
Microsoft Lumia – system Windows Phone

Prezentacja telefonu
Telefony z systemem Windows Phone z uwagi na swoje funkcjonalności także są ciekawą 
alternatywą dla osób ze szczególnymi potrzebami. Z uwagi na podobieństwo do systemu Windows 
i możliwościom jakie daje system, każdy może znaleźć coś dla siebie.

Ułatwienia dostępu
Aby dostosować smartfona do swoich indywidualnych potrzeb wejdź do zakładki Ułatwienia dostępu. 
Znajdziesz ją w Ustawieniach w kategorii Klawiatura – ułatwienia. Ikona Ustawienia znajduje się na 
pulpicie ekranu głównego.

Narrator
Aplikacja Narrator służy do bezwzrokowej obsługi telefonu i skierowana jest przede wszystkim do 
osób niewidomych oraz słabowidzących. Aby ja uruchomić, wejdź w Ustawienia telefonu. W zakładce 
Ułatwienia dostępu znajduje się opcja Narrator oraz skrót Szybkie uruchamianie Narratora. 

Przed dokonaniem wyboru sprawdź czy wybrany przez Ciebie model smartfona jest obsługiwany 
przez Narratora.

Powiększenie
System Windows Phone oferuje wyjątkowe funkcje dla osób słabowidzących. Jedną z nich jest 
Powiększenie. Po wcześniejszym włączeniu tej funkcji, możesz ją później uruchomić poprzez skrót 
gestu – stuknięcie dwoma złączonymi palcami w środkową część ekranu. Także za pomocą gestu 
możesz ustawić skalę powiększenia. Aby ustawić skalę należy dwukrotne stuknąć i przytrzymać 
dwa palce. Następnie ruchem w górę lub w dół ustawić interesującą nas wielkość powiększenia. 
Ponieważ powiększony obraz to zaledwie niewielka część obrazu, możesz przesuwać powiększenie 
na ekranie telefonu. Aby odczytać powiększone treści, należy położyć dwa złączone palce i 
przesuwać się w żądanym kierunku. Ponowne dwukrotne stuknięcie dwoma złączonymi palcami 
spowoduje wyłącznie Powiększenia.



Kontrast i kolory
Po wejściu w zakładkę Ułatwienia dostępu pierwszą opcją jaką można włączyć jest suwak ustawienia 
Wielkości czcionki oraz przełącznik Kontrastu. Dzięki nim osoby niedowidzące mogą dostosować 
wygląd systemu do własnych potrzeb. 

Ostatnią opcją do wyboru w zakładce Ułatwienia dostępu są opcje zaawansowane dotyczące 
przeglądarki internetowej. Tu także możesz zmodyfikować kolor tła, kolor czcionki i jej wielkość 
– dostosowując sposób wyświetlania treści do swoich potrzeb. Ponadto w Ustawieniach ogólnych 
w dziale Dodatki znajduje się opcja Wyświetl, która umożliwia osobom z różnymi zaburzeniami 
wzroku indywidualnie dostosować nasycenie kolorów ekranu. 

Asystent mowy
Możesz skorzystać również z Asystenta mowy – Cortana. By to zrobić włącz opcję Mowa, dostępną 
w dziale Klawiatura – ułatwienia. Funkcja umożliwia w pewnym zakresie sterować smartfonem. 
Wydając proste komendy możesz uruchomić aplikację lub np.: podając numer telefonu, zadzwonić 
do wybranej spośród kontaktów osoby.

Dodatkowa pomoc
Dodatkowe informacje o poszczególnych funkcjach zakładki Ułatwienia dostępu znaleźć możesz na 
stronie windowsphone.com


