
ШТО Е ТАБЛЕТ-КОМПЈУТЕР? 
Таблет-компјутерот изгледа како паметен 
телефон со зголемени димензии, со голем екран и 
способност за извршување апликации. Изгледа и 
како компјутер, но наместо со глувче и тастатура, го 
контролирате допирајќи ги елементите на екранот.  

Има два главни типови - таблет-компјутери 
Apple iPad и таблет-компјутери со оперативен 
систем Android™. Главната разлика е во она што 
се нарекува оперативен систем. Оперативниот 
систем е основниот софтвер што го контролира 
таблет-компјутерот. 

Таблет-компјутерите вообичаено го користат 
оперативниот систем iOS (таблет-компјутерите 
Apple iPad) или оперативниот систем Android 
(таблет-компјутерите од повеќето други 
производители). Оперативните системи iOS и 
Android се многу слични во однос на начинот на 
користење.
Голем број таблет-компјутери го користат и 
оперативниот систем Microsoft® Windows®. 

КОНТРОЛА СО ДОПИРАЊЕ  
И ДВИЖЕЊЕ ПО ЕКРАНОТ 
Таблет-компјутерите се контролираат со 
допир. Допирањето функционира како 
кликнувањето со глувчето на вашиот 
персонален компјутер. Кога треба да 
напишете нешто, на екранот ќе се појави 
тастатура и може да ги допирате копчињата  
на таа тастатура за да пишувате. 

Исто така, има специјален „јазик“ на 
движења што ви овозможуваат да го 
контролирате таблет-компјутерот на нови 
начини. Има шест движења што треба да ги 
знаете: 

Допирање
Тоа е едноставно брзо допирање на 
екранот. Се користи за вклучување 
апликации, избирање елементи, 
отворање линкови, итн. 
Допирање и задржување  
(и влечење) 
Допрете некој дел од екранот и задржете 
го прстот во контакт со екранот. 
Резултатот од ова движење е различен 
во зависност од апликацијата. Најчесто е 
исто како кликнување со десното копче 
на глувчето на компјутерот, со што се 
активира контекстуално мени. 
Повлекување 
Ова е брзо повлекување по екранот. 
Може да се изврши во која и да било 
насока. Најчесто се користи кога 
прелистувате страници (во книга) или 
слики (во слајдшоу).

Таблет-компјутерите се одличен начин за пристап до интернет, играње игри, 
гледање филмови, разгледување фотографии и комуницирање, а изгледаат  
(и функционираат) како зголемени паметни телефони.
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Штипкање за зумирање

Двојно допирање

Икона iPad 
Settings 

(поставки за 
iPad)

Икона Android 
Settings (поставки 

за Android)

Поврзување на услуга за 3G/4G
Некои таблет-компјутери поддржуваат и 
поврзување на 3G/4G-мрежи за мобилен 
широкопојасен интернет. Во овој случај тие 
функционираат како паметни телефони - 
потребно е да внесете SIM-картичка во отворот 
за SIM на таблет-компјутерот. Во прирачникот 
за вашиот таблет-компјутер е опишано каде се 
наоѓа отворот.

Таблет-компјутер со поддршка за 3G/4G ќе ја 
користи вашата Wi-Fi мрежа кога сте дома, а ќе 
се префрли на мобилен интернет кога ќе биде 
надвор од досегот на вашата мобилна мрежа.

ПОВРЗУВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ
Сите таблет-компјутери може да користат 
домашна безжична мрежа за да пристапат 
до вашата интернет-врска. Некои модели на 
таблет-компјутери може да користат и сметка за 
безжичен 3G или 4G мобилен интернет.
Вашата домашна безжична мрежа
За да го поврзете таблет-компјутерот на 
интернет во вашиот дом користејќи Wi-Fi, 
треба да ги знаете името и лозинката на вашата 
домашна безжична мрежа. 

Имајќи ги тие информации, останува само да 
го поврзете таблет-компјутерот на домашната 
безжична мрежа.

Поврзување Apple iPad
1. Допрете ја иконата Settings (Поставки). Ќе се 

појави прозорецот Settings.
2. Допрете Wi-Fi во левиот дел.
3. Уверете се дека Wi-Fi е вклучено/поставено 

на On (ако е поставено на Off, допрете го 
прекинувачот).

4. Во десниот дел, во Choose a Network 
(Изберете мрежа), допрете го името на 
домашната безжична мрежа.

5. Ќе ви биде побарано да внесете лозинка.  
Се појавува тастатурата на екранот. 
Користете ја тастатурата за да ја внесете 
лозинката за мрежата и притиснете Enter.

6. Ако лозинката е точна, би требало да се 
поврзете на мрежата.

Лизгање 
Допрете дел од екранот каде што нема копче 
или линк и, задржувајќи го прстот во контакт 
со екранот, лизгајте го нагоре или надолу, лево 
или десно. Најчесто се користи за лизгање низ 
страниците што се преголеми за да ги собере 
во екранот. 
Штипкање за зумирање 
Ставете два прста (вообичаено палецот и 
показалецот) околу делот од екранот што 
сакате да го зголемите. Потоа, раздалечувајте 
ги прстите за да зумирате (да го зголемите тој 
дел од екранот) или приближувајте ги еден 
кон друг за да одзумирате. Ова движење се 
користи за зумирање во еден дел од веб-
страницата кој можеби не се гледа јасно, или 
за одзумирање од фотографија во програмите 
за прегледување фотографии. 
Двојно допирање 
Ова движње се изведува со две брзи 
последователни допирања на екранот. 
Најчесто има слична функција како движењето 
со штипкање за зумирање.

7. Може да го притиснете копчето Home (Почетен 
екран) на вашиот iPad (тоа е хардверското копче 
во долниот дел на iPad, веднаш под екранот) за да 
се вратите на почетниот екран.

Поврзување таблет-компјутер со Android
Овој процес може да биде различен кај различни 
уреди, во зависност од верзијата на користениот 
оперативен систем Android и во зависност од 
приспособувањата на производителот.
1. На почетниот екран, допрете ја иконата Settings 

(Поставки). 
2. Лево, во делот Wireless 

and Networks (Безжично 
поврзување и мрежи), допрете 
на Wi-Fi. 

3. Уверете се дека Wi-Fi е 
вклучено/поставено на On  
(ако е поставено на Off, 
допрете го прекинувачот On).

4. Во списокот со безжични мрежи прикажан десно, 
допрете го името на вашата безжична мрежа.

5. Ќе ви биде побарано да внесете лозинка.
6. Ќе се појави екранската тастатура. Користете ја 

тастатурата за да ја внесете лозинката за мрежата 
и притиснете Enter.

7. Ако лозинката е точна, би требало да се поврзете 
на мрежата; под името на мрежата ќе се појави 
мала белешка, известувајќи ве дека сте поврзани 
на мрежата.

8. Притиснете го копчето Home (Почетен екран) 
или Back (Назад) за да се вратите на почетниот 
екран. На повеќето таблет-компјутери со Android, 
ова не се хардверски копчиња, туку дел од 
екранот со икони слични на сликите дадени 
подолу.

ВОВЕД ВО ТАБЛЕТ-
КОМПЈУТЕРИ 
ПРИРАЧНИК ЗА БРЗО 
ИНФОРМИРАЊЕ

Назад                                      Почетен екран



• Не отворајте прилози во е-пораки ако не знаете 
дали се безбедни. Овде спаѓаат и прилози во 
е-пораки од луѓе што ги знаете. 

• Не давајте им ги вашите лични информации 
(вашата адреса, телефонски број или име)  
на непознати лица, преку е-пошта или на  
веб-локации. 

• Не инсталирајте програми преземени од извори 
на коишто не им верувате. Меѓутоа, во ред е да 
користите програми од продавниците Google Play™ 
и Apple App Store! 

• Ако непознато лице ви прати е-порака и ви понуди 
пари (или бара пари), најверојатно станува збор за 
измамник. 

• Луѓето можат лажно да се претставуваат преку 
е-пошта. Во некоја е-порака можеби се вели дека 
пораката е пратена од вашата банка, но можеби некој 
всушност се обидува да ве ограби. Ако сте загрижени, 
јавете се во вашата банка. 

• Бидете многу внимателни кому му ги давате 
информациите од вашата кредитна картичка. 

• Бидете секогаш претпазливи! 

Тастатурата прикажува само букви и ограничен избор од интерпункциски знаци. 
Притиснете го копчето ?123 за да се појави нумеричката тастатура. Притиснете 
го копчето ABC за да се врати тастатурата со букви.

КОРИСТЕЊЕ НА  
ВЕБ-ПРЕЛИСТУВАЧОТ 
Таблет-компјутерот има веб-прелистувач, сличен 
со веб-прелистувачот на персоналниот компјутер. 
Може да го користите за да ги прелистувате 
истите веб-страници што ги прелистувате на 
персоналниот компјутер. 
1. Допрете ја иконата Browser (Прелистувач) 

на таблет-компјутерот. 

Икона за веб-
прелистувачот на iPad

Икона за општиот веб-
прелистувач на Android

Икона за веб-
прелистувачот Chrome 

на Android 

За секој нов корисник на е-пошта и интернет е исклучително важно да знае како да биде безбеден на 
интернет, па во тој поглед, она што важи за употребата на персоналните компјутери важи и за таблет-
компјутерите. Важни работи што треба да ги запомните: 

Напишете адреса или термин за 
пребарување во лентата Address 
(Адреса)

Допрете X за да ја 
затворите веб-
страницата

Користете ги стрелките 
за да одите напред 
(Forward) и назад (Back)

2. За да отворите веб-страница, допрете ја 
лентата Address (Адреса) во близина на 
горниот дел од екранот. 

3. Ќе се појави екранската тастатура, 
овозможувајќи ви да ја напишете адресата 
на веб-локацијата што сакате да ја посетите. 
(Тастатурата ќе се појавува автоматски 
во сите ситуации кога има потреба да 
пишувате.) 

4. Може да извршите и пребарување. Само 
напишете ги термините за пребарување во 
лентата Address (Адреса) - прелистувачот ќе 
открие дека тоа не е веб-адреса и ќе изврши 
пребарување на Google. 

Сега таблет-компјутерот треба да ја вчита  
веб-страницата. Ги запомнивте движењата? 
• Допрете еднаш на линкот за да го отворите 
• Допрете и задржете, а потоа движете го 

прстот нагоре и надолу за да лизгате нагоре 
и надолу низ страницата 

• За да затворите картичка, допрете го знакот 
X во горниот дел на картичката. 

• Допрете на левата или десната стрелка во 
горниот дел од екранот за да одите назад 
(Back) и напред (Forward), исто како во  
веб-прелистувачот на персоналниот 
компјутер. 

Кога ќе завршите со прелистување, само 
допрете го копчето Home за да ве однесе назад 
на почетната страница.

БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ НА ИНТЕРНЕТ



3. Може да пребарувате апликации или 
содржини, користејќи ја лентата Search 
(Пребарување) за да напишете што 
пребарувате. Може да прегледувате 
категории или најпопуларни апликации и 
преземања.

9. Допрете го името на апликацијата за да го 
видите нејзиниот целосен опис.

10. Кога ќе најдете апликација или содржина 
што ви се допаѓа, допрете на опцијата за 
преземање.

На (повеќето) таблет-компјутери со Android:
1. Допрете Google Play. Google Play е интернет-

продавница за содржини и апликации.
2. Во горниот десен дел, допрете на типовите 

содржини што ги барате: Apps (Апликации), 
Books (Книги) или Movies (Филмови).

3. Може да допрете и на лупата во најгорниот 
дел од екранот. Со тоа се отвора прозорецот 
Search (Пребарување). Потоа, може 
едноставно да напишете што барате.

4. Ако најдете апликација што ве интересира, 
допрете на нејзиното име за да се појави 
описот. Со допир на Install (Инсталирај), 
апликацијата ќе се преземе на таблет-
компјутерот и на почетниот екран ќе се 
појави нова икона.

5. За да се вратите на претходната страница, 
притиснете го копчето Back (стрелката кон 
лево) во долниот дел од екранот.

ДОДАВАЊЕ АПЛИКАЦИИ И 
СОДРЖИНИ ОД ИНТЕРНЕТ-
ПРОДАВНИЦИ
Таблет-компјутерите се испорачуваат со 
повеќе однапред инсталирани апликации. 
Апликациите се мини-програми што додаваат 
функционалности, како што се календар, 
часовник или веб-прелистувач. 

За да вклучите апликација, само допрете ја 
иконата за таа апликација.

Може да преземате нови апликации од 
интернет-продавниците и да ги инсталирате на 
таблет-компјутерот. Некои од овие апликации 
може да се преземат бесплатно; други се 
наплаќаат.

На таблет-компјутерот може да преземате 
и филмови, музика и ТВ-емисии, директно 
од интернет-продавниците за аудио-видео 
содржини.  
Преземање нови апликации
На таблет-компјутер Apple iPad
1. За да преземате нови апликации, 

допрете го логото Apple App Store.
2. За да преземате содржини како што се 

музика или филмови, допрете го логото 
iTunes. iTunes има читач за аудио-видео 
содржини (iTunes) и продавница за 
аудио-видео содржини (iTunes Store).

Apple
App Store
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SUBJECT

TIME

ADDING APPS AND MEDIA FROM ONLINE STORES

15 minutes

OVERVIEW You don’t have to content yourself with the applications 
that came with your tablet. Much as with your PC, 
you can download new apps and install them on your 
tablet. There are literally hundreds of thousands  
of apps available, including:

Games

Productivity programs like word processors

Media viewers

News feeds

Email and social networking applications

Useful and fun tools

Much, much more.
Some of these apps can be downloaded for free; others 
cost money (although typically not much money).
When it comes to installing new apps, tablets are 
actually very robust, and there’s no real danger of 
messing up your tablet by installing apps.
You can also download movies, music and TV shows 
directly to your tablet from online media stores.  
This media can be played on your tablet using  
its built-in media player.

DOWNLOAD  
NEW APPS

On the Apple iPad

To download new apps, tap on the App Store logo.

To download media, tap on the iTunes logo. 

iTunes is both a media player and media downloader.

You can search for apps or media by typing in what 
you’re searching for in the Search bar.

You can also view categories, or see top picks  
and popular downloads.

Apple
iTunes
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КОРИСНИ 
ВЕБ-
ЛОКАЦИИ
Почетна страница 
на Android:  
www.android.com 
(меѓутоа, ако ви 
треба поддршка за 
таблет-компјутери 
со оперативен 
систем Android, 
подобро решение 
е да ја посетите 
веб-локацијата на 
производителот на 
уредот.)

Поддршка за 
Apple iPad:  
www.apple.com/
support/ipad/

Страница на 
Telstra за таблет-
компјутери:   
www.telstra.com.au/
bigpond-internet/
mobile-tablets/

Google  
Play

Наоѓајте и преземајте апликации и содржини на вашиот 
таблет-компјутер, директно од продавниците на Android 
и Apple.

Програмата „Технолошки вешти постари лица“ на Telstra е наменета за сопственици на картички „Seniors Card“ во Нов Јужен Велс,  
Викторија и Квинсленд. 
За повеќе информации: : www.telstra.com.au/telstra-seniors/

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
Информациите содржани во оваа публикација, како и сите придружни материјали, се наменети исклучиво за образовни и информативни цели. Публикацијата и придружните 
материјали не претставуваат промоција, поддршка или одобрување на споменатите или прикажаните производи или услуги во публикацијата и во придружните материјали.
Публикацијата и придружните материјали се дизајнирани да се користат само како првична информација. Не е предвидено да бидат детален прирачник или да важат во сите 
ситуации.
Вложивме големи напори за да обезбедиме информациите наведени во оваа публикација и во придружните материјали да бидат точни во моментот на изработката. 
Сепак, авторите, производителите и презентерите на оваа публикација и придружните материјали (релевантните лица)* не даваат гаранции во однос на прецизноста, 
веродостојноста, целосноста или актуелноста на информациите во оваа публикација и во придружните материјали.
Информациите и советите во оваа публикација и во придружните материјали се дадени само под претпоставка дека читателите ќе бидат одговорни да направат сопствено 
проценување на работите наведени овде и дека ќе ги проверат сите релевантни тврдења, изјави и информации.
*  Релевантните лица:
• ги исклучуваат, до максималниот степен дозволен со закон, сите категорични или подразбирливи гаранции во однос на сите информации во оваа публикација и во 

придружните материјали;
• немаат обврска да ги ажурираат информациите во оваа публикација и во придружните материјали или да коригираат неточни информации во публикацијата и во 

придружните материјали што би можеле да станат очигледни во иднина; и
• го задржуваат правото, по сопствена дискреција, да ги бришат, менуваат или преместуваат публикацијата (и сите придружни материјали) и содржините во нив  

(вклучително и условите во ова оградување од одговорност) во секое време и без претходно известување.
*   Релевантни лица се сите поединци, компании, партнери или владини оддели вклучени во изработката на публикацијата, како и нивните вработени, службеници и 

застапници.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТЕН ЗНАК
Сите имиња на производи или веб-локации наведени во оваа информативна публикација може да се регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на трети лица  
во Австралија и/или во други земји.

Google и Gmail се заштитени знаци на Google Inc. Microsoft, Windows и Outlook се регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Microsoft Corporation во САД 
и Австралија. Yahoo! ® е регистриран заштитен знак на Yahoo! Inc. Информациите за заштитените знаци на трети лица во овој материјал не означуваат здружување или 
партнерство со нив, ниту пак означуваат одобрување, поддршка или спонзорство на овој материјал од страна на тие трети лица.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ И ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
Copyright© Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556) and the Victorian Department of Health & Human Services. Сите права се задржани. Материјалот е заштитен со  
авторски права во согласност со законите на Австралија и, преку меѓународни спогодби, во согласност со законите на други земји. Ниеден дел од овие материјали не смее да 
се објавува, дистрибуира, умножува, копира, складира или емитува во каков и да било облик или со какво и да било средство - електронски, механички, како снимка или на 
друг начин, освен за ваше сопствено информирање, истражување или проучување.


