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Instrukcja obsługi aplikacji  

  



1. Dodawanie schowka 
Po uruchomieniu aplikacji użytkownikowi wyświetlone zostają dodane schowki. Ich 

zadaniem jest podział produktów na te znajdujące się w lodówce, zamrażarce, kosmetyczce 

czy domowej apteczce. W celu dodania nowego schowka należy wcisnąć przycisk: 

 

Znajduje się on w prawym dolnym rogu na poniższym ekranie: 

 



Następnie wyświetlony zostanie ekran w którym należy podać nazwę schowka, a także wybrać 

jedną z dostępnych ikon, które będą go symbolizować: 

 

 

  



2. Dodawanie kategorii dla produktów 
Po kliknięciu na dodany wcześniej schowek zostajemy przeniesieni do ekranu z listą 

produktów. Następnie po przesunięciu palcem w lewo, bądź kliknięciu na zakładkę 

„USTAWIENIA” zostaną nam wyświetlone następujące opcje: 

 

Każdy schowek może dodatkowo zostać podzielony na kategorie produktów. Dla przykładu 

w lodówce możemy rozróżnić produkty dodatkowo na nabiał, soki, owoce, warzywa itp. 

Klikając przycisk „DODAJ” pojawia się nowa linijka w której należy wprowadzić nazwę dla 

kategorii, istnieje możliwość także wybrania dla niej indywidualnego koloru. Po zakończeniu 

edycji należy kliknąć przycisk „ZAPISZ”.  

Kasowanie kategorii odbywa się poprzez kliknięcie przycisku symbolizującego kosz obok 

wybranej linijki. Zostanie on podświetlony na czerwono. Po wybraniu wszystkich kategorii, 



które chcemy usunąć klikamy „USUŃ ZAZNACZONE”. Jeżeli w którejś z nich znajdowały się 

produkty, to zostaną one przeniesione automatycznie do kategorii głównej. 

3. Dodawanie produktu 
Znajdując się na ekranie dla danego schowka możemy dodać do niego produkty, w tym 

celu należy (podobnie jak w punkcie 1) kliknąć przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu 

ekranu. Spowoduje to przeniesienie do miejsca w którym należy wypełnić szczegółowe 

informacje na jego temat: 

 

Informacje o produkcie (takie jak kod kreskowy, nazwa produktu oraz zdatność po otwarciu) 

są przechowywane w oddzielnej bazie danych. Dzięki temu po wprowadzeniu kodu 

kreskowego (czy to poprzez wpisanie czy to poprzez jego zeskanowanie) program sprawdza 

czy produkt nie był zapisany już wcześniej. Jeśli tak to automatycznie wypełnia nazwę 



produktu oraz zdatność po otwarciu. Istnieje także możliwość zmodyfikowania produktu 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa”. Następnie wypełniamy dane na temat 

konkretnie zakupionego produktu (czyli kategoria, termin przydatności czy ilość sztuk). Po 

kliknięciu „zapisz” produkty zostaną zapisane do bazy danych, a my przeniesieni do ich listy. 

4. Otwieranie / usuwanie produktu 

 

Przebywając na ekranie z produktami mamy następujące możliwości: 

a) Otworzenie produktu: 

Za pomocą menu wyświetlane poprzez kliknięcie na „trzy kropki” bądź na sam produkt 

(w przypadku gdy nie został już wcześniej otwarty) istnieje możliwość „otworzenia” 

produktu. Spowoduje to zmianę przydatności zgodną z „zdatnością do zużycia po 



otwarciu”, a także wyróżnienie elementu na liście, co zostało przedstawione na 

poniższym zrzucie ekranu: 

 

 

b) Usuwanie produktu. Można tego dokonać na dwa sposoby: 

- poprzez menu wyświetlane po kliknięciu na „trzy kropki” znajdujące się po prawej 

stronie wiersza wyświetlającego produkt 

- klikając na ikonkę kosza znajdującą się na górze listy mamy możliwość usunięcia 

masowo wszystkich produktów bądź tylko tych, które zostały już przeterminowane 

  



5. Ustawienia 
By dokonać zmiany ustawień dotyczących: 

- powiadomień (aktywacja/dezaktywacja oraz ustawianie ich czasu) 

Należy przejść do ustawień. W tym celu znajdując się w głównym ekranie aplikacji (tj. 

zawierającym listę schowków) należy kliknąć na przycisk znajdujący się w górnym lewym 

rogu: 

 

Zostanie wyświetlone menu w którym należy wybrać pozycję „Ustawienia”. 

 

 


