot osobisty

Przejdź do „Ustawienia” > „Połączenie i udostępnianie” > „Hotspot osobisty”.
Użyj hotspotu osobistego, aby udostępnić połączenie z siecią Wi-Fi lub komórkową. Należy
pamiętać, że urządzenie będzie zużywało więcej danych i energii. Hotspot osobisty wyłączy
się automatycznie po 10 minutach, gdy nie połączy się z nim żadne urządzenie.
Wejdź w „Ustawienia hotspotu osobistego”, aby ustawić nazwę i hasło dla hotspotu osobistego.
Możesz również ustawić czarną listę, maksymalną liczbę połączonych urządzeń i ograniczenie
danych w „Zarządzaniu połączeniami”.
Łączenie się z Twoim hotspotem przez inne urządzenia
●

Znajdź nazwę swojego hotspota.

●

Wprowadź wymagane hasło, aby się połączyć.

Uwaga: Z Twoim hotspotem jednocześnie może być połączonych maksymalnie 10
urządzeń. Funkcja Tethering Wi-Fi nie może być używana jednocześnie z funkcjami
realme Share, Wi-Fi Direct, Interakcja wieloekranowa i innymi.
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●

Tethering przez USB

Podłącz swój telefon do komputera za pomocą kabla transmisji danych. Przejdź do „Ustawienia”
> „Połączenie i udostępnianie”.
Włącz „ Tethering przez USB”, a komputer automatycznie rozpozna i będzie korzystał z Twojego
połączenia internetowego.

●

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

Po sparowaniu urządzeń, przejdź do „Ustawienia” > „Połączenie i udostępnianie” >
„Udostępnianie sieci przez Bluetooth”.
Aby inne urządzenie mogło korzystać z Twojego połączenia internetowego, należy
uruchomić na nim Bluetooth i wybrać nazwę twojego Bluetootha.
Aby wyłączyć Udostępnianie sieci przez Bluetooth, przejdź do „Ustawienia” > „Połączenie i
udostępnianie” > „ Udostępnianie sieci przez Bluetooth”.
Możesz też stuknąć „Rozłącz”, aby rozłączyć Bluetooth i przestać udostępniać
połączenie internetowe.
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NFC
Przejdź do „Ustawienia” > „Połączenie i udostępnianie” > „NFC”.
Gdy funkcja „NFC” jest włączona, telefon może wymieniać dane z dowolnym urządzeniem
znajdującym się w pobliżu.
Możesz również skorzystać z funkcji „Stuknij i zapłać” oraz „Android Beam”. Twój telefon może
dokonywać płatności lub przesyłać dane za pomocą NFC.

Transfer bezprzewodowy
●

Wi-Fi Direct

Dzięki funkcji „Wi-Fi Direct” można szybko przesyłać dane do urządzeń równorzędnych,
jeśli są one podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
●

Transmisja ekranu

Przejdź do „Ustawienia” > „Połączenie i udostępnianie” > „transmisja ekranu”.
Po uruchomieniu funkcji ekranu bezprzewodowego w urządzeniu wyświetlającym, wyświetlacz
telefonu można sparować w czasie rzeczywistym z tym urządzeniem wyświetlającym.
●

DLNA

Gdy funkcja „DLNA” jest włączona, telefon automatycznie wyszukuje urządzenie DLNA w
tej samej sieci bezprzewodowej Wi-Fi, a następnie wyświetla ekran telefonu na urządzeniu
docelowym.
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Wybudź telefon
Swój telefon możesz wybudzić na wiele sposobów.

Naciśnij przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się po prawej stronie, by wybudzić telefon.
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Użyj funkcji „Podnieś, aby wybudzić”
Włącz funkcję „Podnieś, aby włączyć ekran”. Gdy podniesiesz telefon, aby na niego spojrzeć,
automatycznie wybudzi on zablokowany ekran.
Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Gesty i ruchy”, włącz opcję „Podnieś, aby
wybudzić”.

Odblokuj telefon
Ze względów bezpieczeństwa można ustawić różne sposoby odblokowywania telefonu, w
tym poprzez kod dostępu, odcisk palca i rozpoznawanie twarzy. Do odblokowania telefonu
można użyć więcej niż jednej metody.

Kod dostępu
Możesz ustawić 6-cyfrowy kod numeryczny służący do odblokowywania telefonu. Po
wybudzeniu telefonu, przesuń palcem po telefonie i wprowadź kod dostępu.
Przejdź do „Ustawienia” > „Hasła i dane biometryczne” > „Hasło ekranu blokady”.
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Hasło ekranu blokady jest używane do odblokowywania telefonu. Jeśli go zapomnisz,
będziesz musiał go zresetować, przywracając telefon do ustawień fabrycznych, co
spowoduje usunięcie wszystkich danych z telefonu.

Odcisk palca
Możesz również odblokować telefon za pomocą odcisku palca. Przy pierwszej konfiguracji
odblokowywania telefonu za pomocą odcisku palca postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Można dodać do pięciu różnych odcisków palców.
Przejdź do „Ustawienia” > „Hasła i dane biometryczne” > „Odcisk palca” > „Dodaj odcisk
palca”.
Po wybraniu opcji „Animacja ikony odcisku palca” możesz wybrać styl animacji odcisku
palca.
Jeśli chcesz, aby Ikona odcisku palca była wyświetlana po wyłączeniu urządzenia, stuknij
opcję „Odblokowywanie przy wyłączonym ekranie”, aby ją ustawić.
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Rozpoznaj twarz
Możesz również odblokować swój telefon w ciągu zaledwie 0,08 sekundy. Wystarczy tylko
jedno spojrzenie na telefon.
Aby wykorzystać funkcję Rozpoznawania twarzy należy ustawić na telefonie odblokowywanie
za pomocą rozpoznawania twarzy.
Przejdź do „Ustawienia” > „Hasła i dane biometryczne” > „Dodaj twarz” > „Zapamiętaj
twarz”.
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Pamiętaj, aby przy zapamiętywaniu twarzy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Pozwoli to na uzyskanie najlepszych rezultatów.
Patrz prosto w kierunku wyświetlacza. Trzymaj telefon w odległości 20-50 cm od siebie,
umieszczając całą twarz w okręgu, aż do momentu zakończenia procesu zapamiętywania.
Podczas zapamiętywania twarzy, unikaj ekspozycji na jasne lub przyciemnione otoczenie.
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Zaleca się włączenie opcji „Podnieś, aby włączyć ekran”, w celu lepszej identyfikacji twarzy.
Istnieją dwa sposoby odblokowywania przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy:
●

Przesuń w górę, aby odblokować

●

Poczekaj na automatyczne odblokowanie, jeśli ekran jest podświetlony.

Wskazówka: Możesz dodatkowo zabezpieczyć swój telefon, jeśli ustawisz brak możliwości
odblokowania przy zamkniętych oczach.

Nawigacja
Stuknij „Ustawienia” - „Przybory” - „Nawigacja”, dostępne są trzy rodzaje gestów
nawigacyjnych, Gesty przesuwania z obu stron, Klawisze wirtualne oraz Gesty przesuwania
w górę.

Gesty przeciągania z obu stron
●

Wróć

Przeciągnij do środka z lewego dolnego lub prawego dolnego rogu ekranu
•

Powrót do ekranu głównego

Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu.
●

Wyświetl ostatnie zadania

Przeciągnij w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
●

Przełączaj między ostatnio otwartymi aplikacjami

Przeciągnij w lewo lub w prawo wzdłuż dolnej krawędzi ekranu

Możesz również włączyć funkcję „Zapobieganie przypadkowym dotknięciom”. Podczas
korzystania z pełnego ekranu w trybie poziomym, aby dany gest zadziałał, wymagane są dwa
przeciągnięcia palcem.
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Klawisze wirtualne
Po włączeniu klawiszy wirtualnych są one widoczne w dolnej części ekranu. Możesz również
dostosować układ lub wybrać opcję ukrywania klawiszy wirtualnych zgodnie z Twoimi
codziennymi przyzwyczajeniami.
Przyciski nawigacyjne systemu Android P składają się ze skrótów nawigacyjnych. Przełączaj się
między różnymi stronami za pomocą wygodnej opcji przesuwania palcem, przeciągania lub
stukania.
●

Wielozadaniowość: Przeciągnij w górę środkowy przycisk

●

Przełączanie się pomiędzy aplikacjami: Przeciągnij środkowy przycisk w lewo lub w prawo.

●

Przejście do ekranu głównego: Naciśnij środkowy przycisk.

●

Włącz Asystenta Google: Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk.

●

Powrót do poprzedniej strony: Naciśnij przycisk powrotu.

Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Nawigacja” > „Wirtualne przyciski”.
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Gesty przeciągnięcia w górę
Stuknij palcem w „Więcej”, możesz teraz włączyć „Gesty przeciągnięcia w górę”. Gesty
przesuwania w górę zapewniają łatwiejszą obsługę telefonu z większym wyświetlaczem i
lepsze wrażenia z użytkowania.
Przesuń w górę, by:
●

Powrócić do poprzedniej strony

●

Przejść do ekranu głównego
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●

Wyświetlić ostatnie zadania

Można również dostosować różne gesty, takie jak:
●

Proste gesty. Przeciągnij palcem w górę od dołu na środku ekranu, aby przejść do ekranu
głównego lub przeciągnij palcem w górę od dołu na środku ekranu i przytrzymaj palec
przez 1 sekundę, aby wyświetlić ostatnie zadania.

●

Przycisk wstecz po prawej stronie. Przeciągnij palcem w górę od dołu z lewej strony
ekranu, aby wyświetlić poprzednie zadania; przeciągnij palcem w górę od dołu na
środku ekranu, aby wyświetlić stronę główną; przeciągnij palcem w górę od dołu z
prawej strony ekranu, aby wrócić do poprzedniej strony.

●

Przycisk wstecz po lewej stronie. Przeciągnij palcem w górę od dołu z lewej strony
ekranu, aby wrócić do poprzedniej strony; przeciągnij palcem w górę od dołu na środku
ekranu, aby wyświetlić stronę główną; przeciągnij palcem w górę od dołu z prawej
strony ekranu, aby wyświetlić poprzednie zadania.
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Regulacja głośności
Zgodnie z naszą koncepcją nieustannego projektowania, przeprojektowaliśmy dźwięki
systemowe tak, aby były proste, ale dopracowane. Nowe dźwięki są łagodniejsze i mają
wywoływać przyjemne uczucia.
realme UI oferuje spersonalizowane rozwiązania w zakresie regulacji głośności. Można
ustawić niestandardowe poziomy głośności dla różnych zastosowań.

Przyciski regulacji głośności
Do regulacji głośności dźwięku podczas słuchania muzyki, oglądania filmów lub innych
multimediów służą przyciski znajdujące się po lewej stronie telefonu.
Jeśli chcesz wyregulować głośność dzwonków, alarmów i innych efektów dźwiękowych,
dotknij paska bocznego i przesuń pasek dopasowując głośność.
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Przyciśnij

u dołu, by dostosować głośność dla multimediów, dzwonka i alarmu. Na

przykład aby zapewnić najlepszą jakość podczas odpoczynku, można wyłączyć głośność dla
mediów i dzwonka oraz ustawić alarm.
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Personalizacja dzwonków
realme UI umożliwia użytkownikowi ustawianie własnych dzwonków. Można wybrać różne
dźwięki dzwonka w celu identyfikacji połączeń przychodzących, wiadomości i powiadomień
kalendarza. Możesz również dostosować dźwięki dzwonka, importując pliki alarmowe z
pamięci telefonu lub ze źródeł online.
Przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i wibracje”.

Tryb cichy
Możesz włączyć tryb cichy, kiedy spodziewasz się połączenia lub powiadomienia, a nie
chcesz, żeby telefon oznajmił to dźwiękiem
Włączanie trybu cichego:
●

Przesuń palcem po ekranie z góry w dół, przejdź do „Centrum sterowania” i wybierz „Tryb
cichy”.

●

Stuknij przycisk głośności z boku telefonu, naciśnij

w lewym dolnym rogu

przycisku głośności.
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Więcej opcji personalizacji dzwonków
Aby zapewnić lepsze informacje zwrotne z użytkowania, interfejs realme UI 2.0 oferuje cztery
spersonalizowane ustawienia dzwonków.
Przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i wibracje” > „Informacje zwrotne o systemie”.
●

Ton klawiatury wybierania

●

Dźwięk ekrany blokady

●

Dźwięk zrzutu ekranu

●

Dźwięki usuwania

●

Dźwięk animacji odcisku palca

●

Dźwięki przy dotknięciu
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Dolby Atmos
Funkcja Dolby Atmos jest domyślnie aktywowana, można ją wyłączyć, gdy urządzenie jest
podłączone do słuchawek.
Oprócz trybu Inteligentne, dostępne są tryby Kino, Gra i Muzyka, które można wybrać w
zależności od rodzaju użytkowania.
Przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i wibracje” > „Dolby Atmos”.
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Regulacja jasności ekranu
Możesz dostosować jasność ekranu w różnych warunkach oświetleniowych, aby uzyskać lepszy
obraz.

Ręczna regulacja jasności ekranu
●

Przesuń palcem z góry ekranu w dół, wejdź do Centrum sterowania i przeciągnij suwak.

●

Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność”, przeciągnij suwak.

Automatyczna regulacja jasności ekranu
Po uruchomieniu funkcji Automatyczna jasność, realme UI 2.0 dostosuje jasność ekranu do
aktualnych warunków oświetleniowych za pomocą wbudowanego czujnika światła
otoczenia, zapobiegając zmęczeniu oczu i zwiększonemu zużyciu energii.
Przesuń palcem z góry ekranu w dół, wejdź do Centrum sterowania i stuknij
przycisk
●

po prawej stronie suwaka jasności ekranu.

Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” > „Jasność Automatyczna”.
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Regulacja temperatury barw
Tonację ekranu można ustawić jako zimniejsza lub cieplejsza.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” i ustaw tonację kolorów za pomocą suwaka.

Uruchamianie trybu ochrony oczu
realme UI 2.0 ułatwia korzystanie z telefonu w nocy lub przy przyciemnionym świetle.
Możesz włączyć tryb ochrony oczu, aby zmniejszyć obciążenie i zmęczenie oczu przy
długotrwałym patrzeniu na wyświetlacz.

Do wyboru mamy dwa rodzaje trybu ochrony oczu.
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Komfort oczu
Tryb komfort oczu może pomóc zredukować niebieskie światło emitowane przez
wyświetlacz, zapobiegając w ten sposób zmęczeniu oczu. Temperaturę barw ekranu można
regulować w zakresie od chłodnej do ciepłej. Można również ustawić harmonogram czasowy
dla trybu komfort oczu.

Ochrona oczu dzięki redukcji migotania przy
niskiej jasności
Gdy funkcja Ochrona oczu dzięki redukcji migotania przy niskiej jasności jest włączona, oczy
nie będą się tak męczyć w słabych warunkach oświetleniowych. Zakłócenia obrazu mogą być
jednak nieco większe, jeśli włączony zostanie tryb niestroboskopowego przyciemnionego
światła.
Przejdź do „Ustawienia” > „Laboratorium realme” > „Ściemnianie DC”
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Tryb ciemny, zapewniający
wrażenia przez cały dzień

komfortowe

Automatyczne podświetlenie zapewni komfort Twoim oczom, bez względu na to, czy
jest bardzo jasno czy ciemno, w południe czy w nocy. Ponadto, aby poprawić
kontrast, ulepszyliśmy również strukturę kolorów, dzięki czemu układ strony jest
wyraźny a kluczowe informacje są bardziej widoczne. W trybie ciemnym zużycie
energii przez ekran jest skutecznie obniżone, co wpływa na dłuższy czas pracy telefonu

Włączanie trybu ciemnego
Tryb ciemny można włączyć na dwa sposoby:
●

Przejdź do Ustawienia > Ekran i jasność i włącz Tryb ciemny.

●

Przejdź do Centrum sterowania i włącz Tryb ciemny.
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Ustawianie uruchamiania
określonej godzinie

trybu

ciemnego

o

Masz możliwość ciągłego używania trybu ciemnego lub uruchamiania go tylko wtedy, gdy
zachodzi taka potrzeba.
Wybierz Ustawienia > Ekran i jasność, włącz Tryb ciemny, włącz Automatyczny
przełącznik i ustaw „od wschodu do zachodu słońca” lub „Niestandardowy”.

●

Ustawienia trybu ciemnego

Można ustawić trzy różne poziomy ciemnych stylów: „Wzmocniony”, „Średni” lub „Delikatny”.
Dostosuj tapety do trybu ciemnego. Dostosuj
ikony do trybu ciemnego.
Zmniejsz kontrast przy słabym oświetleniu.
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Zmiana tapety na własną
Możesz dowolnie zmieniać tapetę swojego telefonu komórkowego. realme UI 2.0 oferuje różne
świetnie zaprojektowane statyczne tapety, tapety animowane i interaktywne tapety animowane.
Na tapecie możesz również ustawić zdjęcie z folderu Zdjęcia, dzięki czemu Twój telefon będzie
piękny z każdej strony.

Zmiana tapety
●

Wybierz Ustawienia > Personalizacja > Tapety.

●

Wybierz ulubioną tapetę z folderu Tapety statyczne lub Tapety na żywo. Możesz
powiększyć tapetę używając dwóch palców lub przesunąć tapetę, aby dostosować
położenie obrazu.

●

Możesz ustawić tapetę statyczną na Ekranie głównym, Ekranie blokady
lub Ekranie głównym i ekranie blokady oraz tapetę na żywo na Ekranie
głównym lub Ekranie główgnym i ekranie blokady.
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Ustawianie zdjęcia z folderu Zdjęcia jako tapety

Wybierz Ustawienia > Personalizacja > Tapety.
Stuknij palcem na Zdjęcia i wybierz zdjęcie. Możesz powiększyć zdjęcie używając
dwóch palców lub przesunąć zdjęcie, aby dostosować położenie obrazu.
Stuknij Zastosuj i wybierz Ekran blokady, Ekran główny lub Ekran
główny i ekran blokady
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Ekran zawsze aktywny
Nie musisz odblokowywać telefonu, aby sprawdzić godzinę. Włącz funkcję Ekran zawsze
aktywny, aby wyświetlić dokładny czas i datę.
●

Im dłuższy jest czas działania funkcji Ekran zawsze aktywny, tym szybciej
rozładowuje się bateria.

●

Funkcja Ekran zawsze aktywny nie będzie dostępna, jeśli poziom naładowania baterii
spadnie poniżej 10%.

Automatyczne wyłączenie ekranu
Domyślnie urządzenie zostanie automatycznie zablokowane, jeśli nie będziesz z niego
korzystać przez ponad 30 sekund, co ma na celu ochronę prywatności. Ustawienie to można
zmodyfikować, ustawiając czas automatycznej blokady.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” > „Automatyczne wyłączenie ekranu”.
Możliwa jest modyfikacja w zakresie od 15 sekund do 30 minut.
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Autoobracanie
Zyskasz zupełnie inną perspektywę, jeśli podczas pisania wiadomości lub oglądania filmów
obrócisz swój telefon. Możesz włączyć „Autoobracanie”, aby ekran automatycznie
przechodził pomiędzy orientacją poziomą a pionową. Przesuń palcem z góry ekranu w dół,
wejdź do Centrum sterowania i wybierz
●

Przesuń palcem z góry ekranu w dół, wejdź do Centrum sterowania i wybierz

●

Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” > „Autoobracanie”.
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Wyświetlanie pełnoekranowe
Aby doświadczyć lepszych wrażeń podczas korzystania z realme UI, możesz
zoptymalizować wyświetlanie aplikacji w trybie pełnoekranowym.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” > „Więcej” > „Wyświetlanie na
ekaranie”. Wybierz aplikacje, które będą wyświetlane w trybie pełnoekranowym.

Tryb samolotowy
Tryb samolotowy można włączyć/wyłączyć ręcznie. Kiedy Tryb samolotowy jest włączony,
Bluetooth, Wi-Fi i dane komórkowe zostaną wyłączone.
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Połączenie i udostępnianie” > Włącz/ Wyłącz „Tryb
samolotowy”.

●

Przesuń palcem z góry ekranu w dół, by przejść do Centrum sterowania i stuknij ,
by włączyć/wyłączyć Tryb samolotowy.
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Menedżer danych
Użycie danych komórkowych
Przejdź do „Ustawienia” > „Karta SIM i komórkowa transmisja danych” > „Dane komórkowe”,
by rozpocząć.
Stuknij opcję „Użycie danych”. Dane komórkowe naliczane przez operatora mogą się różnić od
danych na urządzeniu.
Stuknij „Limit komórkowej transmisji danych”, możesz ustawić datę rozpoczęcia korzystania z
danych oraz dzienny limit danych komórkowych.
Stuknij „Dzienny limit komórkowej transmisji danych”, jeśli chcesz poznać dzienne zużycie.
Będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy zużycie danych osiągnie określony limit.

Oszczędność danych
Gdy funkcja „Oszczędność danych” jest włączona, aplikacje działające w tle nie będą mogły
korzystać z danych komórkowych. Aplikacja na pierwszym planie zdecyduje, czy należy
podjąć środki w celu zaoszczędzenia danych, np. zmniejszyć rozdzielczość obrazu. Oprócz
tego nie będzie można korzystać z funkcji tetheringu sieciowego, a na pasku stanu będzie
wyświetlana ikona oszczędność danych.
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Można również wyłączyć to ograniczenie dla niektórych aplikacji. Po włączeniu funkcji
Oszczędzanie danych, aplikacje z wyłączonym ograniczeniem będą mogły odbierać nowe
pakiety danych komórkowych. „Ustawienia” > „Karta SIM i komórkowa transmisja danych” >
„Użycie danych” > „Oszczędzanie danych”.

52

Kontakty
Ręczne dodawanie nowych kontaktów
●

Otwórz „Kontakty”, stuknij

●

Dla każdego kontaktu możesz dodać dodatkowe informacje, takie jak awatar,

w prawym dolnym rogu.

imię i nazwisko, miejsce pracy, adres e-mail, data urodzenia.
●

Można też spersonalizować dźwięki dzwonka dla każdego kontaktu oraz
przyporządkować kontakty do określonej grupy.
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Importowanie kontaktów
●

Importowanie kontaktów z nośnika pamięci. Można zaimportować
kontakty z karty SIM. Jeśli masz kontakty zapisane na karcie MicroSD w starym
telefonie, możesz wyeksportować kontakty jako plik VCF, a następnie ten plik do
nowego telefonu.

●

Importowanie kontaktów z innego telefonu. Importuj kontakty zapisane
w innych telefonach do nowego telefonu.
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Skanowanie wizytówek
Stuknij palcem na

> „Folder wizytówek” znajdujący się w lewym górnym rogu,

przeskanuj wizytówkę i zapisz ją jako nowy kontakt.

Zarządzanie kontaktami
Stuknij w

> „Ustawienia”

Kontakty do wyświetlenia. Możesz wybrać kontakty, które chcesz wyświetlić,
lub wybrać kontakty z numerami do wyświetlenia
Łączenie powielonych kontaktów. Stuknij w „Połącz powielone kontakty”, a
telefon automatycznie połączy kontakty o tej samej nazwie.
Zarządzanie kontaktami. Możesz zarządzać kontaktami bez nazwy lub numeru,
lub szybko usuwać nieprawidłowe numery.
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Kontakty VIP
Po przełączeniu telefonu w tryb cichy lub po ustawieniu blokowania połączeń i
powiadomień za pomocą funkcji Quiet Time, Game Acceleration lub Antiharassment można nadal dodawać określone kontakty do listy kontaktów VIP, dzięki
czemu połączenia od tych osób nie będą blokowane.
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Wszystkie dzienniki połączeń
W folderze „Kontakty”, można przejrzeć wszystkie rejestry połączeń dla danego
kontaktu. Aby przeglądać rejestry połączeń, przejdź do „Kontakty” > wybierz kontakt”,
wyświetlaj przesuwając w dół.
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Moje grupy
Możesz kontaktować się z osobami z folderu „Kontakty” w grupach poprzez funkcję „Moją
grupa”.

Nowa Grupa
Przejdź do „Połączenie” >

> „Moje grupy". Stuknij w

i wpisz nazwę grupy, by

utworzyć nową grupę.
●

Wprowadź nazwę grupy i wybierz konto do dodawania grup.

●

Stuknij w „Wybierz” i zaznacz członków grupy, którzy mają zostać usunięci, a następnie
stuknij w „Usuń”.

●

Można wysyłać wiadomości lub e-maile do jednego lub wielu członków grupy.
Możesz dostosować dzwonki dla kontaktów VIP i samodzielnie utworzonych grup.

Kontakty VIP
Na połączenia przychodzące z kontaktów VIP nie będą miały wpływu tryby: Cichy, Nie
przeszkadzać, Nie przeszkadzać - gra w grę, Nie przeszkadzać - prowadzenie pojazdu, Nie
przeszkadzać - jazda na rowerze. Możesz wysłać wiadomości i e-maile do kontaktów w
grupach.
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Nie przeszkadzać
Jeśli bierzesz udział w spotkaniu lub śpisz, włącz opcję „Nie przeszkadzać”, aby telefon
nie zakłócał Ci spokoju. W trybie tym połączenia, wiadomości i powiadomienia będą
wyciszone.

Aktywacja trybu „Nie przeszkadzać”
Przejdź do „Ustawienia” > „Dźwięk i wibracje” > „Nie przeszkadzać”.
Gdy tryb "Nie przeszkadzać" jest aktywny, połączenia, wiadomości i powiadomienia
będą wyciszone, z wyjątkiem budzika, odliczania czasu i alarmów, na które wcześniej
zezwolono. Na pasku stanu pojawi się symbol ostrzegawczy w kształcie księżyca.
Możesz wybrać ręczne lub automatyczne włączanie trybu „Nie przeszkadzać”.
W trybie automatycznego włączania można dostosować czas, w którym nie chcesz,
by Ci przeszkadzano, lub treści, które mogą być wyświetlane.
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Dostosowywanie trybu „Nie przeszkadzać”
Jeśli chcesz, aby tryb „Nie przeszkadzać” włączał się automatycznie w dni
powszednie lub w nocy, musisz najpierw wybrać w których dniach i o jakiej porze
tryb ten ma być aktywny.
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Dozwolone powiadomienia
Można wybrać opcję zezwalania na powiadomienia, wiadomości lub połączenia od
określonych kontaktów.
Gdy włączona jest funkcja „Powtórzenie połączenia", drugie połączenie od tego samego
kontaktu w ciągu 3 minut nie zostanie wyciszone.
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Udogodnienia
Ustawienia wyszukiwania
Aby odszukać odpowiednie funkcje, w polu wyszukiwania w zakładce „Ustawienia” wprowadź
słowo kluczowe. Stuknij w wynik wyszukiwania, by szybko przeskoczyć do wyszukanego
ustawienia. Na przykład, jeśli wyszukasz „Wi-Fi”, zobaczysz wszystkie ustawienia związane z
Wi-Fi.
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Czcionka
Zmiana rozmiaru czcionki
Jeśli potrzebujesz większej lub mniejszej czcionki możesz zmienić jej rozmiar, jak
również rozmiar wyświetlacza czy grubość czcionki.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” > „Rozmiar czcionki i ekranu”.
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Narzędzia zwiększające wygodę
Proste gesty umożliwiają Ci bardziej precyzyjne i wygodniejsze korzystania z realme UI.
Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory”. Wyświetlaj i dostosowuj gesty, takie jak stuknięcie,
przesunięcie, przeciągnięcie i rozsunięcie.

Włącz Asystenta Google
Możesz

włączyć

opcję

“Przywołuj

Asystenta

Google

przyciskiem

włącznika”.

Przytrzymanie włącznika przez 0,5s wzbudzi Asystenta Google. Gdy przytrzymasz przycisk
zasilania przez 3 sekundy wyświetli się ekran wyłączania zasilania. Natomiast naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku zasilania i zwiększania głośności przez 10 sekund wymusi restart
urządzenia.

Assistive Ball
Po uruchomieniu funkcji Assistive Ball, będziesz miał dostęp do różnych nowych gestów.
Istnieją dwa sposoby obsługi Assistive Ball.

Gesty
●

Stuknij, by wrócić do poprzedniej strony.

●

Stuknij dwukrotnie, aby przejść do trybu wielozadaniowości

●

Dotknij i przytrzymaj, aby powrócić do ekranu głównego
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Możesz również spersonalizować gesty dla Assistive Ball w oparciu o swoje preferencje
i nawyki użytkowania.

Tap Menu
Po otwarciu „Tap Menu”, stuknij przycisk Assistive Ball, a zobaczysz pięć różnych
funkcji. Stuknij przycisk, aby zakończyć działanie.
●

Wróć do poprzedniej strony.

●

Zrzut ekranu

●

Wielozadaniowość
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●

Zablokuj ekran

●

Powrót do ekranu głównego

Po włączeniu funkcji Assistive Ball można również spersonalizować wyświetlacz.
●

Przeciągnij przycisk Assistive Ball, aby zmienić jej położenie.

●

Dostosuj przezroczystość przycisku Assistive Ball

●

Automatycznie ukrywaj przycisk Assistive Ball w trybie pełnoekranowym
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Gesty na wyłączonym ekranie
O gestach na wyłączonym ekranie
Gdy ekran jest wyłączony, można używać własnych gestów na ekranie w celu wykonywania
szybkich operacji.
Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Gesty przy wyłączonym ekranie”.`
Po włączeniu opcji Gesty na wyłączonym ekranie można wybrać dodanie następujących
gestów:
●

Stuknij dwukrotnie, aby włączyć ekran.

●

Narysuj literę O, aby włączyć aparat.

●

Narysuj literę V, aby włączyć latarkę.

●

Sterowanie muzyką: Za pomocą dwóch palców możesz narysować na ekranie „II” w
celu zatrzymania lub wznowienia odtwarzania muzyki oraz „<” lub „>”, by przejść do
poprzedniego lub kolejnego utworu nawet przy wyłączonym ekranie.

Dodaj gesty na wyłączonym ekranie
Możesz także dodać własne Gesty na wyłączonym ekranie, na przykład przesuń w górę, aby
otworzyć kalkulator.
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Inteligentny pasek boczny
Inteligentny pasek boczny umożliwia przełączanie się między aplikacjami, przesyłanie
plików, odpowiadanie na wiadomości lub robienie zrzutów ekranu podczas grania w gry
lub oglądania filmów.
Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Inteligentny pasek boczny”.
Po włączeniu funkcji Inteligentny pasek boczny, zobaczysz biały pionowy pasek po prawej
stronie. Przesuń palcem w lewo, a otworzy się Inteligentny pasek boczny.
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Narzędzia podręczne
●

Zrzut ekranu: Możesz wykonywać zrzuty ekranu.

●

Nagrywanie ekranu: Możesz nagrywać, to co dzieje się na ekranie.

Podręczne aplikacje
Możesz przełączać się pomiędzy kilkoma najczęściej używanymi aplikacjami. Na
przykład, podczas oglądania wideo można również wysyłać wiadomości tekstowe za
pomocą pływającego paska bocznego.
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Narzędzie 3-Finger Translate
obsługiwane przez Obiektyw Google
realme UI 2.0 integruje się z Obiektyw Google, który pozwala na tłumaczenie tekstu w
aplikacjach, stronach internetowych i na obrazach na preferowany język.
Tłumacz Google można łatwo aktywować korzystając ze zrzutu ekranu wywołanego
przez użycie funkcji 3-palcowy zrzutu ekranu lub Inteligentny pasek boczny

Aby aktywować Tłumacza Google wystarczy przytrzymać dłużej na częściowym zrzucie
ekranu lub wywołać ją z inteligentnego paska bocznego
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FlexDrop
realme UI 2.0 sprawia, że wielozadaniowość jest znacznie łatwiejsza
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Przy użyciu FlexDrop, aplikacja może zostać zminimalizowana do małego okna lub mini okna,
które użytkownik może łatwo przeglądać sprawdzając, co dzieje się w kilku aplikacjach w tym
samym czasie. Wystarczy jedno stuknięcie, aby użytkownicy mogli płynnie przełączać się
między różnymi aplikacjami.
Ścieżka 1: Przesuń palcem w górę od dołu ekranu, by aktywować narzędzie. Ścieżka 2:
Inteligentny pasek boczny
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Nearby Share
Użytkownicy realme UI 2.0 mogą korzystać z funkcji Androida „Udostępnianie w pobliżu”
(ang. Nearby Share), aby szybko udostępniać pliki, takie jak filmy, zdjęcia i aplikacje z
dowolnego telefonu z systemem Android bez konieczności wykorzystywania danych.
Funkcja ta działa obecnie na urządzeniach z systemem Android 11.
Przejdź do Zdjęcia - Wyślij - Udostępnij w pobliżu
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Zrzut ekranu
Możesz robić zrzuty ekranu podczas korzystania z telefonu, zrzuty ekranu będą
przechowywane w folderze „Zdjęcia”.
Zrzut ekranu można wykonać w następujący sposób.

Zrzut ekranu za pomocą przycisków
Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz ściszania.

Zrzut ekranu 3 palcami
Przesuń w dół trzema palcami, aby szybko wykonać zrzut ekranu.
Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Zrzut ekranu” > „Metody”>”Przeciągnięcie w dół 3
palcami”.
Po włączeniu zrzutu ekranu 3 palcami, przyłóż i przytrzymaj w dowolnym miejscu ekranu 3
palce, a następnie przesuwaj je w dół, by ustawić rozmiar obszaru, który ma zostać uchwycony.

Zrzut ekranu przy pomocy Assistive Ball
1.

Przejdź do „Ustawienia” > „Narzędzia zwiększające wygodę” > „Assistive Ball”.
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2.

Gdy przycisk Assistive Ball został uruchomiony, otwórz „Menu stuknięć”, by zobaczyć
ikonki skrótów.

3.

Stuknij przycisk Assistive Ball, a następnie „Zrzut ekranu, aby wykonać zrzut ekranu.

Zrzut ekranu
bocznego

przy

pomocy

inteligentnego

paska

Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Inteligentny pasek boczny”.
Wysuń pasek boczny i wybierz „Zrzut ekranu”, aby zrobić zrzut ekranu.

Długi zrzut ekranu
Po wykonaniu zrzutu ekranu, przeciągnij w górę pływające okno podglądu zrzutu ekranu,
aby wykonać długi zrzut ekranu. Przesuń ekran do żądanej pozycji i stuknij Zakończ, aby
zapisać ekran jako długi zrzut ekranu.

Udostępnianie zrzutu ekranu
Po wykonaniu zrzutu ekranu, przeciągnij w dół pływające okno podglądu zrzutu ekranu, aby
przejść do ekranu udostępniania. Możesz udostępnić zrzut ekranu swoim znajomym za
pomocą aplikacji realme Share, WhatsApp itp.
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Dzielony ekran
Funkcja Dzielonego ekranu zapewnia możliwość podziału ekranu na dwa obszary, z których
każdy pokazuje inny obraz w tym samym czasie. Możesz oglądać film i jednocześnie
rozmawiać z przyjaciółmi na podzielonym ekranie.
Przejdź do „Ustawienia” > „Przybory” > „Dzielony ekran”.
Funkcję „Dzielony ekran” można włączyć na trzy poniższe sposoby:
●

Przeciągnij trzema palcami w górę, aby przejść do trybu dzielonego ekranu.

●

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielozadaniowości, aby przejść do trybu dzielonego ekranu.

●

Przeciągnij palcem w dół na karcie zadania, a następnie stuknij przycisk Podziel
ekran, aby przejść do trybu dzielonego ekranu.
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Dostosowanie dzielonego ekranu
Po przejściu do trybu dzielonego ekranu możesz przeciągnąć linię podziału między dwiema
aplikacjami, aby dostosować rozmiar każdego ekranu.

Dostosowanie miejsca na podzielonym ekranie
W trybie podzielonego ekranu możesz przesuwać pozycję aplikacji z górnej na dolną i
odwrotnie. Kliknij na linię podziału i stuknij
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Wyjście z trybu dzielonego ekranu
Tryb dzielonego ekranu można opuścić na trzy następujące sposoby:
●

Przeciągnij linię podziału, aby wyjść z trybu podzielonego ekranu. Możesz
przeciągnąć linię do góry, aby opuścić górną część ekranu lub przeciągnąć linię do
dołu, aby opuścić dolną część ekranu.

●

Stuknij palcem w linię podziału i wybierz .

Klonowanie aplikacji
Po włączeniu Klonowania aplikacji, kopia danej aplikacji zostanie wygenerowana na ekranie
głównym.

Oryginalna aplikacja i jej kopia mogą działać jednocześnie, nie wpływając

na siebie nawzajem.
Klonowanie aplikacji działa tylko wtedy, gdy zarówno sama aplikacja, jak i telefon obsługują
tę funkcję. Jeśli sklonowana aplikacja nie działa prawidłowo, oznacza to, że dana funkcja lub
operacja nie jest obsługiwana przez aplikację lub telefon.
Clone Apps obecnie nie obsługuje przesyłania danych pomiędzy sklonowaną aplikacją a
komputerem. Jednocześnie mogą pracować co najwyżej dwa klony aplikacji.
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Aplikacje, które można klonować:
●

BBM

●

WhatsApp Messenger

●

Messenger

●

Hike News & Content

●

Facebook

●

imo

●

Instagram

●

Skype

●

Telegram

●

Viber Messenger

●

Zalo

Przejdź do „Ustawienia” > „Menedżer aplikacji” > „Klonowanie aplikacji” > „Aplikacje, które
można sklonować”.
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Oszczędzanie energii
realme UI 2.0 wykryje operacje użytkownika, a Ty będziesz mógł wybrać jedną z wielu
strategii oszczędzania energii.

Oszczędzaj energię
realme UI 2.0 automatycznie wykryje problemy ze zużyciem energii. Możesz stuknąć w
„Oszczędzaj energię”, aby zoptymalizować i wydłużyć czas pracy baterii.
Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Oszczędzaj energię” > „Wydłuż czas pracy baterii”.
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Zużycie energii
Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Użycie baterii telefonu”.
Możesz przeglądać zużycie energii z dnia dzisiejszego, wczorajszego i sprzed 2 dni. Możesz
także wyświetlić czas aktywności aplikacji na pierwszym planie i w tle oraz ich zużycie
energii.

Opcje oszczędzania energii
Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Tryb oszczędzania energii”.

Tryb intensywnego oszczędzania baterii
Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Tryb wysokiej wydajności”.
System będzie działał w trybie wysokiej wydajności, ale zwiększy to zużycie energii.
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Tryb super oszczędzanie energii
Tryb Super oszczędzanie energii pomaga wydłużyć czas pracy telefonu przy bardzo niskim
poziomie naładowania baterii. W trybie Super oszczędzanie energii na ekranie głównym
może być wyświetlanych maksymalnie 6 aplikacji.
Na podstawie testów przeprowadzonych w laboratoriach realme, telefon z 5% baterią może być
używany do przesyłania wiadomości WhatsApp nawet przez 90 minut. *

82

Przejdź do „Ustawienia” > „Bateria” > „Tryb super oszczędzania energii”.
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Funkcja Battery Guard
Napięcie zasilania może być czasami niestabilne, a niektórzy użytkownicy często martwią się,
że długotrwałe ładowanie zaszkodzi ich baterii. W realme UI 2.0, funkcja Battery Guard staje
na wysokości zadania, ucząc się nawyków użytkownika w zakresie ładowania - zatrzymuje
ładowanie do 80% w nocy i ładuje do 100% zanim użytkownik wstanie z łóżka. Użytkownicy
nie będą już musieli martwić się o szkodliwość długotrwałego ładowania.
Przejdź do Ustawienia - Bateria - Więcej ustawień baterii - Zoptymalizowane ładowanie nocne

Komunikat
o
niskim
naładowania baterii

poziomie

Kiedy bateria telefonu spadnie do 15%, realme UI 2.0 udostępnia opcje wysyłania wiadomości
wyświetlających aktualną lokalizację użytkownika do wybranych kontaktów, co pozwala
użytkownikom informować przyjaciół i rodzinę o swoim położeniu w przypadku, gdy bateria
w telefonie jest bliska wyczerpania.
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Centrum sterowania
Centrum sterowania oferuje natychmiastowy dostęp do najczęściej używanych funkcji,
takich jak kalkulator, aparat fotograficzny i latarka, umożliwiając przeglądanie ostatnich i
wcześniejszych powiadomień za pomocą prostych gestów.
Przeciągnij palcem w dół od samej góry dowolnego ekranu (z wyjątkiem wycięcia na
środku górnej części wyświetlacza), aby przejść do Centrum sterowania.
Naciśnij i przytrzymaj wybraną ikonę, aby rozpocząć dostosowywanie urządzenia. Na
przykład, możesz ręcznie dostosować temperaturę barw wyświetlacza, naciskając i
przytrzymując ikonę trybu Nocna ochrona.

Zmiana lub porządkowanie ikon
W przypadku często używanych ikon lub funkcji, można je ręcznie dodawać do paska
powiadomień. Przewiń w dół, aby wejść do Centrum sterowania, wybierz

w prawym

górnym rogu, a następnie naciśnij i przytrzymaj, aby przenosić ikony na pasek powiadomień.
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Szybkie akcje
Szybkie akcje w Centrum sterowania obejmują:
Włączanie sieci
●

Tryb samolotowy: Natychmiast wyłącza przesyłanie danych komórkowych.

●

Dane komórkowe: Włączanie lub wyłączanie transmisji danych komórkowych w celu
połączenia z siecią.

●

WLAN: Przeglądaj strony internetowe lub ściągaj filmy.

●

Bluetooth: Połącz się ze słuchawkami, zestawem samochodowym lub innymi
urządzeniami, które obsługują połączenia Bluetooth.

●

Hotspot osobisty: Połącz się z komputerami lub innymi urządzeniami w Twojej sieci.
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●

realme Share: Udostępniaj swoje zdjęcia, filmy lub lokalizacje innym urządzeniom
realme znajdującym się w pobliżu.

●

NFC: Włącz NFC, aby zakończyć płatność lub przesłać dane.

●

Usługi lokalizacji: Włącz usługi lokalizacji, aby umożliwić aplikacjom i usługom
systemowym dostęp do Twojej lokalizacji.

Regulacja głośności
●

Tryb cichy: Wycisz powiadomienia.

●

Tryb nie Przeszkadzać: Wycisz połączenia przychodzące i powiadomienia, wybierz, kiedy
nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.

Ułatwienia dostępu
●

Assistive Ball: Uruchom przycisk Assistive Ball, by ułatwić operacje na telefonie.

●

Tryb obsługi jedną ręką: Zmniejsza rozmiar ekranu dla użytkowników, którzy
chcieliby obsługiwać urządzenie jedną ręką.

●

Auto-obracanie: Ekran zostanie automatycznie przełączony do orientacji poziomej lub
pionowej podczas obracania telefonu.

●

Blokada ekranu jednym dotknięciem: Włącz szybką blokadę ekranu.
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Inne szybkie akcje
●

Latarka: W razie potrzeby oświetlenia włącz latarkę LED.

●

Kalkulator: Uruchom szybką kalkulację i dokonaj wymiany walut online.

●

Szybkie wyszukiwanie: Otwórz wyszukiwarkę.

●

Przyspiesz i wyczyść: Przejdź w tryb Czyszczenia pamięci i rozpocznij czyszczenie.

●

Oszczędzanie energii: Włącz, aby oszczędzać energię.

●

Aparat: Stuknij, aby rozpocząć fotografowanie, robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

●

Zegar: Otwórz Zegar, aby uzyskać dostęp do budzika, stopera i timera.

●

Nagrywanie ekranu: Stuknij, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.

●

Tryb nocny: W nocy lub przy słabym oświetleniu należy ustawić cieplejszą
tonację kolorów w celu ochrony oczu.

●

Interakcja wieloekranowa: Wyświetlaj ekran na telewizorze lub w innych urządzeniach
za pomocą bezprzewodowego wyświetlacza.

Pasek powiadomień
Możesz dostosować swoje powiadomienia, aby widzieć tylko to, co jest dla Ciebie ważne. Nie
zobaczysz jednak tego, co znajduje się na pasku powiadomień, jeśli ekran jest zablokowany.
Przesuń palcem w dół od góry, aby zobaczyć ostatnie powiadomienia, a następnie przewiń w
górę, aby zobaczyć starsze powiadomienia.
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Przeglądanie ostatnich i wcześniejszych powiadomień
Stuknij palcem, aby zobaczyć powiadomienia.

Przypomnij później
Przesuń palcem w lewo

a powiadomienie zostanie usunięte. Następnie ustaw, kiedy

chcesz otrzymać to powiadomienie ponownie.

Ustaw preferencje powiadomień
Przesuń palcem w lewo, aby zarządzać powiadomieniami. Stuknij palcem

>

,

aby ustawić preferencje dla poszczególnych powiadomień lub zarządzać grupą
powiadomień zgodnie z poniższymi instrukcjami:
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Przejdź do „Ustawienia” > „Pasek powiadomień i pasek stanu” > „Zarządzaj powiadomieniami”.

Dostosuj powiadomienia w oparciu o swoje preferencje i codzienne przyzwyczajenia.
Dostosowanie obejmuje styl podglądu i rodzaj powiadomień.
Możesz wybrać:
●

Wyświetlanie ikon na ekranie głównym.

●

Wyświetlanie ikon na ekranie blokady.

●

Wyświetlanie banerów w górnej części ekranu, gdy telefon jest zablokowany.

●

Włączanie dzwonków i wibracji.

Można również ustawić, aby niektóre powiadomienia z aplikacji były wyświetlane,
nawet jeśli telefon jest w trybie cichym.

90

Pasek stanu
Ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu w celu wskazania godziny, operatora, łączności
bezprzewodowej i stanu baterii.
Po naciśnięciu przycisku można uzyskać wizualną prezentację procentowego poziomu
naładowania baterii i prędkości sieci.
Przejdź do „Ustawienia” > „Pasek powiadomień i stanu”. Przesuń suwak na pozycję włączoną
(kolor zielony).
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Twórz skróty aplikacji
Po włączeniu trybu Skróty aplikacji, naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby utworzyć
skrót. Aplikacja otworzy się, gdy stukniesz utworzony skrót. Na przykład przejdź do ekranu
głównego, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę Aparat, która pozwoli Ci przejść
bezpośrednio do zdjęć portretowych, selfie, nagrywania wideo lub strony z informacjami o
aplikacji.
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Klawiatury i metody wprowadzania
danych
Tekst jest ważnym elementem służącym do zapisywania i wymiany informacji. Z pomocą
przydatnych klawiatur, poprawisz efektywność komunikacji.
Domyślne metody wprowadzania danych
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Klawiatura i metoda
wprowadzania” > „Obecna klawiatura”.

Bezpieczne klawiatury
Po zaznaczeniu opcji "Używaj bezpiecznej klawiatury do wpisywania hasła", bezpieczna
klawiatura będzie automatycznie włączana podczas wpisywania haseł w celu lepszej ochrony
prywatności i bezpieczeństwa danych.
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Własne ustawienia klawiatury
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Klawiatura i metoda wprowadzania” >
„Zarządzaj klawiaturami” > wybierz aktualną metoda wprowadzania danych i modyfikuj ją.

Wysyłaj emotikony i naklejki
Pisanie samym tekstem może być trochę nudne. Stuknij w przycisk Emoji na dole klawiatury
i wypróbuj coś ciekawego, np. Em i naklejki (trzeba je dodatkowo pobrać) podczas pisania.
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Pisanie głosowe
Jeżeli wprowadzanie tekstu ręcznie jest dla Ciebie nieco niewygodne, możesz użyć mikrofonu i
wprowadzić go głosowo.

Usługa automatycznego uzupełniania
Z Sklep Play możesz pobierać i instalować aplikacje do automatycznego uzupełniania
danych, które pomogą Ci zapamiętać to, co już kiedyś napisałeś i będą automatycznie
podpowiadać, jeśli chciałbyś napisać to samo w przyszłości.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Klawiatura i metoda
wprowadzania” > „Usługa autouzupełniania”.
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realme Share
Użyj realme Share, aby bezprzewodowo i bez wysiłku przesyłać pliki pomiędzy
urządzeniami realme. Dane komórkowe nie będą już potrzebne.

Uruchomienie realme Share:
●

Odbiorca powinien otworzyć Centrum Sterowania, a następnie włączyć realme Share

●

Wybierz pliki do udostępnienia oraz urządzenie, któremu pliki te będą udostępniane.
Wybierz opcję Wyślij, a następnie stuknij w wykryty telefon realme.

●

Stuknij opcję Odbierz na drugim urządzeniu i rozpocznij udostępnianie.

Wskazówki:
●

realme Share wymaga, aby zarówno nadawca, jak i odbiorca byli użytkownikami
telefonów realme.

●

Upewnij się, że nadawca i odbiorca łączą się z tą samą siecią Wi-Fi.

●

realme Share wyłączy się w ciągu 5 minut.
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Wyszukiwanie ustawień, danych i plików
•

Nie musisz już przeglądać telefonu w każdej aplikacji, aby znaleźć jakieś ustawienie
lub plik. Realme pozwala użytkownikom zoptymalizować wbudowaną wyszukiwarkę
poprzez proste stuknięcie palcem w słowo kluczowe.
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g

Dwa sposoby konfiguracji wyszukiwania:
●

Przesuń palcem w dół ekranu na dowolnej stronie, aby rozpocząć wyszukiwanie

●

Stuknij w pasek wyszukiwania w funkcji „Inteligentny asystent”.
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Wielu użytkowników, jeden telefon
Czy Wasze osobiste dane są pomieszane ze sobą na wspólnym urządzeniu? Potrzebujesz
łatwiejszego sposobu na oddzielenie pracy od życia osobistego? Chcesz zachować
prywatność, gdy pożyczasz swój telefon?
Tryb Wielu użytkowników umożliwia tworzenie wielu profili użytkowników. Aby zachować
prywatność wszystkich użytkowników, każde konto posiada niezależne hasło, a dane z
różnych kont są przechowywane oddzielnie.
1. Przejdź do Ustawienia, otwórz Użytkownicy i konta, a następnie wybierz Tryb wielu
użytkowników;
2. Stuknij w symbol + w prawym górnym rogu ekranu a następnie Dodaj użytkownika, by
ustawić jeden z 3 rodzajów profili kont: właściciel, użytkownik i gość.
3. Możliwe jest błyskawiczne przełączanie między kontami - wystarczy jedno stuknięcie.
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Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu mają na celu zoptymalizowanie komfortu użytkowania dla
użytkowników niedowidzących. Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” >
„Ułatwienia dostępu”.
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Funkcja TalkBack
Gdy funkcja TalkBack jest włączona, użytkownik otrzyma głosowe informacje zwrotne,
dzięki czemu może korzystać z urządzenia bez patrzenia na ekran. Może to być pomocne
dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Włączanie funkcji TalkBack
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „TalkBack”.
Ustawienia TalkBack
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” >
„TalkBack” > „Ustawienia”.
Zgodnie z Twoimi potrzebami możesz dokonywać ustawień takich opcji, jak Mowa, Inne
informacje zwrotne, Nawigacja i Różne.

Nawigacja za pomocą TalkBack
●

Przeciągnij palcem w prawo lub w lewo, aby przechodzić między pozycjami.

●

Stuknij dwukrotnie, aby aktywować daną pozycję.

●

Przeciągnij dwoma palcami, aby przewijać.

Wyłączenie TalkBack
●

Stuknij palcem w przełącznik. Zobaczysz zieloną ramkę. Stuknij dwukrotnie w przełącznik.

●

Gdy wyświetli się komunikat proszący o potwierdzenie, wybierz „OK”. Następnie
dwukrotnie stuknij OK.
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Menu ułatwień dostępu
Menu ułatwień dostępu oferuje duże menu ekranowe do sterowania telefonem. Możesz sterować
gestami, przyciskami sprzętowymi, nawigacją i nie tylko.

Włączanie menu ułatwień dostępu
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Menu
ułatwień dostępu”.
Dotknij przycisku Ułatwienia dostępu na dole ekranu, aby skorzystać z tej funkcji.
Wyłączanie menu ułatwień dostępu
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Menu
ułatwień dostępu”.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ułatwień dostępu na dole ekranu, aby przełączyć się
między Menu ułatwień dostępu i funkcją Select to Speak.

Przeczytaj na głos
Gdy funkcja Przeczytaj na głos jest włączona, możesz stukać wybrane elementy na ekranie, aby
ich nazwy zostały odczytane na głos.
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Włączanie funkcji Przeczytaj na głos
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Przeczytaj
na głos”. Dotknij przycisku Ułatwienia dostępu na dole ekranu, aby skorzystać z tej funkcji.

Ustawienia funkcji Przeczytaj na głos
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Przeczytaj na
głos” > „Ustawienia”.
W zależności od potrzeb można ustawić opcję Czytaj w tle lub Czytaj tekst na obrazach.

Używanie funkcji Przeczytaj na głos
Najpierw stuknij na ikonę. Następnie możesz:
●

Wybrać konkretny element, np. tekst lub obraz

●

Przeciągnąć palcem po ekranie, aby wybrać wiele elementów

●

Nacisnąć przycisk odtwarzania, aby usłyszeć wszystko, co zostało zaznaczone na
wyświetlaczu

●

Zaznaczyć tekst, który pojawia się w widoku Aparatu

Wyłączanie funkcji Przeczytaj na głos
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Przeczytaj na
głos”.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ułatwień dostępu na dole ekranu, aby przełączyć się
między Menu ułatwień dostępu i funkcją Przeczytaj na głos.
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Switch Access
Funkcja Switch Access umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową sterowanie
telefonami i tabletami za pomocą jednego lub kilku przełączników. Używaj przełączników do
wybierania elementów, przewijania, wprowadzania tekstu i nie tylko.

Włączanie Switch Access
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Switch Access”.
Ustawienia Switch Access
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Switch
Access” > „Ustawienia”
Możesz dokonać takich ustawień, jak Przypisywanie przełączników, Personalizacja skanowania,
Wyświetlacz i dźwięk, Dostosuj przełączniki i inne, zgodnie z własnymi potrzebami.

Wyłącz Ustawienia dostępu
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Switch Access”.

Ustawienia niestandardowe
Można ustawić „Kliknij, gdy wskaźnik przestanie się poruszać”, „Naciśnij przycisk zasilania,
aby zakończyć połączenie” oraz „Opóźnienie dotknięcia i przytrzymania” zgodnie z
nawykami użytkownika.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu”.
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Opcja przetwarzania tekstu na mowę
Można dostosować opcję przetwarzania tekstu na mowę.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Ustawienia
zamiany tekstu na mowę (TTS)”.
Stuknij w ikonę po prawej stronie opcji "Preferowany mechanizm", aby wybrać i zainstalować
dane głosowe.
Możesz również dostosować język, tempo mowy i wysokość dźwięku do swoich
przyzwyczajeń.

Skróty ułatwień dostępu
Kiedy funkcja Skróty ułatwień dostępu jest włączona, przytrzymaj oba przyciski głośności
przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ułatwień dostępu. Możesz wybrać usługi skrótów i
włączyć/wyłączyć opcję „Dostępne nawet po zablokowaniu ekranu”.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Skrót
ekranu blokady”.
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Napisy
Możesz dostosować napisy na ekranie, aby zwiększyć komfort oglądania. Przejdź do
„Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Ułatwienia dostępu” > „Ustawienia napisów”.

Czyszczenie pamięci
Czyszczenie pamięci, gdy brakuje miejsca na dysku do pobierania aplikacji i przywracania
zdjęć. Funkcja Czyszczenie pamięci pomoże Ci wykryć i usunąć niepotrzebne pliki, pliki
cookie i pliki pamięci podręcznej, aby zwolnić więcej miejsca.

Sprawdzanie pamięci
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Pamięć”. Ukażą Ci się
następujące pozycje:
●

Ogólna dostępna pamięć

●

Zajęta pamięć

●

Wolna pamięć
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Czyszczenie jednym dotknięciem
Jeżeli pragniesz uporządkować pamięć masową, realme UI pomoże Ci zidentyfikować
bezużyteczne lub nieistotne pliki. Stuknij w „Wyczyść”, a telefon automatycznie wyczyści
pliki w sposób szybki i sprawny.

Usuwanie danych aplikacji
realme UI oferuje również specjalistyczne usługi czyszczenia dla niektórych często używanych
aplikacji.

Czyszczenie skategoryzowane
Możesz również wyczyścić pamięć masową według różnych kategorii plików i danych i tym
samym przyspieszyć system.
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●

Czyszczenie zdjęć

Możesz łatwo usunąć zdjęcia, które mogą być mniej estetyczne wizualnie lub powtarzalne.
realme UI pomoże Ci w czyszczeniu zdjęć, ponieważ automatycznie przyporządkuje je do
kategorii takich jak zrzuty ekranu, ostatnio usunięte, podobne, zdjęcia seryjne, nieostre
zdjęcia i zdjęcia edytowane.
Jeśli usuniesz zdjęcia z powyższych kategorii, zwolni się więcej miejsca. Tej czynności nie
można cofnąć.
●

Czyszczenie wideo

Możesz usunąć niepotrzebne filmy lub klipy wideo po ich obejrzeniu. Wybierz pliki wideo,
które chcesz usunąć.
●

Czyszczenie plików audio i dokumentów

Gdy realme UI przefiltruje pliki audio i dokumenty, będziesz mógł wybrać, które z nich mają
zostać usunięte w zależności od rozmiaru i typu plików audio i dokumentów.
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Tworzenie kopii zapasowej telefonu
Jeśli przeszedłeś na nowy telefon realme, możesz przenieść na niego swoje dane ze starego
telefonu. Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe telefonu. Można to zrobić
na dwa sposoby.

Użycie Chmury HeyTap
Przejdź do „Ustawienia” > „Chmura HeyTap” > Wprowadź identyfikator HeyTap i hasło.
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Jeśli nie utworzyłeś jeszcze identyfikatora HeyTap, stuknij „Zarejestruj się” w prawym
dolnym rogu, aby przeprowadzić rejestrację za pomocą telefonu komórkowego lub adresu email.
Po zalogowaniu się do swojego konta HeyTap, przejdź do „Chmura HeyTap” > „Kopia
zapasowa w chmurze” > „Ręczna kopia zapasowa”. Teraz możesz przenieść swoje dane i
pliki do chmury, w tym:
●

Rejestr połączeń

●

SMS-y

●

Ustawienia
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Synchronizacja ręczna
Synchronizacja z telefonem
Przejdź do „Ustawienia” > „Dodatkowe ustawienia” > „Kopia zapasowa i reset” > „Kopia
zapasowa i przywracanie”, wybierz

„Nowa kopia zapasowa”, a następnie wybierz dane,

które chcesz zsynchronizować.
●

Kontakty

●

Wiadomości

●

Historia połączeń

●

Dane systemowe

●

Aplikacje (bez danych)

Po stuknięciu na „Start”, wybrane dane zostaną zsynchronizowane i przywrócone w telefonie
w pliku o nazwie „Kopia zapasowa”. Synchronizacja zajmie trochę czasu. Podczas procesu
tworzenia kopii zapasowej nie odłączaj telefonu od źródła zasilania i unikaj ponownego
uruchamiania lub wyłączania telefonu, gdyż może to spowodować utratę danych.

111

Należy zauważyć, że wszystkie lokalne dane kopii zapasowej zostaną usunięte w przypadku
usunięcia lub ponownego załadowania wszystkich ustawień. Dlatego warto skopiować lub
przywrócić pliki i dane przed ponownym uruchomieniem lub aktualizacją systemu.

Przywracanie danych na komputerze
Za pomocą kabla USB podłącz swój telefon do komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Wybierz „Przenieś pliki”. Otwórz „Udostępnianie pamięci” na
komputerze, a następnie wybierz folder „Kopia zapasowa” i skopiuj go na komputer. W taki
sposób kopia zapasowa zostaje przesłana na Twój komputer.
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Ładowanie baterii
Procentową wartość poziomu naładowania baterii można wyświetlić na pasku stanu w prawym
górnym rogu telefonu. W razie konieczności ładuj baterię korzystając z kabla USB typu C i
ładowarki. Naładuj baterię. Podłącz telefon do ładowarki lub przenośnej ładowarki.

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, prawdopodobnie nie będzie można włączyć
telefonu. Aby móc dalej korzystać z telefonu, należy naładować baterię.
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Zrestartuj lub wyłącz telefon
Jeśli coś nie działa prawidłowo, spróbuj ponownie uruchomić telefon.
Aby ponownie uruchomić telefon, możesz:
●

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Uśpij/Wybudź przez ponad 3 sekundy, a następnie
przeciągnąć kółko zasilania w górę, aby ponownie uruchomić urządzenie lub,

●

Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania
głośności przez ponad 10 sekund.

Aby wyłączyć telefon, Naciśnij i przytrzymaj Przycisk zasilania przez ponad 3
sekundy, a następnie przeciągnij białą ikonę zasilania w dół.
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Drukowanie bezpośrednio z poziomu
smartfona
Drukowanie nie jest już tylko domeną komputerów. Umożliwiliśmy drukowanie z telefonu.
realme UI 2.0 posiada wbudowaną usługę drukowania o nazwie Drukowanie bezprzewodowe.
Możesz łatwo drukować dokumenty i zdjęcia po podłączeniu smartfona do drukarki.

Drukowanie dokumentów
1. Upewnij się, że Twoja drukarka obsługuje usługę Mopria Print i jest podłączona do tej
samej sieci Wi-Fi, co Twój telefon.
2. Przejdź do Menedżera plików, otwórz dokument, stuknij w ikonę 3 kropek i wybierz
Drukuj;
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3. Wybierz drukarkę i połącz się z nią, a następnie wybierz ustawienia drukowania;
4. Stuknij w Drukuj, aby wydrukować dokumenty.
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Drukowanie zdjęć

•

Upewnij się, że Twoja drukarka obsługuje usługę Mopria Print i jest podłączona do tej
samej sieci Wi-Fi, co Twój telefon.

•

Otwórz Zdjęcia, wybierz zdjęcie, stuknij w Wyślij, a następnie zaznacz Domyślna
usługa drukowania;
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1. Wybierz ustawienia drukowania;
2. Stuknij w Drukuj, aby wydrukować zdjęcia.
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*Opcja drukowania bezprzewodowego obsługuje obecnie tylko zdjęcia i pliki w formacie PDF.
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Zarządzaj
wszystkimi
swoimi
wiadomościami e-mail w jednym miejscu
Zarządzanie wieloma kontami e-mail jest czasochłonne, wymaga przełączania się pomiędzy
różnymi aplikacjami, które mogą zajmować zbyt dużo miejsca na telefonie.
Wbudowana aplikacja Mail w realme UI 2.0 jest teraz jedynym takim miejscem, w którym
możesz z łatwością zarządzać wszystkimi swoimi mailami. Bezproblemowo wysyłaj,
odbieraj i śledź wiadomości e-mail, a nawet synchronizuj swoje konto z Kalendarzem Google,
by było Ci jeszcze łatwiej. Usługa ta jest całkowicie darmowa.

Logowanie się do konta e-mail
Otwórz Mail i zaloguj się na swoje konto e-mail (np. Google, Outlook, Yahoo Mail itp.).
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Zarządzaj kontami i wiadomościami e-mail
Po zalogowaniu możesz przesunąć palcem w lewo, aby rozpocząć konfigurowanie
aplikacji i zarządzanie wieloma kontami.
●

Stuknij w Dodaj w celu dodania innych kont e-mail, tak byś mógł zarządzań nimi
wszystkimi z poziomu jednej aplikacji.
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●

Stuknij palcem w Ustawienia i wybierz Podpis, by utworzyć własne podpisy wiadomości
e-mail.

●

Stuknij w ikonę + na stronie głównej, by utworzyć nową wiadomość e-mail.

●

Stuknij palcem w przycisk Dodaj wiadomość w prawym dolnym rogu ekranu
tworzenia nowej wiadomości e-mail, aby wysłać zaproszenie na spotkanie. Aby
usprawnić Twoją pracę, wydarzenia będą bezproblemowo synchronizowane z Twoim
kontem kalendarza Google.
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Rób notatki za pomocą skanera tekstu w
dowolnym miejscu i czasie
Czy kiedykolwiek miałeś problem z robieniem wyraźnych zdjęć podczas prezentacji, gdy
siedzisz na drugim końcu sali?
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Skaner tekstu pomoże Ci poprawić jakość zdjęć i wyostrzyć tekst na fotografiach.

Robienie zdjęć
1.

Otwórz Aparat, stuknij w Więcej, wybierz Skaner tekstu i zrób zdjęcie.

2.

Skaner tekstu będzie w stanie rozpoznać tekst z Twoich zdjęć, skorygować
zniekształcenia i dostosować układ tekstu.
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Poprawianie zdjęć
1. Otwórz zdjęcie i stuknij palcem w ikonę T znajdującą się prawym górnym rogu.

2. Następnie możesz wybrać Dostosuj, aby zmienić rozmiar zdjęcia i poprawić
układ tekstu.
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3. By wyostrzyć tekst, możesz także wybrać Popraw w celu dodania efektów, jak np.
„Kolor”, „Czarno białe” oraz „Kontury”.
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Możliwość
kolorów

dostosowania

schematów

Możesz wybrać swój ulubiony kolor spośród 12 kolorów w 5 schematach. Wybrany przez
Ciebie kolor motywu może być zastosowany do kontrolek i ikon dla zapewnienia spójnego
wrażenia wizualnego.
Przejdź do „Ustawienia” > „Personalizacja” > „Kolor”.
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Personalizowana funkcja Always-On
Display
Oprócz różnych możliwości personalizacji, realme UI pozwala na dostosowanie własnego wzoru
funkcji Always-On Display (AOD).
Za płótno służy prosty, czarny panel. Stuknięcie lub przeciągnięcie palcem po tym panelu
spowoduje wygenerowanie własnego stylu wzorów AOD.
Przejdź do Ustawienia - Personalizacja - Always-On Display - Własne wzory
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Personalizowany tryb ciemny
W realme UI 1.0 zaprezentowaliśmy wysoce spersonalizowany całodniowy tryb ciemny, który
jest kompatybilny z aplikacjami innych firm. W realme UI 2.0 tryb ten przeszedł dalszą ewolucję.
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Tryb ciemny oferuje trzy schematy kolorów z różnym poziomem kontrastu, umożliwiając
ustawienie czasu automatycznego startu i wyłączenia, a nawet dostosowanie do pory
wschodu i zachodu słońca.
Przejdź do „Ustawienia” > „Ekran i jasność” > „Tryb ciemny” > „Ustawienia trybu ciemnego”.

Prywatność i bezpieczeństwo
Zarządzanie
informacjami
Ochrona danych osobowych

i

uprawnieniami
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Gdy aplikacja odczytuje informacje osobiste, takie jak historia połączeń telefonicznych i
kontakty, system chroni oryginalne informacje, aby uniknąć ich wycieku.
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Ochrona danych osobowych”.
Możesz włączyć opcję „Inteligentne włączanie ochrony”, aby system sam decydował, czy
włączyć ochronę dla nowych aplikacji. Możesz również samodzielnie włączyć opcje „Chroń
historię połączeń”, „Chroń kontakty”, „Chroń wiadomości” i „Chroń wydarzenia”.

Zarządzanie uprawnieniami aplikacji
Włącz „Uprawnienia aplikacji", aby zarządzać i ustawiać zezwolenia dla każdej aplikacji, np.
lokalizowanie, wybieranie numerów, pobieranie historii połączeń i inne.
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Uprawnienia aplikacji”.
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Można dostosować uprawnienia, które pozwalają niektórym aplikacjom na wykonywanie
określonych funkcji, takich jak wybieranie numerów, pozyskiwanie kontaktów i wiadomości
oraz korzystanie z aparatu. Można również ustawić uprawnienia tylko dla jednej aplikacji.

Alarm SOS
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realme UI dba o bezpieczeństwo użytkowników. „Alarm SOS” to funkcja, która ma na celu
ułatwienie wykonywania połączeń alarmowych i wysyłania wiadomości SOS.

Włączanie Alarmu SOS:
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Alarm SOS”.
Po dokładnym przeczytaniu regulaminu, dotknij „Zgadzam się”.

Numery alarmowe:
Przejdź do „Ustawienia” > „Bezpieczeństwo” > „Alarm SOS” > „Numery alarmowe” >
„Dodaj kontakt alarmowy”.
Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe to 3 domyślne kontakty alarmowe ustawione
przez system telefonu. Można dodać do 3 alarmowych numerów kontaktowych i wysyłać do
nich wiadomości SOS z lokalizacją, zdjęciami i nagraniami audio.
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Wykonywanie połączenia alarmowego SOS
●

Naciśnij przycisk zasilania 5 razy pod rząd, aby wykonać połączenie alarmowe SOS.

●

Włącz opcję „Automatyczne wybieranie numeru domyślnego” naciskając przycisk
zasilania. Połączenie alarmowe zostanie automatycznie wybrane po 3-sekundowym
odliczaniu czasu.

Wysyłanie wiadomości SOS
Po włączeniu funkcji „Wyślij wiadomość SOS” można wybrać opcję wysłania do
kontaktu alarmowego wiadomości SOS, która wskazuje aktualną lokalizację, zawiera
zdjęcia otoczenia lub 5-sekundowe nagranie audio.
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Hasło ochrony prywatności
Hasło ochrony prywatności służy do ochrony osobistej prywatności użytkownika. Gdy opcja
Hasło ochrony prywatności jest włączona, do weryfikacji podczas Szyfrowania aplikacji będzie
używany kod dostępu.

Ustawianie hasła ochrony prywatności
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Hasła i dane biometryczne”.

●

Stuknij palcem w „Hasło prywatności” i wybierz „Włącz hasło ochrony prywatności”.

●

Można wybrać hasło w postaci wzoru, 4-bitowe, 6-bitowe, 4-16-bitowe hasło cyfrowe
lub 4-16-bitową kombinację haseł alfanumerycznych.

●

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zabezpieczające, stuknij w „Gotowe” w
prawym górnym rogu.

●

Można również powiązać zabezpieczający adres e-mail.

Zmiana hasła ochrony prywatności
Przejdź do „Ustawienia” > „Hasła i dane biometryczne” > „Hasło prywatności”.
Stuknij palcem „Zmień hasło ochrony prywatności”, wprowadź dotychczasowe hasło, a
następnie ustaw nowe hasło.
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Reset hasła ochrony prywatności
●

Jeżeli zapomniałeś swojego hasła ochrony prywatności, możesz je zresetować na
dwa sposoby: odpowiadając na pytania zabezpieczające, wprowadzając kod
weryfikacyjny za pośrednictwem powiązanej wiadomości e-mail.

Stuknij w „Zapomniałem hasła”, aby zresetować kod dostępu:
●

Pytanie zabezpieczające: Odpowiedz na pytanie zabezpieczające.

●

E-mail zabezpieczający: Wprowadź powiązany z kontem adres e-mail, aby otrzymać kod
weryfikacyjny.

Wyłączanie hasła ochrony prywatności
Przejdź do „Ustawienia” > „Hasła i dane biometryczne” > „Hasło prywatności”.
Wybierz „Wyłącz hasło ochrony prywatności”, stuknij „Wyłącz” i wprowadź
dotychczasowe hasło.
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Blokada aplikacji
Przed zastosowaniem „Blokady aplikacji” najpierw należy ustawić hasło ochrony prywatności.

Włączanie blokady aplikacji
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.

●

Wprowadź hasło ochrony prywatności.
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●

Zaznacz aplikacje, które mają być zabezpieczone hasłem i wybierz „Zaszyfruj”.

Dostęp do zaszyfrowanych aplikacji
●

Dostęp za pomocą prywatnego hasła

Aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanej aplikacji, wprowadź poprawne hasło prywatności.
●

Odcisk palca i rozpoznawanie twarzy

Możesz także użyć odcisku palca lub funkcji rozpoznawania twarzy, aby otworzyć zaszyfrowane
aplikacje.
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Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.

Po wprowadzeniu hasła ochrony prywatności wybierz

,

aby

wejść

do

opcji

„Ustawienia blokady aplikacji”, włącz „Używaj odcisku palca dla blokady aplikacji” lub
„Używaj rozpoznawania twarzy dla blokady aplikacji”.

Wyłączanie blokady aplikacji
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji”.

●

Wprowadź hasło ochrony prywatności.

●

Wybierz aplikację i wyłącz opcję „Włącz weryfikację hasłem”.
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Ukrywanie ikon ekranu głównego
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokada aplikacji” i wprowadź
swoje hasło ochrony prywatności.

●

Wybierz ikony aplikacji, które chcesz ukryć na ekranie głównym, aktywuj funkcję
„Włącz weryfikację hasłem”, a następnie włącz „Ukryj ikony ekranu głównego”.

Gdy ikona aplikacji jest ukryta, można ją wyświetlić, wprowadzając kod dostępu na
panelu dotykowym. Nie wymaga to weryfikacji kodu szyfrowania.

Dostęp do ukrytych aplikacji
Wprowadź numer dostępu na panelu dotykowym, aby otworzyć aplikacje. Numer dostępu
zaczyna się od "#" i kończy na „#”. Zawierają one od 1 do 16 cyfr, np. # 0000 #.
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Ochrona płatności
realme UI zapewnia bezpieczne środowisko dla płatności online.
Kiedy korzystasz z płatności mobilnych, system automatycznie wykryje aktualne
środowisko płatności.
Sprawdzanie środowiska płatności obejmuje:
●

Kontrolę bezpieczeństwa systemu

●

Kontrolę bezpieczeństwa aplikacji

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Ochrona płatności”. Wybierz aplikacje, które mają
być chronione.

Zapobieganie nękaniu i oszustwom
realme UI chroni użytkowników przed połączeniami i wiadomościami phishingowymi
poprzez automatyczne blokowanie wiadomości z pseudo bazy oraz przechwytywanie
podejrzanych połączeń.
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Blokowanie połączeń
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Blokuj połączenia” lub idź
do

> wybierz

w prawym górnym rogu > „Blokuj i filtruj”.

Reguły blokowania połączeń można ustawić samodzielnie:
●

Blokuj wszystkie połączenia przychodzące: Nie będziesz już odbierać połączeń, chyba
że będą to połączenia od kontaktów VIP lub numerów z białej listy.

●

Blokuj numery, które zaczynają się od określonych cyfr.

●

Blokuj nieznane połączenia przychodzące: Należy pamiętać, że po włączeniu tej
funkcji można przegapić niektóre ważne połączenia telefoniczne.

●

Blokuj nieznane numery na podstawie lokalizacji: Można zablokować numery z
określonych lokalizacji.

●

Blokowanie połączeń przychodzących z jednym dzwonkiem i połączeń bez numeru:
Dotyczy to wyłącznie numerów nieznanych.

Blokowanie wiadomości
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Blokuj
wiadomości”. Możesz samodzielnie ustawić zasady blokowania wiadomości.
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Słowa kluczowe spamu
Wiadomości od nieznanych numerów zawierające wybrane przez Ciebie słowa kluczowe
będą uznawane jako spam.

Blokuj wiadomości od wszystkich nieznanych numerów
Wszystkie wiadomości od nieznanych numerów, które nie znajdują się na Twojej liście
kontaktów, zostaną zablokowane.

Czarna lista
Nie będziesz otrzymywać żadnych połączeń telefonicznych ani wiadomości z numerów
znajdujących się na czarnej liście.

Dodawanie numerów do czarnej listy
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Czarna lista”.
Numery można wprowadzać ręcznie lub wybierać z kontaktów.

Biała lista
Połączenia i wiadomości z numerów z białej listy nie będą blokowane.
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Dodawanie numerów do białej listy
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Blokuj i filtruj” > „Biała lista”.
Numery można wprowadzać ręcznie lub wybierać z kontaktów.

Przestrzeń dla dziecka
Opcja „Przestrzeń dla dziecka” umożliwia:
●

Dostosowanie czasu użytkowania telefonu przez dziecko

●

Wybieranie aplikacji, do których dziecko ma dostęp

●

Wyłączanie sieci komórkowej

Przechodzenie do trybu „Przestrzeń dla dziecka”
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Przestrzeń dla dziecka”.
Po zakończeniu personalizacji tego trybu w „Ustawieniach”, stuknij w „Przejdź do przestrzeni
dla dziecka”.
W trybie Przestrzeń dla dziecka użytkownicy mogą korzystać tylko z aplikacji
znajdujących się na liście „Dozwolone aplikacje". Za każdym razem, gdy upłynie
ustalony czas, telefon zostanie automatycznie zablokowany.
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Do odblokowania telefonu potrzebny będzie wtedy kod dostępu.

Opuszczanie trybu „Przestrzeń dla dziecka”
W trybie Przestrzeń dla dziecka wybierz opcję „Opuść Przestrzeń dla dziecka” u dołu
ekranu i potwierdź swoją tożsamość.

Prywatny sejf
Prywatny sejf ukrywa zdjęcia, pliki audio, dokumenty i inne pliki. Możesz wybrać pliki, które
chcesz ukryć. Aby uzyskać dostęp do plików w Prywatnym sejfie należy użyć kodu, odcisku
palca lub opcji rozpoznawania twarzy. Po wejściu do Prywatnego sejfu nie można robić
zrzutów ekranu.

Dodawanie plików
Pliki można dodawać w następujący sposób.
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Prywatny sejf
Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Prywatny sejf”. Zweryfikuj hasło i wybierz pliki,
które mają zostać zaszyfrowane.

Szyfrowanie plików
Otwórz „Menedżera plików”, naciśnij i przytrzymaj pliki, które mają być zaszyfrowane, a
następnie stuknij „Ustaw jako prywatne” w zakładce „Więcej” na pasku narzędzi poniżej.

Szyfrowanie zdjęć
Otwórz „Zdjęcia”, naciśnij i przytrzymaj zdjęcia, które mają być zaszyfrowane, a następnie
stuknij „Ustaw jako prywatne” w zakładce „Więcej” na pasku narzędzi poniżej.

Dostęp do prywatnych plików
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Prywatny sejf” lub wejdź do trybu
„Prywatny sejf” za pomocą skrótu na pulpicie.

●

Zaszyfrowane pliki można przeglądać po zweryfikowaniu za pomocą hasła
ekranu blokady, odcisku palca lub opcji rozpoznawania twarzy.

Prywatny system
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Prywatny System zapewnia prywatną przestrzeń dla użytkowników realme UI 2.0. Możesz
stworzyć kopię systemu, w której Twoje aplikacje i dane będą niezależne od oryginalnego
systemu, a dostęp do nich będzie możliwy tylko poprzez osobny odcisk palca lub hasło,
możesz nawet ukryć dostęp do swojej prywatnej przestrzeni w głównym systemie.
Aplikacje mogą zostać skopiowane z oryginalnego systemu do systemu prywatnego, a
powiadomienia mogą być wyświetlane w obu systemach.
Przejdź do Ustawienia - Prywatność - klonowanie systemu
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Blokada aplikacji za jednym dotknięciem
Pojawił się nowy skrót do włączania lub wyłączania blokady aplikacji. Przesuń palcem w dół
na ekranie głównym, aby otworzyć Panel szybkich ustawień i znaleźć kafelek skrótu.
Gdy funkcja Blokady aplikacji jest włączona, aby zablokować wybrane aplikacje,
możesz wprowadzić hasło lub użyć weryfikacji za pomocą odcisku palca/twarzy.
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Dodawanie Prywatnego sejfu do pulpitu
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Prywatność” > „Prywatny sejf” i zweryfikuj hasło.

●

Stuknij ikonę w prawym górnym rogu, aby włączyć „Skrót na ekranie głównym”.
Dostęp do „Prywatnego sejfu” można uzyskać po utworzeniu skrótu na ekranie
głównym.

Narzędzia i aplikacje
Podstawowe
aplikacji

informacje

odnośnie

Pobieranie i instalowanie aplikacji
Aby rozszerzyć funkcje interfejsu realme UI i zwiększyć komfort użytkowania telefonu, możesz
pobierać i instalować różne rodzaje aplikacji w zależności od swoich potrzeb i preferencji.
●

Stuknij w „App Market” na ekranie głównym.

●

Wyszukaj i wybierz aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie dotknij przycisku
„Zainstaluj”.
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●

Po zainstalowaniu aplikacji, stuknij w „Otwórz” w sklepie z aplikacjami lub wybierz
aplikację na ekranie głównym, aby ją otworzyć.

Informacje o aplikacji

Wybierz aplikację, którą chcesz pobrać i przejdź do strony z informacjami na jej temat, gdzie
zobaczysz więcej szczegółów, recenzje i rekomendacje.

Przełączanie się między różnymi aplikacjami
Możesz szybko przełączać się do różnych aplikacji i wielozadaniowość za pomocą aplikacji
uruchomionych w tle.
●

Przeciągnij palcem od dołu ekranu, aby włączyć interfejs wielozadaniowości.

●

Przeglądaj wszystkie aplikacje w interfejsie i przesuwaj palcem w lewo lub w prawo,
aby przełączać się między aplikacjami.

●

Stuknij w „X”, aby zamknąć wszystkie działające aplikacje.
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Przenoszenie i porządkowanie aplikacji
Jak zarządzać aplikacjami, które pojawiają się na ekranie głównym? Można je
organizować i układać według potrzeb.

Przenoszenie aplikacji
Aplikacje na ekranie głównym można dowolnie przenosić.
●

Przytrzymanie kafelka aplikacji.

●

Przeciągnij i upuść aplikację na wybraną stronę i w wybrane miejsce. Przesuń palcem w
lewo lub w prawo, aby przełączać się pomiędzy stronami.

●

Przenoszenie za pomocą kropek. Liczba kropek wskazuje liczbę ekranów
głównych.
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●

Jednoczesne przenoszenie wielu aplikacji: Przytrzymaj pusty obszar na ekranie
głównym, aby przejść do trybu edycji. W prawym górnym rogu aplikacji pojawi się pole
wyboru. Zaznacz aplikacje i przenieś je wszystkie jednocześnie.

Tworzenie folderów
Aby ekran główny był bardziej przejrzysty, uporządkuj swoje aplikacje, grupując je w
folderach. Łatwiejsze może być również wyszukiwanie aplikacji.

●

Utwórz folder, przesuwając jedną ikonę aplikacji na drugą.

●

Przenieś aplikacje, które chcesz pogrupować do folderów. Jeden folder może
zawierać więcej niż jedną stronę.

●

Aby nadać nazwę folderowi, dotknij paska nazwy, a następnie stuknij w innym miejscu,
aby zapisać nazwę folderu.

●

Po skasowaniu folderu zostaną z niego usunięte wszystkie aplikacje.
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Usuwanie aplikacji
W każdej chwili możesz usunąć niechciane aplikacje.
●

Naciśnij i przytrzymaj aplikację, aż pojawi się białe pole, a następnie stuknij
w „Odinstaluj”.

●

Zostanie wyświetlone pole, w którym musisz potwierdzić, że zamierzasz odinstalować
aplikację. Ponownie wybierz „Odinstaluj”, aby odinstalować aplikację i usunąć
wszystkie powiązane z nią dane.

Zegar
Alarm
Jeśli chcesz, aby telefon dzwonił lub wibrował o określonej godzinie, możesz ustawić alarm
w aplikacji „Zegar”.

Tworzenie alarmu
●

Otwórz „Zegar” i dotknij „Alarm” w górnej części interfejsu.

●

Aby dodać alarm, stuknij palcem w

●

Ustaw czas dla alarmu i jego nazwę.

●

Wybierz „Powtarzaj”, aby ustawić dni tygodnia, w których alarm będzie aktywny.

w prawym górnym rogu.
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●

Po wybraniu opcji „Więcej” można ustawić różne dźwięki dzwonka alarmu.

●

Jeśli włączysz funkcję „Drzemka”, alarm zadzwoni po raz drugi 5 minut po naciśnięciu
przycisku zasilania lub wyłączeniu alarmu. Jeśli nie wyłączysz alarmu, będzie on
dzwonił bez przerwy.

●

Po zakończeniu ustawień stuknij w „Zapisz”.

Edycja lub usuwanie alarmu
●

Aby edytować alarm, dotknij odpowiedniego alarmu na liście alarmów.

●

Przycisk przełącznika po prawej stronie alarmu może służyć do
włączania/wyłączania alarmu.
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●

Aby usunąć alarm, naciśnij „Edytuj” w lewym górnym rogu lub przytrzymaj
odpowiedni alarm wybierając go, a następnie potwierdź jego usunięcie.

Ustawianie wibracji dla określonego alarmu
Na wibracje danego alarmu nie będzie miał wpływu tryb wibracji telefonu.
Włączanie wibracji
Przejdź do „Alarm” > Stuknij 「+」 aby dodać nowy alarm > „Więcej” > „Dzwonek”>
„Wibracja”.

Alarm dostosowujący się do pogody
Alarm dostosowujący się do pogody jest nowością w realme UI 2.0. Dźwięk Twojego alarmu
może być dostosowany do aktualnej pogody. Zacznij swój dzień od poznania warunków
pogodowych przy dźwiękach melodyjnej muzyki.
Jak włączyć: Stuknij w alarm, wybierz Więcej, następnie Dzwonek i włącz
funkcję Dostosowujący się do pogody.
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Czas na świecie
Użyj narzędzia „Zegar”, aby wyświetlić czas lokalny w różnych strefach czasowych.

Ustawienie wyświetlania czasu
●

System 24-godzinny i 12-godzinny

1.

Otwórz aplikację „Zegar”.
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2.

Dotknij ikony w prawym górnym rogu, aby wejść na stronę ustawień, a następnie
wybierz „Data i czas”.

3.

Zegar telefonu będzie domyślnie wyświetlany w formacie 24-godzinnym. Jeśli format
24-godzinny zostanie wyłączony, czas będzie wyświetlany w formacie 12-godzinnym.

●

Automatyczne ustawianie daty i godziny.

1.

Otwórz aplikację „Zegar”.

2.

Dotknij ikony w prawym górnym rogu, aby wejść do ustawień, a następnie wybierz
„Data i czas”.

3.

Włącz opcję „Automatycznie ustawiaj godzinę”, a telefon będzie automatycznie
kalibrować czas, gdy jest podłączony do sieci.

●

Czas i strefa czasowa

1.

Otwórz aplikację „Zegar”.

2.

Dotknij ikony w prawym górnym rogu, aby wejść do ustawień, a następnie wybierz
„Data i czas”.

3.

Po wyłączeniu opcji „Automatycznie ustawiaj godzinę” można samodzielnie zmienić
strefę czasową i godzinę.
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Dodaj zegar strefy czasowej
1.

Otwórz aplikację „Zegar”.

2.

Wybierz

w prawym górnym rogu, aby wyszukać różne miasta, kraje lub

gminy.
3.

Stuknij, aby dodać do Zegara czas lokalny tej lokalizacji.

4.

Aby usunąć czas lokalny, dotknij „Edytuj” w lewym górnym rogu lub przytrzymaj
odpowiedni zegar i wybierz „Usuń”.

5.

Aby dodać zegar światowy do pulpitu: Przytrzymaj palec na ekranie głównym, dotknij
„Dodaj widżety” i przeciągnij zegar światowy na ekran główny.

Ustawianie podwójnego zegara
●

Włączanie podwójnego zegara
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Aby wejść w ustawienia, otwórz „Zegar” i dotknij ikony w prawym górnym rogu.
1.

Wybierz pozycję „Data i czas”, a następnie „Podwójny zegar".

2.

Gdy jesteś z dala od miejsca zamieszkania, po włączeniu „Podwójnego zegara” ekran
blokady lub widżet zegara będzie wyświetlał czas w dwóch różnych strefach
czasowych.

●

Miejsce zamieszkania

1.

Stuknij w „Data i godzina”, a następnie w „Podwójny zegar”.

2.

Po zezwoleniu funkcji pogody na dostęp do sieci, wybierz „Miejsce zamieszkania”.

●

Gdzie znaleźć Podwójny zegar?

1.

Stuknij w „Data i godzina”, a następnie w „Podwójny zegar”.

2.

Stuknij „Wyświetl podwójny zegar”, aby wybrać, czy ekran blokady i widżet zegara
mają wyświetlać podwójny zegar.

Stoper
Używanie stopera
1.

Otwórz „Stoper”. Stuknij w "Start", aby rozpocząć liczenie sekund. Nawet jeśli w tym
czasie otworzysz inne aplikacje, stoper będzie nadal działał.
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2.

Aby zarejestrować okrążenia lub międzyczasy, stuknij przycisk „Okrążenie”.

3.

Stuknij „Stop”, by zakończyć odmierzanie czasu, a następnie stuknij „Resetuj”, aby
wyczyścić zmierzony czas.

Minutnik
Użyj Minutnika w aplikacji Zegar, aby ustawić odliczanie dla wielu wydarzeń, co pomoże Ci
lepiej zarządzać czasem.

Ustawianie minutnika
1.

Po ustawieniu czasu odliczania, wybierz „Start”.
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2.

Możesz wstrzymać odliczanie naciskając „Pauza”, a zakończyć odliczanie
stukając w „Anuluj”.

Zaprogramowane typowe pozycje
●

Domyślne systemowe

W systemie znajdują się trzy gotowe pozycje odliczania czasu: Szczotkowanie zębów, Maska na
twarz i Jajka na parze. Aby rozpocząć odliczanie, wybierz jedną z powyższych pozycji i
rozpocznij odliczanie.
●

Własne ustawienia

W razie potrzeby można również ustawić spersonalizowany element odliczania. Aby dodać
minutnik, stuknij [+] pod nim.
Na przykład, ustaw timer oznaczony jako „Nauka” z odliczaniem „20 minut” i stuknij
„Zapisz”.
Możesz usunąć niechciane minutniki, dotykając „Edytuj” w lewym górnym rogu i wybierając
dany spersonalizowany minutnik.
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Pogoda
Uzyskaj informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym dla różnych miejscowości.

Zezwolenie na pozyskiwanie informacji o lokalizacji
Po pobraniu informacji o lokalizacji, ekran pokaże informacje o lokalnej pogodzie.
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Sprawdzanie aktualnej pogody i prognozy pogody
Sprawdź aktualną pogodę i prognozę pogody dla Twojej lokalizacji lub innych miejscowości.
●

Sprawdzanie aktualnej pogody: Otwórz „Pogoda”, a na ekranie pojawi się lokalna
pogoda.

●

Sprawdzanie pogody godzina po godzinie: Przeciągnij ekran w dół i przesuwaj palcem
w lewo lub w prawo, aby wyświetlić godzinową prognozę pogody na cały dzień.

●

Sprawdzanie szczegółowych danych pogodowych: Pociągnij w dół, aby wyświetlić jakość
powietrza, widoczność, UV, wilgotność i inne.

●

Prognoza pogody: Stuknij palcem w „Prognoza na 15 dni” i przejdź do strony „Pogoda
w Chinach”, aby zobaczyć więcej informacji o pogodzie.
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Sprawdzanie pogody dla wielu miejscowości
Aby lepiej przygotować się do podróży, sprawdź pogodę dla wielu lokalizacji.
●

Przejdź do aplikacji „Pogoda”, stuknij na ikonę budynku w prawym górnym rogu i
wybierz „Zarządzanie miejscowością”.

●

Wybierz

w prawym górnym rogu, wpisz nazwę miejscowości, a następnie wejdź na

stronę z pogodą dla tej miejscowości.
●

Przesuwaj palcem od lewej do prawej, aby przełączać się między
miejscowościami i wyświetlać informacje o lokalnej pogodzie.

●

Usuń miejscowość: Przejdź do „Zarządzanie miejscowością” > „Edytuj”, wybierz miasto,
a następnie stuknij w „Usuń”.

Kalkulator
W „Kalkulatorze” możesz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Możesz również
wykonywać obliczenia matematyczne w funkcjach wykładniczych, logarytmicznych,
trygonometrycznych itp., jak również przeliczać online kursy walut, długość, powierzchnię,
objętość, prędkość, wagę, temperaturę, moc, ciśnienie i inne jednostki.
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Obliczenia numeryczne
Podstawowe obliczenia
●

W „Kalkulatorze” można wykonywać podstawowe obliczenia, takie jak
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

●

Naciśnij (C), aby wyczyścić liczby na bieżącym wyświetlaczu.

●

Przesuń klawiaturę w dół, aby zobaczyć zapisy historii obliczeń.

Obliczenia naukowe
Stuknij

, aby wejść do trybu kalkulatora naukowego.
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Przeliczanie walut online
Funkcja „Kurs wymiany” umożliwia łatwe przeliczanie różnych walut. Do przeliczania kursów
walut online stosowane są najnowsze dane z Webull.
Naciśnij i przytrzymaj wynik przeliczenia, aby skopiować go do schowka.

Więcej przeliczanych jednostek
Dotknij „Więcej”, aby przeliczać jednostki takie jak długość, powierzchnia, objętość,
prędkość, waga, temperatura, moc i ciśnienie.
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Kompas
Użyj „Kompasu” do nawigacji, wyświetlania kierunków oraz sprawdzania szerokości i
długości geograficznej.

Kalibracja kompasu
Skalibruj „Kompas” przed pierwszym użyciem. Aby skalibrować kompas, kołysz telefonem,
trzymając go z dala od źródeł zakłóceń.

Wyświetlanie kierunku, w którym skierowany jest telefon
„Kompas” pomoże Ci kierować się w ustalonym kierunku.
●

Umieść telefon poziomo, aby mieć dostęp do długości i kierunku geograficznego.

●

Pokazywanie kierunku: Dolny obszar wokół kompasu określi kierunek, w którym
skierowany jest telefon.

●

Wyświetl szerokość i długość geograficzną: W dolnej części ekranu zostanie
wyświetlona szerokość i długość geograficzna Twojej aktualnej lokalizacji.
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Połączenia telefoniczne
Wykonywanie połączeń
Nawiązywanie połączenia przez wybranie numeru z kontaktów,

jednego z ulubionych

kontaktów lub numeru widocznego na liście ostatnich połączeń.

Ręczne wybieranie numeru
●

Wprowadź numer na klawiaturze numerycznej, a następnie stuknij przycisk

●

Stuknij pole wprowadzania nad klawiaturą, a następnie „Wklej”, aby wkleić numer, a
następnie stuknij

.

, by wykonać połączenie.
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Wykonywanie połączeń do swoich kontaktów
Dodaj osobę do list swoich Kontaktów, a następnie wykonaj połączenie wyszukując jego
nazwę w Kontaktach.
1.

Otwórz „Połączenie” > Przejdź do „Kontakty”.

2.

Wybierz opcję „Wizytówka” w Kontaktach.

3.

Wybierz numer z wizytówki, na który chcesz zadzwonić i stuknij w

.

Oddzwanianie
Telefon zapisuje historię ostatnich połączeń. Dotknij numeru, aby na niego oddzwonić.
1.

Otwórz „Połączenie” > „Telefon”, aby przejrzeć do ostatniego połączenia. Dotknij numeru,
aby oddzwonić.

2.

Wybierz ikonę
połączeniu.

znajdującą się za numerem, aby wyświetlić szczegółowe informacje o

Zarządzanie połączeniami przychodzącymi
Możesz odbierać, wyciszać, odrzucać połączenia przychodzące lub po prostu odpowiadać na nie
za pomocą wiadomości tekstowych.
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Wyciszanie połączeń
Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci połączenia przychodzące, możesz wyciszyć wszystkie
połączenia telefoniczne.
●

Stuknij palcem w „Wycisz”, gdy dzwoni telefon.

●

Naciśnij przycisk „Ściszanie” po lewej stronie telefonu, aby wyciszyć rozmowę
telefoniczną.

●

W trybie wyciszenia można nadal odbierać połączenia, jeśli nie zostało ono odrzucone.

Odpowiedź za pomocą SMS
Jeżeli odrzuciłeś połączenie, możesz odpowiedzieć za pomocą wiadomości SMS.
●

Przejdź do „Połączenie”> „Ustawienia” > „Odrzuć za pomocą SMS”.

●

Na połączenia przychodzące można szybko odpowiedzieć domyślną wiadomością
tekstową. Możesz także samodzielnie modyfikować teksty.

●

Gdy telefon zadzwoni, dotknij „Wiadomość” i wybierz domyślną odpowiedź lub
stuknij „Dostosuj”, aby napisać wiadomość tekstową samodzielnie.
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Przekierowywanie połączeń
Jeśli nie możesz odebrać połączenia, możesz przekierować je na inny numer.
●

Przejdź do „Połączenie” >

„Ustawienia”

>

„Ustawienia

połączeń operatora” > „Przekierowywanie połączeń”.
●

Wybierz warunek przekierowania, taki jak „Gdy zajęty”, „Gdy nieodebrane” lub „Gdy
poza zasięgiem”, a następnie wprowadź numer, aby aktywować przekierowanie.

●

Usługa przekierowania połączeń będzie różnić się w zależności od operatora.

Połączenie oczekujące
Nie można odbierać innych połączeń, jeśli nie rozłączy się trwającego połączenia. Włącz
opcję „Połączenie oczekujące”, aby otrzymywać powiadomienia o połączeniach
przychodzących.
●

Przejdź do „Połączenie” >

„Ustawienia”

>

„Ustawienia połączeń

operatora” > „Dodatkowe ustawienia” > „Połączenie oczekujące”.

Operacje podczas połączenia
Regulacja dźwięku
Podczas odbierania połączenia można dokonać pewnych regulacji dotyczących dźwięku.
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●

Regulacja głośności: Naciśnij przycisk głośności po lewej stronie telefonu.

●

Wyciszanie: Wybierz

●

Wstrzymywanie: Wybierz

●

Głośnik: Wybierz

Wykonywanie połączeń konferencyjnych
W zależności od operatora można zainicjować połączenie konferencyjne z wieloma kontaktami.
●

By dodawać nowe połączenia, podczas rozmowy wybierz

. Następnie wróć do

bieżącego połączenia, wybierz inny numer i stuknij „Łączenie połączeń”.
●

Podczas połączenia konferencyjnego można wybrać rozmowę z wybranym numerem
lub rozłączyć połączenie z wybranym numerem.

Korzystanie z innych aplikacji podczas połączenia
Podczas odbierania połączenia można również korzystać z innych aplikacji.
●

Podczas trwającego połączenia przejdź do ekranu głównego i otwórz inne aplikacje.

●

Stuknij w ikonę

w górnej części ekranu, aby powrócić do połączenia.

Nagrywanie rozmów
Kiedy korzystasz z realme UI 2.0, w razie potrzeby możesz nagrywać rozmowy.
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Nagrywanie rozmów
Jeżeli chcesz nagrać rozmowę, przed lub podczas połączenia dotknij
Po nawiązaniu połączenia wybierz

.

, a przycisk zostanie przełączony do trybu

„Gotowy do nagrywania” i będzie podświetlony na zielono.
Automatyczne nagrywanie
Zamiast ręcznego nagrywania rozmów można również ustawić automatyczne nagrywanie.
●

Przejdź do „Połączenie” > „Ustawienia” i stuknij palcem w „Nagrywanie rozmów” .

●

Jeśli chcesz nagrywać rozmowy z określonymi numerami, stuknij przycisk „Nagrywaj
wybrane numery” .

●

Wybierz numery z listy „Połączenia”, „Grupy” lub „Kontakty”, aby dodać je do listy
automatycznego nagrywania.

●

Stuknij w > „Edytuj” w prawym górnym rogu, aby usunąć numery, które nie będą
automatycznie nagrywane.

●

Włącz „Nagrywaj wszystkie nieznane numery”, a Twój telefon będzie automatycznie
nagrywał wszystkie połączenia od nieznanych numerów.

●

Włącz opcję „Nagrywaj wszystkie rozmowy”, aby nagrywać każdą rozmowę telefoniczną.
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Sprawdzanie nagrań rozmów
Po nagraniu rozmowy można odtworzyć, udostępnić lub usunąć nagranie albo ustawić je jako
dzwonek.
●

Przejdź do „Menedżera plików” i dotknij „Audio”, aby znaleźć wszystkie zapisane nagrania
rozmów.

●

Stuknij „Wybierz” w prawym górnym rogu, aby wybrać nagrania, które mają być
przycięte, skopiowane, usunięte, ustawione jako prywatne itp.

Limit przechowywania nagrań
W realme UI 2.0 nie ma limitu pamięci dla nagrań rozmów. Jeżeli jednak chcemy
kontrolować wykorzystanie pamięci telefonu, można samemu ustawić taki limit.

> „Ustawienia".

●

Przejdź do „Połączenie” >

●

Przejdź do „Nagrywanie rozmów”, stuknij „Maksymalne nagrywanie” i wybierz pozycje,
aby zapisać nagrania rozmów.

Rozpoznawanie nieznanych numerów
Przejdź do „Połączenie”

>

> „Ustawienia"> „Identyfikacja nieznanych

numerów” > „Identyfikacja nieznanych numerów online”.
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Gdy włączona jest funkcja „Identyfikacja nieznanych numerów”, można dokładnie
zidentyfikować nieznane numery z połączeń przychodzących, historii połączeń i wiadomości,
a następnie oznaczyć je jako oszustwo, nękanie itp. Kiedy funkcja ta jest wyłączona, nieznane
numery są identyfikowane tylko za pomocą lokalnej bazy kontaktów.

Wiadomości
Wysyłanie i otrzymywanie wiadomości SMS
Rozpoczynanie rozmowy
Korzystając z funkcji „Wiadomości” można rozmawiać z jednym lub wieloma kontaktami.

●

Przejdź do „Wiadomości” i stuknij

w prawym górnym rogu.

●

Bezpośrednio wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij

po

prawej

stronie

pola

edycji, aby wybrać kontakty z listy „Połączenia”, „Grupy” lub „Kontakty”. Jednocześnie
można dodać wiele kontaktów.
●

W dolnej części ekranu wprowadź Wiadomość SMS, a następnie stuknij przycisk

,

aby wysłać wiadomość.
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Wyszukiwanie wiadomości
Wiadomości zostaną automatycznie zapisane na liście wiadomości, która umożliwi Ci wygodne
ich przeszukiwanie w dowolnym czasie.
●

Na liście wiadomości można wybrać nazwę kontaktu, aby wyświetlić
historię konwersacji.

●

Jeśli na liście jest zbyt wiele wiadomości, możesz wpisać słowa kluczowe w pasku
wyszukiwania, aby znaleźć odpowiadające im treści.

Z wiadomości do połączenia
Z rozmowy tekstowej można nawiązać połączenie z odbiorcą, stukając palcem na numer
wyświetlony w lewym górnym rogu.

Przesyłanie zdjęć oraz plików audio i wideo
Zdjęcia oraz pliki audio i wideo można przesyłać za pomocą SMSów i MMSów.

Przesyłanie zdjęć
1.

Stuknij

w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie

aby wybrać zdjęcia z

folderu „Zdjęcia”.
2.

Stuknij

, aby zrobić zdjęcie.
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3.

Po wybraniu zdjęć możesz je przeglądać lub usuwać bezpośrednio w oknie wprowadzania
danych.

4.

Stuknij

, aby wysłać zdjęcia.

Przesyłanie plików wideo
w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie

1.

Stuknij

.

2.

Stuknij „Wybierz wideo”, aby wybrać film wideo zapisany w telefonie.

3.

Stuknij „Nagraj wideo”, aby nagrać film wideo.

4.

Po wybraniu wideo możesz go odtwarzać lub usunąć bezpośrednio w oknie wprowadzania
danych.

5.

Stuknij

, aby wysłać wideo.

Przesyłanie plików audio
1.

Stuknij

w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie
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.

2.

Stuknij „Nagraj dźwięk”.

3.

Stuknij czerwony przycisk u dołu ekranu, aby rozpocząć nagrywanie. Po zakończeniu
nagrywania stuknij ✔.

4.

Po wybraniu nagrania możesz go odtwarzać lub usunąć bezpośrednio w oknie
wprowadzania danych.

5.

Stuknij

, aby wysłać pliki audio.
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Wyświetlanie wiadomości w postaci zdjęć, wideo i plików audio
●

Wiadomości wideo można przeglądać bezpośrednio z listy wiadomości. Zdjęcia i
wiadomości dźwiękowe będą wyświetlane jako łącza do stron internetowych.

●

Wybierz wiadomość i otwórz łącze, aby wyświetlić zdjęcia lub odsłuchać wiadomość
dźwiękową.

●

Aby pobrać zdjęcie lub nagranie audio, wybierz „Zapisz”.

Wysyłanie wizytówek
Możesz udostępnić odbiorcy wizytówkę kontaktu za pomocą „Wiadomości”.

●

Stuknij

w lewym dolnym rogu, a następnie

●

Wybierz opcję „Tekst” (nazwa i numer), wybierz kontakt z listy „Połączenia”, „Grupy”
lub „Kontakty”, a następnie stuknij „Dodaj”. Stuknij

●

, aby wysłać wizytówkę.

Wybierz „vCard” (pełna wersja wizytówki), wybierz kontakt, a następnie stuknij
„Dodaj”. Stuknij

●

.

, aby wysłać vCard.

Wizytówka vCard zostanie wyświetlona jako link do strony internetowej. Możesz
przeglądać i pobierać wizytówki vCard za pomocą przeglądarki.
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Usuwanie i blokowanie wiadomości tekstowych
Usuwanie wiadomości
Wiadomości można usuwać pojedynczo lub partiami.
1. Stuknij i przytrzymaj wiadomość, aby ją skopiować, udostępnić, usunąć, dodać do Ulubionych
itp.
2. Przytrzymaj wiadomość, aby przesłać, usuwać lub dodawać wiadomości do Ulubionych
partiami.

Usuwanie konwersacji
Możesz usuwać konwersacje z kontaktami.
●

Na liście wiadomości znajdź konwersację, którą chcesz usunąć.

●

Naciśnij i przytrzymaj wiadomości, a następnie stuknij „Usuń konwersację”.

Przeglądarka
Przeglądanie stron internetowych
Wyświetlanie stron internetowych
Podczas korzystania z przeglądarki pomocne mogą być następujące operacje:
●

Otwieranie strony internetowej: Wyszukaj lub wprowadź adres URL albo przejrzyj
Zakładki/Historię.

●

Odświeżanie strony internetowej: Stuknij ikonę odświeżania obok pola wyszukiwania.
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●

Przesuwanie palcem po ekranie w celu nawigacji: Przejdź do „Ustawienia” > „Przesuń
po ekranie, aby nawigować”. Przesunięcie palcem w lewo spowoduje powrót do
poprzedniej strony, a przesunięcie palcem w prawo spowoduje przejście do następnej
strony.

Zmiana identyfikatora przeglądarki (UA)
Jeśli chcesz przeglądać strony internetowe w wersji komputerowej, możesz zmienić Identyfikator
przeglądarki (UA).
●

W tym celu należy przejść do „Ustawienia” > „Identyfikacja przeglądarki (UA)”.

●

Po przełączeniu na wersję komputerową UA strony internetowe nie będą automatycznie
dopasowywane do wyświetlacza telefonu.

Udostępnianie strony internetowej
Stuknij „Udostępnij”, aby udostępnić bieżącą stronę internetową znajomym.
●

Stuknij „Udostępnij” w dolnej części przeglądarki.

●

Skopiuj adres URL do schowka lub udostępnij łącze bezpośrednio w aplikacji
Wiadomości, Gmail, Facebook itp.

Tryb bez obrazów
Wyświetlanie obrazów przez sieć komórkową może zużywać dane komórkowe. Włącz
„Tryb bez obrazów”, aby je oszczędzać.
●

Stuknij „Tryb bez obrazów” w dolnej części przeglądarki.
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●

W Trybie bez obrazów obrazy będą wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona będzie sieć
Wi-Fi, natomiast nie będą wyświetlane, kiedy będziesz używał sieci komórkowej.

Przeglądanie kart przeglądarki
Podczas przeglądania wielu stron internetowych można korzystać z kart przeglądarki.
Dodawanie nowych kart
Stuknij opcję „Wiele okien”, a następnie stuknij

, aby dodać nową kartę.

Przeglądanie kart
●

Aby wyświetlić wszystkie karty, stuknij opcję „Wiele okien”.

●

Aby wyświetlić pojedynczą kartę, stuknij ją.

●

Stuknij przycisk Wstecz, aby wyświetlić bieżącą stronę internetową.

Zamykanie kart
●

Stuknij ikonę karty na dole, aby wyświetlić wszystkie otwarte karty.

●

Aby zamknąć karty, stuknij

w prawym górnym rogu lub przesuń palcem w lewo

lub w prawo na karcie.
●

Aby zamknąć wszystkie otwarte karty, stuknij polecenie „Zamknij wszystko” po lewej
stronie przeglądarki.
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Wyszukiwanie
W przeglądarce wprowadź adres URL lub słowa kluczowe, aby wyszukać strony internetowe lub
konkretne informacje.
Szybki dostęp do skopiowanej zawartości
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Szybki dostęp do/wyszukiwanie skopiowanej zawartości”.

●

Wyszukaj za pomocą słów kluczowych lub skopiuj adres URL, przeglądarka wyświetli
najnowszą zawartość w schowku. Stuknij „Szukaj” i przejdź do wyniku.

Wyszukiwanie na stronie
●

Stuknij i przytrzymaj w dowolnym pustym miejscu na stronie, a następnie stuknij w
opcję „Znajdź na stronie”.

●

Wprowadź słowa kluczowe. Powiązane treści zostaną wyróżnione niebieskim kolorem.

Wyszukiwarka
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Wyszukiwarka”, aby wybrać wyszukiwarkę, z której
chcesz korzystać.

●

Przeglądarka udostępnia cztery wyszukiwarki: Goggle, DuckDuckGo, Yahoo i Bing.
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Blokowanie reklam
Jeśli nie chcesz oglądać reklam podczas przeglądania stron internetowych, możesz aktywować
opcję „Blokowanie reklam”.
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Blokowanie reklam”, aktywuj opcję „Blokowanie
reklam” i „Przypomnienie o blokowaniu”.

●

Podczas przeglądania strony internetowej, przytrzymaj puste miejsce, a następnie
wybierz „Blokuj reklamę”, aby dodać stronę do zakładki „Zarządzanie
blokowaniem”.

●

Aby usunąć zablokowane witryny, przejdź do opcji „Zarządzanie blokowaniem” i stuknij
przycisk „Edytuj” w prawym górnym rogu.

Przeglądanie prywatne
Ustawienia przeglądarki można spersonalizować w celu ochrony prywatności.
Czyszczenie danych
Przejdź do „Ustawienia” > „Wyczyść dane”.
Możesz wybrać czyszczenie danych wejściowych, historii, pamięci podręcznej, plików
cookie lub innych danych.

Przeglądanie bez pozostawiania śladów
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Przeglądanie bez śladów”. Teraz Twoje wyszukiwanie nie
będzie generowało żadnych danych.
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Manager plików
Na urządzeniu może znajdować się wiele plików. Aby skutecznie i wygodnie je przeszukiwać,
skorzystaj z „Menedżera plików”.

Szybkie sortowanie plików
Menedżer plików automatycznie wyszuka i posortuje wszystkie pliki. Będą one wyświetlane
jako pliki „Audio”, „Wideo”, „Zdjęcia”, „Dokumenty”, „APK”, „Pobrane”, „Dysk w
chmurze” i „Polecane aplikacje”.
Do szybkiego sortowania plików dostęp można uzyskać z poziomu ekranu głównego, gdzie pliki
są zarządzane za pomocą prostego i łatwego interfejsu. Na przykład, wszystkie zdjęcia są
wyświetlane w folderze „Zdjęcia”.
Stuknij „Ostatnie”, aby zobaczyć ostatnio używane pliki.

Manager folderów
Aby wyświetlić hierarchiczną strukturę plików, stuknij w „Pamięć telefonu”.
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realme UI automatycznie rozpozna, czy plik został utworzony przez aplikację i jaki jest jego
typ. Przypisanie do folderu zostanie zaznaczone po prawej stronie od nazwy pliku.
Na przykład w folderze „Nagrania” będą znajdować się wszystkie pliki audio nagrane przez
aplikację do nagrywania.
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Oznaczenie jako prywatne
Możesz oznaczyć dany plik jako plik prywatny, który nie będzie wyświetlany w Menedżerze
plików. Aby zobaczyć jego zawartość należy wybrać opcję „Prywatny sejf”.
Przytrzymaj, aby wybrać plik. Stuknij „Więcej” > „Ustaw jako prywatny”.
Aby uzyskać dostęp do prywatnego sejfu, stuknij i przytrzymaj „Ostatnie” lub „Kategorie”.
Możesz również dodać do głównego ekranu skrót do Prywatnego sejfu, tak aby mieć do niego
dostęp później.
Przed pierwszym użyciem Prywatnego sejfu należy ustawić hasło. Przejdź do „Ustawienia” >
„Odcisk palca, twarz i hasło” > „Hasło prywatności”.

Manager telefonu
„Manager telefonu” to centrum ochrony i optymalizacji. Oferuje on użyteczne opcje, takie jak
skanowanie antywirusowe, czyszczenie pamięci, ochrona prywatności itp.
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Analiza i optymalizacja
Po przejściu do „Managera systemu”, system automatycznie wykryje i oceni ogólny stan
funkcjonowania urządzenia.
Stuknij „Optymalizuj” na dole ekranu, aby zoptymalizować system.

Czyszczenie pamięci
Opcja „Czyszczenie pamięci” to skuteczna i natychmiastowa metoda czyszczenia pamięci
telefonu.
Dostęp do niej możesz również uzyskać poprzez przejście do „Ustawienia” > „Dodatkowe
ustawienia” > „Pamięć” > „Wyczyść”.
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System automatycznie przeanalizuje pliki kategoryzując pamięć podręczną aplikacji,
pamięć podręczną reklam, zbędne pakiety instalacyjne, a następnie usunie je z pamięci w
celu optymalizacji systemu.

Ochrona prywatności
Stuknij „Ochrona prywatności”, aby wyświetlić i zarządzać uprawnieniami każdej z
aplikacji w zakresie prywatności. Na przykład niektóre aplikacje muszą mieć dostęp do
funkcji „Użyj aparatu”.
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Właściwa kontrola uprawnień aplikacji w zakresie prywatności jest w stanie zoptymalizować
zużycie energii, a także uniknąć ujawnienia prywatnych danych i strat finansowych.

Skanowanie antywirusowe
Stuknij „Skanowanie antywirusowe”, aby rozpocząć automatyczne skanowanie
antywirusowe i wykryć złośliwe aplikacje i pliki. W przypadku, jeśli zostaną one wykryte,
stuknij poniższą ikonę, aby je usunąć.
Przejdź do „Manager telefonu” > „Ustawienia” > „Skaner antywirusowy”. Do skanowania
antywirusowego możesz wybrać różne aplikacje.
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Ochrona płatności
Kontrola środowiska płatności
Stuknij w „Ochrona płatności”, aby zainicjować automatyczną kontrolę bezpieczeństwa
systemu. Pozwoli to np. określić, czy system został zaktualizowany o najnowsze poprawki
bezpieczeństwa, czy aktualne połączenie sieciowe jest niezawodne, czy istnieją złośliwe
aplikacje itp. Upewnij się, że płacisz lub zarządzasz swoją własnością osobistą tylko wtedy, gdy
środowisko płatności jest bezpieczne.
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Aplikacje chronione przez funkcję Ochrona płatności
„Ochrona płatności” zabezpieczy płatności mobilne, bankowość internetową, transakcje
giełdowe itp., aby uniemożliwić zewnętrznym aplikacjom wykrycie statusu bezpieczeństwa
Twojego telefonu, co zapewni prywatność procesu płatności i ochronę Twojej własności
osobistej.

Kontrola modułów
Opcja „Kontrola modułów” jest odpowiednikiem centrum badania bezpieczeństwa
telefonu komórkowego. Jest ona sposobem na wykrycie potencjalnych zagrożeń
bezpieczeństwa, jak również awarii zarówno oprogramowania, jak i sprzętu.

Przeprowadzanie testu
●

Stuknij „Rozpocznij kontrolę”, aby rozpocząć test.

●

Podczas testowania możesz wybrać opcję pomijania niektórych elementów.

●

Po zakończeniu testu zostanie wygenerowany raport, który wskaże, czy obecny
sprzęt i oprogramowanie telefonu działają prawidłowo.
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Raport z testu
Aby wyświetlić raport z testu, przejdź do folderu „Raporty”.

Sklep z motywami
„Sklep z motywami” umożliwia personalizację telefonu poprzez pobieranie i zmienianie
motywów, tapet i dzwonków.

Zakup / Pobieranie zasobów
Używając pola wyszukiwania u góry ekranu możesz posortować motywy według nazwy, stylu,
koloru i twórcy. Możesz też przeglądać wszystkie dostępne pozycje w Sklepie.
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Ustawianie motywu
Aby zobaczyć aktualnie dostępne motywy, przejdź do „Sklep z motywami” > „Ja” > „Moje
zasoby”.
Motywy są podzielone na „Motywy systemowe” i „Pobrane motywy”.
Pełny zestaw „Motywów” może zawierać różne elementy, od ekranu blokady, interfejsu,
tapety ekranu głównego, po ikony i wiele innych. Jeśli chcesz zmienić tylko niektóre z tych
elementów, wybierz dany motyw i wybierz opcję „Zastosuj motyw do”.
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Ustawianie tapety
Aby wyświetlić aktualnie dostępne tapety, przejdź do „Sklepu z motywami” > „Ja” >
„Moje zasoby” > „Tapety”. Tapety są podzielone na „Tapety systemowe” i „Pobrane
tapety”.
Stuknij w „Zastosuj”, aby ustawić tapetę jako „Tapetę ekranu blokady”, „Tapetę ekranu
głównego” lub jako jedno i drugie.
Możesz użyć również plików zapisanych w folderze „Zdjęcia”.
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Przejdź do „Zdjęcia” lub „Menedżer plików”, wybierz zdjęcie i stuknij „Więcej”, aby ustawić je
jako tapetę.

App Market
„App Market” jest oficjalną platformą służącą do instalowania i zarządzania różnymi
aplikacjami. Możesz stamtąd pobierać aplikacje, których potrzebujesz.
Aplikacje w App Market są bezpłatne. Niektórzy twórcy aplikacji mogą jednak wprowadzić
ograniczenia dla pewnych funkcji w aplikacji i pobierać za nie opłaty. Należy zauważyć, że
to twórca aplikacji pobiera opłatę.
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Na stronie głównej zobaczysz kilka polecanych aplikacji. Aby wyszukać konkretną
aplikację, wpisz słowa kluczowe w polu wyszukiwania na górze.

Baner
Baner przedstawia najnowsze aktualizacje rekomendowane przez App Market.

Gry
Wybór
Wyświetlanie, pobieranie i instalowanie polecanych gier.

Kategorie
W zależności od swoich preferencji możesz wyszukiwać gry z różnych kategorii, np. gry
akcji, przygodowe, zręcznościowe i inne.

Aplikacje
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Wybór
Wyświetlanie, pobieranie i instalowanie polecanych aplikacji.
Kategorie
W zależności od swoich preferencji możesz wyszukiwać aplikacje z różnych kategorii, np.
Uroda, Firma, Komiksy i inne.

Najczęściej pobierane
Aby zapewnić Ci aktualne informacje o aplikacjach, App Market przedstawi te najczęściej
pobierane, w tym aplikacje „Zaktualizowane”, „Trending”, „Nowe” oraz „Popularne
wyszukiwania”.

Moje informacje
Stuknij "Ogólne" na dole, aby wyświetlić informacje osobiste, pomoc, opinie i inne.
Zarządzanie danymi osobowymi: Możesz edytować swoje imię, pseudonim, datę urodzenia
i inne.
Zarządzanie aplikacjami: Możesz zarządzać zainstalowanymi aplikacjami i przeglądać
aktualizacje aplikacji.

Dyktafon
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Możesz użyć wbudowanego mikrofonu do nagrywania różnych dźwięków, w tym codziennych
rozmów, wykładów, wywiadów lub rozmów telefonicznych.

Nagrywanie standardowe
Dotknij czerwonej kropki na dole głównego interfejsu dyktafonu.
Jeśli podczas nagrywania przełączysz się na inną aplikację, nagrywanie będzie kontynuowane w
tle. Aby powrócić do „Dyktafonu”, stuknij czerwony pasek u góry ekranu lub przesuń w dół
otwierając centrum powiadomień, a następnie stuknij bieżące zadanie nagrywania.

Nagrywanie spotkań/wywiadów
Można również wybrać tryb „Nagrywanie spotkania” lub „Nagrywanie wywiadu”. Tryby te są
zoptymalizowane dla specjalnych celów, tak aby zapewnić lepsze rezultaty nagrywania.
● Nagrywanie spotkania: Sprawdza się w przypadku konferencji, w których jest wielu
uczestników. Można użyć ulepszonych efektów nagrywania celem uzyskania
wyraźniejszego głosu.
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● Nagrywanie wywiadów: Odpowiedni w przypadku nagrywania dialogów. Skieruj górną
część telefonu w kierunku osoby przeprowadzającej wywiad, a dolną w kierunku
osoby udzielającej wywiadu, wykorzystując w ten sposób obydwa mikrofony.

Manager dźwięku
●

Nagrane pliki audio będą przechowywane w „Managerze plików” > „Audio”,
domyślna nazwa nagrania to „REC+ Czas zakończenia nagrywania”.

●

Przyciśnij dłużej plik audio, aby go udostępnić, zmienić nazwę, wyciąć itp.

Wstawianie znaczników

200

●

Stuknij nazwę nagrania, aby wejść do szczegółowego interfejsu odtwarzania z krzywą
fal i postępem.

●

Stuknij „Znacznik” po lewej stronie przycisku Start/Wstrzymaj, aby zaznaczyć
ważne momenty nagrania.

●

Domyślna nazwa znacznika nagrania jest ustawiona jako „Znacznik + Numer”. Aby
zmienić tę nazwę, stuknij ikonę po prawej stronie.

Nagrywanie ekranu
realme UI posiada wbudowane narzędzie do nagrywania ekranu, które pozwala na nagrywanie
filmów, grafik z gier oraz tego, co dzieje się na ekranie, a następnie udostępnianie takich nagrań
znajomym w mediach społecznościowych.

Rozpoczynanie nagrywania ekranu
Z poziomu Centrum sterowania
●

Aby odtworzyć Centrum sterowania, przesuń palcem z górnego paska powiadomień ku
dołowi.

●

Stuknij

●

Stuknij

●

Aby uzyskać łatwiejszy dostęp do opcji nagrywania ekranu, stuknij i przeciągnij

w prawym górnym rogu.
, a nagrywanie rozpocznie się automatycznie w ciągu trzech sekund.
w

górę do paska powiadomień.
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Rozpoczynanie nagrywanie ekranu z poziomu Inteligentnego paska bocznego
1.

Przejdź do „Ustawienia” > „Narzędzia zwiększające wygodę” > „Inteligentny pasek
boczny”.

2.

Aby rozpocząć nagrywanie ekranu, przeciągnij inteligentny pasek boczny i stuknij
„Nagrywanie ekranu”.

Nagrywanie ekranu zostanie automatycznie zatrzymane i zapisane, gdy plik wideo osiągnie
maksymalny rozmiar 5GB. Proces nagrywania zostanie również przerwany, jeśli zablokujesz
ekran, wykonasz połączenie lub wyłączysz telefon. Nagrania zostaną zapisane w folderze
„Zdjęcia” w formacie MP4.

Ustawienia nagrywania ekranu
Przejdź do „Ustawienia” > „Narzędzia zwiększające wygodę” > „Nagrywanie ekranu”.
●

Rozdzielczość wideo: Możesz przełączać rozdzielczość wideo pomiędzy 480p i 720p.
Jeśli ustawisz rozdzielczość 480p, plik może być mniejszy, jednak jego jakość będzie
niższa.

●

Nagrywanie stuknięć w ekran: W celu lepszego zobrazowania sposobu korzystania z
telefonu i przedstawienia poszczególnych operacji użytkownika, nagrywane będą
stuknięcia w ekran.
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●

Przedni aparat: W przypadku transmisji swojej rozgrywki na żywo, masz możliwość
nagrywania swojej twarzy i wyświetlania jej w małym okręgu na ekranie.

Tryb obsługi jedną ręką
Po uruchomieniu tego trybu możesz powiększyć ekran, aby dopasować go do obsługi za
pomocą jednej ręki. Tryb obsługi jedną ręką pozwala na pisanie SMS-ów jedną ręką, na
przykład gdy niesiesz coś ciężkiego lub korzystasz z publicznych środków transportu.

●

Przesuń ekran w dół, aby otworzyć „Centrum powiadomień”, a następnie stuknij

,

aby rozwinąć wszystkie ikony.
●

Stuknij

, aby włączyć Tryb obsługi jedną ręką.

Po włączeniu trybu obsługi jedną ręką, stukaj przyciski w prawym lub dolnym rogu, aby
przełączać strony. Aby opuścić tryb obsługi jedną ręką, stuknij przycisk na górze ekranu.

Tryb Skupienie
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Skoncentruj się na pracy lub nauce dzięki trybowi Skupienie. W trybie Skupienie telefon
odtwarza uspokajające szumy oraz blokuje połączenia i powiadomienia, aby pomóc Ci skupić
się na wykonywanych zadaniach.

Uruchamianie trybu Skupienie
Przejdź do Centrum sterowania, a następnie wybierz kolejno opcje Tryby > Tryb
skupienie.

Ustawianie czasu skupienia
Na środku ekranu można wybrać czas skupienia począwszy od 5 do 180 minut. Podczas czasu
skupienia, wszystkie aplikacje są ukryte i wyłączone, a wszystkie wiadomości i
powiadomienia są zablokowane.

Wybór dźwięków poprawiających koncentrację
Możesz wybrać jeden spośród czterech dostępnych kojących dźwięków, Dźwięki otoczenia,
Pole pszenicy, Fale i Letnia noc.

204

Dostosowywanie schematu trybu skupienia
Aby dostosować schemat trybu skupienia się i zmotywować się do dalszej pracy, stuknij
ikonę na górze ekranu.

Wyświetlanie statystyk trybu skupienia
Stuknij ikonę w prawym górnym rogu, aby wyświetlić Statystyki trybu skupienia, w
tym czas trwania i liczbę trybów skupienia ustawionych w dniu dzisiejszym oraz łączny czas
trwania i łączną liczbę włączeń tego trybu.
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Alerty połączeń przychodzących
Jeśli korzystasz z trybu skupienia, a nie chcesz przegapić ważnego połączenia, możesz
stuknąć ikonę [] w prawym górnym rogu, wybrać Ustawienia i włączyć Alerty
połączeń przychodzących. Będziesz wtedy mógł bez przeszkód odbierać połączenia
przychodzące.

Wyłącznik czasowy ekranu
Nie musisz naciskać przycisku zasilania za każdym razem, gdy podczas nauki lub pracy
chcesz sprawdzić timer trybu skupienia. Stuknij ikonę [] w prawym górnym rogu, wybierz
Ustawienia i aktywuj funkcję Wyłącznika czasowego ekranu. Wówczas, gdy ekran
jest wyłączony, wyświetlany jest aktualny licznik czasu trybu skupienia (jednak nie jest on
wyświetlany, gdy poziom baterii jest niski).
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Klonowanie telefonu
Funkcja Klonowanie telefonu umożliwia przeniesienie wszystkich danych zapisanych na
starym telefonie (w tym ustawień, zdjęć, kontaktów, aplikacji) na nowy telefon za pomocą
kilku prostych stuknięć.
Import z telefonu z systemem Android
Na starym telefonie zainstaluj aplikację „Clone Phone”. Upewnij się, że oba urządzenia są
wystarczająco naładowane. Jeśli na starym telefonie nie jest zainstalowana aplikacja „Clone
Phone”, pobierz ją z linku: https://i.clonephone.coloros.com/download.
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●

Po wskazaniu, który telefon jest nowy, a który stary, należy użyć aplikacji „Clone
Phone” na starym telefonie i zeskanować kod QR na nowym telefonie.

●

Po sparowaniu urządzeń, będą one automatycznie przesyłać pomiędzy sobą wybrane
dane używając osobistego hotspotu.

Import z iPhone'a
Aby zaimportować dane z iPhone'a, najpierw musisz zsynchronizować dane z iCloud. Stuknij
„Importuj z iPhone'a” w aplikacji „Clone Phone” i zaloguj się na konto iCloud iPhone'a, aby
zaimportować dane.
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ORoaming
Funkcja ORoaming oferuje pakiety danych od lokalnych operatorów podczas podróżowania
po całym świecie. Wykupienie pakietu danych umożliwia dostęp do Internetu bez
konieczności posiadania karty SIM.
Przed podróżą za granicę wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp do usługi ORoaming.
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●

Otwórz sklep z pakietami danych, wybierz pakiet, który chciałbyś nabyć, a następnie
wybierz „Kup”, aby sfinalizować zakup.

●

Przejdź do „ORoaming” > „Ustawienia” > „Automatycznie włączaj/wyłączaj pakiet
danych”. Jeśli opcja ta nie została jeszcze aktywowana, musisz włączyć pakiet ORoaming
ręcznie po przyjeździe za granicę.

Pakiet danych aktywuje się i łączy z siecią dopiero po przyjeździe. Do aktywacji funkcji
ORoaming nie jest wymagana żadna sieć. Nie możesz zwrócić już aktywowanego pakietu.
Aktywacja pakietu danych trwa zazwyczaj od 1 do 3 minut, w zależności od lokalnego
operatora.
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Spraw, aby Twoje ujęcia były wyjątkowe
Dowiedz się, jak tworzyć najlepsze ujęcia
Zacznij robić precyzyjne i profesjonalne zdjęcia za pomocą funkcji „Aparat”. realme UI 2.0
umożliwia również tworzenie bardziej zachwycających ujęć, ponieważ możesz zastosować
samowyzwalacz, HDR, tryb portretowy, tryb nocny oraz fotografowanie poklatkowe.

Robienie zdjęć
Regulacja jasności i ostrości
Otwórz aparat. Stuknij gdziekolwiek na ekranie, aby ustawić ostrość. Możesz dostosować
obszar ostrości tak, aby zmieniał się w zależności od miejsca stuknięcia w ekran. Po
zakończeniu ustawiania ostrości, naciśnij i przytrzymaj ekran, a następnie przesuń palec w
górę lub w dół, aby dostosować jasność.
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Przybliżanie lub oddalanie
Możesz dotknąć przycisku

, aby ustawić ostrość na obiekcie. Obiekt zostanie

powiększony, jeśli przełączysz przycisk. Ponowne dotknięcie przycisku spowoduje
oddalenie. Możesz również uszczypnąć ekran dwoma palcami, aby powiększyć lub
pomniejszyć obiekt.

Włączanie/wyłączanie lampy błyskowej
Stuknij przycisk latarki

, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Możesz wybrać

różne ustawienia, w tym „Wył.”, „Wł.”, „Auto” i „Wypełnij światłem”. Gdy wybierzesz tryb
„Auto”, telefon będzie automatycznie wykrywał warunki oświetleniowe i sam decydował,
czy lampa błyskowa jest potrzebna. Gdy wybierzesz tryb „Wypełnij światłem”, lampa będzie
ciągle włączona co pozwoli na dodatkowe oświetlenie podczas fotografowania. Zaleca się
ustawienie lampy błyskowej w trybie „Wł.” w nocy lub przy słabym oświetleniu.

Tryb portretowy
Tryb PORTRET umożliwia łatwe wykonywanie bardziej naturalnych i zachwycających
portretów. Funkcja bokeh w trybie portretowym jest dostępna zarówno dla tylnego, jak i
przedniego aparatu, a stopień rozmycia można łatwo dostosować. System oferuje pięć
wbudowanych stylów portretowych.
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Jak włączyć: Otwórz Aparat i wybierz tryb PORTRET na dole ekranu.

Tryb inteligentnego upiększania
Tryb upiększania jest bardzo subtelny. Dzięki niemu możesz nie tylko dopasowywać
różne odcienie skóry do różnych warunków oświetleniowych, ale również dodawać
make-up za pomocą jednego stuknięcia. Tryb ten dostosuje również intensywność
upiększenia w oparciu o kolor skóry i różnice estetyczne. Celem jest podkreślenie
Twojego naturalnego piękna.

Do dyspozycji masz 8 kategorii upiększania swojego wyglądu. Stuknij

w prawym

dolnym rogu, aby przejść do trybu Upiększanie, w którym możesz wyretuszować twarz,
powiększyć oczy, wyszczuplić twarz, czy nanieść poprawki w makijażu. Przeciągnij suwak
znajdujący się na przycisku aparatu, aby dostosować poziom Upiększania.
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Tryb nocny
W trybie Ultra Night, aparat wykona od 4 do 5 ciągłych zdjęć przy różnej ekspozycji z
użyciem inteligentnych algorytmów, tak aby po ich połączeniu stworzyć wyraźniejsze i
jaśniejsze zdjęcie.
Wbudowany, inteligentny silnik Ultra Clear jest w stanie rozpoznać 21 kategorii elementów
scenerii oraz 800 innych kombinacji scen. Podczas fotografowania w trybie Ultra Night
aparat rozpoznaje najlepsze ustawienie dla danego ujęcia i rekonstruuje odbicia kolorów w
oparciu o ogólną optymalizację barw, co pozwala na zwiększenie wyrazistości kolorów w
różnych warunkach oświetleniowych.
W trybie ręcznym zdjęcie nocne polega na łączeniu od 3 do 8 zdjęć o różnych ustawieniach
jasności. W trybie statyw do takiego łączenia używa się do 17 zdjęć o różnej jasności, przez
co jakość obrazu ulega znacznej poprawie.

Samodzielnie opracowany algorytm ulepszania ciemnego ujęcia zapewnia wyraźny i
teksturowany obraz nawet w ekstremalnych warunkach, gdzie światło jest
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bardzo słabe. Fotografie nigdy nie będą ograniczone, a ty zawsze i wszędzie możesz
tworzyć niesamowite zdjęcia.
Uwagi: Unikaj potrząsania telefonem i zachowaj stabilność podczas robienia zdjęć w trybie Ultra
Night.

Otwórz „Aparat”, stuknij

w lewym dolnym rogu i wybierz „NOC” (tryb Ultra Night jest

teraz dostępny tylko w niektórych telefonach realme).
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Tryb żywych kolorów
Po uruchomieniu trybu żywych kolorów aparat będzie wzmacniał kolory tak, aby były one
wyraziste i jasne, dzięki czemu zdjęcie będzie bardziej efektowne. Tryb żywych kolorów nie
polega na zwykłym regulowaniu nasycenia czy dodawaniu filtrów, lecz raczej na polerowaniu
każdego piksela w celu optymalizacji kolorów po rozpoznaniu, w jakim trybie fotografowania
zostało wykonane zdjęcie.
Stuknij przycisk w górnej części ekranu, aby uruchomić ten tryb.

Tryb eksperta
Tryb eksperta pozwala na robienie bardziej profesjonalnych zdjęć przy zastosowaniu bardziej
precyzyjnych ustawień.
Otwórz „Aparat”, stuknij „WIĘCEJ” w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz
„EKSPERT”.
Opcje, które mogą być ustawione ręcznie to czułość (ISO), czas naświetlania (S), balans bieli
(WB), ostrość (AF / MF), kompensacja ekspozycji (EV) itp.
Stuknij na każdą z opcji i przesuń dolny suwak w lewo lub w prawo. Dostosuj określone wartości.
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Stukając w przycisk możesz przełączać wartość parametru pomiędzy trybem i ręcznym.
Regulacja czułości ISO: Im niższe ISO, tym mniej szumów na zdjęciu. Im wyższe ISO, tym
większe będą przypadkowe szumy w tle i tym niższa będzie jakość zdjęcia.
Regulacja czasu naświetlania: Czas naświetlania określa, jak długo czujnik jest wystawiony
na działanie światła. Jeśli fotografowany jest poruszający się obiekt, na przykład biegnące
dziecko, należy wydłużyć czas naświetlania.
Balans bieli: Balans bieli jest ściśle związany z temperaturą barwową. Różne warunki
oświetleniowe mogą powodować powstawanie różnych odcieni kolorów. Na przykład pod
lampami fluorescencyjnymi może pojawić się lekko niebieskawy odcień, a pod lampami
żarowymi - żółty. Aby przedstawić realistyczne odcienie kolorów, należy wyregulować
balans bieli, co może prowadzić do zmiany temperatury barwowej na chłodniejszą lub
cieplejszą.
Ustawiania ostrości: Aby zdjęcia były wyraźniejsze, dostosuj ostrość. Wybierz
ustawienie ostrości na obiekcie i rozmyte tło lub ustawienie ostrości na tło i rozmyte obiekty.
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Kompensacja ekspozycji: Gdy kompensacja ekspozycji jest włączona, aparat
automatycznie dobierze odpowiedni parametr kompensacji ekspozycji, dzięki czemu zdjęcia
będą jaśniejsze lub ciemniejsze.

Dodawanie filtrów do zdjęcia
Podczas robienia zdjęć możesz dodawać filtry oraz różne efekty wizualne. Stuknij

w

górnej części ekranu, aby wybrać żądane filtry. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby
zmieniać filtry, ich podgląd możesz sprawdzić bezpośrednio na zdjęciu. Po podjęciu decyzji
o wyborze filtru możesz od razu zrobić zdjęcie.

Zdjęcia panoramiczne
Gdy uchwycenie całego krajobrazu z szerokiego kąta nie jest możliwe, skorzystaj z trybu
panoramy.
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Wykorzystywanie tylnego aparatu do zdjęć panoramicznych
●

Otwórz „Aparat”, wybierz „PANO”.

●

Stuknij w przycisk migawki, przesuwaj powoli w kierunku wskazanym przez strzałkę,
utrzymując ją na linii środkowej. Aby zakończyć kadrowanie, naciśnij ponownie na
przycisk.

●

Aby wykonać panoramę w innym kierunku, najpierw dotknij strzałki.

●

Gdy robisz zdjęcia wieżowców, obróć telefon do orientacji poziomej, przesuwając
go powoli w kierunku wskazanym przez strzałkę.

Wykorzystywanie przedniego aparatu do zdjęć panoramicznych
Możesz także użyć przedniego aparatu do robienia zdjęć panoramicznych, przesuwając
telefon w prawo lub w lewo.

Wskazówki dotyczące zdjęć panoramicznych
●

Zdjęcia panoramiczne można wykonywać z najdalszych miejsc, o ile pozwala na to tryb
panoramy. Możesz także zatrzymać fotografowanie, dotykając przycisku migawki.

●

Pamiętaj, aby powoli przesuwać telefon, dzięki czemu aparat będzie mógł uchwycić jak
najwięcej szczegółów i lepiej ustawić ostrość. Może to również sprawić, że zdjęcia będą
mniej rozmazane.

●

Unikaj poruszania aparatem w górę i w dół podczas wykonywania zdjęcia, w
przeciwnym razie zdjęcie może być zniekształcone.
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HDR
HDR jest określany jako High Dynamic Range Imaging (technika pozyskiwania i edycji
fotografii charakteryzująca się szeroką rozpiętością tonów). Gdy funkcja HDR jest włączona,
zdjęcia będą charakteryzowały się większym zakresem dynamicznym jasności, dzięki czemu
będą posiadały większy kontrast i będą bardziej zbliżone do tego, co widzą ludzkie oczy.
Stuknij HDR, możesz ustawić go w trybie „Włączony”, „Wyłączony” lub „Automatyczny”.

Znak wodny
Do zdjęć można dodać znak wodny oraz oznaczyć ich autora. Należy zauważyć, że po
wprowadzeniu nazwy autora, wszystkie zdjęcia zostaną opatrzone jego znakiem wodnym.

Otwórz „Aparat”, stuknij

w prawym górnym rogu, a następnie dodaj znak wodny lub

autora do zdjęcia.
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Zdjęcie za pomocą gestu

Wykorzystywanie gestów ręki służy do robienia zdjęć selfie z dużej odległości lub zdjęć
grupowych. Nie musisz dodatkowo dotykać telefonu. Zdjęcie zostanie zrobione po wykonaniu
określonego gestu ręką.
Aby uruchomić automatyczne robienie zdjęć na podstawie gestów dłoni, przejdź do ustawień
aparatu i stuknij opcję „Zdjęcie za pomocą gestu”. Gdy używasz tej funkcji po raz pierwszy,
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wystarczy podnieść rękę stojąc
przodem do aparatu na 3 sekundy, po czym aparat rozpocznie automatyczne robienie zdjęć.

Nagrywanie wideo
Aby rozpocząć nagrywanie wideo naciśnij przycisk mikrofonu. Naciśnij ponownie, aby
przerwać nagrywanie. Stuknij „ZDJĘCIE”, aby wrócić do trybu robienia zdjęć.

222

Domyślnie wideo jest nagrywane z częstotliwością 30 fps (klatek na sekundę). W
zależności od modelu telefonu można wybrać inne ustawienia częstotliwości odświeżania i
rozdzielczości wideo.
Im szybsza częstotliwość odświeżania i wyższa rozdzielczość, tym większy jest wyjściowy plik
wideo.
Jakość wideo może być przełączana pomiędzy 4K / 1080p / 720p.

Uwagi: Tylko w kilku modelach można samodzielnie ustawić jakość wideo.
Aby przełączyć się na nagrywanie wideo, otwórz „Aparat” i przeciągnij suwak u dołu ekranu w
dół.
Robienie zdjęć podczas nagrywania wideo: Podczas nagrywania wideo możesz także stuknąć
przycisk migawki w lewym dolnym rogu ekranu, aby zapisać kadr jako zdjęcie - nie przerwie
to nagrywania.

Efekt bokeh
Bokeh można określić jako „efekt miękkiego, nieostrego tła, który można osiągnąć, fotografując
obiekt za pomocą jasnego obiektywu o dużym otworze przysłony”. Najprościej rzecz ujmując,
efekt bokeh wiąże się z miłym dla oka, estetycznym rozmyciem i nieostrością fotografii.

Po tylnym obiektywie nadszedł czas na rozmywanie obrazu również przez przedni obiektyw.
Rozmycie to jest większe, a do dyspozycji masz dodatkowo opcję samowyzwalacza.
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Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że efekt rozmycia można zastosować nie tylko podczas
robienia zdjęć, ale również podczas nagrywania wideo. Gdy rzeczywiste tło jest rozmyte, obiekt
na pierwszym planie staje się bardziej widoczny.

Wideo w zwolnionym tempie (SLO-MO)
Opcja SLO-MO polega na nagrywaniu sceny wideo i przekształcaniu go w nagranie
odtwarzane w mocno zwolnionym tempie. Można dostosować współczynnik rozdzielczości
wideo SLO-MO do 720p lub 1080p. Im wyższy współczynnik rozdzielczości, tym więcej
miejsca będzie zajmował plik wideo.
Otwórz „Aparat”, stuknij w „WIĘCEJ” i wybierz „SLO-MO”.
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Opcja TIME-LAPSE
Opcja TIME-LAPSE polega na nagrywaniu powoli zmieniającej się sceny lub obiektu i
przekształcaniu tej sceny w obraz wideo odtwarzany z dużą prędkością. W trybie TIME-LAPSE
wideo zostanie skompresowane do krótkiego filmiku na podstawie stosunku dziesięć do jednego,
niezależnie od długości trwania wideo.
Jeśli chcesz uchwycić zachód słońca, ruch uliczny lub inne wydarzenia trwające przez pewien
okres czasu, pamiętaj, aby umieścić telefon w stabilnym i bezpiecznym miejscu.
Otwórz „Aparat”, stuknij „WIĘCEJ”, wybierz „TIME-LAPSE”.
Uwagi: Nie wszystkie telefony realme posiadają funkcję TIME-LAPSE.
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Edycja wideo
Po zakończeniu nagrywania wideo, możesz dokonać różnych edycji bezpośrednio w
telefonie.
Stuknij „Edytuj” na dole wideo i wejdź w tryb edycji.

Przycinanie wideo
Przeciągnij dowolny koniec przeglądarki klatek, aby wyciąć niepotrzebne fragmenty lub
skrócić czas trwania filmu.

Zmiana prędkości
Wybierz prędkość, z jaką chcesz odtwarzać wideo. Istnieje pięć różnych prędkości, w tym
0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X i 2X. Możesz odtwarzać wideo w zwolnionym tempie z prędkością
0.25X, lub w trybie TIME-LAPSE, jeśli zastosujesz prędkość 2X.

Dodawanie motywu i filtra
Po przycięciu i zmianie prędkości wideo, stuknij „Dalej”, aby dodać więcej motywów i
filtrów.
Dodawanie podkładu muzycznego
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Aby wideo nabrało dynamiki, można również dodać podkład muzyczny wybrany z Twoich
lokalnych plików audio lub z systemowych plików audio.

Dodawanie efektów specjalnych
Aby jeszcze bardziej wzbogacić wideo, realme UI oferuje dwa rodzaje efektów specjalnych, w
tym Zbliżenie i Pulsowanie.
●

Zbliżenie: Klatka wideo zostanie powiększona w celu uzyskania bardziej szczegółowych
ujęć.

●

Pulsowanie: Regularnie powtarzanie tych samych ujęć.

Dodawanie tekstu
Do klatek wideo możesz dodawać napisy lub inne znaki.

Dodawanie znaku wodnego
Dodaj znak wodny z lokalizacją i datą nagrania, który pojawi się w lewym dolnym rogu
wideo. Po zakończeniu edycji, stuknij „Gotowe”, aby zapisać wideo.

Ustawienia aparatu
Otwórz „Aparat”, stuknij

w prawym górnym rogu, aby dostosować ustawienia aparatu.
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●

Ustawienia formatu: Możesz ustawić proporcje zdjęcia na 4:3, 1:1 lub pełny ekran i
zmieniać je za pomocą jednego stuknięcia.

●

Odliczanie do zdjęcia: Po włączeniu opcji odliczania do zdjęcia, naciśnięcie spustu
migawki nie spowoduje natychmiastowego zrobienia zdjęcia. Można ustawić czas
odliczania na 3 sekundy lub 10 sekund po stuknięciu.

●

Dotknij, aby zrobić zdjęcie: Dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby rozpocząć
robienie zdjęć.

●

Przycisk regulacji głośności: Ustaw przyciski regulacji głośności tak, aby działały jako
spust migawki lub elementy sterujące zoomem.

●

Siatka: Wyświetl linii siatki, dzięki którym będziesz miał pewność, że aparat jest
wypoziomowany.

●

Dźwięk migawki: Włącz lub wycisz dźwięk migawki aparatu podczas robienia
zdjęć.

●

Lokalizacja: Umieść na zdjęciach lokalizację geograficzną.

●

Odwróć selfie: Twoje selfie są lustrzanym odbiciem rzeczywistego obrazu. Włącz opcję
Odwróć selfie, aby odwrócić lustrzane odbicie.

Zdjęcia
Zdjęcia
Wszystkie zdjęcia i filmy będą wyświetlane według daty ich utworzenia.
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Podgląd zdjęć
Uszczypnij ekran dwoma palcami, aby przeglądać zdjęcia na osi czasu obejmującej rok lub
miesiąc. Stuknij miniaturkę, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie.
Aby zobaczyć więcej informacji szczegółowych o zdjęciu, możesz także uszczypnąć ekran,
powiększając lub pomniejszając go. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać
zdjęcia.
Stuknij zdjęcie, aby uzyskać więcej opcji:
●

Udostępnij: Wyślij zdjęcie do innych użytkowników.

●

Ulubione: Stuknij, aby ustawić zdjęcie jako ulubione i dodać je do albumu ulubionych zdjęć.

●

Edytuj: Stuknij, aby edytować zdjęcie.

●

Usuń: Stuknij, aby usunąć zdjęcie.

●

Inne: Możesz także ustawić zdjęcie jako tapetę, przypisać go do danego kontaktu jako
awatar, oznaczyć je jako prywatne lub publiczne, a także wyświetlić więcej
informacji o nim.

Udostępnianie zdjęcia
Jeśli chcesz wysłać zdjęcie do znajomych, stuknij

w lewym dolnym rogu.

Jeśli chcesz wysłać więcej niż jedno zdjęcie lub wideo, zaznacz je w widoku
miniatur i stuknij

w lewym dolnym rogu.
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Po zaznaczeniu zdjęć, oprócz wysłania ich do znajomych, możesz również wykonać
następujące czynności:
●

Ustawić je jako prywatne

●

Dodać je do albumu

●

Utworzyć z nich kolaż

●

Usunąć je.

„Albumy” wyświetlą wszystkie zdjęcia i wideo podzielone na kategorie, np. zdjęcia z
aparatu, zrzuty ekranu, inteligentne albumy itp.

Podgląd albumów
realme UI 2.0 inteligentnie przyporządkowuje zdjęcia do wielu albumów, ułatwiając
zarządzanie nimi i wyszukiwanie zdjęć.
Wszystkie zdjęcia: Wszystkie zdjęcia zapisane w telefonie
Aparat: Wszystkie zdjęcia i wideo zrobione telefonem
Zrzuty ekranu: Wszystkie zrzuty ekranu na telefonu Ulubione: wszystkie zdjęcia
i wideo, które oznaczyłeś jako ulubione
Wideo: Wszystkie pliki wideo zapisane w telefonie
Ostatnio usunięte: Wszystkie zdjęcia i wideo usunięte w ciągu ostatnich 30 dni. Można wybrać
opcję przywrócenia ich do albumu lub trwałego usunięcia.

230

Ponadto realme UI 2.0 oferuje inteligentny album, który kategoryzuje zdjęcia i wideo pod
kątem osób i lokalizacji. Możesz przeglądać zdjęcia i wideo dotyczące tylko wybranych osób
lub miejsc.
Tworzenie nowego albumu
Oprócz albumów tworzonych przez realme UI, możesz tworzyć własne albumy. Utwórzmy
na przykład nowy album z Twoimi zdjęciami zatytułowany „Album osobisty”.
Przejdź do „Zdjęcia” >„Albumy” ,stuknij

w prawym górnym rogu, wpisz nazwę swojego

nowego albumu, a następnie stuknij „Zapisz”.
Po zapisaniu, pojawią się kategorie zdjęć, które możesz przenieść do swojego albumu.
Wystarczy wybrać zdjęcie lub stuknąć „Wybierz wszystkie”, a następnie „Zapisz”.

„Pamiętnik” będzie inteligentnie analizował Twoje zdjęcia w zależności od miejsca,
czasu i tematu fotografii, po czym zaprezentuje Ci wszystkie wspaniałe chwile w formie
wideo.
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Stuknij w miniaturki, aby wejść do Pamiętnika, a następnie stuknij Odtwórz. realme UI
automatycznie odtworzy wideo wraz z podkładem muzycznym i efektami wizualnymi.
Przejdź do „Zdjęcia” > „Wyszukaj”
Tworzenie Pamiętnika ze zdjęciami
Możesz stworzyć swój własny Pamiętnik ze zdjęciami.
Wejdź w „Zdjęcia” > „Wyszukaj”, stuknij w prawym górnym rogu ekranu a następnie w
„Nowy pamiętnik” tworząc z ten sposób Pamiętnik ze zdjęciami. Wprowadź jego nazwę i
wybierz minimum 20 zdjęć.
Dostosowywanie Pamiętnika ze zdjęciami
Możesz również edytować lub poprawiać Pamiętnik wideo. Stuknij „Start”, następnie
„Edycja” w prawym górnym rogu i rozpocznij edycję.

Motyw: Wybierz jeden z 10 ulubionych motywów, z których każdy pasuje do innego tła
muzycznego i stylu.
Muzyka: Dodaj muzykę z wbudowanej pamięci lub załaduj własny plik muzyczny.
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Miniaturka: Wybierz jedną ze swoich ulubionych miniaturek Pamiętnika wideo.
Tytuł: Edytuj tytuł Pamiętnika wideo.
Zdjęcia: Wybierz zdjęcia, aby ustawić czas ich wyświetlania. Możesz je również usunąć, jeśli
uważasz, że nie pasują do motywu Pamiętnika wideo, stukając „Usuń” w prawym dolnym rogu.
Stuknij „X”, aby usunąć jednocześnie większą ilość zdjęć.
Czas trwania: Dostosuj czas trwania wideo. Jego maksymalna długość wynosi 48 sekund.

Optymalizacja pamięci
Włącz opcję „Optymalizacja pamięci”, aby automatycznie synchronizować zdjęcia i filmy w
celu zwolnienia miejsca na inne pliki.
Otwórz „Aparat”, stuknij w prawym górnym rogu, następnie wejdź w ustawienia,
wybierz „Autosynchronizacja”, zaloguj się na swoje konto HeyTap lub konto Google i
stuknij w „Optymalizuj pamięć”.
Po uruchomieniu funkcji „Optymalizuj pamięć”, zdjęcia w oryginalnym rozmiarze zostaną
zsynchronizowane w chmurze realme, a zdjęcia zapisane w telefonie będą przechowywane
w mniejszym rozmiarze, dzięki czemu telefon będzie dysponował większą ilością pamięci.
Po wyłączeniu opcji „Optymalizuj pamięć”, realme UI automatycznie pobierze dla Ciebie
zdjęcia w oryginalnym rozmiarze.
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Wyszukiwanie zdjęć
realme UI 2.0 pozwala na wyszukiwanie zdjęć za pomocą funkcji inteligentnego
wyszukiwania.
Wpisz „Zdjęcia” i stuknij w pasek wyszukiwania na górze, aby rozpocząć wyszukiwanie zdjęć.
Możesz przeglądać zdjęcia sklasyfikowane jako Najnowsze, według danych, wydarzenia/miejsca
i osoby.
Aby szybko zlokalizować pożądane zdjęcie, możesz również wyszukiwać za pomocą słów
kluczowych, takich jak czas, miejsce lub osoby. Na przykład po wyszukaniu hasła
„Krajobraz” możesz przeglądać zdjęcia zrobione podczas podróży.

Wykorzystywanie Soloop do tworzenia vlogów
Dzięki postępowi technologicznemu w oprogramowaniu i sprzęcie, ludzie na całym
świecie mają teraz możliwość robienia krótkich filmów wideo przedstawiających chwile
z ich codziennego życia.
realme UI zawiera zupełnie nowy edytor krótkich filmów wideo o nazwie Soloop. Soloop
pozwala edytować filmy i dodawać do nich filtry, muzykę i efekty w kilka sekund.
Niesamowite filmy są już tylko o jedno stuknięcie palcem od Ciebie.
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Inteligentna edycja, tworzenie wideo za jednym
stuknięciem
Oprócz automatycznego tworzenia wspaniałych relacji, możesz również skorzystać z
potężnych funkcji Soloop w zakresie edycji. Telefon komórkowy staje się wszechmocnym
edytorem, dzięki któremu możesz zrealizować Twoje marzenie by zostać reżyserem.

Importowanie materiałów
Uruchom aplikację Soloop, stuknij Utwórz wideo, a następnie wybierz i zaimportuj
wymagane filmy i zdjęcia.
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Możesz szybko przeglądać i wybierać pliki posortowane według typu, na przykład
Wszystkie, Zdjęcia i Wideo. Możesz również przeciągnąć palcem do sekcji
Kategoria. Na tym ekranie Soloop automatycznie rozpoznaje ponad 80 scenariuszy
zdjęć i 24 scenariusze wideo, a także inteligentnie kategoryzuje materiały surowe,
kompleksowo uwzględniając różne scenariusze z życia codziennego.

Wybór rozmiaru wideo
Soloop automatycznie wybiera odpowiedni współczynnik wyświetlania na podstawie
materiałów wideo. Użytkownik może ręcznie ustawić współczynnik proporcji wyświetlania na
1:1, 4:3, 3:4, 16:9 lub 9:16. Po wybraniu wymaganego rozmiaru, wideo i zdjęcia zostaną
automatycznie przycięte.

Wybór inteligentnego szablonu
Nie ma konieczności nauki edycji od zera. Wystarczy znać jedynie podstawy, a aplikacja
automatycznie wybierze wspaniały obraz i dostosuje go do rytmu muzyki, aby natychmiast
stworzyć wspaniały filmik. Aplikacja sama stworzy wspaniałą historię. [tekst źródłowy do
weryfikacji] Jedyne, co musisz zrobić, to eksportować materiał wideo, udostępnić innym i
czekać na pochwały.
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Edycja materiałów
●

Stuknij w Edycja, aby edytować materiały bardziej szczegółowo.

●

Aby dodać materiał, stuknij znak + po lewej stronie.

●

Aby usunąć materiał, przejdź do odpowiedniego klipu i stuknij ikonę usuwania.

●

Aby przyciąć materiał, przejdź do odpowiedniego klipu i stuknij ikonę nożyczek, co
spowoduje rozdzielenie klipu na dwie części.
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●

Aby zmienić kolejność, naciśnij i przytrzymaj dowolny segment przechodząc do ekranu
sortowania. Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni materiał, aby zmienić jego kolejność.

●

Aby zmienić prędkość, stuknij dany klip i wybierz przyspieszenie lub zwolnienie
prędkości odtwarzania znajdujące się w dolnej części ekranu.

●

Aby zmienić czas trwania, stuknij dany klip, naciśnij i przytrzymaj lewy lub prawy
kraniec jego segmentu, a następnie przesuwaj do środka aż uzyskasz pożądaną długość
klipu.

●

Aby dodać efekt odtwarzania wstecznego, stuknij dany klip a następnie ikonę

●

Aby obrócić materiały, stuknij dany klip a następnie ikonę

.

, aby obrócić segment o 90

stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
●

Aby dodać animację obrotową, stuknij ikonę

pomiędzy dwoma segmentami i

dodaj w tym miejscu animację obrotu, co sprawi, że wideo będzie bardziej płynne i
żywe, a efekt animacji będzie przypominał film.
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Wybór filtra
Dodaj filtr, aby wideo i zdjęcia miały lepszą teksturę. Stuknij Filtr i wybierz jeden z nich,
który użyjesz w swoim wideo. Dostępnych jest ponad 10 filtrów. Po wybraniu odpowiedniego
filtra, stuknij go ponownie, aby dostosować jego intensywność.
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Dodawanie napisów
Chcesz dodać napisy, takie jak w filmach i serialach? W Soloop jest to bardzo proste.
Stuknij Napisy, a następnie przesuń palcem wzdłuż osi czasu do miejsca, w którym chcesz
je dodać. Stuknij Dodaj napisy, aby przejść do ekranu edycji, wprowadź nie więcej niż 100
znaków i wybierz kolor czcionki.
Następnie napis ten zostanie wyświetlony nad obrazem. Stuknij na niego, jeśli chcesz
go powiększyć, obrócić, przesunąć, ponownie edytować lub usunąć.
Po dodaniu napisu, w obszarze edycji wideo zostanie wyświetlona warstwa napisów. Możesz
nacisnąć i przytrzymać tę warstwę i zmienić moment
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wyświetlania napisu, a także nacisnąć i przytrzymać lewy lub prawy koniec napisu i
przesunąć go do wewnątrz, aby zmienić długość wyświetlania napisu.

Dodawanie muzyki
Stuknij Muzyka i dodaj odpowiedni podkład muzyczny do swojego wideo. Soloop sam
rekomenduje różne style muzyczne w zależności od zawartości wideo, więc nie musisz
się martwić o wybór muzyki. Biblioteka muzyczna jest regularnie aktualizowana zgodnie
z najnowszymi trendami, aby zawsze sprostać Twoim wymaganiom. Możesz także
stuknąć opcję Muzyka lokalna, aby dodać muzykę przechowywaną w telefonie
komórkowym.
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Generowanie wideo
Po zakończeniu edycji, stuknij Generuj w prawym górnym rogu. Poczekaj chwilę, aż Twoje
wideo się wygeneruje. Zostanie ono automatycznie zapisane w folderze Zdjęcia na Twoim
telefonie. Możesz również szybko go udostępnić, wybierając opcję Udostępnij na realme,
Facebooku lub Tik Toku.
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Zmiana rozdzielczości eksportowanego pliku
Przejdź do ekranu głównego Soloop, stuknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu,
dotknij Rozdzielczość eksportowanego pliku i wybierz 1080p lub 720p.
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Dodawanie znaku wodnego
Przejdź do ekranu głównego Soloop, stuknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu i
włącz opcję Znak wodny na wideo. Wtedy do zdjęć w filmie zostanie dodany znak
wodny charakterystyczny dla Soloop.
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Podgląd moich projektów
Przejdź do ekranu głównego Soloop i stuknij ikonę w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić
wszystkie swoje projekty. Możesz stuknąć na wybrany projekt, aby przejść do ekranu jego
edycji i kontynuować edytowanie.

Wrażenia z gry
Hyper Boost
Hyper Boost to pełnoekranowe rozwiązanie optymalizujące planowanie zasobów na
poziomie systemowym, opracowane przez realme. Hyper Boost przyspiesza wydajność, gdy
jest to potrzebne, co pozwala na prowadzenie dwukierunkowej komunikacji w czasie
rzeczywistym pomiędzy aplikacjami a zasobami systemowymi, dzięki czemu telefon działa
płynniej.
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Game Space
Telefon komórkowy realme udostępnia dedykowaną aplikację dla miłośników gier - Game
Space. Zostanie ona automatycznie zainstalowana na telefonie wraz z grą i ułatwi Ci
zarządzanie grami. Aby zapewnić najlepsze wrażenia, aplikacja ta oferuje również wybór
różnych trybów wydajności, tryb bez rozpraszania uwagi, przyspieszenie gry i inne funkcje.
Po uruchomieniu gry, Game Space automatycznie uruchomi tryb gry, dzięki czemu telefon
inteligentnie dostosuje CPU/GPU/pamięć/połączenie sieciowe zgodnie z wymogami danej
gry zapewniając, że będzie ona zawsze działać płynnie, zmniejszając przy tym zużycie
baterii.

Ukrywanie ikon gier na ekranie głównym
Niewygodnie jest szukać gry, kiedy na ekranie głównym ikony gier są porozrzucane. „Ukryj
ikony gier na ekranie głównym” sprawi, że Twój ekran główny będzie uporządkowany i
schludny.
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Przejdź do „Ustawienia” > „Game Space”> , włącz „Ukryj ikony gier na ekranie głównym”.
Ikony gier nie będą już wyświetlane na ekranie głównym.
Uwaga: Ikony gier nie powrócą do pierwotnego układu na ekranie. Pojawią się one jednak
na ostatniej stronie ekranu głównego.

Ustawienia trybu gry
Game Space wprowadza trzy rodzaje trybów wydajności oraz możliwość wyboru trybu bez
rozpraszania uwagi. Aby otworzyć menu, możesz stuknąć w ikonę po lewej lub prawej
stronie.
W środkowym obszarze znajduje się wskaźnik informujący o pozostałym zużyciu baterii i
bieżących opóźnieniach sieciowych. Aby załadować więcej nowych funkcji, przeciągnij
palcem od dołu ekranu ku górze.
●

Tryb rywalizacji

Tryb rywalizacji poprawi wydajność gier, liczbę klatek na sekundę i reakcję na dotyk, co
jeszcze bardziej zwiększy komfort gry. Wadą tego trybu jest jednak zwiększone zużycie
baterii.
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Tryb zrównoważony zbalansuje wydajność i zużycie baterii. Opcja ta jest odpowiednia dla
większości mniej rozbudowanych gier.
Tryb niskiego zużycia baterii obniży jakość gry, ale przedłuży czas pracy na baterii, co
jest zalecane dla telefonów posiadających słabszą baterię.

Optymalizacja Inteligentnej Sieci Dwukanałowej
Aby przejść do menu, przesuń palcem od dołu ekranu ku górze, a
następnie uruchom Inteligentną Sieć Dwukanałową. Funkcja ta może zmniejszyć
opóźnienia sieci WLAN dzięki wykorzystaniu sieci 4G. Spowoduje to jednak zużycie danych
komórkowych.

Blokada jasności ekranu podczas gry
Gra może być utrudniona, jeśli ekran nagle się ściemni. Przesuń palcem od dołu ekranu ku
górze, aby wyświetlić menu, a następnie włącz Blokadę Jasności, aby zablokować jasność
ekranu podczas gry. Oznacza to, że jasność ekranu nie będzie już automatycznie
dostosowywana za pomocą czujnika światła, a zatem ekran nie będzie migotał.
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Asystent Gier
Podczas grania w gry można zastosować „podręczne narzędzie” za pomocą Asystenta Gier.
Zostanie on wyświetlony w małym oknie, w którym użytkownik może bezpośrednio włączyć
przechwytywanie ekranu, nagrywanie, przerwanie i inne powiązane funkcje.

Włączenie „Asystenta Gier”
Przejdź do „Ustawienia”, stuknij w „Game Space” i włącz przycisk „Asystent gier”.

Blokowanie połączeń i powiadomień
Jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano podczas gry, możesz włączyć Blokowanie
powiadomień.
Stuknij ikonę w prawym dolnym rogu i wybierz, czy chcesz odrzucać przychodzące
powiadomienia i połączenia.
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Odbieranie połączeń wyświetlanych w powiadomieniach na
ekranie
Gdy grasz w grę, połączenia przychodzące będą wyświetlane w postaci powiadomień na
ekranie. Możesz je odbierać lub odrzucać bez wstrzymywania gry.\

Odrzucanie połączeń przychodzących
Jeśli nie chcesz, aby połączenia przychodzące przerywały Ci grę, możesz włączyć opcję
„Odrzucanie Połączeń”.

Zrzut ekranu
W menu Asystenta Gier możesz wykonywać zrzuty ekranu lub rejestrować to, co dzieje się
na ekranie.

Pływające okno czatu
W sytuacji, gdy musisz odpowiedzieć na jakieś ważne wiadomości, dzięki pływającemu
oknu czatu nie musisz już wychodzić z gry. Asystent Gier pomoże Ci odpowiedzieć na
wiadomości bez konieczności opuszczania gry.
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Po stuknięciu na APLIKACJĘ, która ma być wyświetlana w pływającym oknie,
APLIKACJA ta pojawi się w małym okienku z boku ekranu, umożliwiając szybkie
odpowiadanie na wiadomości Wechat, QQ lub SMS podczas grania w grę. Wszystkie
aplikacje, które obsługują czat w pływającym oknie, zostaną wyświetlone przez Asystenta
Gier.

Przechwytywania najważniejszych wydarzeń z gier
Możesz tutaj znaleźć wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z grami. Naciśnij i
przytrzymaj ikonę gry, a następnie stuknij opcję Zrzuty Ekranu, aby wyświetlić wszystkie
zrzuty ekranu i filmy z rejestrowania tego, co dzieje się na ekranie.

Tryb gier
Dla miłośników gier realme UI 2.0 wprowadza tryb gracza, który blokuje połączenia,
powiadomienia z mediów społecznościowych i ogranicza gesty lub operacje, które mogłyby
zakłócić Twoją grę, tak abyś mógł skupić się na rozgrywce*.
*Blokowane aplikacje i gesty/operacje obejmują:
1. Przychodzące połączenia i wiadomości (WhatsApp/Line/Telegram/Messenger)
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2. Wiadomości push z paska stanu i paska powiadomień
3. Gesty/przyciski nawigacyjne, gesty wstecz i Asystenta Gier
4. Blokadę ekranu przyciskiem zasilania, automatyczne wyłączanie ekranu
5. Przyciski regulacji głośności
6. Pływające okienka
Przejdź do opcji Aktywuj podczas gry - Asystent gier - Tryb immersyjny

Ponowne uruchamianie, aktualizacja,
tworzenie
i
przywracanie
kopii
zapasowych i chmura HeyTap
Ponowne uruchamianie telefonu
Włączanie/wyłączanie
By wyłączyć telefon:
●

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, do momentu pojawienia się suwaka.
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●

Przeciągnij suwak w dół.

●

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, do momentu
pojawienia się logo realme.

Ponowne uruchamianie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, do momentu pojawienia się suwaka. Przeciągnij go
w dół. Lub: Aby uruchomić ponownie telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i
zwiększania głośności przez ponad 10 sekund.

Aktualizacje oprogramowania
Proces aktualizacji nie będzie zużywał danych komórkowych. Przed aktualizacją utwórz
kopię zapasową danych i upewnij się, że telefon jest w pełni naładowany.
Realme UI można zaktualizować w następujący sposób.

Aktualizacja online OTA
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realme UI 2.0 automatycznie pobierze dostępne aktualizacje, gdy jest podłączony do sieci,
a przed zainstalowaniem nowej wersji otrzymasz powiadomienie systemowe.
W przeciwnym razie, możesz ręcznie zaktualizować telefon w menu „Ustawienia” >
„Aktualizacja oprogramowania”.

Aktualizacja lokalna
●

Pobierz pakiet oprogramowania układowego aktualizacji dla odpowiedniego
modelu z oficjalnej strony internetowej realme.

●

Zapisz go w formacie OZIP w katalogu głównym w pamięci telefonu.

●

Otwórz „Menedżera plików”, stuknij w oprogramowanie wbudowane i wybierz „Aktualizuj
teraz”.

●

Po aktualizacji zrestartuj telefon.

Tworzenie kopii zapasowej
Kopię zapasową danych możesz zapisać albo w pamięci telefonu, albo w chmurze realme.

Tworzenie kopii zapasowej w pamięci telefonu
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Tworzenie kopii zapasowej i
resetowanie”.
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●

W zakładce „Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie” stuknij „kopia zapasowa i
przywracanie”, a następnie wybierz dane, których kopię zapasową chciałbyś stworzyć.

Wszystkie dane zostaną zapisane w pamięci telefonu. Przed rozpoczęciem czyszczenia
pamięci podręcznej lub resetowania danych należy skopiować wszystkie pliki kopii
zapasowej na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, komputer itp.

Tworzenie kopii zapasowej w chmurze HeyTap
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Chmura HeyTap”.

●

Stuknij na „Kopia zapasowa chmury”.

●

Aby ręcznie utworzyć kopię zapasową, stuknij „Utwórz kopię zapasową teraz”.
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Przywracanie danych
Możesz przywrócić swoje dane i ustawienia z kopii zapasowej lub przywrócić telefon do
ustawień fabrycznych. Pamiętaj, aby przed przywróceniem telefonu do ustawień fabrycznych
utworzyć kopię zapasową.

Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu
Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Tworzenie kopii
zapasowej i resetowanie”> „Wykasuj wszystkie dane”>
Podczas przywracania ustawień fabrycznych telefonu, masz następujące
opcje:
●

Resetuj tylko ustawienia systemu: Zapisane dane, w tym zdjęcia i muzyka, nie zostaną
usunięte.

●

Wyczyść pobrane aplikacje i dane aplikacji: Zachowaj dane (np. zdjęcia, piosenki).

●

Wyczyść wszystkie dane: Wyczyść wszystkie dane w tym zdjęcia i muzykę.

●

Wyczyść kontakty i historię połączeń w tym telefonie: Kontakty znajdujące się na
karcie SIM zostaną zachowane.

●

Wyczyść wiadomości SMS i MMS w tym telefonie: Wiadomości zapisane na karcie
SIM zostaną zachowane.

●

Zresetuj ustawienia sieci

Przywracanie danych
Przywracanie danych z pamięci telefonu
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Ustawienia dodatkowe” > „Tworzenie kopii zapasowej i
resetowanie”>”Kopia zapasowa i przywracanie”

●

Wybierz dane, które mają być przywrócone i stuknij „Rozpocznij przywracanie”.
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Przywracanie danych z chmury HeyTap
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Chmura HeyTap” > „Kopia zapasowa chmury”.

●

Wybierz dane, które mają być przywrócone i stuknij „Rozpocznij”.

Optymalizacja aplikacji
Cleaner aplikacji
Wyczyść pliki pamięci podręcznej w telefonie.
Otwórz „Menedżer telefonu” > „Śmieci w pamięci podręcznej”. Możesz wybrać spośród
następujących opcji:
●

Wyczyść jednym stuknięciem

●

Wyczyść wszystkie dane aplikacji

●

Wyczyść pliki zdjęć

●

Wyczyść pliki wideo

●

Wyczyść pliki audio

●

Wyczyść pliki

●

Wyczyść nieużywane aplikacje
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Inteligentne zarządzanie systemem
Jest to nowa funkcja realme UI. Aby wydłużyć czas pracy na baterii, inteligentne
zarządzanie systemem będzie zatrzymywać aplikacje, które przez dłuższy czas były prawie
nieużywane.

Inteligentna kompresja pamięci
Jest to także nowa funkcja realme UI. Jej zadaniem jest wykrywanie nieaktywnych aplikacji i
kompresja pamięci, aby zwolnić miejsce dla innych aplikacji.

Chmura HeyTap
Kopia zapasowa chmury HeyTap służy do tworzenia kopii zapasowych kontaktów, SMS-ów,
zdjęć i innych plików.

Aktywuj chmurę HeyTap
●

Przejdź do „Ustawienia” > „Chmura HeyTap”.

●

Wprowadź kod blokady ekranu i włącz opcję „Uruchom usługę chmury”. System
domyślnie uruchomi funkcję tworzenia kopii zapasowych zdjęć, kontaktów, notatek,
kalendarza, historii przeglądania i WLAN.
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Optymalizacja pamięci

Po włączeniu optymalizacji pamięci masowej, oryginalne zdjęcia będą przechowywane w
chmurze HeyTap, natomiast w telefonie zostaną jedynie zdjęcia pomniejszone (lecz ciągle
wyraźne) tak, aby zaoszczędzić miejsce.
Wejdź w „Ustawienia” > „Chmura HeyTap” > „Zdjęcia” > „Optymalizacja pamięci”.
Gdy opcja ta jest wyłączona, oryginalne zdjęcia będą automatycznie zapisywane z telefonie.
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Zarządzanie pamięcią w chmurze
Chmura HeyTap zapewnia każdemu użytkownikowi 5 GB darmowej pamięci Jeśli potrzebujesz
więcej miejsca w chmurze, możesz usunąć nieużywane dane lub wykupić dodatkową pamięć.

Sprawdź swoją pamięć w chmurze
Przejdź do „Ustawienia” > „Chmura HeyTap” > „Zarządzaj”.

Zwolnij pamięć w chmurze
Po zapełnieniu pamięci nie można utworzyć kopii zapasowej danych w chmurze. Aby
uzyskać więcej miejsca, możesz usunąć niepotrzebne dane. Zalecane jest utworzenie kopii
zapasowej urządzenia.

Zakup dodatkowej pamięci w chmurze
Każdy użytkownik otrzyma 5 GB darmowego miejsca do przechowywania danych w chmurze.
W razie potrzeby można dokupić więcej miejsca.
Przejdź do „Ustawienia” > „Chmura HeyTap” > „Dokup pamięć w chmurze”.
Możesz zwiększyć pojemność tej pamięci do 50 GB, 120 GB lub 1024 GB. Za odnowienie
dokupionej pamięci można płacić co miesiąc, trzy miesiące, pół roku lub raz w roku.
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Funkcja Time Machine w kontaktach
Podczas każdej zmiany w kontaktach automatycznie zostanie wygenerowany zapis,
który pozwoli Ci przywrócić poprzedni stan.
Wejdź w „Ustawienia” > „Chmura HeyTap” > „Więcej” > „Time Machine”.

Laboratorium realme
W laboratorium realme możesz wypróbować wersje beta funkcji systemu operacyjnego.
Funkcje w laboratorium realme są okresowo aktualizowane. Niektóre z nich zostaną
udostępnione w oficjalnych wersjach systemów operacyjnych dopiero po sprawdzeniu ich
stabilności, podczas gdy inne mogą zostać usunięte.
Nowe funkcje udostępnione w laboratorium realme są w fazie testów beta. W fazie tej mogą
występować pewne błędy, które postaramy się jak najskuteczniej naprawić. Dołączając do
społeczności realme możesz zgłaszać nam swoje sugestie lub opinie.
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Tryb podwójny audio

●

Słuchawki Bluetooth i słuchawki przewodowe mogą odbierać ten sam dźwięk
multimedialny.

●

Słuchawki przewodowe odbierają dźwięki multimedialne, a słuchawki Bluetooth
dźwięki z telefonu.

Funkcja Ściemnianie DC
Funkcja ta może zmniejszyć migotanie ekranu przy niskiej jasności.
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Funkcja Super standby
●

Funkcja Super nightime standby

W nocy, gdy telefon nie jest używany, połączenie sieciowe i czujniki telefonu zużywają mniej
energii. Mogą jednak wystąpić opóźnienia w odbieraniu wiadomości.
●

Czyszczenie w tle, gdy ekran jest wyłączony

Gdy ekran jest wyłączony, niektóre aplikacje działające w tle zostaną zamknięte, aby
zmniejszyć zużycie baterii. Mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu wiadomości.

Tryb pigułka na sen
Ogranicz korzystanie z telefonu, aby zapewnić sobie lepszy wypoczynek i sen.
Po uruchomieniu trybu kapsuły do snu zostanie zablokowany na określony czas, a w
czasie przerwy w pracy będzie można korzystać wyłącznie z tych aplikacji, które
znajdują się na liście dozwolonych aplikacji.
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Wsparcie i usługi
Skontaktuj się z pomocą techniczną
realme
Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej realme. E-mail:
service@realme.com

Uzyskaj pomoc i dowiedz się więcej
Zobacz najczęściej zadawane pytania na wszystkie popularne tematy dotyczące realme.
https://www.realme.com/in/support/faq
Chmura HeyTap
Aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne i skorzystać z chmury realme, zaloguj się
http://Cloud.heytap.com/.
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