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Што е таблет?
Компјутерите се со разни облици и големини. Овде ќе зборуваме за таблет
компјутерите.
Таблет е нов вид на компјутер што е уште полесен и попрактичен од лаптопот.
Тој ви овозможува да „сурфате” на интернет, да пазарувате на интернет, да
праќате имејли, да играте игри, да читате книги и многу други нешта. Многу
работи што можат да се прават на лаптоп, може да ги правите и на таблет.
Таблетот е голем приближно колку книга и повеќето нешта на таблетот ги
контролирате потчукнувајќи (tapping) на екранот што е осетлив на допир. Кога
сакате да направи нешто, треба само да потчукнете (tap) на екранот.

Делови на таблетот
Главните делови на таблетот се:
• Touchscreen (екран на допир). Екранот зафаќа најголем
дел од предниот дел на таблетот. Тој покажува што се
случува на таблетот и ви овозможува да го контролирате
со прстите.
• Home. Ова копче е обично веднаш под екранот. Кога
ќе го притиснете, тоа ве враќа на главниот екран (main
screen), или почетниот екран (start screen). На некои
таблети копчето „Home” е на самиот екран.
• Камери. Веднаш над екранот има мала камера. Таа
се користи за видео разговори. На задната страна на
таблетот има друга камера која се користи за снимање
фотографии.

Touchscreen ви
овозможува таблетот
да го контролирате со
прстите

• Копчиња за звук и вклучување/исклучување. Тие се сместени на страните
од таблетот.
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Како да се вклучува и исклучува таблетот
За да го вклучите таблетот, треба да го притиснете копчето за вклучување/
исклучување, што се наоѓа на една од страните на таблетот. За да го исклучите
таблетот, повторно притиснете го истото копче.
Можеби сте забележале дека екранот се исклучува кога таблетот не се користи
извесно време. Тоа е за да се штеди батеријата. Екранот може да го „разбудите”
со притискање на копчето за вклучување/исклучување.

Како се полни таблет
Како и лаптоп компјутерот, внатре во таблетот има батерија.
Тоа значи дека таблетот може да го користите и кога тој не
е вклучен во струја. Таблетот може да го носите со себе и да
го користите сѐ додека има струја во батеријата.

Овој симбол
покажува колку
струја преостанало
во батеријата

На горниот дел од екранот има сликичка на батерија. Кога
таа покажува дека е речиси празна, треба да го наполните
таблетот. Тоа може да го направите со приклучување на струја во ѕиден
прекинувач или со поврзување со десктоп компјутер со помош на кабелот што
доаѓа со таблетот.

Користење на touchscreen
Главен начин за контрола на лаптопот е екранот на допир - touchscreen. Вие го
контролирате или со потчукнување (tapping) или со лизгање (swiping) со прст врз
екранот. Главните начини на контрола што ќе ги користите се:
• Потчукнување. Со потчукнување (tapping) врз екранот со кој и да е прст, може
да се отвори апликација, фотографија или интернет страница (website). За да
отворите некоја апликација (app), треба да потчукнете на нејзината сликичка.
• Лизгање. Лизгањето (swipe) се користи за одење на следната страница.
Лизгајте го прстот врз екранот како да прелистувате страници од книга.
• Поместување на страница. За да поместувате (scroll) страница, ставете прст на
екранот и лизгајте го нагоре и надолу.
• Тастатура на екранот. Кога сакате да пишувате, на екранот ќе се појави
тастатура (keyboard). Допирајте ги буквите и бројките за да пишувате.
• Home. Притискањето на ова копче ќе ве врати на главниот екран (main screen),
или почетниот екран (start screen).

Спремни за допирање
Тоа се основните работи за таблетот. Сега е време да пробате!
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