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Ενότητα 1: Εισαγωγή στη χρήση smartphone/ tablet 

Διάρκεια: 60 λεπτά

Πίνακας περιεχομένων

1. Οι δυνατότητες ενός smartphone/ tablet 
2. Λογισμικό Android έναντι iOS 
3. PlayStore έναντι AppStore



1.1 Οι δυνατότητες 
ενός έξυπνου 
κινητού  
τηλεφώνου / tablet 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ;



ΚΟΥΜΠΙΑ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ

Η, ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



ΕΙΚΟΝΙΔΙ
Α

ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Εικονίδια συστήματος

Τα smartphones μας επιτρέπουν να στέλνουμε μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να λαμβάνουμε και να 

στέλνουμε φωτογραφίες και βίντεο, να κάνουμε τσατ (με 

μηνύματα), να ακούμε ραδιόφωνο, μουσική…

Ανακαλύψτε το ημερολόγιο, την αριθμομηχανή, το 

ξυπνητήρι, τις σημειώσεις κτλ. 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να μεταφορτώσετε περισσότερες εφαρμογές που θα διευκολύνουν την καθημερινή σας ζωή.



Φάκελοι: Ομαδοποιήσεις εφαρμογών με βάση τα 
κριτήρια κατανομής. 

Ajustes y personalización



Η δημιουργία ενός φακέλου είναι πολύ απλή.
Κρατήστε το δάκτυλό σας πάνω στην εφαρμογή για μερικά δευτερόλεπτα και σύρτε την.  

Ajustes y personalización

Education



Εισερχόμενες κλήσεις

Όταν λαμβάνουμε μια εισερχόμενη κλήση, 
εμφανίζεται αυτή η οθόνη. Για να απαντήσουμε, 
θα πρέπει να σύρουμε το δάχτυλό μας στο 
πράσινο εικονίδιο προς την υποδεικνυόμενη 
κατεύθυνση.

Στο παρόν παράδειγμα, θα πρέπει να σύρουμε 
το πράσινο εικονίδιο προς τα δεξιά.



Όταν ξεκινήσει η 
κλήση, το σχέδιο του 
τηλεφώνου αλλάζει σε 
κόκκινο.

Αν πατήσουμε το 
κόκκινο εικονίδιο, θα 
κλείσουμε την κλήση.

Εισερχόμενες κλήσεις



Εξερχόμενες
κλήσεις



ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΕΠΑΦΗΣ



ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΕΠΑΦΗΣ



New Contact
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΕΠΑΦΗΣ



ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ



Δημιουργία επαφής και καταχώρησης πληροφοριών 

για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Παράδειγμα: AAA-Mαρία

Agenda de Contactos



Στο Μητρώο Κλήσεων, έχουμε πρόσβαση στις τελευταίες 
εισερχόμενες (απαντημένες και μη) και εξερχόμενες κλήσεις.

Εάν υπάρχει ένα νούμερο που δεν έχουμε αποθηκεύσει, 
μπορούμε να κάνουμε κλικ και να το αποθηκεύσουμε στις 
επαφές μας. 

ΜΗΤΡΩΟ ΚΛΗΣΕΩΝ



Ψάξτε για ένα εικονίδιο σαν αυτό:

Δημιουργία μηνύματος

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS



SMS

Επιλογή παραλήπτη/ -ών

Συγγραφή μηνύματος

Επισύναψη αρχείου (εικόνας, βίντεο κτλ)

ΜΕΓΙΣΤΟ 160 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑ SMS!

Πλήκτρο αποστολής μηνύματος

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS



Aa

Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (Email)

Οθόνη Ήχος

Ajustes y personalización

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ



DON´T DISTURB MODE

Ajustes de sonido

Σίγαση

Δόνηση

Κουδούνισμα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ 
ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ



Κάμερα

Συλλογή

Cámara de fotos y vídeo

ΚΑΜΕΡΑ



Λειτουργία Selfie

Λήψη βίντεο

Λήψη φωτογραφίας

Συλλογή

Ρυθμίσεις 
κάμερας

Φλας

Cámara de fotos y vídeo



Συλλογή

Cámara de fotos y vídeo

ΣΥΛΛΟΓΗ



Πρόσβαση σε όλες 
τις φωτογραφίες 
που υπάρχουν στη 
συσκευή, 
οργανωμένες 
χρονολογικά.

Φωτογραφίες Φάκελοι
Πρόσβαση σε αυτόματα 
δημιουργημένους 
(πρόσφατα, βίντεο κτλ) 
και εξατομικευμένους 
φακέλους (οικογένεια, 
φίλοι, διακοπές κτλ.)



Ασύρματο δίκτυο 
(Wi-Fi) Δεδομένα

Conexiones

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



1.2 
Λογισμικό 
Android 
έναντι iOS









1.3 PlayStore 
έναντι 
AppStore



Οι πιο ευρέως διαδεδομένες σελίδες μεταφόρτωσης 
εφαρμογών είναι:

Για να κατεβάσετε μια εφαρμογή στη συσκευή σας.

App Store 
iOS 

PlayStore 
 Android 

Που είναι ήδη εγκατεστημένες στις συσκευές του αντίστοιχου λειτουργικού 
συστήματος.

Descarga de applicaciones (Apps)





Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να 
κατεβάσετε και εγκαταστήστε την.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΠΟΛΥ
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.cyberseniors.eu

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος 
εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


