Poradnik dla seniorów 2: SIRI
Siri robi więcej niż kiedykolwiek. Nawet zanim zapytasz.

Połączenia i SMS-y
Siri pozwala pozostać w kontakcie bez kiwnięcia palcem.
Może nawiązywać połączenia lub wysyłać SMS-y, niezależnie od tego,
czy prowadzisz samochód, masz zajęte ręce, albo jesteś w drodze.
Oferuje również proaktywne sugestie, np. wysłanie SMS-a do kogoś, że spóźnisz się
na spotkanie – dzięki temu bez wysiłku możesz pozostać w kontakcie.
„Hej Siri, zadzwoń do mamy przez głośnik (w trybie głośnomówiącym)”.
Siri przypomina o wykonywaniu ważnych połączeń
„Przeczytaj moją ostatnią wiadomość”.
„Wyślij SMS do Donny, że jestem w drodze”.
Nie wiesz, kto dzwoni, Siri może ci pomóc.
„Powiadom Terry’iego przez WhatsApp, że będę za 30 minut”.
„Połącz z Laurą przez FaceTime”.
Pozwól Siri dokończyć za ciebie twoje zdania.

Codzienne zadania
Siri to szybszy i łatwiejszy sposób robienia wszelkiego rodzaju przydatnych rzeczy. Ustaw
alarmy, minutniki i przypomnienia. Wyznacz trasę. Wyświetl kalendarz. Siri może to wszystko
zrobić bez konieczności podnoszenia urządzenia. Siri, korzystając z twoich rutyniowych
zachowań, potrafi przewidywać, co może ci pomóc w ciągu dnia.
„Hej Siri, obudź mnie o 7 rano”.
Siri informuje cię, kiedy wyjść, kontrolując natężenie ruchu.
„Przypomnij mi, żebym odebrał/a pranie, kiedy wyjdę z pracy”.
„Hej Siri, ustaw minutnik na 20 minut”.
„Jak wygląda mój dzień?”.
Siri sugeruje skróty, biorąc pod uwagę twoje przyzwyczajenia.
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Muzyka
Muzyka Apple i Siri doskonale współpracują. Oznacza to, że możesz poprosić Siri
o znalezienie nowej piosenki, która ci się spodoba.
Siri włączy ulubiony album, a nawet odpowie na pytania dotyczące ulubionych zespołów.
Może również zasugerować ulubioną playlistę, gdy dotrzesz na siłownię lub rozpoczniesz
jazdę do domu. Po prostu dotknij, aby ją odtworzyć.
„Hej Siri, zagraj mi coś, co mi się spodoba”.
"Co to za piosenka?".
„Zagraj mi hiphop z lat 90”.
„Zagraj najnowszą piosenkę Beach House”.
Siri sugeruje listy odtwarzania, które chcesz lub kiedy sa ci potrzebne.
„Hej Siri, kiedy wyszła ta piosenka?”.

Inteligentny dom
Siri to sprytny sposób na prowadzenie inteligentnego domu.
Możesz sterować inteligentnymi urządzeniami, sprawdzać ich stan,
a nawet robić wiele rzeczy jednocześnie, używając tylko głosu.
W aplikacji Dom można na przykład utworzyć zestaw poleceń o nazwie
„Jestem w domu” – otwiera garaż, drzwi wejściowe i włącza światła.
„Hej Siri, włącz światło w salonie”.
„Jestem w domu”.
„Hej Siri, grzej tutaj”.
„Co powiedzieli?” (Cofnie film o 10-15 sekund, pokaże podpisy.)
Siri sugeruje zachowania na podstawie twoich przyzwyczajeń. Dotknij. aby wyłączyć światła i
zmniejszyć ogrzewanie.
„Czy zamknąłem drzwi garażu?”.
„Włącz serial …”
Siri to twój osobisty asystent cyfrowy i najlepszy przyjaciel!
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