NUTISEMU ÄPI SPIKKER
Siin ringides on sinu lemmikkontaktid.
Vajutades ringi peale, saad kas helistada
videokõnega või saata sõnumi inimesele,
kelle oled vastavas ringis lemmikuks
määranud, siin näidises Teelele.

Punasesele kastikesel klõpsates leiad
oma meeldetuletused.
Meeldetuletusi saad lisada ise või
lase seda teha oma lähedasel.
Tahvel tuletab sulle heliga meelde
kui sinu meeldetuletuse aeg on käes.

Vajutades + märgiga ringile,
avanevad kõik sinu kontaktid.
Sealt saad valida, keda soovid
veel lemmikutesse lisada.

„Uudised“ klotsi alt saad ERR
uudised lugeda. Kui soovid mõnda
teist interneti-ajalehte sealt lugeda,
anna enda lähedasele sellest teada.
Oranžis kastikeses klõpsates
leiad ilmateate. Ilmaennustused
näidatakse sinu asukoha järgi.
Solitaire kaardimäng on siin sinu
meelelahutuseks. Vajuta peale, et
mäng avada. Soovi korral saad
teisigi mänge proovida! Küsi enda
pereliikmelt abi.

Sinisel kastikesel klõpsates jõuad
sõnumite vaatesse. Seal saad vaadata
enda varasemaid sõpradega peetud
vestluseid ja ka vestlust jätkata.
Põhjalikumaks õpetuseks pööra lehte!

„Töölaud“ on seesama vaade, mida
pildil näed. Kui oled mõnes teises
vaates, aga soovid tulla sellesse
vaatesse, klõpsa sõnal „Töölaud“ ja
jõuadki jälle siia.
„Kontaktid“ vaheleht on nagu sinu
telefoniraamat, leiad sealt enda pereliikmed.
Samuti saad seal kontakte juurde lisada.

„Teavitused“ sõnale klõpsates
jõuad teavituste vaatesse. Sinna
tulevad teavitused, kui saad kas
uue sõbrakutse või kui sinu
sõbrakutse on vastu võetud.
Samuti näed sealt vastamata
kõnesid ja uusi sõnumeid.

„Seaded“ all on kõik oluline, et see
süsteem töötaks korralikult.
Probleemi korral pöördu näiteks
mõne lähedase poole – need
seaded on mobiiltelefonidest
tuttavad ja lapsed-lapselapsed
saavad nendega kenasti hakkama.
„Fotod“ kastikesel klõpsates
leiad kõik sinule saadetud pildid.

Vajutades rohelist nuppu,
alustad temaga videokõne.
Vajutades sinist nuppu, avaneb
sulle vestlus selle inimesega.

Vajutades soovitud inimese ringi
peale, avaneb sulle tema kontaktikaart

Kui soovid talle kirjutada
sõnumi, vajuta ekraani
allosas helehallile
ribale. Seejärel avaneb
klaviatuur, kus saad
sõnumi sisse trükkida.

Kui sõnum valmis
trükitud, vajuta
„Saada“ nuppu

Vastamata kõnesid ja sulle saadetud
sõnumeid näed vajutades „Teavitused“
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