
 
 
 
 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYWANIA NOWEGO TELEFONU AT&T 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby aktywować swoje urządzenie. 
ZNAJDŹ MÓJ NUMER 

●Wybierz klawisz „OK”, a następnie Ustawienia > Urządzenie > Numer telefonu 

●Wybierz „Znajdź numer IMEI/numer seryjny urządzenia” 

●Wybierz *#06# i naciśnij klawisz „Połącz/odbierz” 

USTAWIENIA POCZTY GŁOSOWEJ 

Aby ustawić lub odsłuchać wiadomości na poczcie głosowej, naciśnij i przytrzymaj klawisz „1”. 
To otworzy menu ustawień poczty głosowej. 

●Hasło poczty głosowej jest domyślnie włączone. 

●Ustaw hasło unikalne, którego nie można łatwo zgadnąć (7–15 znaków). 

●Hasło można wyłączyć. 

●Z głównego menu poczty głosowej, wybierz opcje 4 > 2 > 1 > 2. 

●Hasło jest wymagane, kiedy łączysz się z pocztą głosową z innego aparatu lub podczas połączeń roamingowych. 

OBSŁUGA KLIENTA 

Jeśli zapomnisz hasła, można je zresetować do 7-cyfrowego bezprzewodowego numeru 
uzyskanego pod numerem Obsługi klienta końcowego biznesowego, wybierając 611 z aparatu lub 

800-331-0500 (Pon – pt: 8.00-22.00, Sob – nd: 9.00-22.00, 
dostępny w jęz. angielskim i hiszpańskim) z innych telefonów. 

Numer ten może być używany zarówno do rozwiązywania problemów, jak i ogólnych zapytań. 

AKTYWACJA URZĄDZENIA 

Urządzenie zostanie aktywowane w ciągu 24 godzin. 
Urządzenie pozostanie aktywne w programie Test and Trace (Testuj I Śledzenie) przez 30 dni. 

Po deaktywacji, telefon może zostać ponownie aktywowany na koszt 
własny pacjenta poprzez następujące kanały: 

●W sklepie: www.att.com/stores/ 

●Online 24/7: www.att.com/wireless/byod/ 

●Przez telefon: 888-573-0658 (Pon – pt: 8.00-22.00, Sob – nd 9.00-22.00, dostępny wyłącznie w jęz. angielskim) 

Po monitorowaniu możesz zatrzymać telefon. Nie musisz go zwracać do NYC Health ani do szpitali. Nie jesteś do 
tego zobligowany/-na, ale jeśli urządzenie oraz usługa nie jest już potrzebne, telefon można  

zwrócić do jednego z tych sklepów AT&T: 
 
 
 
 
 
 

Poradnik użytkownika urządzenia dostępny online: www.att.com/device-support/index/ATT/EmblemU102AA 
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MANHATTAN 
3 TIMES SQUARE 

NEW YORK, NY 10036 

BROOKLYN 
841 FLATBUSH AVENUE 
BROOKLYN, NY, 11226 

QUEENS 
37-36 82 ND STREET 

JACKSON HEIGHTS, NY, 11372 

BRONX 
65 RIVER AVENUE 
BRONX, NY, 10451 

STATEN ISLAND 
2865 RICHMOND AVENUE 
STATEN ISLAND, NY, 10314 

 


