
Χρήση του 
Tablet



Τι είναι τα tablet (ταμπλζτεσ);

Ένασ υπολογιςτισ ταμπλζτα ι tablet είναι ζνασ 
φορθτόσ υπολογιςτισ, μικρόσ ςε μζγεκοσ (λίγο 
μεγαλφτεροσ από κινθτό τθλζφωνο) και ελαφρφσ ςε 
βάροσ, που ζχει οκόνθ αφισ, δθλαδι λειτουργεί 
αγγίηοντασ τθν οκόνθ αντί να χρθςιμοποιεί ζνα 
φυςικό πλθκτρολόγιο.

Τα tablet ανάλογα με τθν μάρκα τουσ μπορεί να 
περιζχουν διαφορά λειτουργικά ςυςτιματα. Τα πιο 
διαδεδομζνα λειτουργικά ςυςτιματα είναι το 
Android και το iOS – Apple.
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Πωσ ανοίγουμε/κλείνουμε ζνα 
tablet

Για να ανοίξουμε ζνα tablet πατάμε το πλήκτρο 
τροφοδοςίασ για λίγα δευτερόλεπτα. Στα περιςςότερα 
tablet το πλικτρο αυτό βρίςκεται ςτα πλάγια δεξιά του 
tablet είτε ςτα πλάγια ςτθν πανω μεριά του tablet.
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Το κουμπί ςτο κατω 
μζροσ τθσ ςυςκευισ 
ςτθ μζςθ είναι το 
πλήκτρο «Home» που  
ανοίγει και κλείνει τθν 
οκόνθ.



Πωσ ανοίγουμε/κλείνουμε ζνα 
tablet

Για να κλείςουμε ζνα tablet πατάμε πάλι για λίγα 
δευτερόλεπτα το πλήκτρο τροφοδοςίασ ςτο πλάι (ι 
ςτο πάνω μζροσ) τθσ ςυςκευισ. 
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Περιγραφή των τμημάτων ενόσ 
tablet

• To tablet τθσ εικόνα εμφανίηει ζνα tablet με 
λειτουργικό ςφςτθμα Android. Tα μζρθ που 
εμφανίηονται είναι τα εξισ:

• Α. Μπροςτινι Κάμερα

• Β. Πλικτρο Τροφοδοςίασ / Κλειδώματοσ

• C. Πλικτρο αφξθςθσ /μείωςθσ ζνταςθσ 
ιχου

• D. Μικρόφωνο

• Ε. Υποδοχι Εξωτερικισ Κάρτασ Μνιμθσ

• F. Υποδοχι Εξωτερικισ Κάρτασ SIM
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Περιγραφή των τμημάτων ενόσ 
tablet

• G. Υποδοχι καλωδίου φόρτιςθσ

• Η. Υποδοχι καλωδίου ακουςτικών

• Ι. Εικονίδια προγραμμάτων / εφαρμογών

• J. Ημερομθνία / ώρα

• Κ. Πλικτρο Home για γριγορθ 
επαναφορά ςτθν αρχικι ςελίδα.
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Tα tablet διακζτουν οκόνθ αφισ. Η οκόνθ 
αφισ εντοπίηει τα ςθμεία ςτα οποία πατάτε 
και ςτζλνει τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ.

Μπορείτε να μετακινιςετε τθν οκόνθ προσ 
όλεσ τισ κατευκφνςεισ πατώντασ και 
ςφροντασ με το δάχτυλό ςασ ανάλογα.
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Κίνηςη ςτην επιφάνεια εργαςίασ ςε 
tablet



Κίνηςη ςτην επιφάνεια εργαςίασ ςε 
tablet

Για να δείτε τθν επόμενθ ι 
προθγοφμενθ εικόνα, απλά 
ςφρετε το δάχτυλό ςασ προσ τα 
αριςτερά ι προσ τα δεξιά.
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Κίνηςη ςτην επιφάνεια εργαςίασ ςε 
tablet

• Τοποκετιςτε δφο δάχτυλά ςασ ςτθν 
οκόνθ και φζρτε τα κοντά μεταξφ 
τουσ ι απομακρφνετζ τα. Στθν 
πρώτθ περίπτωςθ γίνεται 
μεγζθυνςη, ςτθν δεφτερθ 
ςμίκρυνςη. Πιζςτε ςφντομα δφο 
φορζσ ςτθν οκόνθ για μεγζκυνςθ. 
Πιζςτε ξανά δφο φορζσ για 
επιςτροφι ςτο αρχικό μζγεκοσ.
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