
NUTISEMUÄPI
KASUTUSJUHEND
LÄHEDASELE
Nutisemu äpp on spetsiaalselt
seenioritele mõeldud lihtne äpp,
mis täidab sinu vanaema ja vanaisa
suurt soovi – soovi oma laste ja
lastelastega suhelda!
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NutiSemu kasutusjuhend jagab sulle nippe, kuidas luua konto, millised on NutiSemu
äpi võimalused ja kuidas neid kasutada. Seeniorile on mõeldud eraldi lühem juhend –
NutiSemu äpi spikker

ÄPI ALLALAADIMINE
NutiSemu äpi allalaadimiseks mine vastavalt oma seadmele kas Google Play
poodi või AppStore’i ja installi see enda seadmesse.

* Juhendis olevad pildid on sellised, nagu näed neid Android seadmetes. Apple’i seadmetes võivad olla mõningad
erinevused.

KASUTAJAKONTO LOOMINE
1. Registreeri kasutajakonto meiliaadressiga.

2. Kui oled konto loonud, küsib äpp luba
erinevateks toiminguteks, mis on
vajalikud äpi korrektseks toimimiseks.
Nendeks on: asukoha tuvastamine, heli
salvestamine, piltide ja videote
salvestamine, ligipääs piltidele ja teistele
meediafailidele jne.

Ka hiljem, erinevate tegevuste käigus
võib äpp küsida luba erinevateks
ligipääsudeks.
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KONTAKTID JA ESIMENEÜHENDUS

Vahelehelt „Seaded“ leiad infot äpi kasutuse
kohta ja muuta kasutajakonto sisu, nt muuta
nime ja lisada profiilipilti.

Tegevuse lõpetamiseks salvesta tegevus
vajutades üleval paremas nurgast✓.

1. Nüüd, kui on olemas kaks kasutajakontot
(sinu ja näiteks seeniori konto), siis mine
enda kasutajakontos vahelehele
„Kontaktid“ ja vajuta paremal üleval
nurgas valikul „Lisa uus kontakt“. Seejärel
avaneb võimalus otsida seeniori kontakti
ja ka muid kontakte kas nime või
meiliaadressi järgi.

2. Kontakti lisamiseks vajuta soovitud nime
real oleva + märgi peale.

3. Teine kasutaja saab seejärel sinult
sõbrakutse, mis tuleb aksepteerida.

4. „Teavitused“ vahelehele saabub ka teade
sõbrakutse vastuvõtmise kohta. Selleks,
et teade kustutada, vajuta „Ignoreeri“.
See ei kustuta kontakti, vaid kustutab
teate.
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5. Nüüd leiate üksteise kontaktid vahelehelt
„Kontaktid“.

6. Soovitame lisada end üksteisele
Lemmikuteks.

7. Selleks, et lisada kontakt Lemmikuteks
(Lemmik-kontaktid ilmuvad esilehele),
vajuta „Kontaktid“ vahelehel lemmikuks
soovitud kontakti ees olevale tähekesele.

8. Lemmikkontaktid ilmuvad töölauale
nähtavale kohale ja on kergesti
kättesaadavad.

Selleks, et lähedased saaksid seenioreid
kaugjuhtimise teel abistada, tuleb lähedasel
esmalt hakata seeniori administraatoriks.

Selleks tuleb:
1) Seeniori kontos minna selle kontakti

peale, kellelt tahetakse kaugabi küsida
ehk saata talle administraatori kutse.

2) Seejärel vajutada paremas ülemises
nurgas 3 mullikese peale.

3) Klõpsata „Taotle kaugabi“.

4) Nõustuda administraatori-
kutse välja saatmisega.

5) Oodata, millal adminis-
traator kutse vastu võtab.

6) Kui administraator on
seadistatud, saab seenior
teate.

KAUGJUHTIMISE ABI
Selleks, et NutiSemu äpi kasutamist seenioritele lihtsamaks teha, on võimalik neid kaugjuhtimise
abil aidata.
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1) „Töölaua“ vahelehel saad
lisada või eemaldada
tegevusklotse vastavalt
vajadusele. Kustutamiseks
vajuta soovitud
tegevusklotsi paremal
üleval nurgas olevat risti.

Kui soovid tegevusklotse
lisada, leiad valikud
vajutades klotsile „Apps“.

2) Vahelehel „Kontaktid“
saad seeniorile kontakte
lisada või neid eemaldada.
Samuti saad lisada või
eemaldada kontakte
Lemmikutest.

3) „Seaded“ alt saad muuta
seeniori personaalseid
andmeid, helitugevust ja
ekraanivalgust, jälgida
seeniori hiljutisi tegevusi ja
vaadata infot seadme
kasutuse kohta.

Alusta videokõnega nii, et seenior
ei pea ise kõnet vastu võtma, vaid
videokõne algab automaatselt.

Kui vajutad „Halda“, sisened
kaugjuhtimise režiimi ja näed
sinisel taustal kolme
valikuvõimalust: „Töölaud“,
„Kontaktid“ ja „Seaded“.

Igasugune tehtud muudatus
lõpeta alati vajutades nuppu
„Salvesta“.

Administraatorina saad:
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Suhtlemine

Tegevused videokõne ajal

Vajutades valitud kontaktile, avaneb
kontaktikaart suuremalt ja saab valida kahe
suhtlusviisi vahel:
1. Videokõne - vajutades „Videokõne“

algab koheselt videokõne.
2. Saada sõnum – avaneb vestlusaken

Vajutades üleval paremas nurgas 3 mullikese
peale, avaneb võimalus kontakt kustutada
või temalt kaugabi paluda.

Vajutades „Saada sõnum“ nupul, avaneb
vestluse aken, kus saab nii üksteisele
sõnumeid kirjutada kui ka pilte saata.
1. Sõnumi saatmiseks kirjuta soovitud sõnum

ja selle saatmiseks vajuta rohelist noolt.
2. Pildi saatmiseks vajuta all vasakul nurgas

olevale kaamera ikoonile ning seejärel
saab valida, kas saata juba olemasolev pilt
kogumikust või kasutada kaamerat uue
pildi tegemiseks.

Jaga videokõne ajal oma
seadme ekraanipilti.

NB! Ekraani peale toksates
on võimalik pilti sisse ja välja
suumida.

Vaigista enda seadme
mikrofon.

Vaheta esikaamera tagumise
kaamera vastu.

Lülita enda seadme kaamera
välja.
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Grupivestlus & Grupi-videokõne
NutiSemu äpis saab suhelda kontaktidega nii
eraldi kui ka grupivestluses.

1. Selleks, et alustada uut vestlust, tuleb
esmalt avada vestlused töölaual nupust
„Sõnumid“.

2. Uue vestluse loomiseks vajuta „Uus
vestlus“ ja seejärel vali nimedele
vajutades kas üks või mitu kontakti,
kellega soovid vestlust alustada.

3. Kui kontaktid on valitud, vajuta „Loo
grupivestlus“, mille järel saate omavahel
suhelda nii tekstsõnumitega kui ka
videokõne teel.

Grupiga videokõne alustamiseks vajuta
nurgas asuvale kaameraikoonile.

NB! Grupi-videokõnes saab osaleda
maksimaalselt 4 inimest.

Grupikõne funktsiooni võib kasutada ka
kahe teise kasutaja kõnes kokku toomiseks.
Näiteks saad omavahel videokõnega
ühendada kaks seeniorit ja ise soovi korral
kõnest lahkuda ilma, et seeniorite vahel kõne
katkeks.
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Ainuke viis, kuidas muuta seeniori seadmes
uudiste-klotsis asuvat allikat, on teha seda
kaugjuhtimise teel.

Selleks ava kaugjuhtimise ajal uudiste klots
ja sisesta uus uudiste allika aadress (nt
www.delfi.ee), kust seenior soovib uudiseid
lugeda. Mine soovitud lehele ja valiku
kinnitamiseks vajuta „SEADISTA“.

Kaugjuhtides mine töölauale
ja ava „Meeldetuletused“.

Olemasolevaid meeldetuletusi
saab muuta või kustutada, kui
tõmbad meeldetuletuse pealt
vasakule.

Uue meeldetuletuse
lisamiseks vajuta „Lisa
meeldetuletus“.

Lisa meeldetuletusele nimi
ning määra teavituse aeg.
Salvesta tegevus vajutades
taaskord „Lisa
meeldetuletus“.

ADMINISTRAATORI LISAVÕIMALUSED
KAUGJUHTIMISEL

Uudiste allika muutmine

Meeldetuletuste lisamine seeniorile



Kui äppi kasutades tekib küsimusi, millele ei leia juhendist vastuseid,
kirjuta meile nutisemu@elisa.ee ja me aitame.


