
Ściągawka — Outlook dla systemu 
Android
Komunikuj się. Organizuj. Wykonuj zadania.
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Naciśnij pozycję Menu, aby 
wyświetlić listę folderów 
i ustawień

Naciśnij pozycję Filtry, aby 
wyświetlić tylko wiadomości 
Nieprzeczytane, Oflagowane lub 
Z załącznikami

Aby oflagować wiadomość, 
naciśnij ją w celu otwarcia, 
a następnie naciśnij wielokropek
Więcej > Oflaguj

W przypadku rozmieszczenia 
elementów w wątkach jest tutaj 
wyświetlana liczba elementów 
w danej konwersacji

W ustawieniach W menu

Priorytetowa skrzynka odbiorcza w inteligentny sposób 
porządkuje Twoje wiadomości e-mail, umożliwiając Ci 
koncentrację na tym, co najważniejsze.

Naciśnij pozycję Ustawienia > 
Priorytetowa skrzynka odbiorcza, 
aby włączyć lub wyłączyć 
priorytetową skrzynkę odbiorczą 

Naciśnij pozycję Ustawienia > 
Opcje szybkiego przesuwania
> W prawo lub W lewo, 
a następnie wybierz czynność

Naciśnij raz pozycję Wyszukaj, 
aby znaleźć ostatnie kontakty 
i pliki. Naciśnij dwukrotnie, aby 
wyświetlić pole wyszukiwania do 
znajdowania zawartości 
wiadomości e-mail i nie tylko

Możesz pobrać aplikację Outlook dla 
systemu Android ze sklepu Google Play, 
jeśli jeszcze jej nie masz.

Naciśnij pozycję Menu > 
ikonę Edytuj i naciśnij 
gwiazdkę, aby oznaczyć 
folder jako Ulubiony. 
Foldery ulubione będą 
widoczne u góry

Naciśnij pozycję Menu > 
ikonę Dzwonek, aby 
ustawić opcje stanu Nie 
przeszkadzać

Ściągawka — Outlook dla systemu Android

Naciśnij, aby przełączać się 
między kartami wiadomości 
Priorytetowe i Inne

Szybko przesuń w prawo lub 
w lewo, aby wykonać czynność

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
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Dołączanie pliku z usługi OneDrive Wizytówka

Odpowiadanie na zaproszenie Zmienianie widoku kalendarza

Zarządzanie kalendarzem, planowanie spotkań i otrzymywanie powiadomień

Naciśnij pozycję Menu, aby 
wyświetlić lub dodać kalendarz, 
w tym kalendarze udostępnione

Przełącz do widoku Kalendarz

Szybko przesuń w dół, aby 
wyświetlić większy fragment 
kalendarza

Naciśnij dzień, aby wyświetlić 
zdarzenia w tym dniu

Utwórz nowe zdarzenie kalendarza

Ściągawka — Outlook dla systemu 
Android

Naciśnij pozycję Spotkanie, aby 
wyświetlić szczegóły

Ściągawka — Outlook dla systemu Android

W wiadomości e-mail naciśnij 
nazwę kontaktu, aby 
wyświetlić jego numer 
telefonu, adres e-mail i inne 
informacje

Naciśnij pozycję 
Nowa wiadomość > 
Dołącz > Wybierz 
z plików, a następnie 
wybierz plik

W kalendarzu naciśnij 
pozycję Widok
i wybierz widok Plan, 
Dzień lub 3 dniNaciśnij pozycję Potwierdzenie 

uczestnictwa w zaproszeniu na 
spotkanie w Skrzynce odbiorczej, 
a następnie naciśnij pozycję 
Zaakceptuj, Wstępna akceptacja
lub Odrzuć
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