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Johdanto
Kädessäsi on Seniorin älypuhelinopas, joka nimensä
mukaisesti opastaa älypuhelimen käyttöön ottamisessa ja
perustoimintojen käytössä. Älypuhelimessa on perustoimintojen lisäksi paljon muitakin ominaisuuksia. Kirjaa
tehdessäni löysin myös omasta puhelimestani uusia toimintoja.
Puhelinmalleja on paljon ja puhelimilla useita eri valmistajia, joilla jokaisella on valmistamassaan puhelimessa
joitakin omia ominaisuuksia tai sovelluksia. Tähän oppaaseen olen valinnut kaksi eniten käytettyä älypuhelimen
käyttöjärjestelmää: Applen iOS ja Googlen Android. Esimerkkipuhelimina oppaassa ovat iOS-käyttöjärjestelmää
käyttävä iPhone 6S ja Android-käyttöjärjestelmää käyttävä Galaxy A3 (2017). Näiden kahden eri puhelimen toimintojen kuvaukset on erotettu selvyyden vuoksi värein:
iOS sinisellä ja Android vihreällä.
Puhelujen soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen eivät
paljon eroa eri käyttöjärjestelmissä eivätkä eri puhelinmalleissa. Tietyissä toiminnoissa – kuten sipaisuissa tietystä suunnasta, tai siinä mistä tietty toiminto löytyy – on
eroja jo enemmän. Vaikka käytössäsi olisi erilainen puhelin kuin tässä oppaassa olevat esimerkkipuhelimet, antaa
tämä opas kuitenkin neuvoja, joita voit soveltaa myös
omaan puhelimeesi.
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Mukaan oppaaseen on valittu sellaisia sovelluksia, joita
usein käytetään älypuhelimella. Mukaan on otettu esimerkiksi videopuheluiden soittaminen. Tähän käytettäviä
sovelluksia ovat Skype- ja WhatsApp-sovellus. Oppaassa
kerrotaan myös pankkisovelluksista ja tutustutaan karttaja reittipalveluihin sekä moneen muuhun sovellukseen.
Kamera-sovelluksella otetulla kuvalla tehdään oppaassa
harjoitus muun muassa kuvan jakamisesta.
Tietoturva on älypuhelimen käytössä tärkeä asia. Oppaassa kerrotaan, miten voit suojata oman puhelimesi ja käyttää sitä turvallisesti.
Ensimmäistä kertaa älypuhelinta käyttävälle toivon
tämän kirjan olevan apuna älypuhelimen käyttöä opetellessa. He, joille älypuhelin on jo vähän tutumpi, voivat
löytää uusia ideoita puhelimen käyttöön.
Avustavana asiantuntijana iPhone-puhelimen toimintoja
käsitellessäni on ollut poikani Jukka.
Innostavia hetkiä Seniorin älypuhelinoppaan parissa.
Elokuussa 2017
Ulla Sannikka
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