
Smartfony cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych osób, będących aktywnymi 
użytkownikami Internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych.  Nie oznacza to jednak, że tradycyjne 
telefony komórkowe odchodzą do lamusa. Coraz więcej producentów mobilnych urządzeo w swoim 
portfolio posiada asortyment skierowany do osób, które często niechętnie sięgają po smartfony. 
Przeprowadzone w styczniu badania przez TNS doskonale obrazują obecną sytuację na rynku nowych 
technologii. Okazuje się przykładowo, że tylko 9% ankietowanych  
w grupie powyżej 50 lat stwierdziło, iż korzysta z nowoczesnego urządzenia. Zatem na jakie funkcje warto 
zwrócid uwagę przy wyborze odpowiedniego telefonu? 
 
Przejrzysta klawiatura 
Podstawową cechą smartfonów jest dotykowy ekran. Pomimo iż większośd producentów oferuje 
przejrzysty interfejs, nadal przeszkodą w użytkowaniu tego typu urządzeo jest między innymi problem z 
blokowaniem urządzenia. Następstwem może byd przypadkowe uruchomienie aplikacji i trudności z 
zapanowaniem nad telefonem. Najlepszym rozwiązaniem jest większa, klawiatura z tradycyjnymi 
klawiszami, na której można odnaleźd większośd niezbędnym skrótów. W przypadku tradycyjnej klawiatury 
alfa-numerycznej istotny jest rozmiar klawiszy oraz ich ergonomiczne i intuicyjne rozmieszczenie.  
 
Sygnalizacja głosowa 
Atutem telefonów dedykowanych seniorom jest bez wątpienia funkcja polegająca na głosowych 
komendach potwierdzających naciśnięcie poszczególnych klawiszy. W praktyce, w chwili wyboru numeru z 
listy kontaktów, wbudowany syntezator sygnalizuje kliknięcie w odpowiednią cyfrę znajdującą się na 
klawiaturze. 
 
Szybka pomoc 
Przyciśnięcie przycisku SOS i przytrzymanie go na 2-3 sekundy inicjuje wysłanie wiadomości SMS do 
wcześniej zdefiniowanych osób z informacją, iż właścicielowi komórki dzieje się coś złego. Należy jednak 
pamiętad, aby ustawid wcześniej treśd wysyłanej wiadomości. Jeżeli jednak, odbiorca nie usłyszy dzwonka 
powiadomienia, to ponowne wywołanie sygnału S.O.S skutkuje wykonaniem połączenia ze zdefiniowaną 
uprzednio osobą.  
 
Świetliste gadżety 
Obiegowa opinia o tym, że tylko i wyłącznie smartfony posiadają funkcje takie jak latarka jest błędna. 
Telefony z opisywanego segmentu wyposażone są w diody, spełniające rolę latarki. Badania 
przeprowadzone na grupie osób po 55 roku życia wykazały, iż latarka jest jedną z najbardziej 
przydatnych gadżetów. 
 
Klawisze szybkiego wyboru 
Producenci  wprowadzili także do swoich urządzeo przyciski szybkiego wyboru. Owe klawisze znajdują się 
zazwyczaj tuż nad klawiaturą numeryczną. Do każdego z nich możemy przypisad dowolnie wybrany kontakt 
z książki teleadresowej. Dzięki temu, aby uniknąd niepotrzebnego przeszukiwania zawartości komórki w 
poszukiwaniu danego numeru, odpowiednie skonfigurowanie wspomnianej funkcji znacznie ułatwi 
seniorowi komunikację.  

 
 


