
 

 

 

 

 

 

Jak odnaleźć  

Numer Seryjny  

i/lub  

numer IMEI 
 

 

 

 

 

Jak odczytać numer IMEI z pudełka po urządzeniu? 



 

Na oryginalnym opakowaniu urządzenia firmy Samsung znajduje się naklejka, 

na której widnieje numer IMEI. 

Zgodnie ze zdjęciami poniżej.  

Numer IMEI składa się z 15 cyfr.  

 

 

W jaki sposób sprawdzić numer seryjny tabletu, który nie jest 

wyposażony w modem GSM? 



 Numer seryjny znajdziemy na odwrocie urządzenia napisany bardzo 

małymi literami, jak na poniższym zdjęciu: 

 

 

 

 Numer Seryjny urządzenia można również sprawdzić w ustawieniach 

urządzenia wykonując poniższe czynności, zgodnie z zrzutami ekranu: 



        

        

W jaki sposób sprawdzić numer seryjny oraz numer IMEI tabletu, 

który jest wyposażony w modem GSM? 



 Numer Seryjny oraz Numer IMEI urządzenia można sprawdzić w 

ustawieniach urządzenia wykonując poniższe czynności, zgodnie z 

zrzutami ekranu: 

        

 

        



Jak zlokalizować numer IMEI oraz Numer Seryjny (S/N) telefonu 

(smartphone)  Samsung w przypadku, gdy urządzenie nie posiada 

możliwości demontażu pokrywy baterii?  

 Pierwszą metodą jest sprawdzenie powyższych danych poprzez wpisanie 

odpowiedniego kodu (*#06#) na klawiaturze urządzenia (tak jakbyśmy 

chcieli wybrać nieznany numer). Po wpisaniu ostatniego znaku pojawi się 

numer IMEI oraz Sumer Seryjny (S/N) urządzenia. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drugą metodą jest sprawdzenie tych danych w ustawieniach urządzenia 

jak na poniższych zrzutach ekranu.  
1. Wybieramy menu „Aplikacje”    2. Następnie „Ustawienia” 



   
3. Kolejno  „Informacje o urządzeniu”                  4. Tutaj znajdziemy Numer  

Seryjny (S/N) 

   

 

5. IMEI dostępny jest w zakładce „Informacje IMEI” 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak zlokalizować numer IMEI oraz Numer Seryjny (S/N) telefonu 

(smartphone)  Samsung z otwieraną klapką? 
 

 

                           

 

 

 

 



 Alternatywną metodą jest sprawdzenie tych samych danych z poziomu 

menu telefonu. Wystarczy wpisać odpowiedni kod (*#06#) na 

klawiaturze urządzenia (tak jakbyśmy chcieli wybrać nieznany numer). 

Po wpisaniu ostatniego znaku pojawi się numer IMEI oraz numer seryjny 

urządzenia.  

    

 

Jak zlokalizować numer seryjny monitora Samsung? 



 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej monitora w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest z tyłu urządzenia. Numer seryjny jest najczęściej oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 

 

Jak zlokalizować numer seryjny urządzenia drukującego Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 



Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej drukarki w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest z tyłu urządzenia. Numer seryjny jest najczęściej oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny tonera Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej kasety z tonerem w formie 

naklejki. Ta umieszczona jest na jej wierzchniej stronie. Numer seryjny jest oznaczony jako 



S/N. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa 

ilustracja: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny dysku SSD Samsung? 

 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej dysku w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest na spodzie obudowy dysku. Numer seryjny jest oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 



 

 

 

 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny napędu optycznego Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej dysku w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest na spodzie obudowy napędu. Numer seryjny w napędach optycznych często 

nie jest oznaczony lub jest oznaczony jako S/N. Zawsze jednak, znaleźć go można pod 

kodem kreskowym, tuż obok daty produkcji. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki 

znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 



 

Jak zlokalizować numer seryjny laptopa Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej komputera. Tabliczka występuje w 

formie naklejki lub nadrukowanej na obudowę i umieszczona jest na spodzie komputera. 

Numer seryjny jest oznaczony jako S/N. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki 

znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 

 

 



 

 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny telewizora Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej telewizora w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest z tyłu urządzenia. Numer seryjny jest najczęściej oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 



 

Jak zlokalizować numer seryjny urządzenia miniwieża Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej miniwieży w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest z boku urządzenia. Numer seryjny jest najczęściej oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 



 

Jak zlokalizować numer seryjny soundbara Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej soundbara w formie naklejki. Ta 

umieszczona jest na jego spodniej stronie. Numer seryjny jest oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 



 

 

 

 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny głośnika WAM Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej głośnika WAM w formie naklejki. 

Ta umieszczona jest na spodzie obudowy głośnika. Numer seryjny jest oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny kina domowego Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 



Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej kina domowego w formie naklejki. 

Ta umieszczona jest na tyle jednostki centralnej kina domowego. Numer seryjny w kinach 

domowych często jest oznaczony jako S/N. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki 

znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 

 

 

 

 

 
 

Jak zlokalizować numer seryjny odtwarzacza Blu-ray Samsung? 

 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce odtwarzacza bluray. Tabliczka występuje w 

formie naklejki umieszczona jest na tyle odtwarzacza. Numer seryjny jest oznaczony jako 



S/N. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa 

ilustracja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zlokalizować numer seryjny aparatu Samsung? 

 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej aparatu. Tabliczka występuje w 

formie naklejki umieszczona jest na spodzie aparatu. Numer seryjny jest oznaczony jako S/N. 

Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 

 



 

 

Jak zlokalizować numer seryjny klawiatury Samsung? 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźć na tabliczce znamionowej klawiatury. Tabliczka występuje w 

formie naklejki umieszczona jest na spodzie klawiatury. Numer seryjny jest oznaczony jako 

S/N. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa 

ilustracja: 



 

1  
 

Jak zlokalizowad numer seryjny okularów 3D Samsung? 

 

Numer seryjny składa się z 15 znaków – liter i cyfr. Takie oznaczenie jest niepowtarzalne i 

charakteryzuje wyłącznie jeden egzemplarz urządzenia. 

Numer seryjny można odnaleźd na tabliczce znamionowej okularów 3D. Tabliczka występuje w 

formie naklejki umieszczona jest na wewnętrznej stronie ukolarów. Numer seryjny jest oznaczony 

jako S/N. Lokalizację numeru seryjnego oraz tabliczki znamionowej przedstawia poniższa ilustracja: 

 



 

 


