Poradnik dla seniorów 1: SIRI
Siri pozwala rozmawiać z iPhonem/iPadem i załatwić sprawy, wykorzystując do tego
głos. Siri rozumie naturalną mowę, nie musisz uczyć się poleceń ani słów kluczowych.
UWAGA! Aby korzystać z Siri, iPhone/iPad musi być połączony z Internetem.
Aby użyć Siri, wybierz Ustawienia> Siri i wyszukiwanie, wykonaj następujące ustawienia:







reaguj na „Hej Siri”;
początek (przycisk) wywołuje Siri;
zezwól na działanie Siri, gdy ekran jest zablokowany;
wybierz język, głos Siri, odpowiedzi Siri i podaj jej informacje o sobie;
opowiedz Siri o sobie - na przykład podaj adres domowy i służbowy, albo twoje
relacje z innymi osobami - wtedy będziesz mogła/mógł korzystać ze
spersonalizowanej usługi, np. „Przypomnij mi, żebym zadzwonił do żony, gdy wrócę
do domu”. Powiedz Siri, kim jesteś. Wypełnij dane w Kontaktach. Aby powiadomić
Siri o związku, powiedz na przykład „Konrad jest moim mężem”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek i powiedz „Hej Siri”, aż Siri wyemituje sygnał
dźwiękowy. Sprawdzaj, kiedy Siri słucha. Przytrzymuj przycisk Początek
podczas mówienia, zwolnij go, gdy skończysz.
Gdy iPhone/iPad są podłączone do źródła zasilania lub jeśli już rozpoczęłaś/rozpocząłeś
rozmowę z Siri, możesz używać Siri bez naciskania przycisku Początek.
Po prostu powiedz „Hej Siri”, a następnie wypowiedz polecenie. Jeśli używasz zestawu
słuchawkowego, możesz użyć przycisku środkowego lub przycisku połączenia zamiast
przycisku Początek.
Poproś Siri, aby zadzwoniła do kogoś z twoich kontaktów za pośrednictwem Face Time,
otworzyła program pocztowy i napisała list do kogoś, kogo masz w kontaktach.
Poproś ją o ustawienie budzika, przypomnienie o czynności itp.
Aby uzyskać wskazówki, zapytaj Siri „Co może zrobić?”. Zależnie od twojego polecenia,
odpowiedź Siri na ekranie często zawiera informacje lub obrazy, których możesz użyć,
by otrzymać dodatkowe szczegóły lub wykonać inną czynność, np. przeszukać Internet
lub otworzyć powiązaną aplikację.
Siri to Twój osobisty asystent cyfrowy i najlepszy przyjaciel!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

