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1.Identyfikowanie modelu 
urz!dzenia

 
Rozpoznanie modelu iPada umo!liwia okre"lenie parametrów urz#dzenia: wersji 

systemu operacyjnego iOS, dok$adnego rozmiaru ekranu czy kompatybilno"ci 

z dost%pnymi aplikacjami.

Podstawowym sposobem identyfikacji urz#dzenia jest odczytanie informacji

na tylnej pokrywie, gdzie znajduje si% m.in. numer modelu czy numer seryjny. 

Do powy!szych informacji mo!na równie! uzyska& dost%p na ekranie: 

Ustawienia > Ogólne > To urz!dzenie.

Znajduj# si% tam informacje o wersji systemu, nazwa czy numer modelu iPada.
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2. Przyciski fizyczne
i porty iPada

2.1. Przyciski

2.2. Porty

 
Chocia! poszczególne modele iPadów ró!ni" si# nieznacznie mi#dzy sob" 

wygl"dem, to funkcjonalno$% oraz rozmieszczenie przycisków/portów pozostaj"

co do zasady bez zmian.

Przycisk zasilania – naci$ni#cie powoduje obudzenie/u$pienie iPada, z kolei 

przytrzymanie  przycisku spowoduje w&"czenie/wy&"czenie urz"dzenia. 

Regulacja g!o"no"ci – dwa przyciski znajduj"ce si# na prawej kraw#dzi urz"dzenia 

umo!liwiaj"ce dostosowanie g&o$no$ci muzyki czy odtwarzacza plików 

multimedialnych.

Przycisk Home/Touch ID – wielofunkcyjny przycisk, za pomoc" którego mo!na

m.in. wybudzi% urz"dzenie, przej$% do ekranu g&ównego czy prze&"cza% si# mi#dzy 

aplikacjami. W wi#kszo$ci iPadów na przycisku znajduje si# tak!e czytnik linii 

papilarnych - funkcja Touch ID.

Prze!#cznik boczny (niektóre modele iPada) – znajduj"cy si# na bocznej kraw#dzi 

urz"dzenia (nad regulacj" g&o$no$ci) przycisk s&u!"cy do w&"czania blokady obrotu 

ekranu. 

Port Lightning - umieszczony na dolnej kraw#dzi urz"dzenia, s&u!y zarówno

do &adowania urz"dzenia jak i do przesy&ania danych. Aby transfer pomi#dzy 

tabletem a komputerem by& mo!liwy pod&"cz przewód &aduj"cy do portu USB 2.0 

lub 3.0. Pami#taj o konieczno$ci zainstalowania programu iTunes na komputerze.

Port s!uchawkowy (niektóre modele iPada) – popularne z&"cze jack 3.5 mm 

umo!liwiaj"ce pod&"czenie s&uchawek. Je!eli iPad nie posiada portu 

s&uchawkowego konieczny jest zakup s&uchawek ze z&"czem Lightning

lub konwertera ze z&"cza Lightning na jack 3.5 mm.

Modu! LTE lub 3G (niektóre modele iPada) – modu& komunikacyjny ze slotem

na kart# SIM w standardzie nano-SIM (nowsze modele) lub micro-SIM znajduj"cym 

si# na prawym boku u do&u urz"dzenia. Aby uzyska% dost#p do tacki na kart# SIM 

nale!y w&o!y% ko'cówk# narz#dzia do wysuwania tacki lub wyprostowanego 

spinacza do papieru w ma&y otwór obok tacki. 

Port
Lightning

Home/Touch ID

Slot na kart# SIM Regulacja g&o$no$ci

Przycisk
zasilania

Port
s&uchawkowy
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3.  Pierwsze uruchomienie
i konfiguracja pocz!tkowa

 
Uruchomienie urz!dzenia umo!liwia przytrzymanie przycisku zasilania

przez oko"o 2 sekundy.

Na ekranie pojawi si# logo Apple – poczekaj na za"adowanie automatycznego 

konfiguratora, który umo!liwia szybk$ konfiguracj# wi#kszo%ci podstawowych 

ustawie&.

W pierwszym kroku konfiguracji wybierany jest j"zyk oraz kraj lub region. Dost#pne 

opcje wy%wietlane s$ na przewijanej li%cie. Aby przewin$' t# list# po prostu dotknij 

ekranu i przeci$gnij po nim palcem w gór# lub w dó". Wybierz j#zyk polski stukaj$c 

palcem na nazw# j#zyka, nast#pnie wybierz kraj Polska.

Na podstawie dokonanych wyborów tablet automatycznie wybierze odpowiedni! 

stref" czasow! oraz ustawienia wprowadzania tekstu i formatowania liczb.

Nie przejmuj si#, je!eli omy"kowo wybierzesz z"y j#zyk lub kraj – na iPadzie zawsze 

mo!esz cofn$' si# do poprzedniego ekranu stukaj$c palcem w niebieski przycisk

Wró# dost#pny w lewym górnym rogu ekranu.

W nast#pnym kroku tablet zaproponuje mo$liwo%# konfiguracji automatycznej

na podstawie  ju! posiadanego i skonfigurowanego innego urz$dzenia Apple – 

iPhone lub iPada. W tym dokumencie opisana zosta"a %cie!ka tradycyjnego 

konfiguratora. Aby kontynuowa' stuknij przycisk konfiguracji r"cznej widoczny

u do"u ekranu.

W pierwszym kroku %cie!ki r#cznej konfiguracji tablet poprosi o wybór sieci Wi-Fi. 

Stuknij palcem w nazw# Twojej sieci. Na ekranie wy%wietlone zostanie okno z polem 

na has"o dost#powe do sieci oraz klawiatura ekranowa. Wprowad( has"o do sieci 

korzystaj$c z klawiatury ekranowej.
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100%Wtorek, 7 maj9:41

Niemcy

Afganistan

Albania

Algieria

Andora

Wybierz kraj lub region

Wi!cej krajów lub regionów

100%Wtorek, 7 maj9:41

Witaj

Szybki start

Skonfiguruj r"cznie

Zbli# starego iPhone’a lub iPada do tego iPada, aby
zalogowa! si" i go skonfigurowa!.

Je$li drugi iPhone lub iPad nie wy$wietla opcji
konfigurowania tego iPada, upewnij si", #e dzia%a on 

w systemie iOS 11 lub nowszym i ma w%&czony Bluetooth.
Mo#esz tak#e skonfigurowa! tego iPada r"cznie.

Wró!

100%Wtorek, 7 maj9:41

Wró!

Wybierz sie" Wi-Fi

Wi-Fi 1

Wi-Fi 4

Wi-Fi 2

Wi-Fi 5

Wi-Fi 3

Wi-Fi 6

Wi-Fi 7



Je!eli chcesz wprowadzi! wielk" liter# – stuknij palcem w przycisk Shift, a nast"pnie

w wybran# liter". Je!eli chcesz wprowadzi! cyfr# lub znaki specjalne – stuknij 

palcem przycisk .?123. Je!eli chcesz uzyska$ dost"p do wi"kszej ilo%ci znaków 

specjalnych – stuknij palcem w przycisk #+= dost"pny po prawej stronie ekranu

z cyframi i podstawowymi znakami specjalnymi. Aby powróci! do standardowego 

widoku klawiatury – stuknij palcem w przycisk ABC widoczny w lewym dolnym rogu 

ekranu. Aby zamkn"! klawiatur# – stuknij palcem w przycisk ukrycia klawiatury 

dost"pny w prawym dolnym rogu ekranu lub stuknij w palcem w dowolne miejsce

na ekranie poza widokiem klawiatury.

Salesbook Top Tip: Je!eli chcesz wprowadza$ na klawiaturze ekranowej wy&#cznie 

wielkie litery mo!esz aktywowa$ CAPS LOCK – w tym celu stuknij szybko dwukrotnie 

palcem w przycisk Shift. Aby powróci$ do standardowego trybu pracy klawiatury – 

stuknij palcem w przycisk Shift raz.

4. Zabezpieczanie
dost!pu do iPada

4.1. Touch ID

Je!eli Twoje urz#dzenie 

posiada czytnik linii 

papilarnych wbudowany 

w przycisk Home – 

system zaproponuje 

konfiguracj" funkcji 

Touch ID.

Pozwala ona na uzyskiwanie dost"pu do urz#dzenia wy&#cznie po przy&o!eniu

do czytnika wcze%niej zeskanowanego palca lub poprzez wprowadzenie kodu PIN.

Je!eli tylko mo!esz korzysta$ z funkcji Touch ID – zdecydowanie rekomendujemy 

konfiguracj".

Po&ó! wybrany palec na przycisku Home na oko&o 2 sekundy, ale nie wciskaj go. 

Tablet automatycznie rozpocznie proces skanowania odcisku palca, a na ekranie 

wy%wietli si" ikona odcisku palca – cz"%ciowo zape&niana kolorem czerwonym. 

Kolorem tym okre%lany jest post"p skanowania odcisku palca. Przy&ó! palec

do czytnika kilkukrotnie – tak, aby ca&a ikona zosta&a zape&niona kolorem 

czerwonym – za ka!dym razem na oko&o 2 sekundy.

Po wst"pnym zeskanowaniu odcisku palca zostaniesz poproszony o dodatkowy skan 

kraw"dzi odcisku Twojego palca. Rozwi#zanie to pozwala na szybsze i pewniejsze 

dzia&anie odblokowywania urz#dzenia nawet wtedy, gdy przy&o!ysz do przycisku 

Home wy&#cznie fragment palca. 

Stuknij palcem w przycisk Kontynuuj, a nast"pnie powtórz proces przyk&adaj#c palec

do czytnika  w innych pozycjach, ze szczególnym uwzgl"dnieniem skanowania 

kraw"dzi odcisku palca.Salesbook Sp. z o.o.

New Work O!ces, Branickiego 15, 02-972 Warszawa
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Anuluj

Has#o:   |

Przy#%cz si!Podaj has!o
Podaj has#o sieci „Wi-Fi 1”

100%Wtorek, 7 maj9:41

Na zmian! uno" palec i k#ad$ go na przycisk Pocz%tek.

Anuluj

Po!ó" palec



4.2. Passcode

Jest to kod autoryzacyjny sk!adaj"cy si# z sze$ciu cyfr. Mo%na skonfigurowa! 

Passcode jako jedyne zabezpieczenie lub korzysta& z niego w sposób !"czony

z innymi metodami zabezpieczenia dost#pu do urz"dzenia. 

Funkcje Face ID oraz Touch ID, oprócz skanu twarzy lub odcisku palca, wymagaj" 

równie# konfiguracji Passcode – dzi#ki niemu mo%liwe b#dzie odblokowanie 

urz"dzenia zawsze wtedy, gdy nie b#dziesz mie& mo%liwo$ci zeskanowania odcisku 

palca lub twarzy.

 

Wprowad' kod stukaj"c w odpowiednie cyfry na klawiaturze ekranowej.

Po wprowadzeniu kodu konieczna b#dzie jego weryfikacja poprzez ponowne 

wprowadzenie wcze$niej wybranego Passcode.

Salesbook Top Tip: Wybierz palec, którym najwygodniej b#dzie Ci wciska& przycisk 

Home w trakcie codziennej pracy – bo w!a$nie w ten sposób b#dziesz 

odblokowywa& swoje urz"dzenie.

5. Konto Apple ID 

W nast#pnym kroku konfigurator poprosi o podanie danych logowania do konta

Apple ID – jest to konto, które powinien posiada! ka#dy u#ytkownik urz"dze$ 

Apple. Zapewnia mo%liwo$& logowania si# do wszystkich us!ug Apple, instalacji

na tablecie aplikacji ze sklepu App Store oraz synchronizacj# danych pomi#dzy 

urz"dzeniami. Stanowi tak%e magazyn danych u%ytkownika w us!udze iCloud.

 

Je#eli posiadasz ju# konto Apple ID – wprowad' dane logowania do formularza stukaj"c 

palcem w poszczególne pola i uzupe!niaj"c warto$ci z u%yciem klawiatury ekranowej.

Je#eli nie posiadasz jeszcze konta Apple ID – stuknij palcem przycisk Utwórz 

bezp%atny Apple ID. Nast#pnie:

Wprowad& swoje Dane (imi# i nazwisko, data urodzenia). Przemieszczamy si# 

pomi#dzy sekcjami przyciskiem Dalej, znajdziemy go w prawym górnym rogu 

ekranu.

Wprowad& email oraz has%o dost'powe. Po zako(czeniu wst#pnej konfiguracji

w aplikacji Ustawienia niezb#dne b#dzie potwierdzenie adresu email,na który 

zostanie wys!any 6-cio cyfrowy kod weryfikacyjny.
8
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Utwórz kod
Kod chroni Twoje dane i s!u"y do odblokowania iPada.

Opcje kodu

100%Wtorek, 7 maj9:41

Chcesz u"ywa# ró"nych Apple ID dla iCloud i us!ug Apple?

Nie pami$tasz has!a lub nie masz Apple ID?

Zaloguj si$, podaj%c swój Apple ID, aby korzysta# z iCloud, App Store
i innych us!ug Apple.

Twoje dane logowania Apple ID s% u"ywane do w!%czenia us!ug Apple, w tym us!ug Backup w iCloud, 
która automatycznie yworzy backupy danych na wypadek konieczno&ci wymiany lub odtworzenia 

urz%dzenia. Numer seryjny Twojego urz%dzenia mo"e by# u"yty w celu potwierdzenia uprawnie' do 
korzystania z us!ugi. Jak zarz%dzamy Twoimi danymi…

Wró# Dalej

Apple ID

Apple ID Email



6. Wygl!d

W kolejnym kroku na naszym ekranie pojawi! si" sekcj" informacyjne dotycz!ce

m. in uaktualniania oprogramowania, lokalizacji czy sp"dzanego czasu przed 

ekranem.

Na tym etapie mamy równie# mo#liwo$% wyboru pomi"dzy jasnym a ciemnym 

wariantem kolorystycznym. Wygl!d jasny jest standardowy i znany z poprzednich 

wersji iOS, natomiast wariant ciemny sprawia #e aplikacje systemowe iPada b"d! 

wy$wietlane na czarnym tle.

Aplikacja Salesbook nie wspiera trybu ciemnego.

Wprowad! swój numer telefonu oraz wybierz metod" potwierdzania:

SMS lub rozmowa telefoniczna (rekomendujemy SMS) .

W kolejnym kroku wpisujemy kod weryfikacyjny który otrzymali$my sms-em. 

Telefon mo#e by% równie# potrzebny do odzyskania dost"pu do konta Apple ID 

je$li zapomnisz swoje has&o.

Zgoda na otrzymywanie wiadomo$ci reklamowych od Apple – rekomendujemy 

rezygnacj" z otrzymywania tych wiadomo$ci. Aby to zrobi% stuknij palcem

w przycisk prze&!cznika w wybranym wierszu listy. Zielony kolor t&a oznacza 

zgod", szary kolor t&a oznacza brak zgody. Stuknij palcem w przycisk Dalej.

Na koniec zaakceptuj warunki korzystania z konta Apple ID. Stuknij palcem

w przycisk Akceptuj" widoczny w prawym dolnym rogu ekranu.

Twoje konto Apple ID jest gotowe.
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Czym jest Apple ID?
Konto Apple ID pozwala logowa! si" do wszystkich us#ug Apple przy
u$yciu jednego identyfikatora i has#a:

Automatycznie odbieraj wszystkie 
swoje rzeczy na wszystkich swoich 
urz%dzeniach przy u$yciu iCloud.

Kupuj muzyk", filmy, programy TV
i inne materia#y w iTunes Store.

Wysy#aj wiadomo&ci tekstowe bez
ogranicze' do innych
u$ytkowników iPhone’ów, iPadów
i Maców przy u$yciu iMessage.

Znajduj najlepsze aplikacje
w  App Store.

Uzyskuj dost"p do wszystkich 
swoich zdj"! ze wszystkich swoich 
urz%dze' przy u$yciu Zdj"! iCloud.

Wykonuj po#%czenia wideo
z IPhone’em, Ipadem lub Makiem 
przy u$yciu FaceTime.

Wró!

Apple ID

Nie pami"tam has#a lub Apple ID

Utwórz bezp#atnie Apple ID

Skonfiguruj pó(niej w Ustawieniach

100%Wtorek, 7 maj9:41

Wybierz jasny lub ciemny wygl%d i zobacz, jak iOS zmienia
si" w zale$no&ci od Twojego wyboru.

Jasny Ciemny

Wró! Dalej

Wygl!d

Dalej

9: 41 9: 41
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