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που προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο υπόκεινται σε 
αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι εικόνες που παρέχονται στο παρόν 
είναι μόνο ενδεικτικές, και ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες ή 
δυνατότητες που δεν ισχύουν για τον υπολογιστή σας. Ο Όμιλος Acer 
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή εκδοτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο 
παρόν εγχειρίδιο.

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID 
και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα
Ανοίξτε την εφαρμογή Πύλη Acer από την οθόνη Έναρξη για να 
πραγματοποιήσετε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID ή για να συνδεθείτε, 
αν έχετε ήδη αναγνωριστικό Acer ID.

Υπάρχουν τρεις σημαντικοί λόγοι για να αποκτήσετε αναγνωριστικό 
Acer ID:

• ∆ημιουργήστε το προσωπικό σας νέφος με το Acer BYOC.

• ∆είτε τις τελευταίες προσφορές και πληροφορίες προϊόντων.

• ∆ηλώστε τη συσκευή σας για την παροχή εγγύησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο AcerCloud:

www.acer.com/byoc-start
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ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Αφαίρεση του smartphone από τη συσκευασία
Το καινούργιο σας smartphone παραδίδεται συσκευασμένο σε 
προστατευτικό κουτί. Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία και το 
περιεχόμενο. Αν λείπει ή έχει υποστεί ζημιά οτιδήποτε από τα 
παρακάτω, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο:

• Το καινούργιο σας smartphone Acer

• Καλώδιο USB

• Προσαρμογέας AC

• Σετ μικροφώνου-ακουστικών

Γνωριμία με το smartphone

Όψεις

5
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12
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14

10
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3

11

13

Σημείωση
Τα περιεχόμενα του κουτιού ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
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Αρ. Στοιχείο Περιγραφή

1 Κάρτα microSD / 
υποδοχή κάρτας SIM

∆έχεται κάρτα microSD και μία ή δύο κάρτες SIM 
(ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει).

Σημείωση: Η κάρτα microSD αντικαθιστά μια κάρτα 
SIM σε μοντέλα που υποστηρίζουν δύο SIM.

2 Υποδοχή ακουστικών  
3,5 mm

Για τη σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών.

3 ∆εύτερο μικρόφωνο Εσωτερικό μικρόφωνο για καταστολή του 
θορύβου.

4 Κουμπί λειτουργίας Πατήστε το για να ανάψετε/σβήσετε την οθόνη ή 
για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής. 
Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε 
ή για να απενεργοποιήσετε το smartphone.

5 Ηχείο τηλεφώνου Εκπέμπει ήχο από το smartphone σας και είναι 
κατάλληλο για να το έχετε στο αυτί.

6 Οθόνη αφής Οθόνη αφής για την απεικόνιση δεδομένων, 
περιεχομένων τηλεφώνου και για την εισαγωγή 
πληροφοριών.

7 Εμπρός κάμερα Εμπρός κάμερα κατάλληλη για συνομιλίες μέσω 
βίντεο και αυτοπορτρέτα.

8 Αισθητήρες 
περιβάλλοντος φωτός 
και εγγύτητας

Ανιχνεύουν το περιβάλλον φως και την εγγύτητα 
για να ρυθμίζουν τη φωτεινότητα της οθόνης.

9 Φλας Φλας LED για τη λήψη φωτογραφιών σε 
περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

10 Κάμερα Κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών υψηλής 
ανάλυσης.

11 Ηχείο Ενσωματωμένο ηχείο για χρήση handsfree ή 
αναπαραγωγή πολυμέσων.

12 Κουμπί αύξησης/
μείωσης έντασης

Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου του 
τηλεφώνου.

13 Υποδοχή micro USB Για τη σύνδεση καλωδίου USB/φορτιστή.

14 Μικρόφωνο Εσωτερικό μικρόφωνο.
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Φόρτιση της μπαταρίας

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το smartphone σας, θα 
χρειαστεί να το φορτίσετε για οκτώ ώρες. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
επαναφορτίζετε την μπαταρία όποτε χρειάζεται.

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα AC στην υποδοχή micro USB 
του smartphone σας.

Τοποθέτηση κάρτας SIM ή microSD

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις τηλεφωνικές δυνατότητες του 
smartphone σας, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.

Το καινούργιο σας τηλέφωνο έχει πολλές υποδοχές καρτών SIM. 
Συνδυάστε διάφορες κάρτες SIM.

Επιπλέον, ίσως θελήσετε να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο του 
smartphone σας τοποθετώντας μια κάρτα microSD στη θύρα που 
φέρει ετικέτα.

1.Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί 
λειτουργίας.

Σημείωση
Οι πληροφορίες στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τον αριθμό των καρτών SIM που χρησιμοποιείτε.
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2.Τραβήξτε προς τα έξω το συρταράκι της κάρτας SIM / microSD.

3.Τοποθετήστε την κάρτα SIM και/ή την κάρτα microSD με τον τρόπο 
που εικονίζεται. 

 

Σημείωση
Το τηλέφωνό σας μπορεί να δεχθεί μία κάρτα nano SIM και μία κάρτα 
microSD Ή δύο κάρτες nano SIM. Προσέξτε να μην προξενήσετε ζημιά στην 
κάρτα καθώς σπρώχνετε ξανά προς τα μέσα το συρταράκι. 
Οι προδιαγραφές ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

Κάρτα microSD

SIM 1

SIM 2 (προαιρετική)

Ή



Εγκατάσταση - 9
4.Σπρώξτε προς τα μέσα το συρταράκι και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ή 
οι κάρτες έχουν μπει σωστά μέσα στο συρταράκι.

Κλείδωμα κάρτας SIM

Το smartphone σας μπορεί να παρέχεται με κλείδωμα κάρτας SIM, 
δηλ. θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο την κάρτα SIM που 
παρέχεται από το φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σας.

Για να ακυρώσετε το κλείδωμα κάρτας SIM, επικοινωνήστε με το 
φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σας.
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ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ SMARTPHONE

Πρώτη ενεργοποίηση
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το smartphone σας, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ανάψει η 
οθόνη. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε κάποιες 
ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το 
smartphone σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις 
ρυθμίσεις.

∆ημιουργία λογαριασμού Google ή σύνδεση σε 
λογαριασμό Google

Αν έχετε πρόσβαση στο Internet, το smartphone σάς επιτρέπει να 
συγχρονίσετε πληροφορίες με λογαριασμό Google.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google ή να συνδεθείτε 
σε λογαριασμό Google που ήδη υπάρχει, ο οποίος θα χρησιμοποιείται 
για το συγχρονισμό της λίστας επαφών, της εφαρμογής e-mail, του 
ημερολογίου σας και λοιπών πληροφοριών. Ανοίξτε το μενού 
Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Προσθήκη λογαριασμού. 
Επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε (π.χ. 
Google). Θα χρειαστείτε πρόσβαση στο Internet για να ολοκληρώσετε 
τη διαδικασία συγχρονισμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
αποκτάτε εύκολα πρόσβαση σε πολλούς λογαριασμούς Google.

Εισαγωγή του PIN

Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε κάρτα SIM, ίσως χρειαστεί να 
καταχωρίσετε έναν κωδικό PIN από το αριθμητικό πληκτρολόγιο της 
οθόνης.

Σημαντικό
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, ίσως χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό 
σας PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη λειτουργία τηλεφώνου.
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Ενεργοποίηση νέας κάρτας SIM

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας SIM, ίσως 
χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε. Επικοινωνήστε με το φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου σας για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να το 
κάνετε.

Κλείδωμα του smartphone
Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το smartphone για κάποιο 
χρονικό διάστημα, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να το 
κλειδώσετε. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και αποτρέπεται η ακούσια 
χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας του smartphone. Το smartphone 
κλειδώνει αυτόματα αν δεν το χρησιμοποιήσετε για ένα λεπτό.

Αφύπνιση του smartphone

Αν η οθόνη είναι σβηστή και το smartphone δεν 
αντιδρά όταν αγγίζετε την οθόνη ή το κουμπί της 
πρόσοψης, σημαίνει ότι έχει κλειδώσει και ότι 
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να αφυπνίσετε 
το smartphone σας. Ξεκλειδώστε το smartphone 
σας σέρνοντας το δάχτυλό σας από τη μία πλευρά 
της οθόνης στην άλλη (προς οποιαδήποτε 
πλευρά).

Για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να ορίσετε ένα 
μοτίβο ξεκλειδώματος, ένα σετ από κουκκίδες που 
πρέπει να αγγίζετε με τη σωστή σειρά για να 
αποκτάτε πρόσβαση στο τηλέφωνο. Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και 
αγγίξτε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης. Αν ξεχάσετε το 
μοτίβο ξεκλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα Μοτίβο 
ξεκλειδώματος στη σελίδα 88.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας στις εφαρμογές της οθόνης 
κλειδώματος. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της οθόνης 
κλειδώματος, μετακινήστε ελαφρώς το δάχτυλό σας προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση και αφήστε το. Το τηλέφωνο ξεκλειδώνει και 
ανοίγει τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
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Χρήση κινήσεων Quick Touch

Το smartphone σας διαθέτει τη λειτουργία Quick 
Touch, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε απλές 
κινήσεις στην οθόνη κλειδώματος για να 
ξεκλειδώνετε το τηλέφωνο και για να ανοίγετε μια 
προκαθορισμένη εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Quick Touch, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις 
από το μενού Εφαρμογές και πιέστε Quick Touch. 
Πιέστε το διακόπτη για να την ενεργοποιήσετε και 
μετά πιέστε το διακόπτη δίπλα σε κάθε κίνηση που 
θέλετε να ενεργοποιήσετε:

• Η κίνηση Μουσική ανοίγει τη Μουσική Google 
Play και ξεκινά την αναπαραγωγή της μουσικής 
σας.

• Η κίνηση Ξεκλείδωμα ξεκλειδώνει το τηλέφωνό σας.

• Η κίνηση Κάμερα ανοίγει την εφαρμογή Κάμερα. Για πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή Κάμερα, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση 
της κάμερας στη σελίδα 45.

• Η κίνηση Κλήση ανοίγει το πρόγραμμα κλήσης, έτσι ώστε να 
μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση. Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 
Πραγματοποίηση κλήσεων στη σελίδα 28.

Περιήγηση στα μενού και τις επιλογές
Για να περιηγηθείτε στα μενού και τις 
επιλογές διατίθενται τρία κουμπιά κάτω 
από την οθόνη.

Πίσω
Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα ή 
στο ανώτερο επίπεδο ενός μενού.

Σημείωση
Για να δείτε μια σύντομη κινούμενη εικόνα που δείχνει κάθε κίνηση, πιέστε 
παρατεταμένα πάνω στην κίνηση.

Πίσω Αρχική Μενού
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Αρχική
Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε απευθείας στην Αρχική 
οθόνη. Αγγίξτε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την 
Αναζήτηση.

Μενού
Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να δείτε τις εφαρμογές που ανοίξατε 
προσφάτως. Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε. Στο κάτω 
μέρος της οθόνης Μενού υπάρχουν οι Κινητές εφαρμογές Acer. 
Αγγίξτε μια Κινητή εφαρμογή για να την ανοίξετε στο δικό της 
παράθυρο χωρίς να πάψετε να βλέπετε αυτό που κάνατε. Μπορείτε 
να προσαρμόσετε τις εφαρμογές που θα εμφανίζονται. Σαρώστε προς 
τα δεξιά στη γραμμή Κινητές εφαρμογές Acer και αγγίξτε το εικονίδιο 
γραναζιού. Επιλέξτε κάποια από τις κινητές εφαρμογές Πρόγραμμα 
περιήγησης, Κουμπιά, Αριθμομηχανή, Κάμερα, Χάρτες, Σημειώσεις, 
Χρονόμετρο και Κείμενο.

Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί Μενού για να ανοίξει κάποιο μενού 
με ενέργειες που είναι έγκυρες για την τρέχουσα εφαρμογή ή οθόνη. 
Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη ή επιστρέψτε στην Αρχική οθόνη. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση πολλαπλών εργασιών 
(multitasking) στη σελίδα 25.

Χρήση της οθόνης αφής
Το smartphone σας χρησιμοποιεί μια οθόνη αφής για την επιλογή 
στοιχείων και την εισαγωγή πληροφοριών. Χρησιμοποιήστε το 
δάχτυλό σας για να αγγίξετε την οθόνη.

Άγγιγμα: Αγγίξτε την οθόνη μία φορά για να ανοίξετε στοιχεία και για 
να ενεργοποιήσετε επιλογές.

Μεταφορά: Αγγίξτε παρατεταμένα και σύρατε το δάχτυλό σας στην 
οθόνη για να επιλέξετε κείμενο και εικόνες.

Παρατεταμένο άγγιγμα: Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο στοιχείο για 
να εμφανιστεί μια λίστα με διαθέσιμες ενέργειες για το συγκεκριμένο 
στοιχείο. Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε την 
ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε.
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Κύλιση: Για να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω στην οθόνη, σύρατε απλώς το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω στην οθόνη, προς την κατεύθυνση που θέλετε να 
κάνετε κύλιση.

Πληκτρολόγια οθόνης

Στο καινούργιο σας τηλέφωνο, το πληκτρολόγιο Swype είναι το 
προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κειμένου. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Swype στη σελίδα 14.

Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής:

1.Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές.

2.Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Γλώσσα & εισαγωγή > Προεπιλογή.

3.Επιλέξτε την ή τις μεθόδους εισαγωγής που προτιμάτε από τη λίστα 
(αν επιλεγεί μόνο μία μέθοδος, όλες οι επιλογές θα είναι 
γκριζαρισμένες).

4.Αποεπιλέξτε την ή τις μεθόδους που δεν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε.

5.Αγγίξτε Προεπιλογή για να ορίσετε την προεπιλεγμένη μέθοδο.

Swype

Το Swype συνιστά έναν γρήγορο τρόπο 
εισαγωγής κειμένου. Σας επιτρέπει να 
πληκτρολογείτε με μια συνεχή κίνηση στο 
πληκτρολόγιο της οθόνης. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε μια λέξη διαγράφοντας μια 
διαδρομή ανάμεσα στα γράμματα.

Σημείωση
Η διάταξη του πληκτρολογίου διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα με την εφαρμογή 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες.
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Βάλτε το δάχτυλό σας στο πρώτο γράμμα 
της λέξης και διαγράψτε μια διαδρομή από 
γράμμα σε γράμμα, σηκώνοντας το δάχτυλο 
μόνο μετά το τελευταίο γράμμα. Το Swype 
εισάγει κενά διαστήματα όπου χρειάζεται.

Το Swype προσθέτει συνήθως ένα διπλό 
γράμμα σε μια λέξη όποτε χρειάζεται. 
Μπορείτε όμως να βοηθήσετε το Swype να 
αντιληφθεί ότι θέλετε διπλό γράμμα τρίβοντας το γράμμα ή κάνοντας 
ένα κυκλάκι πάνω στο γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε το 
"λλ" στη λέξη "πολλές", τρίψτε το πλήκτρο "λλ" (ή κάντε ένα κυκλάκι).

Αν υπάρχουν πολλές προτάσεις για τη λέξη 
που θέλετε να εισάγετε, το Swype εμφανίζει 
μια λίστα επιλογής λέξεων. Για να 
αποδεχθείτε την προεπιλεγμένη λέξη της 
λίστας επιλογής λέξεων, συνεχίστε την 
πληκτρολόγηση με το Swype. ∆ιαφορετικά, 
μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα σέρνοντας 
το δάχτυλό σας και αγγίξτε τη λέξη που θέλετε.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Swype για να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε ρυθμίσεις, λειτουργίες, ενημερώσεις, 
προτιμήσεις και βοήθεια.

Αγγίξτε το κουμπί +!= για να δείτε αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. 
Αγγίξτε το πλήκτρο page (shift) για να δείτε ακόμα περισσότερα.

Τα πρόσθετα πλήκτρα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κειμένου 
που εισάγετε, π.χ. διατίθεται ένα πλήκτρο για την προσθήκη smiley 
καθώς πληκτρολογείτε ένα μήνυμα κειμένου. Αγγίξτε το 
παρατεταμένα, όπως και τα άλλα πλήκτρα, για πρόσθετες επιλογές.

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής, ανοίξτε την περιοχή 
Ειδοποιήσεις (ανατρέξτε στην ενότητα Περιοχή ειδοποιήσεων 
και κατάστασης στη σελίδα 24) και αγγίξτε Επιλογή μεθόδου 
εισαγωγής.



16 - Χρήση του smartphone
Βοήθεια εισαγωγής κειμένου
Το πληκτρολόγιο Swype έχει διάφορες λειτουργίες που σας βοηθούν 
στην εισαγωγή σωστού κειμένου. Στο μενού Εφαρμογές αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > Γλώσσα & εισαγωγή και μετά αγγίξτε το κουμπί 
Ρυθμίσεις δεξιά από το Swype. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε 
παρατεταμένα το πλήκτρο Swype . Από εδώ μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εξής:

Πληκτρολόγιο Google

Πρόκειται για ένα τυπικό πληκτρολόγιο 
οθόνης QWERTY που σας επιτρέπει να 
καταχωρείτε κείμενο. Αγγίξτε παρατεταμένα 
κάποιο πλήκτρο με αριθμούς στο πάνω 
μέρος για να επιλέξετε εναλλακτικούς 
χαρακτήρες, όπως γράμματα με τόνους. 

Λειτουργία Περιγραφή
Πώς να 
πληκτρολογήσετε με 
Swype

Μάθετε τον τρόπο χρήσης του πληκτρολογίου 
Swype.

Κινήσεις
Μάθετε τον τρόπο χρήσης των κινήσεων 
Swype.

Προτιμήσεις Αλλάξτε τις προτιμήσεις εισαγωγής κειμένου.

Επιλογές γλώσσας
Ορίστε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται 
από το πληκτρολόγιο.

Σύνδεση Swype

Προσθέστε στο προσωπικό σας λεξικό 
ονόματα επαφών και λέξεις που θα 
χρησιμοποιήσετε σε δημοσιεύσεις.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις δεδομένων.

Εξατομίκευση

Αλλάξτε το θέμα του πληκτρολογίου, 
επεξεργαστείτε το προσωπικό σας λεξικό και 
εξατομικεύστε την εμπειρία σας με σύνδεση 
στο Facebook, το Twitter ή το Gmail για να 
εμπλουτίσετε το λεξικό σας.

Ενημερώσεις
Ελέγξτε αν υπάρχουν ενημερώσεις 
εφαρμογών και του λεξικού.
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Αγγίξτε το κουμπί ?123 για να δείτε αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες 
και μετά αγγίξτε το πλήκτρο =\< για να δείτε ακόμα περισσότερα.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη γλώσσα εισαγωγής αγγίζοντας 
παρατεταμένα το πλήκτρο καθέτου. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
ανοίξετε το μενού Εφαρμογές και να αγγίξετε Ρυθμίσεις > Γλώσσα & 
εισαγωγή. Στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις δίπλα στο 
πληκτρολόγιο Google > Γλώσσες εισαγωγής. Η διάταξη του 
πληκτρολογίου αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Αφότου εγκαταστήσετε περισσότερες από μία γλώσσες, το 
κουμπί Κόσμος εμφανίζεται δίπλα στο πλήκτρο διαστήματος. 
Αγγίξτε αυτό το κουμπί για γρήγορη εναλλαγή των γλωσσών 
εισαγωγής.

Βοήθεια εισαγωγής κειμένου
Το πληκτρολόγιο Google έχει διάφορες λειτουργίες που σας βοηθούν 
στην εισαγωγή σωστού κειμένου. Στο μενού Εφαρμογές, αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > Γλώσσα & εισαγωγή. Στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί 
Ρυθμίσεις δίπλα στο πληκτρολόγιο Google. Από εδώ μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις που 
σχετίζονται με το πληκτρολόγιο.

Πρόβλεψη κειμένου

Το πληκτρολόγιο Google παρέχει εισαγωγή με πρόβλεψη κειμένου 
για το πρόγραμμα περιήγησης. Καθώς πληκτρολογείτε τα γράμματα 
μιας λέξης, εμφανίζονται διάφορες λέξεις πάνω από το πληκτρολόγιο 
που συμφωνούν με τη διαδοχή των πληκτρολογημένων γραμμάτων ή 
παραπλήσιες λέξεις. Η λίστα λέξεων αλλάζει κάθε φορά που πατάτε 
κάποιο πλήκτρο. Αν εμφανιστεί η λέξη που χρειάζεστε, μπορείτε να 
την αγγίξετε για να την εισαγάγετε στο κείμενό σας.
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Η Αρχική οθόνη
Η Αρχική οθόνη σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και 
απλά στοιχεία ελέγχου με γραφικά στοιχεία ή συντομεύσεις. Αυτά 
απεικονίζουν πληροφορίες όπως η ώρα και ο καιρός, ή παρέχουν 
πρόσθετα στοιχεία ελέγχου και άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και 
άλλες λειτουργίες του smartphone που χρησιμοποιείτε συχνά. 

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει η πλατφόρμα εφαρμογών, που 
εμφανίζει τις προεπιλεγμένες εφαρμογές. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να 
ανοίξετε την εφαρμογή. Αγγίξτε το εικονίδιο του μενού Εφαρμογές στο 
μέσον της πλατφόρμας εφαρμογών για να προβάλετε τις εφαρμογές 
σας. Για να αλλάξετε εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή 
εικονιδίων πλατφόρμας εφαρμογών στη σελίδα 23.

Αλλαγή περιβάλλοντος εργασίας Αρχικής οθόνης

Το καινούργιο σας smartphone προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας 
χρήστη Γρήγορης λειτουργίας, που παρέχει τρεις επιλογές 
προσαρμοσμένης διάταξης που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες 
ομάδες χρηστών.

Τυπική λειτουργία
Παρέχει κατανοητά εικονίδια για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται 
συχνά στο τηλέφωνο και τρία θέματα που μπορείτε να επιλέξετε.

Αναζήτηση

Ώρα και κατάσταση

Γραφικά στοιχεία

Μενού Εφαρμογές
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Εύκολη λειτουργία
Παρέχει μεγάλα εικονίδια για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται 
συχνά και δύο θέματα που μπορείτε να επιλέξετε. Η συγκεκριμένη 
λειτουργία είναι ιδανική για ηλικιωμένους χρήστες και χρήστες με 
μειωμένη όραση και/ή κινητικότητα.

Βασική λειτουργία
Παρέχει επιλογές πραγματοποίησης κλήσης και ανταλλαγής 
μηνυμάτων με φωτογραφίες, που είναι ιδανικές για νεαρότερους και/ή 
άπειρους χρήστες smartphone.

Ενεργοποίηση της Γρήγορης λειτουργίας
Για να ενεργοποιήσετε τη Γρήγορη λειτουργία:

1.Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές > Γρήγορη λειτουργία.

2.Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και αγγίξτε 
Επόμενο.

3.Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερο περιεχόμενο.

4.Επιλέξτε το θέμα σας και καθορίστε τα γραφικά στοιχεία.

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για τη Γρήγορη λειτουργία
Μόλις ενεργοποιήσετε τη Γρήγορη λειτουργία, έχετε τη δυνατότητα να 
ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένες αλλαγές.

1.Σαρώστε κάτω από το επάνω άκρο της οθόνης για να ανοίξει η 
περιοχή Ειδοποιήσεις.

2.Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

3.Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης δύο φορές και αγγίξτε OK.

Απενεργοποίηση της Γρήγορης λειτουργίας
Για να απενεργοποιήσετε τη Γρήγορη λειτουργία:

1.Σαρώστε κάτω από το επάνω άκρο της οθόνης για να ανοίξει η 
περιοχή Ειδοποιήσεις.

2.Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

3.Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

4.Αγγίξτε OK.

5.Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

6.Αγγίξτε Έξοδος από τη Γρήγορη λειτουργία.
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Αναζήτηση

Για να αναζητήσετε εφαρμογές, αρχεία ή πληροφορίες στο 
Internet, αγγίξτε το εικονίδιο Google.

Καταχωρίστε το κείμενο που αναζητάτε και αγγίξτε  ή επιλέξτε 
κάποια από τις προτάσεις, εφαρμογές ή αρχεία που εμφανίζονται στη 
λίστα.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ή περιήγηση στο Internet, 
πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (αν είναι 
διαθέσιμο) ή σε ασύρματο δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση 
στη σελίδα 38.

Φωνητική αναζήτηση
Αν η φωνητική αναζήτηση είναι διαθέσιμη, αγγίξτε το μικρόφωνο 
και εκφωνήστε την αίτηση αναζήτησης. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Φωνητική αναζήτηση στη σελίδα 41.

Η εκτεταμένη Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη εκτείνεται και προς τις δύο πλευρές της, 
παραχωρώντας περισσότερο χώρο για να προσθέσετε εικονίδια, 
γραφικά στοιχεία ή λειτουργίες. Για να προβάλετε την εκτεταμένη 
οθόνη, σύρατε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την Αρχική οθόνη σας, προσθέτοντας ή 
καταργώντας συντομεύσεις εφαρμογών ή γραφικά στοιχεία και 
αλλάζοντας την ταπετσαρία.
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Προσθήκη και κατάργηση συντομεύσεων και γραφικών στοιχείων
Για να προσθέσετε συντομεύσεις ή γραφικά στοιχεία, αγγίξτε το 
εικονίδιο του μενού Εφαρμογές στο κέντρο του κάτω μέρους της 
Αρχικής οθόνης.

Αγγίξτε Εφαρμογές για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις 
εφαρμογών που μπορείτε να μεταφέρετε σε μια Αρχική οθόνη.

Αγγίξτε Γραφικά στοιχεία για να δείτε 
μικροεφαρμογές και συνδέσεις (όπως 
προσαρμοσμένες συντομεύσεις, επαφές ή 
σελιδοδείκτες) που μπορείτε να προσθέσετε σε μια 
Αρχική οθόνη. Τα γραφικά στοιχεία είναι 
μικροεφαρμογές που απεικονίζουν πληροφορίες που 
ενημερώνονται συνεχώς ή γρήγορες συντομεύσεις 
εφαρμογών ή ειδικών λειτουργιών.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή ή ένα γραφικό 
στοιχείο στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα 
κάποιο στοιχείο μέχρι να το επιλέξετε. Η Αρχική 
οθόνη θα ανοίξει. Σύρατε το στοιχείο σε οποιαδήποτε 
κενή περιοχή της οθόνης. Για να προβάλετε 
πληροφορίες για την εφαρμογή ή το γραφικό 
στοιχείο, σύρατε την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο 
στο εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
οθόνης.

Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε διαφορετική 
Αρχική οθόνη, σύρατε το στοιχείο στο πλάι της 
οθόνης, και η Αρχική οθόνη θα μεταβεί στην οθόνη που βρίσκεται 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Αφήστε το στοιχείο όταν βρεθεί στη 
σωστή θέση.

Για να καταργήσετε μια συντόμευση ή ένα γραφικό στοιχείο από την 
Αρχική οθόνη, αγγίξτε και σύρατε τη συντόμευση ή το γραφικό 
στοιχείο στο εικονίδιο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αλλαγή μεγέθους γραφικών στοιχείων
Είναι δυνατή η αλλαγή του μεγέθους κάποιων γραφικών στοιχείων. 
Μόλις βάλετε ένα γραφικό στοιχείο στην Αρχική οθόνη, μπορείτε να 
αλλάξετε το μέγεθός του σέρνοντας τις γωνίες του.
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Για να αλλάξετε το μέγεθος ενός γραφικού στοιχείου που υπάρχει ήδη 
στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο. Μόλις 
εμφανιστεί το εικονίδιο Κατάργηση, αφήστε ελεύθερο το γραφικό 
στοιχείο. Αν το μέγεθος του γραφικού στοιχείο μπορεί να αλλάξει, θα 
μπορείτε να σύρετε τις πλευρές του για να αλλάξετε το μέγεθός του.

Προσθήκη ή διαγραφή φακέλων
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φακέλους στην Αρχική οθόνη σας. 
Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, εκτελέστε μεταφορά και 
απόθεση του εικονιδίου μιας εφαρμογής πάνω στο εικονίδιο μιας 
άλλης εφαρμογής στην Αρχική οθόνη. Έτσι θα δημιουργηθεί ένας 
Φάκελος χωρίς όνομα. Αγγίξτε το εικονίδιο του φακέλου και μετά το 
όνομα του φακέλου για να τον μετονομάσετε. 

Για να διαγράψετε τη συντόμευση μιας εφαρμογής από έναν φάκελο, 
αγγίξτε το εικονίδιο του φακέλου για να εμφανιστούν οι εφαρμογές 
που περιέχει και μετά αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της 
εφαρμογής που θέλετε να καταργήσετε. Εκτελέστε μεταφορά και 
απόθεση του εικονιδίου στο εικονίδιο Κατάργηση που θα εμφανιστεί 
στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Για να διαγράψετε κάποιον φάκελο, αγγίξτε παρατεταμένα το φάκελο 
και, στη συνέχεια, εκτελέστε μεταφορά και απόθεση του φακέλου στο 
εικονίδιο Κατάργηση που θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης.



Χρήση του smartphone - 23
Αλλαγή εικονιδίων πλατφόρμας εφαρμογών
Μπορείτε να ορίσετε εικονίδια για εγκατεστημένες εφαρμογές στην 
πλατφόρμα εφαρμογών. Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και βρείτε την 
εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε. Αγγίξτε παρατεταμένα το 
εικονίδιο και μετά σύρατε το εικονίδιο σε οποιαδήποτε ελεύθερη θέση 
της πλατφόρμας. Η μεταφορά της νέας εφαρμογής σε υφιστάμενο 
εικονίδιο της πλατφόρμας θα δημιουργήσει ένα φάκελο και για τα δύο 
εικονίδια.

Για να διαγράψετε κάποιο εικονίδιο από την πλατφόρμα, αγγίξτε 
παρατεταμένα το εικονίδιο για να το επιλέξετε. Σύρατε το εικονίδιο σε 
διαφορετική θέση έξω από την πλατφόρμα ή στο εικονίδιο 
Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.

Αλλαγή της ταπετσαρίας
Στο μενού Εφαρμογές, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > 
Ταπετσαρία. Επιλέξτε κάποια από τις εικόνες που είναι 
αποθηκευμένες στο Συλλογή, Κινούμενες ταπετσαρίες (με κινούμενο ή 
διαδραστικό φόντο), Φωτογραφίες, Ταπετσαρίες βίντεο (που σας 
επιτρέπει να χρησιμοποιείτε σαν φόντο ένα βίντεο) ή Ταπετσαρίες.

Το μενού Εφαρμογές

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού 
Εφαρμογές, στην Αρχική οθόνη αγγίξτε  στο 
κέντρο της πλατφόρμας. 

Οι εφαρμογές απεικονίζονται με αλφαβητική σειρά. 
Σαρώστε τη σελίδα προς τα αριστερά ή προς τα 
δεξιά για να δείτε περισσότερες εφαρμογές. Στην 
τελευταία σελίδα των εφαρμογών, σαρώστε προς 
τα αριστερά για να δείτε τα γραφικά στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα στο smartphone σας ή αγγίξτε 
Γραφικά στοιχεία στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να μεταβείτε γρήγορα στις εφαρμογές ή στα 
γραφικά στοιχεία, αγγίξτε Εφαρμογές ή Γραφικά 
στοιχεία στο πάνω μέρος του μενού Εφαρμογές.
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Περιοχή ειδοποιήσεων και κατάστασης

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων και κατάστασης εμφανίζονται στο πάνω 
μέρος της οθόνης. Στην περιοχή επάνω δεξιά εμφανίζονται διάφορες 
πληροφορίες κατάστασης, όπως η συνδεσιμότητα Wi-Fi, η ισχύς 
σήματος, η κατάστασης της μπαταρίας και η ώρα. Στην περιοχή 
επάνω αριστερά εμφανίζονται εικονίδια συμβάντων, όπως ένα νέο 
μήνυμα.

• Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:

• Μοντέλα με μία κάρτα SIM:

Σύρατε την περιοχή Ειδοποιήσεις προς το κάτω 
μέρος της οθόνης για να προβάλετε περισσότερες 
πληροφορίες για νέα συμβάντα και μεταβείτε στις 
Γρήγορες ρυθμίσεις. 
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Εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (multitasking)

Μπορείτε να έχετε ανοικτές πολλές εφαρμογές 
ταυτόχρονα. Για να ανοίξετε μια νέα εφαρμογή, 
αγγίξτε το κουμπί Αρχική για να επιστρέψετε στην 
Αρχική οθόνη και μετά ανοίξτε τη νέα εφαρμογή. 
Αγγίξτε το κουμπί Μενού για να περιηγηθείτε 
γρήγορα εμπρός-πίσω στις εφαρμογές που 
ανοίξατε προηγουμένως. 

Σημείωση
Για να παραταθεί ο χρόνος που διαρκεί η μπαταρία, κλείνετε μια εφαρμογή 
αφού την χρησιμοποιήσετε. Αυτό μπορεί να γίνει αν πατήσετε το πλήκτρο 
Πίσω ή το κουμπί Μενού και επιλέξετε Έξοδος (αν υπάρχει).



26 - ∆ιαχείριση επαφών
∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΠΑΦΏΝ

∆ιαχείριση των επαφών σας
Το smartphone σας διαθέτει ένα βιβλίο 
διευθύνσεων που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε 
επαφές στην εσωτερική μνήμη του ή στην κάρτα 
σας SIM.

Αγγίξτε την εφαρμογή Επαφές από το μενού 
Εφαρμογές ή αγγίξτε Όλες οι επαφές από το 
Πρόγραμμα κλήσης για να προβάλετε τις επαφές 
σας.

Αν δεν έχετε αποθηκευμένες επαφές στο 
τηλέφωνο, μπορείτε να εισάγετε τις επαφές από 
το λογαριασμό σας Google, να προσθέσετε μια 
νέα επαφή ή να εισάγετε επαφές από την κάρτα 
σας SIM ή SD. Ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές από το μενού 

Εφαρμογές και μετά αγγίξτε  για να προσθέσετε μια επαφή,  για 
να αναζητήσετε μια επαφή ή αγγίξτε το κουμπί Μενού για να ανοίξετε 
το μενού.

Προσθήκη επαφής

Αγγίξτε  για να προσθέσετε μια νέα επαφή. Μπορείτε επίσης να 
σαρώσετε το γραμμικό κώδικα στο προφίλ ενός ατόμου για να 
προσθέσετε το άτομο στη λίστα ή στην ομάδα επαφών σας.
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Για να δημιουργήσετε μια επαφή, επιλέξετε πρώτα πού θέλετε να 
αποθηκεύσετε τα στοιχεία της επαφής. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί 
να εισάγετε τα στοιχεία της επαφής, όπως το όνομα, τη διεύθυνση και 
τον αριθμό τηλεφώνου. 

Μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα και να 
αγγίξετε Προσθήκη άλλου πεδίου για να προσθέσετε στοιχεία όπως:

• ∆ιευθύνσεις IM.

• Προσθήκη προσωπικών σημειώσεων για την επαφή.

• Φωνητικό όνομα.

• Σύνδεση ιστότοπου.

Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα στην επαφή σας, αγγίξτε το 
περίγραμμα και επιλέξτε αν θα τραβήξετε φωτογραφία ή αν θα 
επιλέξετε μια εικόνα από τη συλλογή φωτογραφιών του smartphone 
σας.

Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Τέλος στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Το άγγιγμα στο όνομα των επαφών εμφανίζει το προφίλ τους. Αγγίξτε 

 βλέποντας παράλληλα το προφίλ μιας επαφής για να 

επεξεργαστείτε, να κοινοποιήσετε, να διαγράψετε ή να εκτυπώσετε 
την επαφή. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για την 
επαφή, να κάνετε φραγή των εισερχόμενων κλήσεων από τη 
συγκεκριμένη επαφή ή να βάλετε την επαφή στην Αρχική οθόνη σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια επαφή και από έναν αριθμό που 
έχετε ή που σας έχει καλέσει, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση 
καλούμενου αριθμού στις επαφές στη σελίδα 33.
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΛΉΣΕΩΝ

Το κεφάλαιο αυτό σας δείχνει πώς να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές 
κλήσεις καθώς και διάφορες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας κατά 
τη διάρκεια της κλήσης.

Πριν από την πραγματοποίηση μιας κλήσης
Πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία 
τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την 
κατάσταση του τηλεφώνου από την περιοχή Ειδοποιήσεις. 

Σημείωση
Τα χρώματα των εικονιδίων κατάστασης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να 
διαφέρουν. Θα δείτε ένα ενδεικτικό εικονίδιο για κάθε κάρτα τοποθετημένη 
SIM.

Εικονίδιο Περιγραφή
Με σύνδεση σε δίκτυο: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
κλήση.
Λειτουργία πτήσης: ∆ιακοπή ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi, 
Bluetooth και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας). 
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης πριν επιχειρήσετε 
να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
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Πραγματοποίηση κλήσης

1.Από την Αρχική οθόνη αγγίξτε το εικονίδιο Τηλέφωνο για να ανοίξει 
το αριθμητικό πληκτρολόγιο οθόνης. 

2.Καταχωρίστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

3.Αγγίξτε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

4.Για να τερματίσετε την κλήση, αγγίξτε .

Αν εμφανιστεί η επαφή που χρειάζεστε, αγγίξτε απλώς πάνω το 
όνομα της επαφής για να την καλέσετε.

Κλήση αριθμού από το ιστορικό κλήσεων

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό κλήσεων αγγίζοντας το κουμπί Ιστορικό 
κλήσεων . Εμφανίζει πρόσφατες εισερχόμενες, εξερχόμενες και 
αναπάντητες κλήσεις.

Αγγίξτε το εικονίδιο τηλεφώνου για να καλέσετε ξανά. Για να δείτε 
λεπτομέρειες της κλήσης και άλλες επιλογές, αγγίξτε τον αριθμό ή το 
όνομα της επαφής.

Σημείωση
Αν υπάρχουν τοποθετημένες πολλές κάρτες SIM στο τηλέφωνο, θα σας 
τίθεται ερώτηση σχετικά με την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιείται πριν 
από τη σύνδεση της κλήσης. Για να επιλέξετε μια κάρτα SIM, επιλέξτε απλώς 
το όνομα του φορέα.



30 - Πραγματοποίηση κλήσεων
Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Οι ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων εμφανίζονται στις εξής τρεις 
περιοχές:

1.Στην περιοχή Ειδοποιήσεις με το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης . 
Ανοίξτε την περιοχή Ειδοποιήσεις και αγγίξτε την ειδοποίηση 
αναπάντητης κλήσης για να εμφανιστούν λεπτομέρειες για την 
αναπάντητη κλήση.

2.Στο εικονίδιο Τηλέφωνο (ο αριθμός στο πλαίσιο είναι ο αριθμός των 
αναπάντητων κλήσεων). Αγγίξτε Τηλέφωνο είτε από την Αρχική 
οθόνη είτε από το μενού Εφαρμογές για να εμφανιστούν αμέσως οι 
λεπτομέρειες για τις αναπάντητες κλήσεις.

3.Στην οθόνη κλειδώματος του τηλεφώνου 
σας. Αγγίξτε την ειδοποίηση και σύρατε 
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να 
εμφανιστούν λεπτομέρειες για την αναπάντητη κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης προς μία από τις επαφές 
σας

Κλήση επαφής από την καρτέλα Επαφές
1.Αγγίξτε Όλες οι επαφές για να προβάλετε τις επαφές σας.

2.Αγγίξτε μια επαφή για να την καλέσετε.

Κλήση επαφής από την εφαρμογή Επαφές
1.Αγγίξτε το εικονίδιο Επαφές στο μενού Εφαρμογές για να 
προβάλετε τις επαφές σας.

2.Αγγίξτε μια επαφή για να ανοίξετε το προφίλ της.

3.Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής για να την καλέσετε.
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Κλήση διεθνούς αριθμού

Όταν καλείτε διεθνείς αριθμούς, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε το 
διεθνές πρόθεμα απευθείας κλήσης (’00’ κ.τ.λ.) πριν τον κωδικό της 
χώρας. Αγγίξτε παρατεταμένα το 0+ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο 
οθόνης μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο + στην οθόνη.

Γραφικό στοιχείο απευθείας κλήσης

Μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο απευθείας κλήσης για 
μια επαφή στην Αρχική οθόνη σας. Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και 
αγγίξτε την καρτέλα Γραφικά στοιχεία. Αγγίξτε παρατεταμένα 
Απευθείας κλήση για να μπορέσετε να τοποθετήσετε το γραφικό 
στοιχείο στην Αρχική οθόνη σας. Όταν τοποθετηθεί, θα μπορείτε να 
επιλέξετε μια επαφή για να την συσχετίσετε με το συγκεκριμένο 
γραφικό στοιχείο στην Αρχική οθόνη σας. 

Σημαντικό
Οι χρεώσεις διεθνών κλήσεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά 
ανάλογα με τη χώρα στην οποία καλείτε και το φορέα εκμετάλλευσης 
δικτύου σας. Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου σας για όλες τις χρεώσεις κλήσεων, έτσι να 
αποφύγετε τις υπερβολικούς λογαριασμούς. Αν χρησιμοποιήσετε το 
smartphone σας στο εξωτερικό, ισχύουν οι χρεώσεις περιαγωγής. 
Συμβουλευτείτε το φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σας σχετικά με τις 
χρεώσεις περιαγωγής στη χώρα που θα επισκεφθείτε πριν την 
αναχώρησή σας.
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Οθόνη φωνητικής κλήσης
Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο κλήσης, έτσι ώστε να 
εμφανίζεται με τη μορφή ενός κινητού πλαισίου διαλόγου αντί να 
καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη, αγγίζοντας το εικονίδιο . 
Μπορείτε ακόμα να ορίσετε αυτό το κινητό πλαίσιο διαλόγου ως την 
προεπιλεγμένη οθόνη φωνητικής κλήσης. Για να το κάνετε, ανοίξτε 
την περιοχή Ειδοποιήσεις και αγγίξτε το κάτω βέλος για να 
εμφανιστούν περισσότερες επιλογές για τις Γρήγορες ρυθμίσεις 
(ανατρέξτε στην ενότητα Περιοχή ειδοποιήσεων και κατάστασης 
στη σελίδα 24). Αγγίξτε το κουμπί Κινητό πρόγραμμα κλήσης για 
να το ενεργοποιήσετε (το πράσινο χρώμα σημαίνει ότι το Κινητό 
πρόγραμμα κλήσης είναι ενεργοποιημένο ("ON")). 

Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Στην περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, ο αριθμός εμφανίζεται στην 
οθόνη. Για να αποδεχθείτε ή για να απορρίψετε την κλήση, αγγίξτε το 
κατάλληλο εικονίδιο και σύρατε το δάχτυλό σας στην οθόνη. 

Τερματισμός κλήσης
Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε  από την οθόνη φωνητικής 
κλήσης.
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Επιλογές φωνητικής κλήσης

Εικονίδιο Περιγραφή

Θέση κλήσης σε αναμονή.

Σίγαση κλήσης.

Ηχείο.

Πρόσβαση στο πληκτρολόγιο ενώ μια κλήση είναι σε 
εξέλιξη.
∆ύο επιλογές:
• Προσθήκη δεύτερης κλήσης.
• Ηχογράφηση της συνομιλίας.

Αποθήκευση καλούμενου αριθμού στις επαφές
Μπορείτε να αποθηκεύσετε στις επαφές σας έναν αριθμό που έχετε 
καλέσει για μελλοντική χρήση.

1.Από το Ιστορικό κλήσεων , αγγίξτε τον αριθμό και μετά αγγίξτε 
Προσθήκη στις επαφές .

2.Αγγίξτε ∆ημιουργία νέας επαφής και καταχωρίστε τα στοιχεία. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη επαφής στη σελίδα 26.

Κλήσεις διάσκεψης

Αν έχετε μια κλήση σε αναμονή και άλλη σε εξέλιξη, μπορείτε να 
συνδυάσετε τις δύο κλήσεις για να δημιουργήσετε μια κλήση 
διάσκεψης.

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση της πρώτης κλήσης, αγγίξτε  για 
να προσθέσετε μια δεύτερη κλήση. Αγγίξτε  για να ξεκινήσει η 
κλήση διάσκεψης.
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ΜΗΝΎΜΑΤΑ

Το κεφάλαιο αυτό σας δείχνει πώς να ορίζετε και να χρησιμοποιείτε τις 
λειτουργίες Μηνύματα του smartphone σας.

Η πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα SMS και MMS είναι εφικτή μέσω 
της εφαρμογής Μηνύματα. Η εφαρμογή Μηνύματα τακτοποιεί 
αυτομάτως τα ληφθέντα και αποσταλμένα μηνύματα σε νήματα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Μηνύματα, ανοίξτε το μενού 
Εφαρμογές και αγγίξτε Μηνύματα στην Αρχική οθόνη.

∆ημιουργία νέου μηνύματος 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να συνθέσετε 
μηνύματα κειμένου (SMS) και πολυμέσων (MMS).

Αγγίξτε  για να συνθέσετε ένα νέο μήνυμα. 

Σημείωση
Αν υπάρχουν τοποθετημένες πολλές κάρτες SIM στο τηλέφωνο, θα σας 
τίθεται ερώτηση σχετικά με την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιείται πριν 
από την αποστολή του μηνύματος. Για να επιλέξετε μια κάρτα SIM, επιλέξτε 
απλώς το όνομα του φορέα.
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Αγγίξτε  για να προσθέσετε επαφές από τη λίστα επαφών σας 
(Επαφές) ή αγγίξτε το πεδίο Πληκτρολογήστε όνομα ή αριθμό για 
να καταχωρίσετε απευθείας τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του 
παραλήπτη. Οι προτεινόμενες επαφές εμφανίζονται σε μια 
αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από το πεδίο κειμένου. Για να επιλέξετε 
μια προτεινόμενη επαφή, αγγίξτε το όνομα της επαφής.

Καταχωρίστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου Πληκτρολογήστε 
μήνυμα κειμένου.

Αγγίξτε το κουμπί Μενού για να δείτε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες 
κατά τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος. Οι επιλογές αλλάζουν 
ανάλογα με την κατάσταση του μηνύματος.

Απάντηση σε μήνυμα
Όταν ληφθεί ένα νέο μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται ένα εικονίδιο 
μηνύματος στην περιοχή Ειδοποιήσεις, και το εικονίδιο μηνύματος στο 
κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει τον αριθμό των μη αναγνωσμένων 
μηνυμάτων κειμένου.

Σημείωση
Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να περιλαμβάνουν έως και 160 χαρακτήρες. 
Αν το μήνυμά σας έχει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, θα αποσταλεί με 
τη μορφή πολλών συνδεδεμένων μηνυμάτων. Τα περισσότερα τηλέφωνα 
ενώνουν αυτόματα τα συνδεδεμένα μηνύματα εμφανίζοντας στον παραλήπτη 
ένα μακροσκελές μήνυμα, ωστόσο, τα παλαιότερα τηλέφωνα δεν διαθέτουν 
αυτήν τη δυνατότητα.

Επιλογή Περιγραφή

Εισαγωγή γρήγορου κειμένου
Εισαγάγετε το περιεχόμενο 
προκαθορισμένου κειμένου.

Εισαγωγή επαφής
Προσθέστε μια επαφή στη λίστα 
παραληπτών.

Προσθήκη θέματος Προσθέστε ένα θέμα στο μήνυμα.
Απόρριψη Απορρίψτε το μήνυμα.
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Αγγίξτε Μηνύματα από το μενού Εφαρμογές για να προβάλετε τη 
λίστα μηνυμάτων ή ανοίξτε την περιοχή Ειδοποιήσεις για να δείτε μια 
σύνοψη του μηνύματος. Αγγίξτε τη σύνοψη για να ανοίξει η λίστα 
μηνυμάτων.

Για να απαντήσετε σε κάποιο μήνυμα SMS ή MMS, ανοίξτε το μήνυμα 
από τη λίστα μηνυμάτων. Καταχωρίστε το κείμενό σας στο πλαίσιο 
κειμένου Πληκτρολογήστε μήνυμα κειμένου. Αγγίξτε το κουμπί 
Μενού για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Μηνύματα πολυμέσων
Τα μηνύματα πολυμέσων είναι παρόμοια με τα μηνύματα κειμένου, 
σας επιτρέπουν όμως να επισυνάπτετε και αρχεία, όπως εικόνες, κλιπ 
ήχου ή βίντεο. Κάθε μήνυμα μπορεί να έχει μέγεθος έως και 300 kB.

Επιλογή Περιγραφή
Επιλογή μηνύματος Επιλέξτε πολλά μηνύματα.

Εισαγωγή γρήγορου κειμένου
Εισαγάγετε το περιεχόμενο 
προκαθορισμένου κειμένου.

Εισαγωγή επαφής
Προσθέστε μια επαφή στη λίστα 
παραληπτών.

Προσθήκη θέματος Προσθέστε ένα θέμα στο μήνυμα.

Προσθήκη στις επαφές
Προσθέστε την άλλη επαφή στη λίστα 
επαφών σας.

Ρυθμίσεις συνομιλίας
Τροποποιήστε διάφορες ρυθμίσεις για 
τα μηνύματα.

Σημείωση
Για να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα MMS, πρέπει να ορίσετε πρώτα ένα 
προφίλ MMS. Κανονικά, το smartphone ορίζει το προφίλ σας με βάση τις 
πληροφορίες που ανακτά από το φορέα σας. 
Ζητήστε από το φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σας τις απαραίτητες 
πληροφορίες, αν χρειαστεί να ορίσετε το προφίλ MMS χειροκίνητα.
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Λήψη μηνυμάτων πολυμέσων

Όταν ληφθεί ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, εμφανίζεται ένα εικονίδιο 
μηνύματος στο πάνω μέρος της οθόνης και ένα μήνυμα ειδοποίησης.

1.Το μήνυμα ειδοποίησης εμφανίζει μια σύνοψη του μηνύματος. 
Αγγίξτε Προβολή για να προβάλετε μια σύνοψη του μηνύματος.

2.Αγγίξτε Λήψη για να κατεβάσετε το περιεχόμενο του μηνύματος. Η 
λήψη μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο, ανάλογα με την ποιότητα 
της σύνδεσής σας. Αν απαντήσετε ή ανοίξετε άλλη εφαρμογή, η 
λήψη θα διακοπεί.

3.Αγγίξτε το μήνυμα για να προβάλετε το περιεχόμενό του.  

4.Για να απαντήσετε στο μήνυμα, καταχωρίστε το κείμενό σας στο 
πλαίσιο κειμένου Πληκτρολογήστε μήνυμα και αγγίξτε το 
εικονίδιο Αποστολή. Οι απλές απαντήσεις με κείμενο 
αποστέλλονται με τη μορφή μηνυμάτων SMS. Αν θέλετε να 
επισυνάψετε κάποιο αρχείο, αγγίξτε . Θα εμφανιστεί ένα μενού με 
επιλογές.

5.Όταν τελειώσετε με τη σύνθεση του μηνύματος, αγγίξτε το κουμπί 
Μενού και μετά Αποστολή.

Σημαντικό
Ίσως χρεωθείτε για τη λήψη του περιεχομένου του μηνύματος, ειδικά 
αν είστε σε περιαγωγή. Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με το 
φορέα σας.
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ΣΎΝ∆ΕΣΗ

Περιήγηση στο Ιnternet
Για να περιηγηθείτε στο Ιnternet με το smartphone σας, πρέπει να 
είστε συνδεδεμένο σε δίκτυο δεδομένων ή ασύρματο δίκτυο.

Χρήση του προγράμματος περιήγησης  

Για να ξεκινήσετε την περιήγηση, ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και 
αγγίξτε το εικονίδιο Chrome ή Πρόγραμμα περιήγησης.

Σημείωση
Στις ενδεικτικές εικόνες εμφανίζεται το πρόγραμμα περιήγησης Chrome.
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Για να ανοίξετε νέο ιστότοπο, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης στο 
πάνω μέρος της σελίδας. Καταχωρίστε τη διεύθυνση 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και αγγίξτε Μετάβαση. Μπορείτε 
να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στις σελίδες με κλείσιμο 
("τσίμπημα") ή άνοιγμα των δαχτύλων σας.

Για πλοήγηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο ιστορικό του 
προγράμματος περιήγησης, προβολή των σελιδοδεικτών, καθορισμό 
των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και την εκτέλεση 
άλλων εργασιών, αγγίξτε το κουμπί Μενού.

Το Chrome σας επιτρέπει να ανοίγετε πολλές σελίδες. Αγγίξτε  στο 
πάνω μέρος οποιασδήποτε ιστοσελίδας για να εμφανιστούν όλες οι 
ανοικτές ετικέτες σας (αγγίξτε ξανά για κλείσιμο). Αγγίξτε μια καρτέλα 
της λίστας για να την ανοίξετε. Για να ανοίξετε νέα καρτέλα, αγγίξτε 
∆ημιουργία καρτέλας. Ο αριθμός μέσα στο εικονίδιο αναπαριστά τον 
αριθμό των ανοικτών καρτελών.

Ρύθμιση της εφαρμογής E-mail
Το smartphone σάς επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Οι πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες 
παροχής Internet (ISP) μπορούν να ρυθμιστούν σε δύο βήματα. Στο 
μενού Εφαρμογές, αγγίξτε E-mail για να ρυθμίσετε το λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

Αν είναι απαραίτητο, καταχωρίστε τη διεύθυνση e-mail σας και αγγίξτε 
Μη αυτόματη ρύθμιση για να καταχωρίσετε τις παραμέτρους 
χειροκίνητα. Αγγίξτε Επόμενο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
πραγματοποίησης ρυθμίσεων.
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Υπηρεσίες Google

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Google, πρέπει 
να ενεργοποιήσετε έναν λογαριασμό Google. Την πρώτη φορά που 
θα αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Google, πρέπει να 
διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους Όρους χρήσης.

Ρύθμιση του λογαριασμού σας Google

1.Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο 
δεδομένων ή Wi-Fi.

2.Από το μενού Εφαρμογές, αγγίξτε Gmail.

Αν δεν καταχωρίσατε τη διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης του 
λογαριασμού σας Gmail την πρώτη φορά που ενεργοποιήσατε το 
τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Σύνθεση e-mail 
1.Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο 
δεδομένων ή Wi-Fi.

2.Από το μενού Εφαρμογές, αγγίξτε Gmail.

3.Αγγίξτε .

4.Καταχωρίστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη, το θέμα και το 
μήνυμα.

5.Όταν τελειώσετε με τη σύνθεση του μηνύματος, αγγίξτε .

Σημείωση
Οι εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες και περιοχές.
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Φωνητική αναζήτηση

Με τις φωνητικές εντολές, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου, 
να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε e-mail, να βρίσκετε το δρόμο 
προς μια επιχείρηση, να καλείτε αυτόματα την επιχείρηση, να 
πραγματοποιείτε αναζήτηση στο Internet ή ακόμα και να στέλνετε μια 
σημείωση στον εαυτό σας χρησιμοποιώντας τη φωνή σας. Αγγίξτε 
Φωνητική αναζήτηση από το μενού Εφαρμογές ή αγγίξτε το 
εικονίδιο του μικροφώνου στην Αρχική οθόνη. 

Play Store

Αγγίξτε Play Store από το μενού Εφαρμογές για να ανοίξετε το 
Google Play. Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα πρόσθετα 
προγράμματα και εφαρμογές, έτσι ώστε να βελτιώσετε τις λειτουργίες 
του smartphone σας.

Τα περιεχόμενα και ο σχεδιασμός του Google Play διαφέρουν 
ανάλογα με την περιοχή. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές, 
μπορείτε να αναζητήσετε και να αγοράσετε ταινίες, βιβλία, περιοδικά ή 
μουσική. Με τις ενημερώσεις προστίθενται νέες κατηγορίες ή αλλάζει 
ο τρόπος περιήγησης στο Google Play ανά πάσα στιγμή.

Σημαντικό
Για προβλήματα σύνδεσης με το Play Store, ανατρέξτε στην ενότητα 
Συνήθεις ερωτήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων στη 
σελίδα 86.
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Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο κατάστημα ανά 
κατηγορία ή να αγγίξετε το εικονίδιο αναζήτησης για να αναζητήσετε 
μια συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Μόλις επιλέξετε μια εφαρμογή, αγγίξτε το κουμπί Εγκατάσταση για 
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Θα ενημερωθείτε 
για τις υπηρεσίες στις οποίες απαιτεί πρόσβαση η εφαρμογή 
προκειμένου να λειτουργήσει σωστά (π.χ. στοιχεία επαφών, 
ασύρματη πρόσβαση, GPS). Αν καμία από αυτές τις υπηρεσίες δεν 
φαίνεται ασυνήθιστη, αγγίξτε Αποδοχή & λήψη για να προχωρήσετε 
στην εγκατάσταση.
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Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία λήψης τόσο από τη 
σελίδα της εφαρμογής όσο και από την περιοχή Ειδοποιήσεις.  

Χρήση κατεβασμένων εφαρμογών
Μόλις κατεβάσετε και εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την 
βρείτε στα πεδία Εφαρμογές ή Γραφικά στοιχεία του μενού 
Εφαρμογές.

Κάποιες εφαρμογές παρέχουν εικονίδιο και γραφικό στοιχείο ή μόνο 
γραφικό στοιχείο (χωρίς εικονίδιο εφαρμογής). Ανατρέξτε στην 
ενότητα Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης στη σελίδα 20.

Απεγκατάσταση κατεβασμένων εφαρμογών
Μόλις κατεβάσετε και εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την 
απεγκαταστήσετε ανοίγοντας το μενού Εφαρμογές και αγγίζοντας 
Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. Στην καρτέλα Ληφθέντα, επιλέξτε την 
εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και αγγίξτε Κατάργηση 
εγκατάστασης. Κατά τη διαγραφή του εικονιδίου μιας εφαρμογής 
από την Αρχική οθόνη διαγράφεται μόνο η συντόμευση.

Σημαντικό
Για κάποιες εφαρμογές απαιτείται πληρωμή ώστε να μπορέσετε να τις 
κατεβάσετε. Θα χρειαστεί να έχετε ένα λογαριασμό Google Wallet 
προκειμένου να πληρώσετε για αυτές τις εφαρμογές ή έναν αριθμό 
πιστωτικής κάρτας συνδεδεμένο με το λογαριασμό σας Google.
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Google Hangouts

Αγγίξτε Hangouts από το μενού Εφαρμογές για να ανοίξετε το Google 
Hangouts. Εδώ μπορείτε να δείτε μια λίστα των επαφών σας που είναι 
συνδεδεμένες με τις υπηρεσίες Google Hangouts. Αγγίξτε μια επαφή 
για να ανοίξετε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας. Αφότου 
συνδεθείτε, μπορεί να ανοίξετε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας 
μέσω βίντεο.

Χάρτες

Λάβετε πρακτικές οδηγίες χρησιμοποιώντας το Google Maps, 
προβάλετε συνθήκες κυκλοφορίας πραγματικού χρόνου και οδηγήστε 
ακολουθώντας τις εκφωνούμενες οδηγίες στροφή προς στροφή. 
Επίσης, δείτε που βρίσκονται οι φίλοι σας, τοποθεσίες που σας 
ενδιαφέρουν καθώς και τοπικές επιχειρήσεις.

Χρήση χαρτών
Αγγίξτε το εικονίδιο Χάρτες στο μενού Εφαρμογές. Σύρατε το χάρτη 
με το δάχτυλό σας για να τον μετακινήσετε.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση:

1.Αγγίξτε γρήγορα δύο φορές μια τοποθεσία του χάρτη για μεγέθυνση 
της τοποθεσίας ή αγγίξτε μία φορά για σμίκρυνση ή

2.Αγγίξτε μια περιοχή με δύο δάχτυλα ταυτόχρονα και ανοίξτε τα για 
μεγέθυνση ή κλείστε τα για σμίκρυνση.

Σημείωση
Οι Χάρτες δεν διαθέτουν πληροφορίες για κάθε τοποθεσία. 
Σε κάποιες τοποθεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα επίπεδα ζουμ.
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ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΚΆΜΕΡΑΣ

Το smartphone σας έχει στην εμπρός και πίσω πλευρά του δύο 
ψηφιακές κάμερες. Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει σε όλα τα 
βήματα που αφορούν στη λήψη φωτογραφιών και βίντεο με το 
smartphone σας.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και 
αγγίξτε Κάμερα.

Εικονίδια και ενδεικτικές λυχνίες κάμερας/
βιντεοκάμερας

Φλας

Κουμπί βιντεοκάμερας

Αλλαγή κάμερας

Επιλογέας τρόπου 

Σίγαση μικροφώνου

Ρυθμίσεις

Ρυθμιστικό ζουμ

Επιλογέας 
αγαπημένης λήψης

Λήψη τελευταίας 
φωτογραφίας/βίντεο

Κουμπί κλείστρου

λειτουργίας

Το παράθυρο της κάμερας παρέχει πολλά στοιχεία ελέγχου στην 
οθόνη εικόνας. Αγγίξτε την περιοχή της εικόνας που θέλετε να είναι το 
σημείο εστίασης για το φακό αυτόματης εστίασης (διατίθεται μόνο 
στην πίσω κάμερα). Εκτελέστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση με το 
ρυθμιστικό ζουμ.
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Αγγίξτε το κουμπί Κλείστρο ή πατήστε το πλήκτρο έντασης για να 
τραβήξετε μια φωτογραφία. Αγγίξτε τη μικρογραφία στην κάτω δεξιά 
γωνία για να ανοίξετε τη Συλλογή. Αγγίξτε το κουμπί φλας για κυκλική 
εναλλαγή των ρυθμίσεων του φλας: απενεργοποίηση, αυτόματο και 
ενεργοποίηση.

Αγγίξτε το κουμπί Βιντεοκάμερα και η βιντεοκάμερα ξεκινά αμέσως 
τη βιντεοσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση στις ρυθμίσεις της κάμερας/βιντεοκάμερας. 
Ωστόσο, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες.

Αγγίξτε το κουμπί Παύση για να σταματήσει προσωρινά η εγγραφή, 
και αγγίξτε το ξανά για να ξεκινήσει ξανά η εγγραφή. Αγγίξτε το κουμπί 
∆ιακοπή εγγραφής για να σταματήσει η βιντεοσκόπηση. 

Παρερχόμενος χρόνος

Παύση

∆ιακοπή εγγραφής

Κουμπί κλείστρου

Λήψη τελευταίας 
φωτογραφίας/βίντεο 
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Επιλογέας τρόπου λειτουργίας

Αγγίξτε το εικονίδιο Επιλογέας τρόπου λειτουργίας για να ανοίξει η 
λίστα των τρόπων λειτουργίας που μπορείτε να επιλέξετε. Αγγίξτε τα 
εικονίδια στο πάνω μέρος για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία.

Κάμερα
Λειτουργία κάμερας: Επιλέξτε μια λειτουργία καταγραφής.

Λειτουργία σκηνής: Ρυθμίστε τις παραμέτρους των φωτογραφιών 
για συγκεκριμένο περιβάλλον.

Κανονική Αυτόματη απαθανάτιση χαμόγελου
HDR Προβολή πολλαπλών γωνιών
Πανόραμα Παρουσίαση
Ωραιοποίηση ∆ιπλή λήψη
Βέλτιστη λήψη Γκουρμέ
Φωτεινή μαγεία

Αυτόματα Οπισθοφωτισμός
Οριζόντια Οπισθοφωτιζόμενο πορτρέτο
Νύχτα Πορτρέτο
Νυχτερινό πορτρέτο
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Εφέ χρώματος: Εφαρμόζει ένα εφέ χρώματος στην εικόνα.

Βιντεοκάμερα
Λειτουργία εγγραφής: Επιλέξτε Κανονική ή Παρέλευση χρόνου.

Ισορροπία λευκού
Αντισταθμίστε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Ιδιότητες εικόνας
Ρυθμίστε την ευκρίνεια, την απόχρωση, τον κορεσμό, τη φωτεινότητα 
και την αντίθεση.

Χρονοδιακόπτης
Ρυθμίστε την καθυστέρηση μέχρι την ενεργοποίηση του κλείστρου.

Κανένα Αρνητικό
Μονόχρωμο Θαλασσί
Σέπια

Αυτόματα Φθορίζων φωτισμός
Φως ημέρας Λαμπτήρας πυράκτωσης
Συννεφιά
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Ρυθμίσεις

Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων ή 
μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα για 
να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις.

Φωτογραφία
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

• Ανάλυση: Ρυθμίστε την ανάλυση της εικόνας.

• Ρυθμίστε το ISO.

• Ορίστε κάποιον τρόπο λειτουργίας ως την Αγαπημένη λήψη σας.

• Συνεχής λειτουργία κλείστρου: Επιλέξτε το μέγιστο αριθμό 
φωτογραφιών που θα τραβιούνται με μία συνεχή λήψη.

• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Αγγίξτε για 
καταγραφή: Τραβά τη φωτογραφία αμέσως μόλις αγγίξετε το 
κουμπί κλείστρου.
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Βίντεο
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Σταθεροποιητής 
εικόνας.

• Ρυθμίστε την ανάλυση.

• Ρυθμίστε τη Λειτουργία ήχου σε Κανονικός ή Σίγαση.

Λοιπά

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

• Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Τοποθεσία: Αποθηκεύει 
πληροφορίες GPS στις πληροφορίες εικόνας.

• Φωνητικός έλεγχος: Ενεργοποιήστε τη λήψη φωτογραφιών με 
φωνητικές εντολές.

• Ορίστε μια Φωνητική εντολή για τη λειτουργία Φωνητικός έλεγχος.

• Πλέγμα: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλέγμα σύνθεσης.

• Αποθήκευση: Επιλέξτε ανάμεσα στα εξής: Εσωτερικός χώρος 
αποθήκευσης και Κάρτα SD.

• Επαναφορά των προεπιλογών.

Λήψη φωτογραφίας
1.Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει τις ρυθμίσεις που περιγράφονται 
πιο πάνω.

2.Καδράρετε το θέμα σας και σταθεροποιήστε το smartphone σας.

3.Εκτελέστε αναλόγως μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

4.Αγγίξτε το κουμπί Κλείστρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Σημείωση
Κάποιες από τις ρυθμίσεις που ακολουθούν δεν είναι διαθέσιμες στην εμπρός 
κάμερα.
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Χρήση της λειτουργίας ∆ιπλή λήψη

Η λειτουργία ∆ιπλή λήψη τραβά μια φωτογραφία 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τις δύο 
κάμερες, και θέτει τη μία πάνω στην άλλη. Με 
αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσθέσετε τον 
εαυτό σας σε οικογενειακές φωτογραφίες, λήψεις 
σκηνών κ.τ.λ. Όταν επιλέξετε τη ∆ιπλή λήψη, 
εμφανίζεται στην οθόνη ένα πλαίσιο με την 
υπερτιθέμενη εικόνα.

• Πιέστε παρατεταμένα και σύρατε το πλαίσιο για 
να το μετακινήσετε σε άλλη θέση.

• Πιέστε και σύρατε το σύμβολο + για να 
περιστρέψετε το πλαίσιο και για να αλλάξετε το 
μέγεθός του.

• Πιέστε πάνω στο πλαίσιο για να αλλάξετε κάμερες.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Η λειτουργία Πανόραμα σας επιτρέπει να τραβάτε μια σειρά από έως 
και εννιά φωτογραφίες τις οποίες θα "συρράψει" η εφαρμογή της 
κάμερας για να δημιουργήσει μια εκτεταμένη (πανοραμική) εικόνα.

1.Για τη λήψη πανοραμικής φωτογραφίας, επιλέξτε τη λειτουργία 
Πανόραμα.

2.Ευθυγραμμίστε την κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία από 
το ένα άκρο της πανοραμικής σκηνής (την τέρμα αριστερά, δεξιά, 
πάνω ή κάτω). 

3.Πατήστε το κουμπί κάμερας για να τραβήξετε την πρώτη 
φωτογραφία. Στη συνέχεια, γυρίστε αργά και ομαλά την κάμερα στο 
άλλο άκρο της εικόνας. 
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• Στην οθόνη εμφανίζονται δύο γραμμές: μια λευκή γραμμή που 
αναβοσβήνει και μια συνεχής μπλε γραμμή. Καθώς μετακινείτε 
την κάμερα, ευθυγραμμίστε την μπλε γραμμή με την σταθερή 
λευκή γραμμή.

Η εφαρμογή της κάμερας θα επεξεργαστεί τις εικόνες και θα 
αποθηκεύσει μία εκτεταμένη (πανοραμική) εικόνα στη συλλογή του 
smartphone σας.

Λήψη βίντεο
1.Καδράρετε το θέμα σας, σταθεροποιήστε το smartphone σας και 
εκτελέστε αναλόγως μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

2.Αγγίξτε το κουμπί Βιντεοκάμερα για να ξεκινήσει η λήψη βίντεο. Το 
εικονίδιο θα γίνει κόκκινο για να επισημάνει ότι η εγγραφή βίντεο 
είναι σε εξέλιξη. Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο για να σταματήσει η 
εγγραφή βίντεο.

Υποστηριζόμενες μορφές

Σημείωση
Αν για τη φωτογραφία σας χρειάζονται λιγότερες από εννιά εικόνες, αγγίξτε το 
εικονίδιο σημαδιού επισήμανσης για να διακοπεί η διαδικασία επιλογής και για 
να γίνει επεξεργασία των καταγραμμένων εικόνων. 
Οι πανοραμικές εικόνες καταγράφονται καλύτερα σε στατικές εξωτερικές 
σκηνές. Τα αντικείμενα που βρίσκονται πολύ κοντά στην κάμερα ή αυτά με 
μεγάλες ίσιες άκρες ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στη διαδικασία 
εντοπισμού.

Σημείωση
Για να δείτε τις υποστηριζόμενες μορφές εικόνας, βίντεο και ήχου, 
ανατρέξτε στην ενότητα Πολυμέσα στη σελίδα 96.
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Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο, η 
φωτογραφία ή το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα. Μετά τη λήψη 
φωτογραφίας ή βίντεο, μπορείτε να την/το δείτε στη Συλλογή 
αγγίζοντας τη μικρογραφία στη γωνία της οθόνης εικόνας. 
Εναλλακτικά, ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Συλλογή. Από 
τη Συλλογή μπορείτε να προχωρήσετε σε κοινή χρήση του αρχείου 
χρησιμοποιώντας διάφορες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες διαφέρουν 
ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.

Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε μεμονωμένες φωτογραφίες που 
έχετε τραβήξει αγγίζοντας το εικονίδιο μολυβιού στην κάτω αριστερή 
γωνία της οθόνης.

Προσθήκη γεωγραφικών συντεταγμένων 
(geotagging)

Η διαδικασία προσθήκης γεωγραφικών συντεταγμένων (geotagging) 
σας επιτρέπει να αποθηκεύετε την τοποθεσία όπου τραβήχτηκε μια 
φωτογραφία ή εγγράφηκε ένα βίντεο στην ίδια τη φωτογραφία ή το 
βίντεο.

Για να εμφανιστούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες, η λήψη των 
φωτογραφιών πρέπει να γίνεται με την επιλογή Πληροφορίες 
τοποθεσίας GPS ενεργοποιημένη.
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ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ SMARTPHONE ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ACEREXTEND

Απαιτήσεις συστήματος PC

• PC ή φορητός υπολογιστής με εγκατεστημένα Windows 8 / 8.1

• Θύρα USB 2.0 / 3.0

• Μνήμη: 1 GB και άνω

• Γραφικά με υποστήριξη Microsoft DirectX

Απαιτήσεις συστήματος smartphone

• Συσκευή Android με Android 4.2 ή νεότερη έκδοση

• Θύρα micro USB

• Ασύρματο δίκτυο

• Μνήμη: 512 MB και άνω

Εγκατάσταση λογισμικού εφαρμογής PC
Για να χρησιμοποιήσετε το AcerEXTEND, θα χρειαστεί πρώτα να 
εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας. Συνδέστε το 
smartphone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. 
Το αρχείο εγκατάστασης του λογισμικού εφαρμογής PC μπορεί να 
αποσυμπιεστεί απευθείας από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του 
smartphone ή κάρτα SD. Μόλις εγκαταστήσετε με επιτυχία το 
λογισμικό και ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, 
η οθόνη του smartphone θα εμφανιστεί στον υπολογιστή σας. Θα 
μπορείτε να χειρίζεστε το smartphone από τον υπολογιστή σας μέσω 
καλωδίου USB ή ασύρματης σύνδεσης.

1.Συνδέστε το smartphone Acer στον υπολογιστή σας 
χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

2.Μόλις αποκαταστήσετε με επιτυχία τη σύνδεση (οι διαδικασίες 
εγκατάστασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του 
smartphone), ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνεχίσετε τις 
ρυθμίσεις.
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3.Πιέστε AcerEXTEND στο smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες 
που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε τις ρυθμίσεις.

4.Στις Ρυθμίσεις > Επιλογές προγραμματιστή, 
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή 
Εντοπισμός σφαλμάτων USB. Αγγίξτε το κενό 
πλαίσιο επιλογής και πιέστε OK για να επιτραπεί 
ο εντοπισμός σφαλμάτων USB.

5.Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου MTP του smartphone (εσωτερικός χώρος 
αποθήκευσης τηλεφώνου ή κάρτα SD) στο Ο Υπολογιστής μου και 
βρείτε το AcerEXTENDInstaller.exe. Κάντε διπλό κλικ για να 
ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Σημείωση
Για να ενεργοποιήσετε τις Επιλογές προγραμματιστή, μεταβείτε στις 
Ρυθμίσεις > Πληροφορίες για το τηλέφωνο και πιέστε Αριθμός δομής, 
μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Είστε νέος προγραμματιστής" στο κάτω μέρος 
της οθόνης.
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Αν δείτε το παρακάτω αναδυόμενο παράθυρο ασφαλείας των 
Windows αφότου κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης, κάντε 
κλικ στο Περισσότερες πληροφορίες και κάντε κλικ στο Εκτέλεση.

Θα ξεκινήσει η αποσυμπίεση και η εγκατάσταση του λογισμικού της 
εφαρμογής AcerEXTEND στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες στον υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το AcerEXTEND 
θα ανιχνεύσει αυτόματα το smartphone σας και θα συνδεθεί σε αυτό. 
Ανατρέξτε στην εικόνα που ακολουθεί για αναφορά.

6.Θα ερωτηθείτε το εξής: Να επιτραπεί ο εντοπισμός σφαλμάτων USB; 
Αγγίξτε OK.

7.Το κουμπί στο κέντρο της οθόνης του 
smartphone επισημαίνει την τρέχουσα 
κατάσταση του AcerEXTEND. Πιέστε το κουμπί 
για να ενεργοποιήσετε ή για να 
απενεργοποιήσετε το AcerEXTEND.

8.Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, η οθόνη του 
smartphone θα εμφανιστεί στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή σας. Θα εμφανιστεί 
επίσης ένα Πρόγραμμα εκμάθησης ασύρματης 
σύνδεσης AcerEXTEND.

Σημείωση
Κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς ενδέχεται να αποτρέψει την εκτέλεση 
αυτού του αρχείου εγκατάστασης στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να 
αντιγράψετε το αρχείο εγκατάστασης από τη μονάδα δίσκου του εσωτερικού 
χώρου αποθήκευσης του smartphone στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστή σας και να εκτελέσετε το αρχείο εγκατάστασης από εκεί.
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Γραμμή εργαλείων AcerEXTEND
Μόλις εμφανιστεί η οθόνη του smartphone στην επιφάνεια εργασίας 

του υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί  για να 
επεκτείνετε τη γραμμή εργαλείων. Από εδώ μπορείτε να χειρίζεστε 
όλες τις λειτουργίες του smartphone σας. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί 
για να αποκρύψετε τη γραμμή εργαλείων.

Οι λειτουργίες της γραμμής εργαλείων περιγράφονται πιο κάτω:

Εικονίδιο Λειτουργία Εικονίδιο Λειτουργία

Πίσω Αρχική

Αλλαγή εφαρμογής

Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της 
επιλογής Πάντα σε 
πρώτο πλάνο

Ελαχιστοποίηση 
παραθύρου 
AcerEXTEND

Κλείσιμο AcerEXTEND

Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση 
ασύρματης σύνδεσης

Ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση 
εξοικονόμησης 
ενέργειας

Συνέχιση ή αναστολή 
λειτουργίας του 
smartphone

Περιστροφή της οθόνης 
προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά
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Ασύρματη σύνδεση AcerEXTEND

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να αποκαταστήσετε ασύρματη 
σύνδεση ανάμεσα στο smartphone και τον υπολογιστή σας:

1.Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο AcerEXTEND στην περιοχή 
ειδοποιήσεων του υπολογιστή σας και επιλέξτε AcerEXTEND 
(Ασύρματα).

2.Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση AcerEXTEND που υπάρχει στην 
επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ή κάντε διπλό κλικ στο 
εικονίδιο AcerEXTEND της περιοχής ειδοποιήσεων.

Θα εμφανιστεί υπενθύμιση να συνδέσετε το smartphone σας μέσω 
θύρας USB.

Αύξηση ή μείωση της 
έντασης

Μετάβαση στην 
επόμενη ή στην 
προηγούμενη σελίδα

Εναλλαγή εισαγωγής μεταξύ smartphone και 
πληκτρολογίου υπολογιστή

Σημείωση
Το smartphone Acer και ο υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο 
ίδιο ασύρματο δίκτυο για να μπορέσετε να αποκαταστήσετε ασύρματη 
σύνδεση AcerEXTEND.

Εικονίδιο Λειτουργία Εικονίδιο Λειτουργία
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Ένα παράθυρο AcerEXTEND θα εμφανίσει κάθε συνδεδεμένο 
smartphone. Επιλέξτε το smartphone σας και κάντε κλικ πάνω του 
για να ξεκινήσει η ασύρματη σύνδεση.

3.Μπορείτε να αλλάξετε σε ασύρματη σύνδεση μόλις συνδεθείτε με 
επιτυχία στο smartphone μέσω καλωδίου USB. Αν υπάρχει 
διαθέσιμη ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το 

smartphone, το σύμβολο ασύρματης σύνδεσης θα αλλάξει σε  
στο πάνω μέρος της εκτεταμένης γραμμής εργαλείων. Κάντε κλικ 
στο κουμπί για αλλαγή από σύνδεση μέσω καλωδίου USB σε 
ασύρματη σύνδεση.

4.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Sound Trigger. Το Sound 
Trigger πρέπει να ενεργοποιηθεί πρώτα στο smartphone σας. 
Αγγίξτε το μενού ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου 
AcerEXTEND στο smartphone σας. Πιέστε το διακόπτη ON για 
Ενεργοποίηση του Sound Trigger. Όταν το smartphone βρίσκεται 
κοντά στον υπολογιστή σας, μια ασύρματη σύνδεση θα συγχρονίσει 
αυτόματα το smartphone σας με τον υπολογιστή.

Σημείωση
Για να συνδέσετε το smartphone με τον υπολογιστή σας μέσω ασύρματου 
δικτύου, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε πρώτα σύζευξη του smartphone 
με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB.
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Μπορείτε να διαγράψετε, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
το Sound Trigger για κάθε συζευγμένο smartphone αγγίζοντας τον 
κόκκινο κάδο απορριμμάτων ή επιλέγοντας και αποεπιλέγοντας το 
πλαίσιο δίπλα σε κάθε συζευγμένο smartphone. Όλα τα συζευγμένα 
smartphone φέρουν από προεπιλογή την ονομασία Το smartphone 
μου. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα για το 
συζευγμένο σας smartphone κάνοντας κλικ στο Το smartphone μου 
και μετονομάζοντας το συζευγμένο τηλέφωνο.

Υπάρχουν δύο επιλογές στο παράθυρο Ρυθμίσεις που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση της ανίχνευσης Sound Trigger. Για 
να εμφανιστούν οι Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κάτω αριστερό κουμπί 
στο Συντήρηση σύζευξης.

Ενεργοποιήστε την πρώτη επιλογή Αυτόματη επέκταση όταν το 
smartphone πλησιάζει αυτόν τον υπολογιστή. (ενεργοποιημένη από 
προεπιλογή) και το AcerEXTEND θα ξεκινήσει αυτόματα όταν το 
smartphone βρεθεί κοντά στον υπολογιστή. Ενεργοποιήστε την 
επιλογή Αυτόματη αποσύνδεση όταν το smartphone απομακρύνεται 
από αυτόν τον υπολογιστή. (απενεργοποιημένη από προεπιλογή) 
και το AcerEXTEND θα αποσυνδεθεί αυτόματα όταν το smartphone 
παραμείνει μακριά από τον υπολογιστή σας για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο.
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Λειτουργίες AcerEXTEND

1.∆ικατευθυντικός έλεγχος: Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση 
AcerEXTEND, η οθόνη του smartphone σας θα εμφανιστεί στον 
υπολογιστή. Μπορείτε να βλέπετε και να χειρίζεστε το smartphone 
χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή σας ή να αγγίζετε 
απευθείας την οθόνη του υπολογιστή σας, εφόσον ο υπολογιστής 
σας είναι εξοπλισμένος με πάνελ οθόνης αφής. Μπορείτε επίσης να 
ανταλλάσσετε αρχεία μεταξύ του υπολογιστή και του smartphone. Η 
οθόνη του smartphone αντικατοπτρίζεται δυναμικά στον υπολογιστή 
σας. Το AcerEXTEND περιστρέφει αυτόματα την οθόνη στον 
υπολογιστή όταν εντοπίσει αλλαγή του προσανατολισμού του 
smartphone.

2.Ασύρματος χειρισμός: Το AcerEXTEND υποστηρίζει το χειρισμό του 
smartphone Acer από τον υπολογιστή σας μέσω ασύρματης 
σύνδεσης, και μπορεί να εκκινηθεί αυτόματα από το Sound Trigger, 
εφόσον αυτό είναι ενεργοποιημένο. Το smartphone και ο 
υπολογιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο σημείο 
ασύρματης πρόσβασης. Ο χειρισμός του smartphone μέσω 
ασύρματης σύνδεσης μπορεί να είναι πιο πρακτικός από τη 
σύνδεση μέσω καλωδίου USB.

3.Απευθείας εισαγωγή κειμένου: Μπορείτε να εισάγετε εύκολα κείμενο 
στο smartphone σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του 
υπολογιστή σας. Μπορείτε να εναλλάσσεστε ανάμεσα στο 
πληκτρολόγιο οθόνης του smartphone και το πληκτρολόγιο του 
υπολογιστή από την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων AcerEXTEND.

4.Αντιγραφή και επικόλληση: Με τη λειτουργία κοινής χρήσης 
πρόχειρου μπορείτε να επεξεργάζεστε, να αντιγράφετε και να 
επικολλάτε τα περιεχόμενα του πρόχειρου ανάμεσα στον 
υπολογιστή και το smartphone σας.

• Ανοίξτε το αρχείο προέλευσης, επιλέξτε και κάντε δεξί κλικ στο 
κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε και επιλέξτε Αντιγραφή από 
το μενού περιεχομένου.

• Μετακινήστε το δρομέα στην οθόνη του smartphone στον 
υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο προγράμματος 
επεξεργασίας προορισμού.
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• Μετακινήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε 
το κείμενο, κάντε παρατεταμένα αριστερό κλικ και κάντε κλικ στο 
Επικόλληση.

5.Μεταφορά και απόθεση: Εκτελέστε μεταφορά και απόθεση του 
αρχείου επιλέγοντας και μεταφέροντας το αρχείο στον υπολογιστή 
σας με το ποντίκι στην οθόνη του smartphone πάνω στην επιφάνεια 
εργασίας, για να μεταφέρετε το αρχείο στο smartphone σας.

6.Μεταφορά για άνοιγμα: Μεταφέρετε αρχεία, όπως φωτογραφίες και 
βίντεο, από το smartphone στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας 
απευθείας το smartphone ή την οθόνη του smartphone στην οθόνη 
του υπολογιστή. Ανοίξτε το αρχείο και κάντε κλικ στο εικονίδιο 
AcerEXTEND για να μεταφέρετε το αρχείο. Το μεταφερόμενο αρχείο 
θα ληφθεί στην προκαθορισμένη διαδρομή του υπολογιστή σας. 
Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του αρχείου, ένα παράθυρο 
AcerEXTEND θα επιβεβαιώσει τη λήψη του μεταφερόμενου 
αρχείου.

• Μεταφέρετε μια φωτογραφία αμέσως μόλις την τραβήξετε, 
αγγίζοντας το εικονίδιο Κοινή χρήση και μετά το εικονίδιο 
AcerEXTEND. Το αρχείο θα ληφθεί στην προκαθορισμένη 
διαδρομή του υπολογιστή.

• Στείλτε μια ιστοσελίδα ή ένα σύνδεσμο YouTube από το 
smartphone στον υπολογιστή σας. Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις 
στην επάνω δεξιά γωνία και πιέστε Κοινή χρήση σελίδας. Στο 
Κοινή χρήση μέσω, πιέστε AcerEXTEND και η ιστοσελίδα θα 
ανοίξει στον υπολογιστή σας.

Σημείωση
Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο από το 
smartphone στον υπολογιστή σας ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες. 
Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης του 
πληκτρολογίου του υπολογιστή σας για τον έλεγχο του προγράμματος 
επεξεργασίας του smartphone σας: <Ctrl>+<A> (επιλογή όλων), 
<Ctrl>+<C> (αντιγραφή) και <Ctrl>+<V> (επικόλληση). 
Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από τις δυνατότητες του προγράμματος 
επεξεργασίας του smartphone σας και ενδέχεται να μην εκτελείται σε όλες τις 
εφαρμογές.
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• Κατά την κοινή χρήση ενός βίντεο YouTube, αγγίξτε το εικονίδιο 
Κοινή χρήση. Στο Κοινή χρήση αυτού του βίντεο μέσω, πιέστε 
AcerEXTEND και το βίντεο YouTube θα ανοίξει στον υπολογιστή 
σας.

Συνήθεις ερωτήσεις AcerEXTEND

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το πληκτρολόγιο οθόνης του 
smartphone μου για να καταχωρίσω κείμενο με το AcerEXTEND;

Ενδεχομένως κατέρρευσε ή δεν τερματίστηκε σωστά το 
AcerEXTEND, με αποτέλεσμα το πληκτρολόγιο του λογισμικού 
AcerEXTEND να παραμείνει η προεπιλεγμένη μέθοδος εισαγωγής 
κειμένου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανακτήσετε το 
πληκτρολόγιο οθόνης του smartphone σας:

1.Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις από το μενού Εφαρμογές.

2.Επιλέξτε Γλώσσα & εισαγωγή.

3.Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής πατώντας Προεπιλογή.

Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο AcerEXTEND ασύρματα;
• Βεβαιωθείτε ότι το smartphone και ο υπολογιστής σας είναι 
συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

• Αν το smartphone σας δεν εμφανίζεται στη λίστα AcerEXTEND 
(ασύρματα), κάντε κλικ στο κουμπί ανανέωσης στην επάνω δεξιά 
γωνία για να γίνει ανανέωση.

• Επιχειρήστε να συνδέσετε το smartphone πρώτα μέσω καλωδίου 
USB και μετά αλλάξτε σε ασύρματη σύνδεση, κάνοντας κλικ στο 
κουμπί ασύρματης σύνδεσης στην εκτεταμένη γραμμή εργαλείων.

• Ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε πρώτα το AcerEXTEND στο 
smartphone και, κατόπιν, να το ενεργοποιήσετε ξανά. Αν δεν 
μπορείτε να απενεργοποιήσετε το AcerEXTEND, επιχειρήστε 
πρώτα επανεκκίνηση του smartphone πριν απενεργοποιήσετε το 
AcerEXTEND.
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• Αν έχετε ακολουθήσει τις ανωτέρω οδηγίες και εξακολουθείτε να 
βλέπετε ένα κενό κουμπί ασύρματης σύνδεσης στην εκτεταμένη 
γραμμή εργαλείων μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης μέσω 
καλωδίου USB, ελέγξτε μήπως το λογισμικό προστασίας από ιούς 
που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας έχει μπλοκάρει την 
ασύρματη σύνδεσή σας. Απενεργοποιήστε την προστασία από ιούς 
και προσπαθήστε ξανά.

Γιατί παγώνει συνεχώς η οθόνη μου AcerEXTEND ύστερα από 
σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο;

• Το πρόβλημα μπορεί να προκαλείται από ασθενές ασύρματο σήμα 
ή εξαιτίας πολλών παρεμβολών στην περιοχή σας. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ένα καλώδιο USB εξασφαλίζει πιο σταθερή σύνδεση 
AcerEXTEND.

• Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να ενεργοποιήσετε το mobile 
hotspot του smartphone σας και να συγχρονίσετε τον υπολογιστή 
σας μέσω αυτού του hotspot.

Γιατί βλέπω συνεχώς το προειδοποιητικό παράθυρο AcerEXTEND 
ON/OFF;

Είναι πιθανό να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα επειδή δεν 
εγκαταστάθηκε σωστά το πρόγραμμα οδήγησης για τη διεπαφή 
εντοπισμού σφαλμάτων USB του smartphone. Συνδέστε πρώτα το 
καλώδιο USB σε θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας και, στη 
συνέχεια, εκτελέστε επανεκκίνηση του AcerEXTEND.

Πώς απορρίπτω την προειδοποίηση AcerEXTEND - ∆εν βρέθηκε 
smartphone της Acer;

• Ξεκλειδώστε το smartphone. Αν εμφανιστεί το παράθυρο Να 
επιτρέπεται πάντοτε από αυτόν τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι η 
επιλογή αυτή είναι τσεκαρισμένη και πιέστε OK.

• Αν δεν δείτε το παράθυρο ειδοποίησης, επιχειρήστε να 
αποσυνδέσετε και να επανασυνδέστε το καλώδιο USB για να δείτε 
αν εμφανίζεται το παράθυρο ειδοποίησης.

• Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα στον υπολογιστή σας είναι 
σωστές. Αν δεν είναι σωστές, ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα 
και εκτελέστε επανεκκίνηση του AcerEXTEND.
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• Ελέγξτε αν στον υπολογιστή σας υπάρχουν εγκατεστημένες 
βοηθητικές εφαρμογές για smartphone άλλου κατασκευαστή. 
Απενεργοποιήστε κάθε βοηθητική εφαρμογή για smartphone άλλου 
κατασκευαστή και εκτελέστε επανεκκίνηση του AcerEXTEND.

∆εν μπορώ να χειριστώ το smartphone με το ποντίκι του υπολογιστή. 
Πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση του 
AcerEXTEND στο smartphone και στον υπολογιστή.

• Επιχειρήστε επανεκκίνηση του smartphone.

Πώς μπορώ να αντιγράψω αρχεία από το smartphone στον 
υπολογιστή μου;

Το λειτουργικό Android δεν υποστηρίζει τη μεταφορά και απόθεση 
αρχείων. Για να αντιγράψετε κάποιο αρχείο από το smartphone στον 
υπολογιστή σας, επιλέξτε το αρχείο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, 
όπως τη ∆ιαχείριση αρχείων, και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Κοινή 
χρήση για να μεταφέρετε το αρχείο στον υπολογιστή μέσω του 
AcerEXTEND.

∆εν μπορώ να μεταφέρω ένα αρχείο ή σύνδεση Web από το 
smartphone μου. Πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό; 

Ίσως το λειτουργικό Android έχει τερματίσει το AcerEXTEND λόγω 
έλλειψης πόρων. Εκτελέστε επανεκκίνηση της σύνδεσης 
AcerEXTEND.

Πώς μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα των ασύρματων συνδέσεων 
AcerEXTEND;

Αν η οθόνη σας παρουσιάζει καθυστέρηση ή παγώνει συχνά όταν 
χρησιμοποιείτε το AcerEXTEND μέσω ασύρματης σύνδεσης, αυτό 
σημαίνει ότι το κανάλι Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το smartphone 
σας δέχεται παρεμβολές από άλλες συσκευές ή ότι το σήμα Wi-Fi 
είναι ασθενές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Hotspot 
του smartphone και να επιτρέψετε στον υπολογιστή σας να συνδεθεί 
στο δίκτυο Hotspot του smartphone.
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ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ

Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης στο 
smartphone

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης για να 
απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου, ασύρματης 
επικοινωνίας και Bluetooth, και για να χρησιμοποιήσετε το 
smartphone σας σαν φορητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. 
Απευθυνθείτε στην αεροπορική εταιρεία για να βεβαιωθείτε ότι κάτι 
τέτοιο επιτρέπεται μέσα στο αεροσκάφος. 

Απενεργοποιήστε το smartphone σας κατά τη διάρκεια της 
απογείωσης και της προσγείωσης, γιατί μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροσκάφους.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας 
πτήσης

1.Ανοίξτε την περιοχή Ειδοποιήσεις και αγγίξτε το εικονίδιο 
πλέγματος στην επάνω δεξιά γωνία.

2.Αγγίξτε . 

-Ή-
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1.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί 
το μενού επιλογών του τηλεφώνου.

2.Αγγίξτε Λειτουργία πτήσης για να την ενεργοποιήσετε (ON) ή για 
να την απενεργοποιήσετε (OFF). 

   

Επανεκκίνηση του τηλεφώνου
Μπορείτε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του τηλέφωνου αν 
διαπιστώσετε ότι κάποιες εφαρμογές δεν αποκρίνονται.

1.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί 
το μενού επιλογών του τηλεφώνου.

2.Αγγίξτε Επανεκκίνηση.

Σημείωση
Όταν η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη, είναι αναμμένο το εικονίδιο 

 στην περιοχή Ειδοποιήσεις.
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Καθορισμός ρυθμίσεων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συνδέσεων

Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις για να 
διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης. 

Στοιχείο Περιγραφή

∆ιαχείριση SIM

Ορίστε μια προεπιλεγμένη SIM για συγκεκριμένες 
λειτουργίες (όπως φωνητικές κλήσεις ή 
μηνύματα), ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη 
σύνδεση δεδομένων, καθορίστε τις ρυθμίσεις 
περιαγωγής και συσχετίστε επαφές με μια κάρτα 
SIM.

Wi-Fi
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Wi-Fi.

Bluetooth
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Bluetooth.

Χρήση δεδομένων
Προβάλετε μια εκτίμηση των δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται για κάθε SIM.

Ρυθμίσεις 
κλήσεων

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Φωνητικής κλήσης.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Κλήσης Internet.
Καθορίστε τις Λοιπές ρυθμίσεις.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή 
Κινητό πρόγραμμα κλήσης.
Ρυθμίστε τον αισθητήρα εγγύτητας.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή 
Σίγαση με αναποδογύρισμα.
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Αν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στη λειτουργία πτήσης, η δυνατότητα 
ενεργοποίησης της λειτουργίας Bluetooth είναι απενεργοποιημένη. Για 
οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της 
λειτουργίας πτήσης ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση 
λειτουργίας πτήσης στο smartphone στη σελίδα 66.

Καθορισμός ρυθμίσεων Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του smartphone σας και άλλων 
κινητών συσκευών.

Συνδέσεις Bluetooth
Για όλες τις ρυθμίσεις Bluetooth, ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και 
αγγίξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth. Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, καθώς και να ορίσετε το όνομα και 
τη δυνατότητα εντοπισμού μιας συσκευής. Αγγίξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ για να εκτελέσετε σάρωση για διαθέσιμες συσκευές.

Περισσότερα...

Αποκτήστε πρόσβαση σε πρόσθετες ρυθμίσεις 
σύνδεσης:
Λειτουργία πτήσης: Απενεργοποιήστε όλες τις 
ασύρματες συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με ασφάλεια 
μέσα σε αεροσκάφος.
Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS: Επιλέξτε την 
προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.
Tethering & φορητό hotspot: Προβείτε σε κοινή 
χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως 
φορητό Wi-Fi hotspot.
VPN: Ορίστε και διαχειριστείτε εικονικά ιδιωτικά 
δίκτυα.
∆ίκτυα κινητής τηλεφωνίας: Καθορίστε τις 
επιλογές σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
USB Internet: Μοιράστε τη σύνδεση Internet του 
υπολογιστή σας με καλώδιο USB. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Κοινή χρήση Internet στη 
σελίδα 70.

Στοιχείο Περιγραφή
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Για να συνδεθείτε σε μια συσκευή, αγγίξτε τη συσκευή στη λίστα 
διαθέσιμων συσκευών. Ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε έναν 
κωδικό PIN και στις δύο συσκευές για να πραγματοποιηθεί η 
σύνδεση.

Για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, 
ανοίξτε την περιοχή Ειδοποιήσεις και αγγίξτε το κουμπί Bluetooth.

Κοινή χρήση Internet

Tethering μέσω USB
Αν θέλετε να μοιραστείτε τη σύνδεση mobile Internet με υπολογιστή, 
μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε PC χρησιμοποιώντας το 
παρεχόμενο καλώδιο USB. 

1.Συνδέστε το καλώδιο USB sync στην υποδοχή micro USB του 
smartphone σας. 

2.Συνδέστε το καλώδιο συγχρονισμού USB σε ελεύθερη θύρα USB 
του υπολογιστή σας.

3.Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Περισσότερα... > Tethering & φορητό 
hotspot > USB tethering.

Wi-Fi hotspot
Μπορείτε να μετατρέψετε το smartphone σας σε Wi-Fi hotspot για να 
μοιράσετε τη σύνδεσή σας mobile Internet σε έως και 8 υπολογιστές-
πελάτες.

1.Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Περισσότερα... > Tethering & φορητό 
hotspot. Ενεργοποιήστε (ON) το Wi-Fi hotspot. Αγγίξτε Wi-Fi 
hotspot > Ορισμός Wi-Fi hotspot.

2.Καθορίστε το SSID δικτύου και ρυθμίστε την ασφάλεια σε Καμία ή 
WPA2 PSK. Αγγίξτε Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σημείωση
Όταν το smartphone σας χρησιμοποιείται σαν Wi-Fi hotspot, δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας για να συνδεθείτε στο 
Internet μέσω της σύνδεσής του Wi-Fi.
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Ρυθμίσεις δικτύου τηλεφώνου

Στο μενού Εφαρμογές αγγίξτε Ρυθμίσεις > Περισσότερα... > ∆ίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου σας. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση 
δεδομένων κατά την περιαγωγή, να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου 
που προτιμάτε, να ορίσετε έναν φορέα εκμετάλλευσης δικτύου και να 
καθορίσετε τα ονόματα των σημείων πρόσβασης.

Επιλογή δικτύου
Το τηλέφωνό σας θα εντοπίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις του φορέα/
δικτύου σας όταν τοποθετήσετε καινούργια κάρτα SIM. Ωστόσο, ίσως 
προτιμάτε να επιλέξετε κάποιο δίκτυο χειροκίνητα. Ίσως αυτή είναι 
καλή ιδέα κατά την περιαγωγή.

1.Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > 
Περισσότερα... > ∆ίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύου > Χειροκίνητη επιλογή.

2.Το τηλέφωνό σας θα αναζητήσει διαθέσιμα δίκτυα.

3.Επιλέξτε το δίκτυο που προτιμάτε από τη λίστα που δημιουργήθηκε. 
Το τηλέφωνό σας θα επιχειρήσει να δηλωθεί στο επιλεγμένο δίκτυο.

4.Αγγίξτε Αυτόματη επιλογή για να συνδεθείτε στο διαθέσιμο δίκτυο 
με το πιο δυνατό σήμα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να 
αλλάζει το τηλέφωνό σας δίκτυα όταν κινείστε.

Σημείωση
Όταν ταξιδεύετε, η χειροκίνητη επιλογή δικτύου μπορεί να σας βοηθήσει 
ενδεχομένως να μειώσετε τις χρεώσεις περιαγωγής. Απευθυνθείτε στο φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου σας για πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο που 
παρέχει τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στον προορισμό σας.

Σημείωση
Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σας αν δεν γνωρίζετε 
τους αριθμούς των κέντρων αυτόματου τηλεφωνητή και μηνυμάτων κειμένου.
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Ρυθμίσεις ελέγχου χρήσης δεδομένων
Οι έλεγχοι της χρήσης δεδομένων σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε 
τη συνολική χρήση ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και την 
εφαρμογή, καθώς και να ορίζετε όρια, αν χρειάζεται.

Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi ή τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι 
ενεργοποιημένα, πριν ορίσετε κάποιο όριο. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις 
χρήσης δεδομένων από το μενού Εφαρμογές αγγίζοντας Ρυθμίσεις > 
Χρήση δεδομένων.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές ρυθμίσεις του τηλεφώνου καθορίζονται αυτόματα από το 
smartphone σας όταν τοποθετήσετε κάρτα SIM. Η συσκευή θα 
επικοινωνήσει με το φορέα σας και θα λάβει αυτόματα όλες τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως το όνομα του δικτύου και τους αριθμούς 
των κέντρων αυτόματο τηλεφωνητή και μηνυμάτων κειμένου.

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε και να τροποποιήσετε αυτές τις 
ρυθμίσεις χειροκίνητα από την οθόνη Ρυθμίσεις κλήσεων.

Ήχος

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ήχου του τηλεφώνου σας, ανοίξτε το 
μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Ήχος.

Στοιχείο Περιγραφή
∆όνηση ∆ονεί τη συσκευή σε εισερχόμενες κλήσεις.

Εντάσεις ήχου
Ρυθμίστε την ένταση για το Κουδούνισμα, τις 
Ειδοποιήσεις και την Αφύπνιση.

Κουδούνισμα SIM1
Ρυθμίζει το προεπιλεγμένο κουδούνισμα για 
την SIM1.

Κουδούνισμα SIM2
Ρυθμίζει το προεπιλεγμένο κουδούνισμα για 
την SIM2.

Προεπιλεγμένος ήχος 
ειδοποίησης

Καθορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο 
ειδοποίησης του τηλεφώνου σας.

Τόνοι αφής 
πληκτρολογίου 
κλήσης

Ακούγονται ήχοι κατά τη χρήση του 
πληκτρολογίου κλήσης.
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Ρύθμιση της έντασης
Ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου σας με το κουμπί έντασης στο 
πλάι του τηλεφώνου. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση 
για το Κουδούνισμα, τις Ειδοποιήσεις και τις Αφυπνίσεις ανοίγοντας 
το μενού Εφαρμογές και αγγίζοντας Ρυθμίσεις > Ήχος > Ένταση.

Προφίλ ήχου

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ήχου του τηλεφώνου σας, ανοίξτε το 
μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Προφίλ ήχου. Επιλέξτε 
κάποιο από τα εξής: Γενικά, Αθόρυβο, Συνάντηση ή Εξωτερικός 
χώρος.

Οθόνη

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης του τηλεφώνου σας, 
ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Οθόνη.

Τόνοι αφής
Ακούγονται ήχοι κατά το άγγιγμα ορισμένων 
στοιχείων του περιβάλλοντος χρήστη.

Ήχος κλειδώματος 
οθόνης

Ακούγεται ήχος κατά το κλείδωμα και το 
ξεκλείδωμα της οθόνης.

∆όνηση με την αφή

∆όνηση κατά το πάτημα 
προγραμματιζόμενων πλήκτρων και σε 
συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις του 
περιβάλλοντος χρήστη.

Στοιχείο Περιγραφή

Στοιχείο Περιγραφή
Θέμα Αλλάξτε το θέμα της Αρχικής οθόνης.
Φωτεινότητα Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Αυτόματη περιστροφή 
οθόνης

Ενεργοποιήστε την περιστροφή της οθόνης 
όταν γέρνει η συσκευή.

Αναμονή
Ρυθμίστε τη χρονοκαθυστέρηση πριν από το 
αυτόματο σβήσιμο της οθόνης.

Λειτουργία 
προφύλαξης οθόνης

Ελέγχει τι συμβαίνει όταν το τηλέφωνο είναι 
τοποθετημένο σε βάση και/ή όταν βρίσκεται 
σε κατάσταση αναμονής.



74 - Πρόσθετες ρυθμίσεις
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, ανοίξτε το μενού 
Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία & ώρα.

Αν ταξιδεύετε συχνά ή ζείτε σε μέρος όπου χρησιμοποιείται η θερινή 
ώρα, ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη ημερομηνία & ώρα > 
Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο από αυτό το μενού. Η 
ρύθμιση αυτή θα επιτρέψει στο smartphone σας να ρυθμίζει την 
ημερομηνία και την ώρα με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από 
το δίκτυο.

Ρύθμιση αφυπνίσεων

Υπάρχουν δύο προκαθορισμένες αφυπνίσεις στο τηλέφωνό σας από 
προεπιλογή. Αγγίξτε Ρολόι στο μενού Εφαρμογές και αγγίξτε το  
για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αφύπνισης. Μπορείτε:

• Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

• Να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.

• Να ορίσετε τις μέρες που θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση.

• Να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

• Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση.

• Να προσθέσετε μια ετικέτα στην αφύπνιση.

Μέγεθος 
γραμματοσειράς

Αλλάξτε το προεπιλεγμένο μέγεθος 
γραμματοσειράς για το περιβάλλον χρήστη.

Ασύρματη οθόνη

Εμφανίζει την οθόνη του τηλεφώνου σας σε 
συμβατό μόνιτορ ή οθόνη.
Απαιτείται σύζευξη του τηλεφώνου σας με την 
οθόνη πριν από τη χρήση και ίσως απαιτείται 
dongle. Ανατρέξτε στις οδηγίες που 
παρέχονται μαζί με την προς σύζευξη οθόνη ή 
dongle.

Στοιχείο Περιγραφή
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Αλλαγή γλώσσας και επιλογών κειμένου

Καθορίστε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας και εισαγωγής γλώσσας 
ανοίγοντας το μενού Εφαρμογές και επιλέγοντας Ρυθμίσεις > 
Γλώσσα & εισαγωγή.

Σύνδεση σε PC
Αν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από τη 
συσκευή στον υπολογιστή σας και αντιστρόφως 
(στην κάρτα microSD της συσκευής σας ή στην 
εσωτερική μνήμη της συσκευής), μπορείτε να 
συνδέσετε τη συσκευή σας σε PC 
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

1.Συνδέστε το καλώδιο USB sync στην υποδοχή 
micro USB του τηλεφώνου σας.

2.Συνδέστε το καλώδιο συγχρονισμού USB σε 
ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.

3.Ανοίξτε την περιοχή ειδοποιήσεων και αγγίξτε 
Συνδεδεμένο σαν συσκευή πολυμέσων για 
να επιλέξετε αν θα συνδεθεί σαν συσκευή 
πολυμέσων (MTP) (προεπιλογή) ή κάμερα (PTP).

Η συσκευή σας θα είναι πλέον διαθέσιμη σαν μονάδα δίσκου στην 
εξερεύνηση αρχείων του υπολογιστή σας.

Σημείωση
Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB, δεν θα μπορείτε να 
αποκτάτε πρόσβαση στα αρχεία της κάρτας microSD ή σε εφαρμογές όπως 
η Συλλογή και η Μουσική.
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Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίζετε το ημερολόγιο, τα e-mail και τις επαφές του 
τηλεφώνου σας και να πάψετε να ανησυχείτε μήπως τα χάσετε ξανά. 
Πραγματοποιήστε συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο ή ρυθμίστε τον 
με βάση τις προτιμήσεις σας. Στο μενού Εφαρμογές, αγγίξτε 
Ρυθμίσεις. Επιλέξτε στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ τον κατάλληλο λογαριασμό, 
και, ξανά στο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, αγγίξτε τη διεύθυνση e-mail του 
συγκεκριμένου λογαριασμού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
ρυθμίσεις συγχρονισμού. 

Για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό, αγγίξτε Προσθήκη 
λογαριασμού. Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού και κατόπιν 
ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Συγχρονισμός Google
Μπορείτε να ρυθμίσετε στο Google το συγχρονισμό για τις υπηρεσίες 
Google. Στο μενού ρυθμίσεων συγχρονισμού του λογαριασμού σας 
Google, αγγίξτε το σημάδι ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο 
για το οποίο θέλετε να γίνεται αυτόματος συγχρονισμός. Αγγίξτε ξανά 
για να το αποεπιλέξετε, για μη αυτόματο συγχρονισμό.

Για να συγχρονίσετε κάποιο στοιχείο χειροκίνητα, βεβαιωθείτε ότι το 
στοιχείο είναι επιλεγμένο, αγγίξτε το κουμπί Μενού και μετά αγγίξτε 
Συγχρονισμός τώρα.

Σημείωση
Για το συγχρονισμό του ημερολογίου και των συναντήσεών σας χρειάζεστε 
ένα λογαριασμό Google.
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Ραδιόφωνο FM 
Το ραδιόφωνο FM σας επιτρέπει να ακούτε τους αγαπημένους σας 
σταθμούς καθ' οδόν. Πρέπει να τοποθετηθούν ακουστικά στην 
υποδοχή 3,5 mm, γιατί το καλώδιο λειτουργεί σαν κεραία.

Μπορείτε να ανοίξετε το ραδιόφωνο αγγίζοντας το εικονίδιο 
Ραδιόφωνο FM από το μενού Εφαρμογές.

Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. 

Εφαρμογές (apps)

Κλείσιμο εφαρμογής

Για να κλείσετε μια ανοικτή εφαρμογή, ανοίξτε το μενού Εφαρμογές 
και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. Μεταβείτε στην καρτέλα Σε 
λειτουργία και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να κλείσετε. 
Επιλέξτε ∆ιακοπή για να κλείσετε το πρόγραμμα.

Απεγκατάσταση εφαρμογής

Μπορείτε να καταργήσετε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στο 
smartphone σας για να ελευθερώσετε χώρο. 

1.Στο μενού Εφαρμογές αγγίξτε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές

2.Μεταβείτε στην καρτέλα Έγινε λήψη.

3.Βρείτε την εφαρμογή στη λίστα και επιλέξτε την.
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4.Αγγίξτε το κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης και μετά το OK.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Μπορείτε να εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση για να επαναφέρετε το 
smartphone σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πριν εκτελέσετε 
καθαρή εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας δεν είναι 
κλειδωμένο. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή αγγίξτε την οθόνη για 
να διαπιστώσετε αν αποκρίνεται το τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνό σας αποκρίνεται στο άγγιγμα της οθόνης, ανοίξτε τότε 
τις Ρυθμίσεις από το μενού Εφαρμογές. Αγγίξτε ∆ημιουργία 
αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά > Επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων > Επαναφορά τηλεφώνου και μετά 
∆ιαγραφή όλων για να εκτελέσετε διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.

Σημαντικό
Θα πρέπει να απεγκαθιστάτε προγράμματα μόνο αν είστε 
εξοικειωμένοι με το λειτουργικό σύστημα Android.

Σημαντικό
Θα πρέπει να εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση μόνο αν έχει αποτύχει κάθε 
άλλη απόπειρα επαναφοράς του smartphone σε λειτουργική 
κατάσταση. 
Έτσι διαγράφονται όλες οι προσωπικές πληροφορίες σας, τυχόν 
επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας και τυχόν 
προγράμματα που έχετε εγκαταστήσει.
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ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Το κεφάλαιο αυτό σας δείχνει πώς να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ με το 
smartphone σας, και σας δίνει χρήσιμες συμβουλές όταν 
χρησιμοποιείτε το smartphone σας.

Χρήση σετ μικροφώνου-ακουστικών
Το smartphone σας είναι συμβατό με ακουστικά με ενσωματωμένο 
μικρόφωνο για χρήση με ανοικτή ακρόαση (handsfree) κατά την 
πραγματοποίηση κλήσεων.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικών, συνδέστε το 
στην υποδοχή ακουστικών 3,5 mm, στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.

Όταν συνδεθεί το σετ μικροφώνου-ακουστικών, όλος ο ήχος 
μεταφέρεται στο σετ μικροφώνου-ακουστικών και τα ηχεία 
απενεργοποιούνται.

• Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί 
που υπάρχει στο μικρόφωνο.

• Ρυθμίστε την ένταση με το κουμπί αύξησης/μείωσης έντασης του 
smartphone.

• Τερματίστε την κλήση πατώντας ξανά το κουμπί.

Χρήση σετ μικροφώνου-ακουστικών Bluetooth
Οι λειτουργίες Bluetooth του smartphone σας το καθιστούν πλήρως 
συμβατό με όλα τα σετ μικροφώνου-ακουστικών Bluetooth. Έτσι, 
μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης 
(handsfree) όταν πραγματοποιείτε κλήσεις, χωρίς να σας εμποδίζουν 
καλώδια.
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∆ημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Αν χρειαστεί να προσθέσετε άλλη σύνδεση GPRS / EDGE / 3G / 4G 
στο τηλέφωνό σας, λάβετε το όνομα του σημείου πρόσβασης και τις 
ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη και του 
κωδικού πρόσβασης, αν χρειάζονται) από το φορέα εκμετάλλευσης 
ασύρματου δικτύου σας.

1.Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και αγγίξτε Ρυθμίσεις > 
Περισσότερα... > ∆ίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Ονόματα 
σημείων πρόσβασης και επιλέξτε κάποιον φορέα.

2.Αγγίξτε το κουμπί Μενού και μετά αγγίξτε Νέο APN.

3.Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις του APN (όνομα σημείου πρόσβασης). 
Αγγίξτε κάποιο στοιχείο για να το ρυθμίσετε.

4.Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το κουμπί Μενού και μετά αγγίξτε 
Αποθήκευση.

Τοποθέτηση κάρτας microSD
Το smartphone σας διαθέτει μια θύρα επέκτασης μνήμης που δέχεται 
κάρτα microSD, με σκοπό την επέκταση της μνήμης και την αύξηση 
της χωρητικότητας αποθήκευσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση κάρτας SIM ή microSD στη 
σελίδα 7 για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση κάρτας microSD.

Σημαντικό
Κάποιοι φορείς και χώρες δεν επιτρέπουν τη χρήση smartphone σαν 
μόντεμ μέσω HSDPA. Απευθυνθείτε στον φορέα σας πριν επιχειρήσετε 
κάτι τέτοιο.
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∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΡΤΏΝ SIM

Αν το τηλέφωνό σας εντοπίσει νέα κάρτα SIM, θα 
σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κάρτα SIM που 
θέλετε να χρησιμοποιείται σε κάθε ενέργεια.

Επισημαίνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.Το χρώμα που χρησιμοποιείται για κάθε κάρτα 
SIM καθώς και το όνομα του δικτύου της.

• Την προτιμώμενη κάρτα SIM για εξερχόμενες 
κλήσεις.

• Την προτιμώμενη κάρτα SIM για την αποστολή 
μηνυμάτων.

• Την προτιμώμενη κάρτα SIM για δεδομένα 
κινητής τηλεφωνίας.

Αγγίξτε Αλλαγή για να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις από την 
οθόνη ∆ιαχείριση SIM. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση 
στις λειτουργίες της ∆ιαχείρισης SIM αν ανοίξετε το μενού Εφαρμογές 
και αγγίξετε Ρυθμίσεις > ∆ιαχείριση SIM.

Σημείωση
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε μοντέλα με περισσότερες από μία κάρτες 
SIM.
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∆ιαχείριση SIM

Ανοίξτε το μενού Εφαρμογές και αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > ∆ιαχείριση SIM. Από αυτήν την 
οθόνη μπορείτε:

1.Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
κάθε κάρτα SIM.

2.Να ορίσετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, 
τους αριθμούς απεικόνισης κάθε κάρτας SIM και 
να αντιστοιχίσετε ένα χρώμα σε κάθε κάρτα SIM 
(για να μπορείτε να αναγνωρίζετε εύκολα και 
γρήγορα την κάρτα SIM που είναι 
ενεργοποιημένη).

3.Ορίστε την προεπιλεγμένη SIM για τις 
φωνητικές κλήσεις, τα μηνύματα, τη σύνδεση 
δεδομένων και την υπηρεσία 4G/3G.

4.Πραγματοποιείτε γενικές ρυθμίσεις για κάθε κάρτα SIM.
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Επιλογή κάρτας SIM που θα χρησιμοποιείται κατά την 
πραγματοποίηση μιας κλήσης

Αν για τη Φωνητική κλήση έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Να 
γίνεται πάντα ερώτηση, θα σας τίθεται ερώτηση σχετικά με την 
κάρτα SIM που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που πραγματοποιείτε 
κλήση. Καταχωρίστε τον αριθμό και αγγίξτε . Ανοίγει ένα πλαίσιο 
διαλόγου. Επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και 
η κλήση θα πραγματοποιηθεί. 
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Επιλογή κάρτας SIM που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή 
ενός μηνύματος κειμένου

Αν για τα Μηνύματα έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Να γίνεται 
πάντα ερώτηση, θα σας τίθεται ερώτηση σχετικά με την κάρτα SIM 
που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που θα στέλνετε ένα μήνυμα 
κειμένου. Καταχωρίστε το μήνυμα και τα στοιχεία του παραλήπτη και 
μετά αγγίξτε Αποστολή. Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου. Επιλέξτε την 
κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και το μήνυμα θα 
αποσταλεί.

Αναγνώριση κλήσεων
Κάθε φορά που σας καλούν, ο αριθμός του καλούντος εμφανίζεται με 
βάση το χρώμα που έχετε ορίσει για την κάρτα SIM στην οποία 
λαμβάνεται η κλήση. Εμφανίζεται επίσης το όνομα της κάρτας SIM 
που δέχεται την κλήση.

Στο αρχείο καταγραφής κλήσεων, το όνομα της κάρτας SIM 
εμφανίζεται κάτω από τον αριθμό του καλούντος, είτε πρόκειται για 
αναπάντητη είτε εισερχόμενη είτε εξερχόμενη κλήση, στο χρώμα που 
ορίσατε για τη συγκεκριμένη κάρτα SIM.
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Περιορισμοί κατά τη χρήση πολλών καρτών SIM

Όταν η μία SIM: Η άλλη SIM δεν μπορεί:
Βρίσκεται σε κλήση Να καλέσουν αριθμό

Κουδουνίζει
Να δεχθούν κλήση (ο καλών θα 
λάβει το εξής μήνυμα: "Μη 
διαθέσιμος αριθμός")

Στέλνει ή λαμβάνει μήνυμα Να στείλουν ή να λάβουν μήνυμα
Χρησιμοποιεί μια σύνδεση 
δεδομένων

Να χρησιμοποιήσουν σύνδεση 
δεδομένων

 

Σημείωση
Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση δεδομένων στη μία κάρτα SIM και 
πραγματοποιήσετε ή δεχθείτε κλήση, ή αν στείλετε ή λάβετε μήνυμα κειμένου 
σε άλλη κάρτα SIM, η σύνδεση δεδομένων της πρώτης κάρτας SIM θα 
διακοπεί προσωρινά.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Συνήθεις ερωτήσεις και αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Η παρούσα ενότητα παραθέτει τις συνήθεις ερωτήσεις που μπορεί να 
έχετε κατά τη χρήση του smartphone σας και δίνει εύκολες 
απαντήσεις και λύσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

Θέμα Ερώτηση Προτάσεις

Ήχος
Γιατί δεν 
ακούγεται ήχος 
από τη συσκευή;

Αν το σετ μικροφώνου-ακουστικών 
είναι συνδεδεμένο στη συσκευή, το 
ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα. 
Αποσυνδέστε το σετ μικροφώνου-
ακουστικών.
Ελέγξτε μήπως η ένταση της 
συσκευής είναι ρυθμισμένη στο 
μηδέν.
Ελέγξτε μήπως η ένταση ήχου είναι 
ρυθμισμένη στην κατώτατη τιμή 
της.

Αρχεία 
πολυμέσων

Γιατί δεν είναι 
δυνατή η 
προβολή 
αρχείων 
εικόνας;

Ίσως προσπαθείτε να προβάλετε 
μια εικόνα που δεν υποστηρίζεται. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 
Πολυμέσα στη σελίδα 96.

Γιατί δεν είναι 
δυνατή η 
προβολή 
αρχείων βίντεο;

Ίσως προσπαθείτε να προβάλετε 
ένα βίντεο που δεν υποστηρίζεται. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 
Πολυμέσα στη σελίδα 96.

Γιατί δεν είναι 
δυνατή η 
αναπαραγωγή 
αρχείων 
μουσικής;

Ίσως προσπαθείτε να 
αναπαράγετε ένα αρχείο που δεν 
υποστηρίζεται. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Πολυμέσα στη 
σελίδα 96.
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Google Play 
Store

Γιατί δεν μπορώ 
να συνδεθώ στο 
Play Store;

1.Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε 
σύνδεση δεδομένων ή Wi-Fi 
(κάποια "hotspots" Wi-Fi 
απαιτούν να συνδεθείτε για να 
μπορέσετε να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο Internet) και μετά 
προσπαθήστε ξανά.

2.Αν η σύνδεση εξακολουθεί να 
μην είναι εφικτή, δοκιμάστε να 
καθορίσετε τις ρυθμίσεις 
ημερομηνίας/ώρας. Ανοίξτε το 
μενού Εφαρμογές και αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > Ημερομηνία & 
ώρα > Αυτόματη ημερομηνία & 
ώρα για να την 
απενεργοποιήσετε.

3.Ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα 
και μετά επιχειρήστε να 
συνδεθείτε ξανά στο Play Store.

Πληροφορίες 
και επιδόσεις 
συστήματος

Πώς ελέγχω την 
έκδοση 
λειτουργικού 
συστήματος της 
συσκευής μου;

Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες 
για το τηλέφωνο για να ελέγξετε 
την έκδοση του λειτουργικού 
συστήματος (αριθμός δομής) και 
άλλες πληροφορίες για το υλικό και 
το λογισμικό.

Τροφοδοσία
∆εν μπορώ να 
ενεργοποιήσω 
τη συσκευή.

Ίσως έχει εκφορτιστεί πλήρως η 
μπαταρία. Επαναφορτίστε τη 
συσκευή. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας 
στη σελίδα 7 για περισσότερες 
πληροφορίες.

RAM / ROM

Πώς ελέγχω την 
κατάσταση της 
μνήμης RAM και 
της μνήμης 
ROM;

Για να ελέγξετε την κατάσταση της 
μνήμης ROM, αγγίξτε Ρυθμίσεις > 
Χώρος αποθήκευσης.
Για να ελέγξετε την κατάσταση της 
μνήμης RAM, αγγίξτε Ρυθμίσεις > 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ > ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Θέμα Ερώτηση Προτάσεις
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Εσωτερικός 
χώρος 
αποθήκευσης

Ο εσωτερικός 
χώρος 
αποθήκευσης 
της συσκευής 
μου είναι 
πλήρης ή 
σχεδόν πλήρης.

Απεγκαταστήστε εφαρμογές για να 
αυξήσετε το διαθέσιμο χώρο 
αποθήκευσης. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Απεγκατάσταση 
εφαρμογής στη σελίδα 77.

Μοτίβο 
ξεκλειδώματος

Ξέχασα το 
μοτίβο 
ξεκλειδώματος.

Ύστερα από ορισμένο αριθμό 
εσφαλμένων καταχωρίσεων, θα 
εμφανιστεί μια επιλογή για να 
εκτελέσετε επαναφορά του 
μοτίβου. Αγγίξτε Ξεχάσατε το 
μοτίβο; και καταχωρίστε το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
του λογαριασμού σας Google.
Πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό 
Google στο smartphone.
Εναλλακτικά, μπορείτε να 
επαναφέρετε το smartphone σας 
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 
Ανατρέξτε στην ενότητα 
Επαναφορά στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις στη σελίδα 78.

Θερμότητα

Το τηλέφωνο 
ζεσταίνεται όταν 
φορτίζεται ή 
όταν 
πραγματοποιώ 
κλήσεις μεγάλης 
διάρκειας.

Είναι φυσιολογικό να ζεσταίνεται το 
τηλέφωνο όταν φορτίζεται. Όταν 
ολοκληρωθεί η φόρτιση, θα 
επιστρέψει στη φυσιολογική 
θερμοκρασία του.
Επίσης, είναι φυσιολογικό να 
ζεσταίνεται το τηλέφωνο σε 
περιόδους παρατεταμένης χρήσης, 
όπως κατά την παρακολούθηση 
βίντεο ή κατά τη διάρκεια μιας 
τηλεφωνικής συνομιλίας μεγάλης 
διάρκειας.

Θέμα Ερώτηση Προτάσεις
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Λοιπές πηγές βοήθειας
Για πληροφορίες σχετικά με Επισκεφθείτε τον ιστότοπο...
Ενημερωμένες πληροφορίες 
σχετικά με το smartphone σας

www.acer.com
mobile.acer.com

Θέματα υποστήριξης www.acer.com/support
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.

• Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε ασταθές καροτσάκι, βάση 
ή τραπέζι. Αν το προϊόν πέσει, μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη.

• Παρέχονται θυρίδες και ανοίγματα για αερισμό, με σκοπό τη 
διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την 
προστασία του από υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα αυτά δεν θα 
πρέπει να φράσσονται ούτε να καλύπτονται. Τα ανοίγματα δεν θα 
πρέπει να φράσσονται ποτέ με την τοποθέτηση του προϊόντος 
πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το 
προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να τοποθετείται ποτέ κοντά ή πάνω σε 
καλοριφέρ, άνοιγμα εκροής θερμού αέρα ή ενσωματωμένη 
εγκατάσταση, εκτός εάν παρέχεται ο κατάλληλος εξαερισμός.

• Μην ωθείτε ποτέ κανένα είδος αντικειμένου μέσα στις θυρίδες του 
περιβλήματος αυτού του προϊόντος, γιατί μπορεί να ακουμπήσουν 
σε σημεία με επικίνδυνη τάση ή βραχυκυκλωμένα εξαρτήματα, με 
ενδεχόμενο αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 
Μη χύνετε ποτέ κανένα είδος υγρού επάνω ή μέσα στο προϊόν.

• Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα 
και να αποτρέψετε ενδεχόμενη διαρροή της μπαταρίας, μην 
τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.

• Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ αυτό το προϊόν όταν επιδίδεστε σε 
αθλητικές δραστηριότητες, ασκήσεις ή σε περιβάλλον με δονήσεις 
που ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή ζημιά ή ακόμα να 
δημιουργήσουν κίνδυνο έκρηξης από την επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία.

Προστασία της ακοής
Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

• Αυξάνετε την ένταση του ήχου σταδιακά, µέχρι να αρχίσετε να 
ακούτε καθαρά και άνετα.

• Μην αυξάνετε το επίπεδο της έντασης αφότου συνηθίσουν τα αυτιά 
σας.

• Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση για παρατεταμένα χρονικά 
διαστήματα.



Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις - 91
• Μην αυξάνετε την ένταση για να ακούγεται πιο δυνατά σε 
θορυβώδες περιβάλλον.

• Μειώνετε την ένταση αν δεν ακούτε τι λένε οι άνθρωποι που είναι 
κοντά σας.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
μικροεξαρτήµατα. Φυλάξτε τα μακριά από τα μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Να θυµάστε ότι πρέπει να τηρείτε τυχόν ειδικούς κανονισµούς που 
ισχύουν σε οποιονδήποτε χώρο, και απενεργοποιείτε πάντοτε τη 
συσκευή σας όταν απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να 
προκαλέσει παρεµβολές ή να δημιουργήσει κίνδυνο. Χρησιµοποιείτε 
τη συσκευή µόνο στις κανονικές θέσεις λειτουργίας της. Για την 
επιτυχή µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων, η συσκευή αυτή 
απαιτεί σύνδεση καλής ποιότητας µε το δίκτυο. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων ενδέχεται 
να καθυστερεί έως ότου καταστεί διαθέσιµη μια τέτοια σύνδεση. 
Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ανωτέρω οδηγίες περί απόστασης 
διαχωρισµού έως ότου ολοκληρωθεί η µετάδοση. Τα εξαρτήµατα της 
συσκευής είναι µαγνητικά. Τα µεταλλικά αντικείµενα ενδέχεται να 
έλκονται από τη συσκευή, και τα άτοµα που χρησιµοποιούν ακουστικό 
βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί µε το 
ακουστικό βαρηκοΐας. Μην αφήνετε πιστωτικές κάρτες ή άλλα 
µαγνητικά µέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, γιατί οι 
πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να 
διαγραφούν.

Σημαντικό
Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε όλες τις ασύρµατες συσκευές 
ή τις συσκευές ραδιοµετάδοσης όταν χρησιμοποιείτε το smartphone 
σας υπό τις εξής συνθήκες. Οι συσκευές αυτές ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: ασύρματο LAN (WLAN), Bluetooth και/ή 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
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Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισµού ραδιοµετάδοσης, 
συμπεριλαµβανοµένων των ασύρµατων τηλεφώνων, ενδέχεται να 
δηµιουργεί παρεµβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευµένων 
ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της 
ιατρικής συσκευής για να βεβαιωθείτε εάν είναι επαρκώς 
θωρακισµένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή εάν έχετε 
τυχόν απορίες. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας εντός 
εγκαταστάσεων υγειονοµικής περίθαλψης όταν υπάρχουν 
αναρτηµένοι κανονισµοί σε αυτούς τους χώρους που σας ζητούν να 
συµµορφωθείτε. Τα νοσοκοµεία ή άλλες εγκαταστάσεις υγειονοµικής 
περίθαλψης ενδέχεται να χρησιµοποιούν εξοπλισµό που μπορεί να 
είναι ευαίσθητος σε εξωτερικές εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες. Οι κατασκευαστές βηµατοδοτών συνιστούν τη 
διατήρηση ελάχιστης απόστασης διαχωρισµού 15,3 εκατοστών  
(6 ιντσών) µεταξύ ασύρµατων συσκευών και ενός βηµατοδότη προς 
αποφυγή ενδεχόµενης παρεµβολής στη λειτουργία του βηµατοδότη. 
Οι συστάσεις αυτές συµφωνούν µε την ανεξάρτητη έρευνα και τις 
συστάσεις του ανεξάρτητου οργανισμού για την Έρευνα στις 
Ασύρματες Τεχνολογίες (Wireless Technology Research, WTR). Τα 
άτοµα που χρησιµοποιούν βηµατοδότες θα πρέπει να τηρούν τα εξής:

• ∆ιατηρείτε πάντοτε τη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη από  
15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηµατοδότη.

• Μην µεταφέρετε τη συσκευή κοντά στο βηµατοδότη όταν η συσκευή 
είναι ενεργοποιηµένη. Αν υποπτευθείτε ότι υπάρχει παρεµβολή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και αλλάξτε τη θέση της.

Ακουστικά βαρηκοΐας. Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές 
ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά 
βαρηκοΐας. Αν παρουσιαστούν παρεµβολές, συµβουλευτείτε το φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου σας.



Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις - 93
Οχήματα

Τα σήµατα RF ενδέχεται να επηρεάσουν ακατάλληλα ή ανεπαρκώς 
θωρακισµένα ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοκινήτων, όπως 
ηλεκτρονικά συστήµατα ψεκασμού καυσίµου, ηλεκτρονικά 
αντιολισθητικά συστήµατα πέδησης (αντιμπλοκαρίσματος τροχών), 
ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ταχύτητας και συστήµατα 
αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον 
κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του οχήµατός 
σας ή άλλου εξοπλισµού που έχει προστεθεί. Η συντήρηση ή η 
εγκατάσταση της συσκευής σε όχηµα θα πρέπει να ανατίθεται µόνο 
σε εξειδικευμένο τεχνικό. Η εσφαλµένη εγκατάσταση ή συντήρηση 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε 
εγγύηση ισχύει για τη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά αν ο ασύρµατος 
εξοπλισµός του οχήµατός σας είναι εγκατεστηµένος σωστά και 
λειτουργεί κανονικά. Μην αποθηκεύετε και μην µεταφέρετε εύφλεκτα 
υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα 
εξαρτήµατα ή τις βελτιώσεις της. Στην περίπτωση οχημάτων µε 
αερόσακο, να θυµάστε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν µε µεγάλη 
δύναµη. Μην τοποθετείτε αντικείµενα, συμπεριλαµβανοµένου 
σταθερού ή φορητού ασύρµατου εξοπλισµού στο χώρο πάνω από 
τον αερόσακο ή στο χώρο ανοίγματος του αερόσακου. Αν ο 
ασύρματος εξοπλισμός δεν εγκατασταθεί σωστά στο όχημα και 
ανοίξει ο αερόσακος, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός. 
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας κατά την πτήση με 
αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας πριν από την 
επιβίβαση στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρµατων τηλεσυσκευών σε 
αεροσκάφος ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του 
αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή του ασύρµατου τηλεφωνικού 
δικτύου και μπορεί να είναι παράνοµη.

∆υνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιονδήποτε χώρο µε 
δυνητικά εκρηκτική ατµόσφαιρα και συµµορφωθείτε µε όλα τα σήµατα 
και οδηγίες. Οι δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες περιλαμβάνουν 
χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες συνιστάται να σβήνετε τον 
κινητήρα του οχήματός σας. Τυχόν σπινθήρες σε τέτοιους χώρους 
ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, με ενδεχόμενο 
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αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής βλάβης ή ακόμη και θανάτου. 
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού, για 
παράδειγμα κοντά στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίµων. 
Τηρείτε τους περιορισµούς όσον αφορά στη χρήση ραδιοεξοπλισµού 
σε αποθήκες καυσίµων και χώρους φύλαξης και διανοµής, 
εργοστάσια χηµικών ουσιών ή σε µέρη όπου εκτελούνται 
δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές µε δυνητικά εκρηκτικές 
ατµόσφαιρες φέρουν συχνά ευδιάκριτη σήμανση, αλλά όχι πάντα. 
Περιλαμβάνουν χώρους κάτω από καταστρώματα πλοίων, 
εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών ουσιών, οχήματα 
που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως προπάνιο 
ή βουτάνιο) και χώρους όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή 
σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνες μετάλλων. 

Τηρείτε τυχόν περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν 
είναι σε εξέλιξη κάποια ανατίναξη.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λειτουργίες, ίσως χρειαστεί να 
απενεργοποιήσετε πρώτα αυτές τις λειτουργίες για να μπορέσετε να 
πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό ή το φορέα 
εκμετάλλευσης δικτύου σας.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, δώστε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Ίσως η ασύρματη συσκευή σας να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας 
στη σκηνή ενός ατυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας 
επιτραπεί.

Σημαντικό
Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, 
λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα δίκτυα, 
επίγεια δίκτυα και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. 
Εξαιτίας αυτού, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν οι συνδέσεις σε 
κάθε περίπτωση. ∆εν θα πρέπει να στηρίζεστε αποκλειστικά και μόνο 
σε οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή για σοβαρές περιπτώσεις 
επικοινωνίας, όπως έκτακτα ιατρικά περιστατικά.
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Φροντίδα του smartphone σας
1.ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ χαράξετε την οθόνη του smartphone σας. 
∆ιατηρείτε την οθόνη καθαρή. Όταν χειρίζεστε το smartphone σας, 
χρησιμοποιείτε το δάχτυλο ή το νύχι του δαχτύλου σας. Μην 
χρησιμοποιήσετε ποτέ στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο 
πάνω στην επιφάνεια της οθόνης.

2.ΜΗΝ εκθέτετε το smartphone σας σε βροχή ή υγρασία. Μην 
επιτρέψετε να εισέλθει νερό στα εσωτερικά του κυκλώματα από τα 
κουμπιά της πρόσοψης ή από τις θύρες επέκτασης. Σε γενικές 
γραμμές, πρέπει να χειρίζεστε το smartphone σας όπως 
οποιοδήποτε άλλο κινητό τηλέφωνο ή άλλη μικρή ηλεκτρονική 
συσκευή.

3.ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ σας πέσει και να μην χτυπηθεί δυνατά. Μην 
βάζετε το smartphone στην πίσω τσέπη σας.

4.ΜΗΝ εκθέτετε το smartphone σας σε ακραίες θερμοκρασίες. Για 
παράδειγμα, μην αφήνετε το smartphone σας στο ταμπλό ενός 
αυτοκινήτου όταν κάνει πολύ ζέστη ή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω 
του μηδενός. Επίσης, κρατήστε το μακριά από θερμαντικά σώματα 
και άλλες πηγές θερμότητας.

5.ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε και μην αφήσετε το smartphone σας σε 
χώρο με σκόνη, υγρό χώρο ή χώρο με υγρασία.

6.ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ χρησιμοποιήσετε απαλό, υγρό πανί για να 
καθαρίσετε το smartphone σας. Αν λερωθεί η επιφάνεια της οθόνης, 
καθαρίστε την με απαλό πανί εμποτισμένο με αραιωμένο 
καθαριστικό τζαμιών.

7.ΜΗΝ πιέζετε δυνατά την οθόνη γιατί μπορεί να σπάσει.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Επιδόσεις

• Οκταπύρηνος επεξεργαστής 1,5 GHz 

• Μνήμη συστήματος:

• 1 GB ή 2 GB μνήμη RAM (ανάλογα με το μοντέλο)

• 8 GB ή 16 GB μνήμη ROM (ανάλογα με το μοντέλο)

• Λειτουργικό σύστημα Android

Οθόνη

• Χωρητική οθόνη αφής 5" TFT LCD

• Ανάλυση 1280 x 720

Πολυμέσα

Υποστηριζόμενες μορφές:

Υποδοχή USB

• Υποδοχή micro USB

• USB client

• Είσοδος τροφοδοσίας DC (5,2 V, 1,35 A)

Σημείωση
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή 
και τη σύνθεση.

Τύπος Μορφές

Εικόνα JPEG, GIF, PNG, BMP

Αναπαραγωγή ήχου MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, 
MIDI, WAVE

Ήχος κλήσης MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, 
MIDI, WAVE

Εγγραφή βίντεο H.263, H.264, MPEG4

Αναπαραγωγή βίντεο H.263, H.264, MPEG4, VP8
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Συνδεσιμότητα

• Bluetooth 4.0

• IEEE 802.11b/g/n

• LTE Band 1, 3, 7, 20 (Ευρώπη και Ασία), 2, 4, 7, 17 (Αμερική)

• * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

• * WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

• HSPA+ / GPRS / EDGE

• GPS

* Οι συχνότητες εξαρτώνται από το μοντέλο.

Κάμερα

• Πίσω κάμερα 13 MP

• Αυτόματη εστίαση

• Φλας LED

• Εμπρός κάμερα 5 MP

• Σταθερή εστίαση

Επέκταση

• Θύρα κάρτας μνήμης microSD (μέχρι 32 GB)

Μπαταρία

• Μπαταρία ιόντων λιθίου 2300 mAh (δεν δύναται να αντικατασταθεί 
από το χρήστη)

Σημείωση
Ο χρόνος που διαρκεί η μπαταρία εξαρτάται από την κατανάλωση ρεύματος 
που στηρίζεται στη χρήση των πόρων του συστήματος. Για παράδειγμα, η 
συνεχής χρήση του οπισθοφωτισμού ή η χρήση ενεργοβόρων εφαρμογών 
μειώνει το χρόνο που διαρκεί η μπαταρία μεταξύ δύο φορτίσεων.
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∆ιαστάσεις

Ύψος 143 mm

Πλάτος 69 mm

Πάχος 7,8 mm

Βάρος 116 g (με την μπαταρία)
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Ά∆ΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΎ ΧΡΉΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
("Α∆ΕΙΑ") ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ACER INC. 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ("ACER") ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΠΟΥ ΕΙΤΕ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ACER ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥΣ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΤΗΣ ACER) ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΜΑΡΚΑ "ACER" ("ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"). ∆ΕΝ 
ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΘΕΜΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ 
ΑΠΟ∆ΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ. ΑΝ ∆ΕΝ ΑΠΟ∆ΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ.

ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΕΓΚΥΡΗ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΑΣ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Το Λογισμικό προστατεύεται από νόμους και συμβάσεις των ΗΠΑ και του διεθνούς δικαίου περί 
πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συνθήκες για την πνευματική ιδιοκτησία. Η 
άδεια του λογισμικού χορηγείται, αλλά το λογισμικό δεν πωλείται.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Acer σας χορηγεί τα ακόλουθα μη αποκλειστικά και μη μεταβιβάσιμα δικαιώματα αναφορικά με 
το Λογισμικό. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης σας επιτρέπεται:

1. να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μόνο σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. 
Απαιτείται ξεχωριστή άδεια για κάθε τηλέφωνο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό,

2. να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας ή 
αρχειοθέτησης,

3. να δημιουργήσετε ένα έντυπο αντίγραφο οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εγγράφου 
περιλαμβάνεται στο Λογισμικό, υπό τον όρο ότι έχετε λάβει το έγγραφο ηλεκτρονικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

1. Η χρήση ή η αντιγραφή του Λογισμικού, πέραν του τρόπου από τον οποίο αναφέρεται στην 
παρούσα σύμβαση,

2. Η ενοικίαση ή η εκμίσθωση του Λογισμικού σε τρίτα πρόσωπα.

3. η τροποποίηση, η προσαρμογή ή η μετάφραση ολόκληρου ή μέρους του Λογισμικού,

4. η αντίστροφη ανάλυση, η απομεταγλώττιση, αποσυμβολομετάφραση του Λογισμικού ή η 
δημιουργία παράγωγων εργασιών με βάση το Λογισμικό,

5. η συγχώνευση του Λογισμικού με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή η τροποποίηση του 
Λογισμικού εκτός για την προσωπική σας χρήση και
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6. η παραχώρηση της άδειας χρήσης ή η διάθεση του Λογισμικού σε τρίτα πρόσωπα με 
οποιονδήποτε τρόπο, κατ’ εξαίρεση κατόπιν προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης στην Acer, 
επιτρέπεται η συνολική μεταβίβαση του Λογισμικού σε τρίτα πρόσωπα εφόσον δεν διατηρείτε 
αντίγραφα του Λογισμικού, και τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα αποδέχονται τους όρους της 
παρούσας σύμβασης,

7. η μεταβίβαση σε τρίτα πρόσωπα των δικαιωμάτων σας που πηγάζουν από την παρούσα 
σύμβαση,

8. η εξαγωγή του Λογισμικού κατά παράβαση των νόμων και κανόνων που ισχύουν για τις 
εξαγωγές ή (i) η πώληση, η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η μεταβίβαση, η παρέκκλιση, η 
γνωστοποίηση τεχνικών στοιχείων ή η διάθεση οποιουδήποτε Λογισμικού σε άτομα, νομικά 
πρόσωπα ή προορισμούς για τα οποία υπάρχει απαγόρευση, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά της Κούβας, του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, του Σουδάν και της Συρίας ή (ii) η 
χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού για οποιαδήποτε χρήση, η οποία θεωρείται απαγορευμένη 
από τους νόμους και τους κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Acer δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη για το Λογισμικό.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ACER (ACER LIVE UPDATE)

Το λογισμικό περιέχει στοιχεία που επιτρέπουν τη χρήση της υπηρεσίας Αυτόματης ενημέρωσης 
της Acer (Acer Live Update), η οποία επιτρέπει την αυτόματη λήψη και εγκατάσταση στο 
τηλέφωνό σας ενημερώσεων για τέτοιου είδους λογισμικό. Με την εγκατάσταση του λογισμικού, 
συμφωνείτε και επιτρέπετε δια της παρούσης στην Acer (ή τους χορηγούς αδειών χρήσης της) να 
ελέγχει αυτόματα την έκδοση τέτοιου λογισμικού που χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας να 
παρέχει αναβαθμίσεις για τέτοιου είδους λογισμικό, το οποίο μπορεί να ληφθεί αυτομάτως στο 
τηλέφωνό σας.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού 
και όλων των αντιγράφων του διατηρούνται από την Acer ή από τους χορηγούς αδειών χρήσης ή 
τους προμηθευτές της Acer (ανάλογα με την περίπτωση). ∆εν έχετε ούτε μπορείτε να αποκτήσετε 
οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας για το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
τροποποιήσεων ή αντιγράφων που έχετε κάνει ή έχουν κάνει για εσάς) ή οποιοδήποτε σχετικό 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο τίτλος και τα σχετικά δικαιώματα του περιεχομένου στο 
οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω του Λογισμικού αποτελεί ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του 
περιεχομένου και ενδέχεται να προστατεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρούσα άδεια 
χρήσης δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα πάνω σε τέτοια περιεχόμενα. ∆ια της παρούσης 
συμφωνείτε

1. να μην αφαιρέσετε οποιαδήποτε γνωστοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη 
γνωστοποίηση αποκλειστικής κυριότητας από το Λογισμικό,

2. να αναπαραγάγετε όλες αυτές τις γνωστοποιήσεις σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο 
αντίγραφο πραγματοποιείτε και

3. να καταβάλετε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τυχόν μη 
εξουσιοδοτημένης αντιγραφής του Λογισμικού.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Η παρούσα σύμβαση δεν σας χορηγεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε εμπορικό σήμα 
ή σήματα υπηρεσιών της Acer ή των χορηγών αδειών χρήσης ή των προμηθευτών της Acer.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ACER, ΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
"ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΩΝ∆ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΟΛΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ 
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΥ, Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Α∆ΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ACER, ΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ACER, ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ACER ∆ΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ 
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΥΛΟΓΗ Ή 
ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΚΕΡ∆ΩΝ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΜΕ 
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή 
ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ή ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ACER Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Ή ΤΩΝ 
ΧΟΡΗΓΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ACER, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Α∆ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΑΡΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ Η ΓΕΝΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), Η 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ACER, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΙ 
Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ) ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Α∆ΥΝΑΤΕΙ 
ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ, ΩΣΤΟΣΟ, ΟΤΙ 
ΕΦΟΣΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος, η Acer μπορεί να ακυρώσει αμέσως την παρούσα 
σύμβαση χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με οποιονδήποτε από τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει:

1. να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού,

2. να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στην Acer το πρωτότυπο και όλα τα αντίγραφα του 
Λογισμικού και να

3. να διαγράψετε το Λογισμικό από όλα τα τηλέφωνα στο οποίο ήταν εγκατεστημένο.

Όλες οι αποποιήσεις ευθυνών των εγγυήσεων και ο περιορισμός ευθύνης που καθορίστηκε στην 
παρούσα σύμβαση συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσης.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα σύμβαση αντιπροσωπεύει την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Acer 
σχετικά με την παρούσα άδεια χρήσης για το Λογισμικό και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 
συμφωνίες, ανακοινώσεις, προτάσεις και αντιπροσωπεύσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 
και υπερισχύει οποιουδήποτε αντικρουόμενου ή πρόσθετου όρου οποιασδήποτε προσφοράς, 
παραγγελίας, επιβεβαίωσης ή παρόμοιας επικοινωνίας. Η παρούσα σύμβαση επιτρέπεται να 
τροποποιηθεί μόνο με γραπτό έγγραφο υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Αν 
οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης θεωρηθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας 
αντίθετη προς το νόμο, η συγκεκριμένη διάταξη θα εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που 
επιτρέπεται και οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας σύμβασης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το λογισμικό που παρέχεται δυνάμει της παρούσας από χορηγούς αδειών χρήσης ή προμηθευτές 
της Acer ("Λογισμικό τρίτων") σας διατίθεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. ∆εν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό τρίτων με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να 
απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να θέσει σε κίνδυνο τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
χορηγούς αδειών χρήσης ή προμηθευτές της Acer δυνάμει της παρούσας ("Υπηρεσίες τρίτων"). 
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό τρίτων με τρόπο που θα μπορούσε να 
δημιουργήσει πρόβλημα στη χρήση και την αξιοποίηση Υπηρεσιών τρίτων από οποιονδήποτε 
τρίτο ή των υπηρεσιών και των προϊόντων τρίτων χορηγών αδειών χρήσης των χορηγών αδειών 
χρήσης ή των προμηθευτών της Acer. Η χρήση Λογισμικού τρίτων και Υπηρεσιών τρίτων από 
εσάς υπόκειται, επίσης, σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και συμβάσεις στα οποία μπορείτε 
να αποκτήσετε πρόσβαση από το γενικό ιστότοπό μας.

Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε κάποια στοιχεία προς την Acer. 
Ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου στον ιστότοπο www.acer.com ή στον 
τοπικό ιστότοπο της Acer.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ

DTS-HD Premium Sound™

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στον ιστότοπο http://patents.dts.com. 
Κατασκευάστηκε με την άδεια της DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, DTS-HD, το Σύμβολο, 
& και η ονομασία DTS και το Σύμβολο μαζί είναι κατατεθέντα σήματα και η ονομασία DTS-HD 
Premium Sound είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου 
δικαιώµατος.
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