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Το νέο σας τηλέφωνο διαθέτει μια μεγάλη, φωτεινή οθόνη
υψηλής ευκρίνειας από τη μία άκρη της συσκευής έως
την άλλη. Χάρη στην καμπυλωτή του σχεδίαση,
εφαρμόζει τέλεια στο χέρι σας.
Σημείωση: Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα.

Υποδοχή
ακουστικών
Μικρόφωνο

Υποδοχή
κάρτας
nano SIM
11:35

Κουμπί
λειτουργίας

11:35
ΤΕΤ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Google

Ηχείο

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Micro USB/
Φορτιστής

Μπροστινή
κάμερα

Πλήκτρα
έντασης ήχου

Play Store

Πίσω
Αρχική οθόνη
Πρόσφατες
εφαρμογές
Μικρόφωνο

• Έναρξη: Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη χρήση του
τηλεφώνου σας; Ανατρέξτε στην ενότητα “Έναρξη”.
• Δημοφιλέστερα θέματα: Θέλετε να πάρετε μια ιδέα
στα γρήγορα για το τι μπορεί να κάνει το τηλέφωνό σας;
Ανατρέξτε στην ενότητα “Δημοφιλέστερα θέματα”.
• Βοήθεια: Βρείτε απαντήσεις για όλες σας τις απορίες
σχετικά με το νέο σας τηλέφωνο απευθείας στο
τηλέφωνό σας. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Βοήθεια. Θέλετε ακόμα περισσότερα; Ανατρέξτε
στην ενότητα “Λήψη βοήθειας και άλλα”.
Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες ίσως να
μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
εθνικές ή διεθνείς οδηγίες έκθεσης
σε ραδιοσυχνότητες (οδηγίες SAR) όταν το
κρατάτε κανονικά στο αυτί σας ή όταν το μεταφέρετε ή το
χρησιμοποιείτε στο σώμα σας σε απόσταση τουλάχιστον
1,5 εκατοστού από το σώμα. Οι οδηγίες SAR
περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που
διασφαλίζει την προστασία όλων των ατόμων,
ανεξάρτητα από την ηλικία τους και την κατάσταση της
υγείας τους.
Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας,
διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τις
κανονιστικές διατάξεις και τα νομικά ζητήματα, οι
οποίες παρέχονται με το προϊόν σας.
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∆είτε τι μπορεί να κάνει το τηλέφωνό σας.
• Εξατομίκευση της αρχικής σας οθόνης, ανατρέξτε στην
ενότητα “Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας
οθόνη”.
• Γρήγορη αλλαγή μιας ρύθμισης: ανατρέξτε στην
ενότητα “Γρήγορες ρυθμίσεις”.
• Σύνδεση στο Internet: ανατρέξτε στην ενότητα
“Περιήγηση”.
• Εξερεύνηση: ανατρέξτε στην ενότητα “Google
Play™”.
• Εύρεση εφαρμογών: ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη
εφαρμογών”.
• Κοινωνική δικτύωση: ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση
κοινωνικών δικτύων”.
• Ασφάλεια: ανατρέξτε στην ενότητα “Προστασία”.
• Εύρεση οδηγιών: ανατρέξτε στην ενότητα
“Εντοπισμός και πλοήγηση”.
• Λήψη φωτογραφίας: ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη
φωτογραφιών”.
• Σύνδεση σε Wi-Fi: ανατρέξτε στην ενότητα “Δίκτυα
Wi-Fi”.
• Παρακολούθηση ταινίας: ανατρέξτε στην ενότητα
“Ταινίες & TV Google Play”.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Προστασία του τηλεφώνου σας: ανατρέξτε στην
ενότητα “Κλείδωμα οθόνης”.

• ∆ιαδραστικά αναλυτικά προγράμματα εκμάθησης:
ανατρέξτε στην ενότητα “Βοήθεια και άλλα”.
• Λήψη της βοήθειας που χρειάζεστε: ανατρέξτε στην
ενότητα “Λήψη βοήθειας και άλλα”.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Διαδραστική εκμάθηση: Για να μάθετε γρήγορα τις
λειτουργίες του τηλεφώνου, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Βοήθεια για να βρείτε
διαδραστικά προγράμματα εκμάθησης.
• Βοήθεια για το Google™: Σχεδόν σε κάθε εφαρμογή
Google, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο μενού
> Βοήθεια. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα
Κέντρα βοήθειας της Google online στη διεύθυνση
www.google.com/support.
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Τοποθέτηση SIM
Τοποθετήστε τη nano SIM και ενεργοποιήστε το
τηλέφωνο.
(Η nano SIM μπορεί να είναι ήδη τοποθετημένη στο
τηλέφωνό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, απλώς φορτίστε
το τηλέφωνο και ενεργοποιήστε το.)
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει το κατάλληλο
μέγεθος και μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς.

1

Τοποθετήστε την κάρτα nano SIM (αν δεν είναι ήδη μέσα).

Σπρώξτε ξανά
την υποδοχή
στο τηλέφωνο.

2

Αν χρειάζεται, φορτίστε
Α
τη συσκευή.
3 ΩΡ.
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• Πλήκτρο λειτουργίας: Για να μεταβεί η οθόνη στην
κατάσταση αδράνειας ή αφύπνισης, πατήστε το
πλήκτρο λειτουργίας. Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε το
παρατεταμένα.
• Μπαταρία: Καταναλώστε πλήρως την μπαταρία σας,
ανατρέξτε στην ενότητα “Διάρκεια ζωής μπαταρίας”.

SIM

Χρησιμοποιήστε το Τοποθετήστε τη
εργαλείο για να
nano SIM στην
τραβήξετε την
υποδοχή.
υποδοχή SIM.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Υποδοχή SIM και εργαλείο: Η υποδοχή SIM
βρίσκεται στο επάνω μέρος του τηλεφώνου σας.
Σπρώξτε το εργαλείο που μοιάζει με κλειδί, το οποίο
περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας,
στη μικρή οπή της υποδοχής SIM για να την ανοίξετε.
Τοποθετήστε τη nano SIM στην υποδοχή. (Φροντίστε η
λοξή γωνία της κάρτας SIM να ταιριάζει με τη λοξή
γωνία της υποδοχής SIM.) Ευθυγραμμίστε την
υποδοχή και τοποθετήστε την προσεκτικά στο
τηλέφωνο.

Ενεργοποιήστε το
τηλέφωνο.
Πατήστε
παρατεταμένα
το πλήκτρο
λειτουργίας
μέχρι να ανάψει
η οθόνη.

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας. Κάτι τέτοιο
μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει
έγκαυμα ή τραυματισμό. Αν το τηλέφωνό σας σταματήσει
να ανταποκρίνεται, δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να
σβήσει η οθόνη και να επανεκκινηθεί το τηλέφωνο.
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Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Το τηλέφωνό σας είναι σαν μικρός υπολογιστής που σας
παρέχει πολλές πληροφορίες και εφαρμογές, σε
εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα. Ανάλογα με τη χρήση, η
κατανάλωση ενέργειας μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη.
Για να δείτε πού καταναλώνεται η μπαταρία σας, αγγίξτε
το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Μπαταρία.

Συμβουλές και τεχνάσματα
Για να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερη μπαταρία
μεταξύ των φορτίσεων, μπορείτε να ελαττώσετε τα εξής:
• Τη χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και Bluetooth®:
Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, αγγίξτε το διακόπτη δίπλα στο Wi-Fi ή το
Bluetooth για να τα απενεργοποιήσετε (
), όταν
δεν τα χρειάζεστε.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

• Τη χρήση της λειτουργίας GPS: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Τοποθεσία
> Λειτουργία > Εξοικονόμηση μπαταρίας, για να
απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό GPS.
• Τη φωτεινότητα της οθόνης: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προβολή
> Φωτεινότητα > (σύρετε το ρυθμιστικό φωτεινότητας
προς τα αριστερά), αν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε
τον αυτόματο αισθητήρα φωτός.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης της οθόνης:
Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Προβολή > Αδράνεια > (ρύθμιση μικρότερης
διάρκειας).

• Τα γραφικά στοιχεία που μεταδίδουν απευθείας
πληροφορίες στην αρχική οθόνη, όπως είναι οι
ειδήσεις και ο καιρός.
• Τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που έχετε
καταχωρίσει και δεν τους χρησιμοποιείτε: Αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις. Μεταβείτε
στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και αγγίξτε το λογαριασμό
που θέλετε να καταργήσετε. Αγγίξτε ξανά το
λογαριασμό και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Κατάργηση λογαριασμού.
• Την εγγραφή ή παρακολούθηση βίντεο, την ακρόαση
μουσικής ή τη λήψη φωτογραφιών.
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Σύνδεση

Συμβουλές και τεχνάσματα

Αν χρησιμοποιείτε το Gmail™, θα έχετε ήδη λογαριασμό
Google™. Αν όχι, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα
λογαριασμό τώρα. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Google
που έχετε για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google, να
δείτε τις επαφές σας, τις συναντήσεις σας, τις
φωτογραφίες σας και άλλα πολλά.
Απλώς επιλέξτε γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε.

Έχετε Google;

Αν χρησιμοποιείτε το Gmail ή άλλες
εφαρμογές Google, απαντήστε Ναι.

Συνδεθείτε για να δείτε
μηνύματα, επαφές,
συναντήσεις, φωτογραφίες
και πολλά άλλα.
Ναι
Όχι

Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Λογαριασμοί: Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή
να διαγράψετε λογαριασμούς, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις. Μεταβείτε στην ενότητα
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και αγγίξτε
Προσθήκη λογαριασμού.
Εναλλακτικά, αγγίξτε ένα λογαριασμό > Μενού >
Κατάργηση λογαριασμού, για να διαγράψετε το
λογαριασμό από το τηλέφωνό σας, εφόσον επιτρέπεται.
Για τη ρύθμιση λογαριασμών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ανατρέξτε στην ενότητα “Εmail”.
Για βοήθεια σχετικά με το λογαριασμό Google,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.google.com/accounts.

Έχετε λογαριασμό Google;

Μενού

• Δίκτυο Wi-Fi: Για πιο γρήγορη πρόσβαση στο Internet
ή για διατήρηση της χρήσης δεδομένων, σύρετε τη
γραμμή κατάστασης προς τα κάτω, αγγίξτε
και
πατήστε παρατεταμένα Wi-Fi. Μπορείτε να δείτε
περισσότερα στην ενότητα “Δίκτυα Wi-Fi”.

Ή πατήστε εδώ για να
δημιουργήσετε ένα νέο
λογαριασμό Google.

• Επαφές: Για να μεταφέρετε τις επαφές σας από το
παλιό σας τηλέφωνο, έχετε δύο επιλογές. Αν το παλιό
σας τηλέφωνο ήταν επίσης Android™ και
χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία δημιουργίας
αντιγράφου ασφαλείας και επαναφοράς του Android, οι
επαφές σας θα εμφανιστούν αυτόματα στο νέο σας
τηλέφωνο. ∆ιαφορετικά, χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Μετεγκατ/ση Motorola στην ενότητα
“Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο”.
Ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.motorola.com/transfercontacts.
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Σημείωση: Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει εφαρμογές
και υπηρεσίες που ενδεχομένως χρησιμοποιούν μεγάλο
όγκο δεδομένων. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το
πρόγραμμα δεδομένων που έχετε ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
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Μετάβαση από το παλιό στο νέο τηλέφωνο
Με την εφαρμογή Μετεγκατ/ση Motorola μπορείτε να
αντιγράψετε εύκολα το περιεχόμενο από το παλιό σας
τηλέφωνο στο νέο.
• Από Android™: Στο παλιό σας τηλέφωνο, κάντε λήψη
της εφαρμογής Μετεγκατ/ση Motorola στο Google
Play™ για να ξεκινήσετε. Στο νέο σας τηλέφωνο,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Μετεγκατ/ση
Motorola > Android για να ξεκινήσετε.
• Από iPhone: Στο νέο σας τηλέφωνο, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Μετεγκατ/ση Motorola
> iPhone για να ξεκινήσετε.

Μετεγκατ/ση
Motorola
Κάντε μεταφορά περιεχομένου από
το παλιό στο νέο σας τηλέφωνο.
Αντιγράψτε το υλικό σας από το
παλιό τηλέφωνο στο νέο σε λίγα
λεπτά.
Από ποιο τηλέφωνο μεταφέρετε
το περιεχόμενό σας;

Συμβουλή: Αν δεν
αντιγράψετε το
περιεχόμενό σας
αμέσως μετά τη
ρύθμιση του
τηλεφώνου,
μπορείτε να το
κάνετε αργότερα.

Android

Μήπως θέλετε να γίνει μεταφορά από αυτό
το τηλέφωνο;

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Επόμενο

Επιλέξτε το παλιό
σας τηλέφωνο.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης, μπορείτε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.
• Όταν συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google, οι
εφαρμογές σας αντιγράφονται, εάν έχουν δημιουργηθεί
αντίγραφα ασφαλείας τους στο cloud.
• Σε τηλέφωνα που υποστηρίζουν αντιγραφή μουσικής,
κάποια αρχεία μουσικής δεν μπορούν να αντιγραφούν.
(Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να κάνετε
ηλεκτρονική αναζήτηση για πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου ή τα
αρχεία με προστασία DRM.)
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Google Play™

Συμβουλές και τεχνάσματα

Το Google Play είναι ένας χώρος ψηφιακού περιεχομένου
που παρέχεται από την Google, όπου μπορείτε να βρείτε
και να απολαύσετε τις ταινίες, τα βιβλία και τα περιοδικά
που σας αρέσουν, καθώς επίσης εφαρμογές και
παιχνίδια Android.

• Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα της
Google: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.google.com/about/products.
• Συνδεθείτε ή ανοίξτε ένα λογαριασμό Google:
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.google.com/accounts.
• Βοήθεια Google: Ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.google.com/support.
• Πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών Android:
Play Store.
Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
• Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία σας στο
cloud: Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα “Το cloud σας”.

Εφαρμογές

Παιχνίδια Play

Βιβλία Play
Play Store

Ταινίες & TV
Google Play

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Σημείωση: Το περιεχόμενο μπορεί να μην είναι
διαθέσιμο σε όλες τις χώρες.

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
γρήγορη πρόσβαση

Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και
εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Ανακαλύψτε το Moto X
Motorola Connect
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και
εφαρμογές
Η αρχική οθόνη είναι η οθόνη που βλέπετε όταν
ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Από εκεί, μπορείτε να
εξερευνήσετε τις εφαρμογές και πολλά άλλα.
• Αναζήτηση: Πληκτρολογήστε κείμενο στο πλαίσιο
αναζήτησης Google στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης
ή αγγίξτε
για φωνητική αναζήτηση. ∆ιαφορετικά, πείτε
την προσαρμοσμένη φράση σας για να κάνετε μια
ερώτηση στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην ενότητα “Φωνή Moto”.
• Άνοιγμα λίστας εφαρμογών: Για να δείτε τις
εφαρμογές σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών .
11:35

Σύρετε γρήγορα προς τα
κάτω, για να δείτε τις
ειδοποιήσεις και τις ρυθμίσεις.
Πληκτρολογήστε για να
κάνετε αναζήτηση ή
αγγίξτε
για να κάνετε
φωνητική αναζήτηση.

11:35
ΤΕΤ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πατήστε παρατεταμένα ένα
κενό σημείο για να
προσθέσετε γραφικά στοιχεία
ή για να αλλάξετε ταπετσαρία.

Google

Play Store

Συντόμευση
Γρήγορη πρόσβαση σε μια
εφαρμογή.
Αγαπημένα

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
για να δείτε όλες τις εφαρμογές.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Γραφικά στοιχεία: Για να προσθέσετε γραφικά
στοιχεία, π.χ. ένα ρολόι, ένα διαδραστικό ημερολόγιο
και πολλά άλλα στην αρχική οθόνη, πατήστε
παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και
έπειτα αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA.
• Σελίδες: Για να προσθέσετε μια σελίδα, σύρετε ένα
εικονίδιο προς τη δεξιά πλευρά της οθόνης έως ότου
εμφανιστεί μια λευκή γραμμή. Μπορείτε να
προσθέσετε πολλές σελίδες. Για να εμφανίσετε άλλες
σελίδες συντομεύσεων και γραφικών στοιχείων, σύρετε
την αρχική οθόνη προς τα αριστερά.
• Αναζήτηση: Για να ανοίξετε το Google Now™, σύρετε
την αρχική οθόνη προς τα δεξιά.
• Ρυθμίσεις: Για να ανοίξετε γρήγορα τις ρυθμίσεις,
σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και
αγγίξτε
>
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
• Κατάργηση εγκατάστασης: Για να καταργήσετε την
εγκατάσταση εφαρμογών, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή
και σύρετέ την στην επιλογή Κατάργηση
εγκατάστασης. (∆εν είναι δυνατή η κατάργηση της
εγκατάστασης ορισμένων εφαρμογών).
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Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και
εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Ανακαλύψτε το Moto X
Motorola Connect
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας
οθόνη
Για γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας,
προσαρμόστε την αρχική οθόνη με τον τρόπο που εσείς
θέλετε.
• Αλλαγή ταπετσαρίας: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα κενό
σημείο στην αρχική σας οθόνη για να επιλέξετε την
ταπετσαρία.
• Προσθήκη σελίδας αρχικής οθόνης: Σύρετε ένα
εικονίδιο προς τη δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης
έως ότου εμφανιστεί μια λευκή γραμμή. Μπορείτε να
προσθέσετε πολλές σελίδες.

Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Συμβουλή: Ορισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν
γραφικά στοιχεία. Για λήψη εφαρμογών, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Play Store.
• Αλλαγή μεγέθους γραφικών στοιχείων: Μπορείτε να
αλλάξετε το μέγεθος ορισμένων γραφικών στοιχείων.
Πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο μέχρι να
νιώσετε μια δόνηση και μετά αφήστε το. Σύρετε τους
λευκούς κύκλους στις άκρες για να αλλάξετε το
μέγεθος.

• Προσθήκη συντομεύσεων: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή
και σύρετέ την σε μία από τις σελίδες της αρχικής σας
οθόνης. Για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
και σύρετε προς τα αριστερά.

• Μετακίνηση ή διαγραφή γραφικών στοιχείων και
συντομεύσεων: Πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό
στοιχείο ή μια συντόμευση μέχρι να νιώσετε μια
δόνηση και, στη συνέχεια, σύρετέ τα σε άλλο σημείο,
σε άλλη σελίδα ή επιλέξτε Κατάργηση στο επάνω
μέρος της οθόνης.

• Δημιουργία φακέλων συντομεύσεων: Μπορείτε να
ομαδοποιήσετε τις συντομεύσεις των εφαρμογών στην
αρχική σας οθόνη, για να τις οργανώσετε.

Σημείωση: Αν καταργήσετε μια συντόμευση από την
αρχική οθόνη, δεν καταργείται η εγκατάσταση της
εφαρμογής από το τηλέφωνό σας.

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο συντομεύσεων στην
αρχική οθόνη, σύρετε μια συντόμευση πάνω σε μια
άλλη. Για να προσθέσετε και άλλες συντομεύσεις,
σύρετέ τις πάνω στην πρώτη συντόμευση. Για να
ονομάσετε το φάκελο, ανοίξτε τον, αγγίξτε το όνομα και
εισαγάγετε ένα όνομα κάτω από τις εφαρμογές.

Μενού

• Προσθήκη γραφικών στοιχείων: Πατήστε
παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη και
αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
προσαρμογή του τηλεφώνου σας, όπως η ρύθμιση
μεμονωμένων ήχων κλήσης για τις επαφές σας,
ανατρέξτε στην ενότητα “Έλεγχος και προσαρμογή”.
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Ενημέρωση του τηλεφώνου

Βοήθεια και άλλα

Αναζήτηση

Θέλετε να μάθετε πώς να κάνετε κάτι; Παρακολουθήστε
ένα πρόγραμμα εκμάθησης. ∆ιαβάστε οδηγίες. Μιλήστε
με κάποιον. Μάθετε τα πάντα σχετικά με το τηλέφωνό
σας.

Στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το πλαίσιο
αναζήτησης Google για αναζήτηση κειμένου ή πείτε την
προσαρμοσμένη φράση σας για να κάνετε μια ερώτηση
στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα “Φωνή Moto”.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Βοήθεια

Αφήστε μας να σας
προτείνουμε μερικές αλλαγές.

Βοήθεια

Παρακολουθήστε
προγράμματα εκμάθησης,
διαβάστε οδηγίες και πολλά
ακόμη.

Βοήθεια

Προτιμάτε να μιλήσετε με
κάποιον; Στείλτε μας μήνυμα
ή καλέστε μας.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Κλήση

• Επιλέξτε μια πρόταση αν θέλετε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση για αυτή.
• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το κείμενο
που υπάρχει στο πεδίο αναζήτησης, αγγίξτε
στο
πληκτρολόγιο της οθόνης αφής.
Συμβουλή: Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της
οθόνης αφής, αγγίξτε
.

Αναζήτηση βοήθειας συσκευής
Αναζητήστε θέματα βοήθειας, συχνές ερωτήσεις
και πολλά άλλα ή επικοινωνήστε με έναν
εκπρόσωπο υποστήριξης.

Συζήτηση

Καθώς πληκτρολογείτε, κάτω από το πεδίο αναζήτησης
εμφανίζονται προτάσεις:
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Αρχική οθόνη και εφαρμογές
Γρήγορη εκκίνηση: Αρχική οθόνη και
εφαρμογές
Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας οθόνη
Βοήθεια και άλλα
Αναζήτηση
Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Ανακαλύψτε το Moto X
Motorola Connect
Λήψη εφαρμογών
Διαχείριση των εφαρμογών
Ενημέρωση του τηλεφώνου

Google Now™
Το Google Now εμφανίζει τις πληροφορίες που θέλετε,
ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεστε, χωρίς καν να τις
ζητήσετε. Ο καιρός, η κίνηση στους δρόμους, τα
δρομολόγια των ΜΜΜ ή ακόμα και τα τελευταία σκορ
εμφανίζονται αυτόματα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας,
την ώρα που εσείς τα χρειάζεστε.
Για να ξεκινήσετε, σύρετε την αρχική οθόνη προς τα
δεξιά. ∆ιαφορετικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
αρχικής οθόνης
και σύρετε προς τα πάνω στο
εικονίδιο Google .

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Google
Now, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας ή να μάθετε
περισσότερα, ανοίξτε το Google Now, μεταβείτε στο κάτω
μέρος της οθόνης και αγγίξτε το πλήκτρο μενού
> Ρυθμίσεις.

Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Στο επάνω μέρος της οθόνης, τα εικονίδια που
εμφανίζονται στα αριστερά σάς ενημερώνουν για νέα
μηνύματα ή συμβάντα. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει κάποιο
εικονίδιο, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης
για να δείτε λεπτομέρειες.
4:00

Αγγίξτε
για να ξεκινήσετε
μια φωνητική αναζήτηση.

Αναζήτηση

Κοντινές εκδηλώσεις
Lady Gaga

4:00

ΤΕΤ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

312-555-1234

03:28 μμ

1 νέο μήνυμα

Εδώ εμφανίζεται ό,τι είναι
σημαντικό για εσάς.

Ολυμπιακό στάδιο
σε 3 ημέρες, 8:00 μ.μ.

3 νέα μηνύματα

10:49 πμ

Yahoo!

Προστατέψτε το τηλέφωνό σας 17/12/2013
Συναυλίες

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις
λειτουργίες που αφορούν χαμένα τηλέφωνα

Bob Dylan

38° - Μερικώς νεφελώδης

Terra Vibe Park...
Αύριο

Σύρετε προς τα κάτω
για να δείτε ρυθμίσεις
και ειδοποιήσεις.

Διαγράψτε τις ειδοποιήσεις
Συμβουλή: Για να
διαγράψετε μία ειδοποίηση,
σύρετέ τη γρήγορα προς τα
αριστερά ή δεξιά.

04:00 μμ
5 Κάρτες

Συναυλίες

Ορίστε υπενθυμίσεις.
Περισσότερα

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Προσαρμόστε το Google Now.
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
το Google Now, προσαρμόστε
ρυθμίσεις και άλλα.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα τις πιο
συνηθισμένες ρυθμίσεις, αγγίξτε
στην επάνω δεξιά
γωνία της οθόνης (ή σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς
τα κάτω χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα αντί για ένα). Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
“Γρήγορες ρυθμίσεις”.
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Τα εικονίδια στα δεξιά σάς ενημερώνουν για την
κατάσταση του τηλεφώνου:
ισχύς σήματος δικτύου

/ φόρτιση
μπαταρίας/πλήρης
μπαταρία

/ Wi-Fi εντός
εμβέλειας/συνδεδεμένο

σίγαση

/ Bluetooth®
ενεργοποιημένο
(διάφανο)/συνδεδεμένο
(σταθερά αναμμένο)

δόνηση

Τοποθεσία
ενεργοποιημένη

ξυπνητήρι

λειτουργία πτήσης

προειδοποίηση

Σημείωση: Οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το
ηλεκτρονικό κατάστημα Google Play™ μπορεί να
εμφανίζουν άλλα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης, ώστε
να σας ειδοποιούν για συγκεκριμένα συμβάντα.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Ανακαλύψτε το Moto X
Το νέο σας τηλέφωνο γνωρίζει πότε βρίσκεστε στο
αυτοκίνητο, σε συνάντηση ή στο σπίτι και προσαρμόζεται
ανάλογα. Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει τη φωνή σας και
τις χειρονομίες σας, και εμφανίζει διακριτικά τις
ειδοποιήσεις.
Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε αυτές τις λειτουργίες ανά
πάσα στιγμή, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Moto.
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Εργαλεία Moto

Φωνή Moto

Ανάλογα με τον τόπο και την περίσταση, τα Εργαλεία
Moto σάς προτείνουν τρόπους για να κάνουν την
καθημερινότητά σας. Για παράδειγμα, θα σας ρωτήσουν
αν προτιμάτε το τηλέφωνό σας να είναι αθόρυβο το
βράδυ ενώ κοιμάστε ή αν θέλετε να εκφωνούν μηνύματα
κειμένου ενώ οδηγείτε.

Το νέο σας τηλέφωνο είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να χειριστείτε το
τηλέφωνό σας, ακόμα κι αν δεν είναι κοντά σας.
• Επιλέξτε την εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Moto για να ορίσετε μια συγκεκριμένη
φράση, π.χ. "OK Moto X" ή "Listen Up Moto".
• Χρησιμοποιήστε την: Πείτε την προσαρμοσμένη φράση
σας και κατόπιν "What’s up?" για να ακούσετε τις
ειδοποιήσεις ή "Voicemail" για να ακούσετε τα μηνύματα. Αν
το τηλέφωνό σας είναι κάπου κοντά αλλά δεν το βρίσκετε,
πείτε "Find my phone" και το τηλέφωνό σας θα χτυπήσει.
∆οκιμάστε περισσότερες φράσεις όπως "Where’s the
nearest coffee shop?" ή "What’s the weather like?".
Η Φωνή Moto είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.
• Λάβετε βοήθεια: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Βοήθεια. Για περισσότερες εντολές, πείτε την
προσαρμοσμένη φράση και μετά "Help me".
Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή
σας για τον έλεγχο εφαρμογών όπως το Facebook™,
WhatsApp™ και YouTube™.
"OK Moto X . . . Help me."

". . . What’s up? "

". . . Call Lisa."

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

". . . Find my phone."
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Οθόνη Moto

Ενέργειες Moto

∆είτε απευθείας μηνύματα, κλήσεις και άλλες
ειδοποιήσεις. Ακόμα κι αν το τηλέφωνό σας είναι σε
κατάσταση αδράνειας, οι πληροφορίες θα εμφανιστούν
ξεχωριστά στην οθόνη.

Κουνήστε το χέρι σας για σίγαση κλήσεων ή για αναβολή
ξυπνητηριών. ∆είτε τι ώρα είναι και τις πιο πρόσφατες
ειδοποιήσεις με την Οθόνη Moto απλώνοντας το χέρι σας
προς το τηλέφωνό σας. Ή ενεργοποιήστε την κάμερα με
δύο κινήσεις του καρπού σας.
Συμβουλή: If you need to adjust these settings, touch
Moto >
.> Ενέργειες.
εφαρμογών
>

11:35

Επόμενο

:35

Πίσω

Περισσότερα

Σύρετε προς τα αριστερά
ή δεξιά για να ανοίξετε
τις άλλες ειδοποιήσεις.

11

Μενού

Πατήστε παρατεταμένα
για να εμφανιστεί μια
προεπισκόπηση. Σύρετε
προς τα επάνω για να
ανοίξετε το μήνυμα ή
προς τα κάτω για να
ξεκλειδώσετε το
τηλέφωνο.
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Motorola Connect
Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας Google για να
συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας. ∆είτε
τις πληροφορίες κλήσεων, επαφών και μηνυμάτων στον
υπολογιστή σας. Μάθετε ποιος σας καλεί και
στείλετε/λάβετε μηνύματα κειμένου από το γραφείο σας
χρησιμοποιώντας ένα απλό πρόσθετο στο πρόγραμμα
περιήγησης Chrome™ του υπολογιστή σας.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Connect

Λήψη εφαρμογών
Google Play™
Λάβετε μουσική, ταινίες, βιβλία, εφαρμογές, παιχνίδια και
πολλά ακόμη.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Play Store

• Εύρεση: Για να αναζητήσετε εφαρμογές,
αγγίξτε
επάνω δεξιά στην οθόνη.
• Λήψη: Για τη λήψη μιας εφαρμογής που έχετε βρει,
αγγίξτε την για να δείτε λεπτομέρειες και, στη συνέχεια,
αγγίξτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή την τιμή.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Χρήση υπολογιστή: Για να βρείτε και να διαχειριστείτε
εφαρμογές από οποιονδήποτε υπολογιστή, μεταβείτε
στη διεύθυνση http://play.google.com
χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google που
διαθέτετε και τον κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη μεγάλη
οθόνη, να διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας σε πολλές
συσκευές (όπως ένα τηλέφωνο και ένα tablet), ακόμα
και να ορίσετε νέες εφαρμογές για λήψη στις συσκευές
σας.
• Απολαύστε μουσική, βιβλία και ταινίες: Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google Play Store για
να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές “Μουσική
Play”, “Βιβλία Play” και “Ταινίες & TV Google Play”.
• Λήψη βοήθειας: Για να λάβετε βοήθεια και πολλά
άλλα, αγγίξτε το πλήκτρο μενού επάνω δεξιά.

Εφαρμογές από τον Ιστό
Μπορείτε να λάβετε εφαρμογές από τα online
καταστήματα εφαρμογών, χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα περιήγησης.

• Κοινή χρήση: Για κοινή χρήση μιας εφαρμογής που
έχετε βρει στο Play Store, αγγίξτε την για να δείτε
λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, αγγίξτε .

Συμβουλή: Επιλέξτε εφαρμογές και ενημερώσεις
προσεκτικά, καθώς κάποιες μπορεί να επηρεάσουν την
απόδοση του τηλεφώνου - ανατρέξτε στην ενότητα
“Επιλέξτε προσεκτικά”.

• Επανεγκατάσταση: Για εμφάνιση ή επανεγκατάσταση
εφαρμογών που έχετε λάβει από το Play Store, αγγίξτε
Play Store (επάνω αριστερά) > Οι εφαρμογές μου.

Σημείωση: Όταν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή, διαβάστε τις
προειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για τις
πληροφορίες στις οποίες αποκτά πρόσβαση η εφαρμογή.
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Αν δεν θέλετε να αποκτήσει η εφαρμογή πρόσβαση σε
αυτές τις πληροφορίες, ακυρώστε την εγκατάσταση.
Για να επιτρέψετε στο τηλέφωνό σας την εγκατάσταση
εφαρμογών οι οποίες δεν προέρχονται από το Google
Play, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Ασφάλεια και επιλέξτε Άγνωστες πηγές.
Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων από το
πρόγραμμα περιήγησής σας, ανατρέξτε στην ενότητα
“Λήψεις”.

Επιλέξτε προσεκτικά
Οι εφαρμογές είναι εξαιρετικές. Υπάρχει κάτι για τον
καθένα. Παιχνίδι, επικοινωνία, εργασία ή διασκέδαση.
Ωστόσο, να θυμάστε ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί στις
επιλογές σας. ∆ιαβάστε μερικές συμβουλές:
• Για να αποφύγετε το λογισμικό spyware, τα
προγράμματα ηλεκτρονικού "ψαρέματος" ή τους ιούς
που επηρεάζουν την απόδοση του τηλεφώνου ή το
απόρρητο των πληροφοριών σας, χρησιμοποιήστε
εφαρμογές από αξιόπιστες τοποθεσίες, όπως το
Google Play Store.
• Στο Google Play Store, ελέγξτε τις βαθμολογίες και τα
σχόλια για την εκάστοτε εφαρμογή πριν την
εγκατάσταση.
• Αν αμφιβάλλετε για την ασφάλεια μιας εφαρμογής, μην
την εγκαταστήσετε.
• Όλες οι εφαρμογές που κατεβάζετε καταναλώνουν
μνήμη, δεδομένα, μπαταρία και ισχύ επεξεργασίας άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Για

παράδειγμα, ένα απλό γραφικό στοιχείο ένδειξης
στάθμης της μπαταρίας θα χρησιμοποιεί λιγότερους
πόρους από μια εφαρμογή απευθείας αναπαραγωγής
μουσικής μέσω Internet. Αφού εγκαταστήσετε μια
εφαρμογή και διαπιστώσετε ότι καταναλώνει πολλή
μνήμη, δεδομένα, ισχύ μπαταρίας ή ισχύ
επεξεργασίας, καταργήστε την εγκατάστασή της.
Μπορείτε πάντα να την εγκαταστήσετε αργότερα.
• Όπως και κατά την περιήγηση στον ιστό, ίσως να
επιθυμείτε να παρακολουθείτε την πρόσβαση των
παιδιών στις εφαρμογές, ώστε να εμποδίσετε την
έκθεσή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο.
• Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην παρέχουν
απόλυτα ακριβείς πληροφορίες. Θα πρέπει να
προσέχετε, ειδικά όσον αφορά την προσωπική υγεία.

Διαχείριση των εφαρμογών
Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
και σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα προς
τα αριστερά για κύλιση μεταξύ των εφαρμογών. Για να
κλείσετε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο
αρχικής οθόνης
ή το πλήκτρο επιστροφής
.
• Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών: Αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Εφαρμογές.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στην
ενότητα ΟΛΕΣ, αγγίξτε μια εφαρμογή και μετά αγγίξτε
Απενεργ/ση ή Κατάργηση εγκατάστασης επάνω δεξιά
(αν υπάρχουν).
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Η επιλογή Απενεργ/ση καταργεί την εφαρμογή από το
μενού σας. Για ενεργοποίηση της εφαρμογής, ανοίξτε
ξανά αυτό το παράθυρο και αγγίξτε Ενεργοποίηση (οι
απενεργοποιημένες εφαρμογές βρίσκονται στο κάτω
μέρος της λίστας).
Αν μια εφαρμογή κλειδώνει το τηλέφωνό σας μόλις την
ενεργοποιείτε, κάντε επανεκκίνηση σε Ασφαλή
λειτουργία: Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και,
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Όταν δείτε το
λογότυπο "Motorola" κατά την εκκίνηση, πατήστε
παρατεταμένα και τα δύο πλήκτρα έντασης ήχου έως
ότου εμφανιστεί η αρχική οθόνη, με την Ασφαλή
λειτουργία κάτω αριστερά. Στη συνέχεια,
προσπαθήστε να καταργήσετε την εφαρμογή.
• Επανεγκατάσταση εφαρμογών: Για να
επανεγκαταστήσετε εφαρμογές από το Google Play
Store, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Play
Store > Οι εφαρμογές μου. Οι εφαρμογές που λάβατε
εμφανίζονται και διατίθενται για λήψη.
• Κοινή χρήση, εμφάνιση ή εκκαθάριση στοιχείων
εφαρμογής: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Εφαρμογές. Μια γραμμή στο κάτω
μέρος σάς ενημερώνει για το χώρο αποθήκευσης
εφαρμογών που απομένει. Σύρετε το δάχτυλό σας
προς τα αριστερά ή δεξιά για να δείτε τη λίστα ΛΗΨΕΙΣ,
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ή ΟΛΕΣ και αγγίξτε μια εφαρμογή στη λίστα
για να δείτε λεπτομέρειες για αυτήν, καθώς και τη
χρήση του χώρου αποθήκευσης. Μπορείτε να αγγίξετε
Εκκαθάριση δεδομένων, Εκκαθ. μνήμης cache ή
κάποια άλλη επιλογή.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε γρήγορα τις
λεπτομέρειες της εφαρμογής από την οθόνη
εφαρμογών: πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και
σύρετέ την στο στοιχείο Πληροφορίες εφαρμογής.
• Εμφάνιση χρήσης δεδομένων εφαρμογής: Για να
δείτε ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί τα περισσότερα
δεδομένα, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων. Για περισσότερες
>
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση
δεδομένων”.
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Ενημέρωση του τηλεφώνου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή τον
υπολογιστή σας για έλεγχο, λήψη και εγκατάσταση των
ενημερώσεων λογισμικού του τηλεφώνου:
• Μέσω τηλεφώνου:
Αν ειδοποιηθείτε από το τηλέφωνό σας για μια
ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες για να
πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της.
Για να εντοπίσετε ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημερώσεις
συστήματος.
Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων
μέσω της σύνδεσής σας Wi-Fi (αν υπάρχει) ή μέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Συνιστάται η λήψη
ενημερώσεων όταν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi. Το
μέγεθος αυτών των ενημερώσεων ενδέχεται να είναι
αρκετά μεγάλο (25 MB ή και περισσότερο). Επομένως,
οι ενημερώσεις ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες
τις χώρες. Αν οι ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες
μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα σας,
μπορείτε να κάνετε την ενημέρωση μέσω υπολογιστή.
• Μέσω υπολογιστή:
Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.motorola.com/update.
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Έλεγχος και προσαρμογή
λειτουργία & εμφάνιση

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και
προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Άγγιγμα
Πάτημα
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Προσβασιμότητα

Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και
προσαρμογή
Πάρτε τον έλεγχο του τηλεφώνου σας:
• Προσθήκη συντομεύσεων: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή
και σύρετέ την στην αρχική οθόνη ή σε μια νέα σελίδα.
• Επιλογή γραφικών στοιχείων: Για να προσθέσετε
γραφικά στοιχεία, π.χ. ένα ρολόι, ένα διαδραστικό
ημερολόγιο και πολλά άλλα στην αρχική οθόνη,
πατήστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο στην αρχική
οθόνη.

Αγγίξτε ένα γραφικό
στοιχείο για τροποποίηση.
Αγγίξτε το παρατεταμένα
για μετακίνηση, κατάργηση
και άλλα.
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Αγγίξτε παρατεταμένα ένα κενό
σημείο για αλλαγή ταπετσαρίας.
Αγγίξτε μια συντόμευση για άνοιγμα.
Αγγίξτε παρατεταμένα για μετακίνηση
ή διαγραφή.
Google

Play Store

Σύρετε τη μία συντόμευση
πάνω στην άλλη για
δημιουργία ομάδας.
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Συμβουλές και τεχνάσματα
• Άγγιγμα: Επιλέξτε ένα εικονίδιο ή μια επιλογή.
• Παρατεταμένο άγγιγμα: Ανοίξτε επιλογές στοιχείων
σε λίστες.
• Σύρσιμο: Μετακινήστε στοιχεία στην αρχική οθόνη.
• Γρήγορη κίνηση: Ανοίξτε ή διαγράψτε γρήγορα
στοιχεία.
• Σάρωση: Πραγματοποιήστε κύλιση μέσα σε λίστες ή
μεταξύ οθονών.

11:35

11:35

• Προσαρμογή: Αλλάξτε το Wi-Fi, τη φωτεινότητα και
πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή
κατάστασης και αγγίξτε
. Αγγίξτε
για
περισσότερες ρυθμίσεις.

• Ένωση/χωρισμός δαχτύλων ή διπλό πάτημα:
Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση σε ιστοσελίδες,
φωτογραφίες και χάρτες.
• Στροφή: Πατήστε ένα χάρτη με τα δύο σας δάχτυλα
για να τον περιστρέψετε ή να αλλάξετε τη γωνία
προβολής.
• Εκφώνηση: Αγγίξτε
σε ένα παράθυρο αναζήτησης
ή
σε ένα πληκτρολόγιο. Ή πείτε την
προσαρμοσμένη φράση σας για να κάνετε μια
ερώτηση στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην ενότητα “Φωνή Moto”.
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• Κατάργηση εγκατάστασης: Για να καταργήσετε την
εγκατάσταση εφαρμογών, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή
και σύρετέ την στην επιλογή Κατάργηση
εγκατάστασης. (∆εν είναι δυνατή η κατάργηση
ορισμένων εφαρμογών.)
• Ήχος κλήσης για μια επαφή: Για να ορίσετε έναν
προσωπικό ήχο κλήσης για μια επαφή, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Επαφές, αγγίξτε την
επαφή και πατήστε το πλήκτρο μενού > Ήχος
κλήσης.
• Γρήγορες ρυθμίσεις: Για να αλλάξετε το Wi-Fi, το
Bluetooth, τη Φωτεινότητα, τη Λειτουργία πτήσης και
άλλες ρυθμίσεις, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή
κατάστασης και αγγίξτε . Για να εμφανιστούν
περισσότερες ρυθμίσεις, αγγίξτε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
• Προσθήκη σελίδας αρχικής οθόνης: Σύρετε ένα
εικονίδιο προς τη δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης
έως ότου εμφανιστεί μια λευκή γραμμή. Μπορείτε να
προσθέσετε πολλές σελίδες.
• Αρχική οθόνη: Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αλλαγή της αρχικής σας οθόνης,
ανατρέξτε στην ενότητα “Διαμορφώστε ξανά την
αρχική σας οθόνη”.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Η οθόνη αφής ενεργοποιείται όταν τη χρειάζεστε και
απενεργοποιείται όταν δεν τη χρειάζεστε. Για να
ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας.

11:35
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Σε ευχαριστώ που βρήκες το
τηλέφωνό μου!

Προσθέστε τα προσωπικά
σας στοιχεία κατόχου ή ένα
μήνυμα για όποιον βρει το
τηλέφωνό σας.
Σύρετε το λουκέτο στον
εξωτερικό κύκλο για να
ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Σύρετε προς τα αριστερά για
να ανοίξετε την κάμερα.
Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω
για να ανοίξετε το Google Now.

• Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της οθόνης:
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο
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Σημείωση: Στη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη αφής
ίσως παραμείνει σκοτεινή, αν είναι καλυμμένος ο
αισθητήρας εγγύτητας που βρίσκεται ακριβώς από
πάνω της. Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα ή
προστατευτικά οθόνης (ακόμα και διαφανή) που
καλύπτουν τον αισθητήρα.
• Κλείδωμα οθόνης: Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη,
αγγίξτε το
και σύρετέ το στον εξωτερικό κύκλο που
εμφανίζεται. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης, ένα μοτίβο, έναν κωδικό PIN ή ασφάλεια
αναγνώρισης προσώπου για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης
(ανατρέξτε στην ενότητα “Κλείδωμα οθόνης”).
• Στοιχεία κατόχου: Για να προσθέσετε ένα μήνυμα
στην οθόνη κλειδώματος σε περίπτωση που χάσετε το
τηλέφωνό σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Στοιχεία κατόχου. (Για να
ορίσετε το μήνυμα, απλώς αγγίξτε το πλήκτρο
επιστροφής
.)
Συμβουλή: Μην προσθέσετε τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου σας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, αν
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας
από κάποια άλλη συσκευή.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Χρονικό όριο οθόνης: Για να αλλάξετε το χρονικό
όριο (η οθόνη κλειδώνει αυτόματα), αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προβολή
> Αδράνεια.

Άγγιγμα
Βρείτε αυτό που θέλετε:
• Πίσω: Αγγίξτε το πλήκτρο επιστροφής
μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη.

για

• Αρχική οθόνη: Αγγίξτε το πλήκτρο αρχικής
οθόνης
για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πρόσφατες εφαρμογές: Αγγίξτε το
πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
για να
εμφανιστούν οι πρόσφατες εφαρμογές σας και αγγίξτε
μια εφαρμογή για να την ανοίξετε ξανά. Για να
αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τη λίστα, σύρετέ τη
γρήγορα με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά.
Για να μετακινηθείτε στη λίστα, σύρετε προς τα πάνω ή
κάτω.
• Μενού: Όταν το πλήκτρο μενού εμφανίζεται στη
γωνία της οθόνης, μπορείτε να το αγγίξετε για να
ανοίξετε τις επιλογές για την τρέχουσα οθόνη.
Χαθήκατε ή κολλήσατε; Αν δεν είστε βέβαιοι για το τι
πρέπει να κάνετε στη συνέχεια, δοκιμάστε τα εξής:
• Για να εμφανιστεί ένα μενού για την τρέχουσα οθόνη,
αγγίξτε το πλήκτρο μενού στη γωνία της οθόνης (αν
υπάρχει).
• Για επιστροφή στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το
πλήκτρο αρχικής οθόνης
.
• Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, αγγίξτε το
πλήκτρο επιστροφής
.
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• Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής,
αγγίξτε
.

Συμβουλή: Για επιπλέον ασφάλεια στο τηλέφωνό σας,
ανατρέξτε στην ενότητα “Προστασία”.

• Για να ανοίξετε ξανά μια εφαρμογή που κλείσατε,
αγγίξτε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
και
επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα.

Πλήκτρα έντασης

• Για επανεκκίνηση του τηλεφώνου αν δεν
ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη και να
επανεκκινηθεί το τηλέφωνο.

Πάτημα
Πλήκτρο λειτουργίας
Πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για να
επιλέξετε Απενεργοποίηση,
Λειτουργία πτήσης (χωρίς
ασύρματες συνδέσεις ανατρέξτε στην ενότητα
“Λειτουργία πτήσης”),
αθόρυβο , δόνηση
ή
ενεργοποιημένος ήχος .

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Τα πλήκτρα έντασης ήχου βοηθούν με μερικούς τρόπους:
• Ένταση ειδοποίησης ήχου: Πατήστε τα πλήκτρα
στην αρχική οθόνη. Πατήστε τα, όταν το τηλέφωνό σας
χτυπά για να το θέσετε στην αθόρυβη λειτουργία.
• Ένταση ακουστικού: Πατήστε τα πλήκτρα κατά τη
διάρκεια μιας κλήσης.
• Ένταση ήχου μουσικής/βίντεο: Πατήστε τα πλήκτρα
κατά τη διάρκεια ενός τραγουδιού ή ενός βίντεο.

Εκφώνηση
Απλώς πείτε στο τηλέφωνό σας αυτό που θέλετε.

Κουμπί
λειτουργίας

Για να εξοικονομήσετε ισχύ
μπαταρίας, να αποφύγετε
τυχαία πατήματα ή να καθαρίσετε δαχτυλιές από την
οθόνη αφής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να
θέσετε την οθόνη αφής σε κατάσταση αδράνειας. Για να
ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής, απλώς πατήστε ξανά το
πλήκτρο λειτουργίας.

Συμβουλή: Μιλήστε φυσικά αλλά καθαρά σαν να
χρησιμοποιείτε μεγάφωνο.
• Κλήση και εντολές: Πείτε την προσαρμοσμένη φράση
σας για να κάνετε μια ερώτηση στο τηλέφωνό σας. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Φωνή Moto”.
Ή αγγίξτε . Για να καλέσετε έναν αριθμό, πείτε "Call"
και, στη συνέχεια, ένα όνομα επαφής ή έναν αριθμό
τηλεφώνου. Εναλλακτικά, εκφωνήσετε μια εντολή
όπως "Send text", "Go to" και το όνομα της εφαρμογής
ή "Help" για βοήθεια σχετικά με τη φωνητική εντολή.
Συμβουλή: Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας
αριθμοί για μία επαφή, μπορείτε να πείτε τον αριθμό
που θέλετε να καλέσετε. Για παράδειγμα, πείτε "Call
Joe Black Mobile" ή "Call Suzi Smith Work".
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Για να επιλέξετε τις επιβεβαιώσεις και τις ειδοποιήσεις
που θέλετε να ακούσετε, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
> Μενού > Ρυθμίσεις > Φωνή.
• Αναζήτηση: Αγγίξτε το
φωνητική αναζήτηση.

στην αρχική οθόνη για

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής αναζήτησης
και μετατροπής κειμένου σε ομιλία, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος.
• Εισαγωγή κειμένου: Στο πληκτρολόγιο της οθόνης
αφής, αγγίξτε το
και εκφωνήστε το μήνυμα ή το
κείμενο αναζήτησης που θέλετε. Μπορείτε επίσης να
εκφωνήσετε σημεία στίξης.

Πίσω

Επόμενο

• Ένταση ήχου: Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου,
πατήστε απλώς τα πλαϊνά πλήκτρα έντασης ενώ
βρίσκεστε στην αρχική οθόνη (ένταση ήχου κλήσης),
στη διάρκεια μιας κλήσης (ένταση ακουστικού) ή κατά
την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο (ένταση ήχου
πολυμέσων).
• Ειδοποίηση μηνύματος: Για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ειδοποίησης για νέα μηνύματα, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Μηνύματα > Μενού
> Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ειδοποιήσεις.

Προσαρμογή

• Ρυθμίσεις οθόνης: Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα, τα
εφέ κίνησης και άλλες ρυθμίσεις οθόνης, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προβολή.

• Ήχος κλήσης και ειδοποιήσεις: Για να επιλέξετε
ήχους κλήσης ή ειδοποιήσεις, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ήχος.

Περισσότερα

• Ήχος κλήσης για μια επαφή: Για να ορίσετε έναν
προσωπικό ήχο κλήσης για μια επαφή, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Επαφές, αγγίξτε την
επαφή και πατήστε Μενού > Ήχος κλήσης.

Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να
εκφωνεί τις επιλογές σας, ανατρέξτε στην ενότητα
“TalkBack”.

Προσαρμόστε τους ήχους και την εμφάνιση του
τηλεφώνου σας:

Μενού

πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ήχος
> Ήχος κλήσης τηλεφώνου > Κανένας.

• Δόνηση ή αθόρυβο: Για να δονείται το τηλέφωνό σας
κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ήχος > Δόνηση κατά
το κουδούνισμα. Για να απενεργοποιήσετε τους ήχους
κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις, αγγίξτε το

• Περιστροφή: Σε πολλές εφαρμογές, όταν
περιστρέφετε το τηλέφωνό σας, γίνεται μετάβαση της
προβολής της οθόνης από κατακόρυφη σε οριζόντια.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το
χαρακτηριστικό, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προβολή > Αυτόματη
περιστροφή οθόνης.
• Ταπετσαρία: Για να αλλάξετε την ταπετσαρία, πατήστε
παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της αρχικής οθόνης.

Έλεγχος και προσαρμογή

Έλεγχος και προσαρμογή
Γρήγορη εκκίνηση: Έλεγχος και
προσαρμογή
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση,
κλείδωμα και ξεκλείδωμα
Άγγιγμα
Πάτημα
Εκφώνηση
Προσαρμογή
Γρήγορες ρυθμίσεις
Προσβασιμότητα

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα “Διαμορφώστε ξανά την αρχική σας
οθόνη”.
• Γλώσσα και περιοχή: Για να ορίσετε τη γλώσσα του
μενού και την περιοχή, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος
> Γλώσσα.

Γρήγορες ρυθμίσεις
Για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις Wi-Fi, Bluetooth,
Φωτεινότητα, Λειτουργία πτήσης, καθώς και σε άλλες
ρυθμίσεις, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω
και αγγίξτε . Για να εμφανιστούν περισσότερες
ρυθμίσεις, αγγίξτε
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Επόμενο

∆είτε, ακούστε, μιλήστε, αισθανθείτε, χρησιμοποιήστε. Οι
λειτουργίες προσβασιμότητας προορίζονται για όλους
τους χρήστες και σκοπό έχουν να διευκολύνουν τις
καταστάσεις.

Σημείωση: Οι γρήγορες ρυθμίσεις σας ενδέχεται να είναι
λίγο διαφορετικές.

Σημείωση: Για γενικές πληροφορίες, αξεσουάρ και άλλα,
ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.motorola.com/accessibility.

Επιστροφή στις ειδοποιήσεις.

ΤΕΤ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Εμφάνιση όλων των
ρυθμίσεων.
Ορισμός του προσωπικού
σας προφίλ κατόχου.

Πίσω

Προσβασιμότητα

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
> Προσβασιμότητα

Rico

Περισσότερα

• Προφίλ κατόχου: Για να ρυθμίσετε το προφίλ σας,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Επαφές
> Ρύθμιση του προφίλ μου. (Ίσως χρειαστεί να
μεταβείτε στην κορυφή της οθόνης.)

Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε αυτήν την οθόνη;
Ανατρέξτε στην ενότητα “Κατάσταση και ειδοποιήσεις”.

4:00

Μενού

• Συντόμευση γρήγορων ρυθμίσεων: Για να ανοίξετε
απευθείας την οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων, σύρετε
προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης με τα δύο σας
δάχτυλα.

WI-FI ΤΟΥ RICO

ΣΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

BLUETOOTH ΑΝ/ΡΓΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

>

Ρυθμίσεις

Αναγνώριση φωνής
Απλώς πείτε στο τηλέφωνό σας τι θα θέλατε να κάνετε:
κλήση, περιήγηση, αναζήτηση, αποστολή μηνύματος και
πολλές άλλες ενέργειες. ∆οκιμάστε το—πείτε την
προσαρμοσμένη φράση σας για να κάνετε μια ερώτηση
στο τηλέφωνό σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα “Φωνή Moto”. Ή αγγίξτε το
στο επάνω μέρος
της αρχικής οθόνης για να πραγματοποιήσετε φωνητική
αναζήτηση.
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TalkBack
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TalkBack για εκφώνηση
των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη - πλοήγηση,
επιλογές ή ακόμα και βιβλία.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack, αγγίξτε το
Ρυθμίσεις
πλήκτρο εφαρμογών
>
> Προσβασιμότητα > TalkBack και, στη συνέχεια,
αγγίξτε
στην κορυφή για
.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να κατεβάσετε λογισμικό
μετατροπής κειμένου σε φωνή (με ενδεχόμενη χρέωση
για τη λήψη δεδομένων από το Internet).
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack:
• Μενού και οθόνες: Αγγίξτε ένα στοιχείο σε ένα μενού
ή μια οθόνη. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί το όνομα.
• Κλήσεις και εισαγωγή κειμένου: Ξεκινήστε την
πληκτρολόγηση. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί κάθε
αριθμό ή γράμμα.
• Ειδοποιήσεις: Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα
κάτω. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί όλες τις ειδοποιήσεις.
• Βιβλία και άλλα: Ανοίξτε ένα βιβλίο, αρχείο, μήνυμα
και πολλά άλλα. Το τηλέφωνό σας εκφωνεί το κείμενο
(σύμφωνα με την εφαρμογή).

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Προγράμματα περιήγησης: Ενεργοποιήστε την
εκφώνηση των ιστοσελίδων στο πρόγραμμα
περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μετακινηθείτε μεταξύ
των σελίδων, των παραγράφων, των γραμμών, των
λέξεων ή των χαρακτήρων.

Συμβουλή: Για να δείτε πώς ακούγονται οι εκφωνήσεις
στο τηλέφωνό σας, πλοηγηθείτε στις εφαρμογές και στα
μενού.
Για παύση ή συνέχιση του TalkBack:
• Κουνήστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα
εγγύτητας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα > TalkBack > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Χρήση
αισθητήρα εγγύτητας.
• Αν είναι ενεργοποιημένη η Εξερεύνηση μέσω αφής,
σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και μετά προς τα
δεξιά για να ανοίξετε το μενού γενικού περιεχομένου
και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το μενού για να
διακόψετε προσωρινά το TalkBack.

Εξερεύνηση μέσω αφής
Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση μέσω αφής για να
επεκτείνετε τη λειτουργία TalkBack ώστε να εκφωνούνται
οι κινήσεις αφής καθώς μετακινείτε το δάχτυλό σας στην
οθόνη.
Για να ενεργοποιήσετε την Εξερεύνηση μέσω αφής ενώ
είναι ενεργό το TalkBack, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα
> TalkBack > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Εξερεύνηση μέσω αφής.
Συμβουλή: Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το
TalkBack, το τηλέφωνο σάς εμφανίζει την ερώτηση
Ενεργοποίηση εξερεύνησης μέσω αφής; Αγγίξτε OK για
ενεργοποίηση.
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Η Εξερεύνηση μέσω αφής αλλάζει τις κινήσεις αφής του
τηλεφώνου, ώστε η θέση των αγγιγμάτων σας να μπορεί
να εκφωνείται.
• Αγγίξτε κάτι στην οθόνη για εκφώνηση του κειμένου ή
της περιγραφής.
• Αγγίξτε δύο φορές οποιοδήποτε σημείο της οθόνης
για άνοιγμα ή ενεργοποίηση του τελευταίου στοιχείου
που αγγίξατε.
• Σύρετε τα δύο δάχτυλά σας για κύλιση μέσα σε λίστες
ή μεταξύ οθονών.
Με τις χειρονομίες συντόμευσης μπορείτε να
περιηγηθείτε στο τηλέφωνό σας με μία απλή κίνηση (για
παράδειγμα, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και
μετά προς τα αριστερά σε μία κίνηση για να μεταβείτε
στην αρχική οθόνη). Για να δείτε ή να αλλάξετε αυτές τις
συντομεύσεις, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > TalkBack
> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Διαχείριση χειρονομιών.
Σημείωση: Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται αυτές οι
χειρονομίες αφορά συγκεκριμένα το TalkBack. Οι άλλες
υπηρεσίες προσβασιμότητας ενδέχεται να
χρησιμοποιούν τις ίδιες χειρονομίες για διαφορετικές
ενέργειες.
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Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιήγηση στο
τηλέφωνο με την Εξερεύνηση μέσω αφής, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα > TalkBack > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > Εκκίνηση
προγράμματος εκμάθησης "Εξερεύνηση μέσω αφής".

Για να απενεργοποιήσετε την Εξερεύνηση μέσω αφής
ενώ είναι ενεργό το TalkBack, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα
> TalkBack > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και καταργήστε την επιλογή
από το στοιχείο > Εξερεύνηση μέσω αφής.

Braille
Συνδυάστε την οθόνη Braille με το TalkBack για Braille και
τη λειτουργία φωνητικής ανάδρασης.
1 Κάντε λήψη της εφαρμογής BrailleBack από το Google
Play™ Store (αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Play Store) και εγκαταστήστε την στο τηλέφωνό
σας.
2 Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα > BrailleBack.
3 Ενεργοποιήστε την οθόνη Braille και ρυθμίστε την σε
λειτουργία σύζευξης Bluetooth®.
4 Στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Bluetooth, τοποθετήστε το διακόπτη
λειτουργίας του Bluetooth στη θέση
και
πραγματοποιήστε σάρωση.
5 Πατήστε το όνομα της οθόνης Braille για σύζευξη με το
τηλέφωνο.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Συντόμευση προσβασιμότητας
Με απλές κινήσεις μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα
το TalkBack και άλλες λειτουργίες προσβασιμότητας στο
τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα > Συντόμευση προσβασιμότητας.
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Αναγνώριση κλήσης

Μεγέθυνση

Όταν θέλετε να ακούσετε ποιος σας καλεί:

Ρίξτε μια πιο κοντινή ματιά.

• Εκφώνηση: Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να εκφωνεί
το όνομα του ατόμου που σας καλεί. Αγγίξτε το
Ρυθμίσεις
πλήκτρο εφαρμογών
>
> Προσβασιμότητα > TalkBack > Ρυθμίσεις
> Εκφώνηση αναγνώρισης κλήσης.
• Ήχοι κλήσης: Αντιστοιχίστε έναν μοναδικό ήχο
κλήσης σε μια επαφή. Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Επαφές, αγγίξτε την επαφή και
κατόπιν το πλήκτρο μενού > Ήχος κλήσης.

Ένταση ήχου και δόνηση
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ήχος
> Ρυθμίσεις έντασης ή Δόνηση κατά το κουδούνισμα
• Η επιλογή Ρυθμίσεις έντασης ανοίγει τα ρυθμιστικά
που σας επιτρέπουν να ορίσετε διαφορετικές εντάσεις
για τη μουσική ή τα βίντεο, τους ήχους κλήσης, τις
ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου ή email και τα
ξυπνητήρια.
• Η επιλογή Δόνηση κατά το κουδούνισμα καθορίζει αν
το τηλέφωνό σας θα δονείται στις εισερχόμενες κλήσεις
(ακόμα κι αν η ειδοποίηση ήχου έχει οριστεί στο
αθόρυβο).
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• Σμίκρυνση/μεγέθυνση: Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά
σας για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε χάρτες,
ιστοσελίδες και φωτογραφίες. Για μεγέθυνση, αγγίξτε
την οθόνη με τα δύο δάχτυλα ενωμένα και μετά
απομακρύνετέ τα. Για σμίκρυνση, σύρετε τα δάχτυλά
σας επάνω στην οθόνη, μέχρι να έρθουν σε επαφή το
ένα με το άλλο.
Συμβουλή: Για μεγέθυνση, μπορείτε επίσης να
αγγίξετε δύο φορές.
• Μεγέθυνση οθόνης: Πατήστε τρεις φορές την οθόνη
για μεγέθυνση πλήρους οθόνης ή πατήστε τρεις φορές
και μετά πατήστε παρατεταμένα για προσωρινή
μεγέθυνση. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Χειρονομίες
>
μεγέθυνσης.
• Μεγάλο κείμενο: Εμφάνιση μεγαλύτερου κειμένου στο
τηλέφωνό σας: αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Μεγάλο κείμενο.
• Πρόγραμμα περιήγησης: Επιλέξτε μέγεθος κειμένου
και άλλες ρυθμίσεις προσβασιμότητας για το
πρόγραμμα περιήγησής σας. Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Chrome > Μενού > Ρυθμίσεις
> Προσβασιμότητα.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Υποχρεωτική
ενεργοποίηση ζουμ για να επιτρέπεται το ζουμ σε όλες
τις ιστοσελίδες.
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Φωτεινότητα οθόνης

Μηνύματα

Το τηλέφωνό σας ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της
οθόνης όταν βρίσκεστε σε φωτεινούς ή σκοτεινούς
χώρους. Ωστόσο, μπορείτε να ορίσετε το δικό σας
επίπεδο φωτεινότητας:

Για να κάνετε την καταχώρηση κειμένου ακόμα πιο
εύκολη, χρησιμοποιήστε λειτουργίες όπως η αυτόματη
χρήση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, η αυτόματη
διόρθωση και άλλα. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος και, στη συνέχεια,
>
αγγίξτε το
δίπλα σε έναν τύπο πληκτρολογίου.
Φυσικά, αν δεν σας αρέσει να πληκτρολογείτε, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας. Αγγίξτε
στο
πληκτρολόγιο της οθόνης αφής.

Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
Ρυθμίσεις > Προβολή > Φωτεινότητα και
>
μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε το επίπεδο
φωτεινότητας
Σημείωση: Αν ορίσετε υψηλό επίπεδο φωτεινότητας, θα
μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου.
Για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας,
αγγίξτε ΑΥΤΟΜΑΤΗ για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη
φωτεινότητα.

Οθόνη αφής και πλήκτρα
Για να ακούτε ή να νιώθετε δόνηση όταν αγγίζετε την
οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ήχος:
• Οθόνη αφής: Για να ακούτε έναν ήχο (κλικ) όταν
αγγίζετε κάποιο στοιχείο στην οθόνη, επιλέξτε Ήχοι
αφής.
• Πλήκτρα: Για δόνηση της συσκευής κάθε φορά που
πατάτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο της οθόνης
αφής, επιλέξτε Δόνηση κατά την αφή.
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• Κλείδωμα οθόνης: Για να ακούτε πότε
κλειδώνει/ξεκλειδώνει η οθόνη, επιλέξτε Ήχος
κλειδώματος οθόνης.

Εφαρμογές
Θέλετε περισσότερα; Κανένα πρόβλημα. Με
περισσότερες από 1.000.000 εφαρμογές για να επιλέξετε,
το Google Play έχει κάτι για όλους, ενώ πολλές
εφαρμογές παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες
προσβασιμότητας.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Play Store
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Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις

Συμβουλές και τεχνάσματα

Καλέστε επαφές, πρόσφατες κλήσεις ή αριθμούς και όλα
αυτά από μία εφαρμογή.
Εύρεση:

Τηλέφωνο

• Για να καλέσετε μια επαφή ή μια πρόσφατη κλήση,
αγγίξτε την.
• Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε .
Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και αγγίξτε
για να τον
καλέσετε.

Αναζητήστε επαφές.

Εισαγάγετε όνομα ή τηλέφωνο

Abe Baudo
Κινητό
Πριν από 5 λεπτά

Ταχεία κλήση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ

Αγγίξτε για επανάληψη της
τελευταίας κλήσης.
Δείτε όλες τις επαφές σας.
Ανοίξτε το πληκτρολόγιο κλήσης
για να καλέσετε έναν αριθμό.

Allie
Κινητό

Lauren
Κινητό

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Τερματίστε την κλήση.

Gracie Jo

• Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Η οθόνη αφής
απενεργοποιείται, ώστε να αποφύγετε τα ακούσια
πατήματα. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά,
απομακρύνετέ την από το πρόσωπό σας ή πατήστε το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Πολλές εργασίες: Στη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε
το πλήκτρο αρχικής οθόνης
για να κρύψετε την
οθόνη κλήσεων και να αναζητήσετε έναν αριθμό
τηλεφώνου, μια διεύθυνση ή για να ανοίξετε άλλες
εφαρμογές. Για να ανοίξετε ξανά την οθόνη κλήσης,
σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και
αγγίξτε Κλήση σε εξέλιξη.
• Επαφές: Για να αναζητήσετε επαφές σας,
αγγίξτε ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ.
• Αγαπημένη επαφή: Τηλεφωνείτε συνέχεια σε
κάποιον; Πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο
της αρχικής οθόνης, αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA και
έπειτα πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο
Άμεση κλήση. Σύρετέ το στην αρχική οθόνη και
επιλέξτε την επαφή που θέλετε. Αγγίξτε το γραφικό
στοιχείο για να καλέσετε το συγκεκριμένο άτομο.

Κινητό
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Ιστορικό κλήσεων
Πληκτρολόγιο κλήσης
Επιλογές

Πληκτρολόγιο
κλήσης
Ηχείο

Παύση
Προσθήκη
καλούντος

• Τηλεφωνητής: Το εικονίδιο
εμφανίζεται στη
γραμμή κατάστασης, όταν έχετε νέο μήνυμα στον
τηλεφωνητή. Για να το ακούσετε, αγγίξτε
Τηλέφωνο
>
και πατήστε παρατεταμένα 1.
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Πραγματοποίηση, απάντηση και
τερματισμός κλήσεων
Όταν πραγματοποιείτε ή απαντάτε σε μια κλήση, έχετε τις
εξής επιλογές:
• Πραγματοποίηση κλήσης: Αγγίξτε
Τηλέφωνο για
να εμφανίσετε τις πρόσφατες κλήσεις σας, τις αγαπημένες
επαφές σας και τις επαφές που καλείτε συχνότερα.
Επιλέξτε μια επαφή ή έναν αριθμό για κλήση.
Για να καλέσετε έναν αριθμό, αγγίξτε ,
πληκτρολογήστε τον αριθμό και μετά αγγίξτε
τον καλέσετε.

για να

Για να εισαγάγετε έναν διεθνή κωδικό κλήσης (+),
πατήστε παρατεταμένα το 0. Για να προσθέσετε παύση
ή αναμονή μετά τους αριθμούς, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού .
• Απάντηση κλήσης: Αγγίξτε το
στο .

και σύρετέ το

Ενώ η αναμονή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη,
αγγίξτε
και σύρετε στο
για να απαντήσετε στη
νέα κλήση. Στη συνέχεια, αγγίξτε Τρέχουσα κλήση σε
αναμονή + Απάντηση ή Τερματισμός τρέχουσας
κλήσης + Απάντηση.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
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• Απόρριψη κλήσης: Αγγίξτε το
και σύρετέ το
στο
για να στείλετε την κλήση στον τηλεφωνητή.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας
για να απορρίψετε μια κλήση ή να πατήσετε ένα
πλήκτρο έντασης για σίγαση της ειδοποίησης ήχου.

• Απάντηση με μήνυμα: Για να στείλετε ένα
προκαθορισμένο μήνυμα σε μια εισερχόμενη κλήση,
αγγίξτε το
και σύρετέ το στο . Επιλέξτε ένα
μήνυμα για να το στείλετε αμέσως.
• Τερματισμός κλήσης: Αγγίξτε

.

• Στη διάρκεια μιας κλήσης: Αγγίξτε
Σίγαση στο
κάτω μέρος της οθόνης κλήσεων για σίγαση της
κλήσης. Για να αποκρύψετε την οθόνη κλήσεων,
αγγίξτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης
. Για να την
ανοίξετε ξανά, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή
κατάστασης και αγγίξτε Κλήση σε εξέλιξη.
Σημείωση: Όταν κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί
σας, η οθόνη αφής απενεργοποιείται για να αποφύγετε
τα ακούσια πατήματα. Όταν απομακρύνετε το
τηλέφωνο από το αυτί σας, η οθόνη ανάβει ξανά.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη αφής ίσως
παραμείνει σκοτεινή, αν είναι καλυμμένος ο
αισθητήρας που βρίσκεται ακριβώς από πάνω της.
Μην χρησιμοποιείτε καλύμματα ή προστατευτικά
οθόνης (ακόμα και διαφανή) που καλύπτουν τον
αισθητήρα.
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Πρόσφατες κλήσεις
Εμφάνιση κλήσεων (ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη)
για κλήση, αποστολή μηνύματος κειμένου ή αποθήκευση:
Εύρεση:

Τηλέφωνο >

• Για να καλέσετε έναν αριθμό, αγγίξτε

στα δεξιά.

• Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, να αποθηκεύσετε
τον αριθμό ή για άλλες επιλογές, αγγίξτε μια
καταχώρηση.
• Για να καταργήσετε μια καταχώρηση από το αρχείο
καταγραφής κλήσεων, αγγίξτε την καταχώρηση και,
στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού
> Κατάργηση από το αρχείο.
• Για να εκκαθαρίσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο
μενού > Εκκαθάριση αρχείου κλήσεων.

Κλήσεις συνδιάσκεψης
Στη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εκκινήσετε μια
άλλη κλήση, να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη ή
να τις ενώσετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης:
• Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, αγγίξτε
το
και σύρετέ το στο . Για να την απορρίψετε,
αγγίξτε το
και σύρετέ το στο .
Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή αν απαντήσετε στη
δεύτερη κλήση. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων,
αγγίξτε .

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Για να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση,
αγγίξτε , πληκτρολογήστε τον αριθμό και, στη
συνέχεια, αγγίξτε
για κλήση.
Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή όταν αγγίζετε
το . Για να ενώσετε τις κλήσεις αφού απαντήσει η
δεύτερη κλήση, αγγίξτε το .

Ο τηλεφωνικός αριθμός σας
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση > Ο τηλεφωνικός
αριθμός μου

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Σημείωση: Ο πάροχός σας προγραμματίζει έναν ή
περισσότερους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, τους
οποίους μπορείτε να καλείτε σε οποιεσδήποτε συνθήκες,
ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο. Οι
αριθμοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
Οι ήδη προγραμματισμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης
ενδέχεται να μην λειτουργούν σε όλες τις περιοχές, ενώ
ορισμένες φορές ίσως να μην είναι δυνατή η κλήση
έκτακτης ανάγκης λόγω προβλημάτων του δικτύου, του
περιβάλλοντος ή παρεμβολών.
1 Αγγίξτε
Τηλέφωνο (αν το τηλέφωνο είναι
κλειδωμένο, αγγίξτε Κλήση έκτ. Ανάγκης ή αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Κλήση έκτ. Ανάγκης).
2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Κλήσεις

Κλήσεις
Γρήγορη εκκίνηση: Κλήσεις
Πραγματοποίηση, απάντηση και
τερματισμός κλήσεων
Πρόσφατες κλήσεις
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Ο τηλεφωνικός αριθμός σας
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

3 Πατήστε
ανάγκης.

, για να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιήσει
υπηρεσίες εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS και
AGPS) που θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης να σας εντοπίσουν. Ανατρέξτε στην ενότητα
"Υπηρεσίες τοποθεσίας" στις νομικές πληροφορίες και
πληροφορίες ασφαλείας.

Επαφές
γίνετε πιο κοινωνικοί

Επαφές
Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές
Δημιουργία επαφών
Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε
επαφές
Αγαπημένα
Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη
επαφών
Λήψη επαφών
Κοινοποίηση επαφών
Ομάδες
Τα στοιχεία μου

Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές

Συμβουλές και τεχνάσματα

Συνδυάστε πληροφορίες από τις επαφές σας στο
Google™ και τα κοινωνικά δίκτυα για γρήγορη πρόσβαση
σε όλους τους γνωστούς σας.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
• Δημιουργία: Αγγίξτε το
οθόνης.

>

Επαφές

στο κάτω μέρος της

• Επεξεργασία ή διαγραφή: Αγγίξτε μια επαφή και μετά
αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Επεξεργασία ή
Διαγραφή.
• Κλήση, κείμενο ή email: Αγγίξτε μια επαφή και, στη
συνέχεια, αγγίξτε μια επιλογή.

107 επαφές

ΕΓΩ

Ρύθμιση του προφίλ μου

Δημιουργήστε και
προβάλετε ομάδες επαφών.

Α

Abe Baudo

Allie Smyth

Αγγίξτε για να δείτε τις
πληροφορίες της επαφής, να
την καλέσετε, να στείλετε
μήνυμα κειμένου και πολλές
ακόμη δυνατότητες.

Anna Medina

Astrid Fanning
Barry Smyth

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Αναζητήστε επαφές.
Προσθέστε μια επαφή.
Ταξινομήστε ομάδες, αλλάξτε
ρυθμίσεις, λογαριασμούς και
πολλά ακόμη.

• Ομάδες: Για προβολή ή δημιουργία μιας ομάδας
επαφών, αγγίξτε
και μετά αγγίξτε την ομάδα ή το
στο κάτω μέρος της οθόνης.
• Αναζήτηση επαφών: Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε
το πλαίσιο αναζήτησης Google και πληκτρολογήστε το
όνομα μιας επαφής. Στη λίστα Επαφές, αγγίξτε το .
• Αποστολή επαφών: Αγγίξτε μια επαφή και, στη
συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Κοινοποίηση
για να στείλετε την επαφή σε μήνυμα ή μέσω σύνδεσης
Bluetooth®.
• Συντομεύσεις: Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό
σημείο της αρχικής οθόνης, αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚA
ΣΤΟΙΧΕΙA και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το
γραφικό επαφών. Σύρετέ το στην αρχική οθόνη και
επιλέξτε την επαφή για την οποία θέλετε να
δημιουργήσετε συντόμευση.
• Συγχρονισμός: Στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις. Μεταβείτε
στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, επιλέξτε το λογαριασμό
σας Google και πατήστε το όνομα του λογαριασμού για
να τον συγχρονίσετε, αν δεν έχει ενημερωθεί
πρόσφατα. Μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις επαφές
στη διεύθυνση www.gmail.com.
Για βοήθεια σχετικά με τη μεταφορά επαφών, μάθετε
περισσότερα για τη Μετεγκατ/ση Motorola στην
ενότητα “Μετάβαση από το παλιό στο νέο
τηλέφωνο” ή μεταβείτε στη διεύθυνση
www.motorola.com/TransferContacts.

Επαφές

Επαφές
Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές
Δημιουργία επαφών
Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε
επαφές
Αγαπημένα
Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη
επαφών
Λήψη επαφών
Κοινοποίηση επαφών
Ομάδες
Τα στοιχεία μου

Δημιουργία επαφών
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Επαφές >

Αγγίξτε ένα πλαίσιο κειμένου για να πληκτρολογήσετε το
όνομα και τα στοιχεία. Μόλις ολοκληρώσετε τη
διαδικασία, αγγίξτε
ΤΕΛΟΣ στο επάνω μέρος.
Σημείωση: Για εισαγωγή επαφών ή αλλαγή της θέσης
αποθήκευσής τους, ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη
επαφών”.

Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε
επαφές
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Επαφές

Αγγίξτε μια επαφή για να εμφανίσετε περισσότερες
επιλογές. Ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτετε για το
συγκεκριμένο άτομο, μπορείτε να το καλέσετε, να στείλετε
μήνυμα ή email. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
την αναγνώριση φωνής (ανατρέξτε στην ενότητα
“Εκφώνηση”).

Αγαπημένα
Ορίστε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνότερα ως
αγαπημένες, για να έχετε πιο γρήγορη πρόσβαση σε
αυτές.
• Για να ορίσετε μια επαφή ως αγαπημένη, αγγίξτε το
πλήκτρο μενού
>
Επαφές, επιλέξτε μια επαφή
και αγγίξτε .

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Για να δείτε τις αγαπημένες σας επαφές, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Επαφές >
. Οι επαφές
που έχετε επισημάνει με αστέρι εμφανίζονται στο
επάνω μέρος της οθόνης, όταν ανοίγετε την οθόνη
κλήσης.

Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη
επαφών
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Επαφές

• Για να επεξεργαστείτε μια επαφή, αγγίξτε την και, στη
συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Επεξεργασία.
Αγγίξτε ένα πεδίο για να το επεξεργαστείτε. Αγγίξτε
για να επιλέξετε την εικόνα της επαφής.
• Για να ορίσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης για την
επαφή, αγγίξτε την και, στη συνέχεια, αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Ήχος κλήσης.
• Για να διαγράψετε την επαφή, αγγίξτε την και, στη
συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Διαγραφή.
Αν επιλέξετε Διαγραφή, οι επαφές από τα κοινωνικά
δίκτυα δεν θα εμφανίζονται. Για να δείτε αυτές τις
επαφές ή να τις διαγράψετε εντελώς, χρησιμοποιήστε
την εφαρμογή του κοινωνικού δικτύου ή τον ιστότοπο.
• Για να αποκρύψετε τις επαφές από ένα λογαριασμό ή
μια ομάδα στη λίστα Επαφές, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Επαφές για προβολή. Αγγίξτε έναν τύπο
λογαριασμού για να τον εμφανίσετε. Αγγίξτε
Προσαρμογή για να καταργήσετε την επιλογή των
επαφών που θέλετε να αποκρύπτονται πάντοτε.

Επαφές

Επαφές
Γρήγορη εκκίνηση: Επαφές
Δημιουργία επαφών
Κλήση, μήνυμα κειμένου ή email σε
επαφές
Αγαπημένα
Επεξεργασία, διαγραφή ή απόκρυψη
επαφών
Λήψη επαφών
Κοινοποίηση επαφών
Ομάδες
Τα στοιχεία μου

Λήψη επαφών

Κοινοποίηση επαφών

Συγκεντρώστε όλες τις επαφές σας σε ένα σημείο.

Αποστολή επαφής μέσω σύνδεσης Bluetooth®, email ή
Google Drive™:

• Για να προσθέσετε τις επαφές κοινωνικής δικτύωσης,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις,
μεταβείτε στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και αγγίξτε
Προσθήκη λογαριασμού.
• Για προσθήκη των επαφών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, δείτε την ενότητα “Εmail”.
Συμβουλή: Αν προσθέσετε ένα λογαριασμό τύπου
Εταιρικός συγχρονισμός, μπορείτε να στέλνετε
μηνύματα στους συναδέλφους σας ακόμα κι αν δεν
τους έχετε αποθηκεύσει στις επαφές.
• Για εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM (αν αυτό δεν
έχει γίνει αυτόματα): Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Επαφές > Μενού
> Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM.
Πατήστε OK για επιβεβαίωση.
• Για εισαγωγή επαφών από τον υπολογιστή σας,
μεταφορτώστε τις επαφές στο λογαριασμό Google™
που διαθέτετε στη διεύθυνση
http://contacts.google.com. Στο τηλέφωνό σας,
πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Επαφές
> Μενού > Λογαριασμοί > Αυτόμ. συγχρ. δεδ/νων.
Μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις επαφές στη
διεύθυνση http://mail.google.com.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Για βοήθεια σχετικά με τη μεταφορά επαφών, ανατρέξτε
στην ενότητα “Μετάβαση από το παλιό στο νέο
τηλέφωνο”.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Επαφές

Για να στείλετε μια επαφή, αγγίξτε την, έπειτα αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Κοινοποίηση και επιλέξτε τον τρόπο
με τον οποίο θέλετε να τη στείλετε.
Σημείωση: ∆εν μπορείτε να στείλετε τις επαφές των
κοινωνικών δικτύων σας.

Ομάδες
∆ημιουργήστε ομάδες Επαφών (όπως "φίλοι",
"οικογένεια" ή "συνάδελφοι") και, στη συνέχεια, βρείτε τις
επαφές πιο γρήγορα εμφανίζοντας μια ομάδα.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Επαφές >

Για να δημιουργήσετε ή να εμφανίσετε μια ομάδα,
αγγίξτε
και μετά
στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τα στοιχεία μου
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Επαφές

Για να αποθηκεύσετε το προσωπικό σας προφίλ χρήστη,
αγγίξτε Ρύθμιση του προφίλ μου στην περιοχή ΕΓΩ στην
κορυφή της λίστας επαφών.

Μηνύματα
πείτε αυτό που θέλετε

Μηνύματα
Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής
μηνυμάτων
Εmail
Συζήτηση μέσω του Google Hangouts™

Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Μείνετε σε επαφή με μηνύματα και εικόνες.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
• Δημιουργία: Αγγίξτε το
οθόνης.

>

Μηνύματα

στο κάτω μέρος της

• Επισύναψη: Όταν πληκτρολογείτε ένα μήνυμα,
αγγίξτε το
για να επισυνάψετε μια εικόνα, ένα βίντεο
ή άλλο αρχείο.
• Αποστολή: Αγγίξτε

Μηνύματα
555-555-1234 (4)
Ρίξτε μια ματιά στις πιο πρόσφατες...
10:23 πμ

900-555-2525 (1)
Μην ξεχάσεις να φέρεις το βιβλίο όταν...
8:18 πμ

Astrid Fanning (18)
10:23 πμ, 17 ∆εκ 2013

Daniel Lester (6)
Πάμε για φαγητό αύριο;
6:56 πμ, 17 ∆εκ 2013

Mary Morgan (5)

για να στείλετε το μήνυμα.

Αγγίξτε μια συνομιλία για να
την ανοίξετε. Πατήστε
παρατεταμένα για διαγραφή
του μηνύματος και άλλες
επιλογές.
Αγγίξτε την εικόνα ενός
αποστολέα για να τον
προσθέσετε στις επαφές
σας.

Ας συναντηθούμε έξω από το θέατρο στις...
2:23 πμ, 17 ∆εκ 2013

Abe Baudo (22)
Κανένα πρόβλημα. Πες μου πότε...
3:06 πμ, 16 ∆εκ 2013

Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα.
Αναζητήστε μηνύματα.
Αλλάξτε ειδοποιήσεις και άλλα.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Προώθηση μηνύματος: Σε μια συνομιλία, πατήστε
παρατεταμένα ένα μήνυμα για να εμφανιστούν
περισσότερες επιλογές, όπως η προώθηση.
• Αποθήκευση εικόνων: Αγγίξτε παρατεταμένα μια
εικόνα για να την αποθηκεύσετε. Για την προβολή μιας
εικόνας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
Συλλογή > Λήψη.
>
• Φωνητική καταχώρηση: Απλώς αγγίξτε ένα πλαίσιο
κειμένου και, στη συνέχεια, αγγίξτε το
στο
πληκτρολόγιο.
Συμβουλή: Αν δεν εμφανίζεται το
στο
πληκτρολόγιο, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος > Φωνητική
πληκτρολόγηση Google για να ενεργοποιήσετε τη
φωνητική καταχώρηση.
• Αποστολή μηνυμάτων κειμένου στους
αγαπημένους φίλους σας: Χρησιμοποιήστε ένα
γραφικό στοιχείο για να στείλετε μηνύματα κειμένου
στις αγαπημένες σας επαφές γρήγορα: πατήστε
παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της αρχικής οθόνης,
αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, πατήστε παρατεταμένα
την επιλογή Άμεσο μήνυμα για να τη σύρετε στην
αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επαφή.

Μηνύματα

Μηνύματα
Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής
μηνυμάτων
Εmail
Συζήτηση μέσω του Google Hangouts™

Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Μηνύματα

• Άνοιγμα: Αγγίξτε μια συνομιλία για να την ανοίξετε.
• Συνημμένα: Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα το οποίο
περιέχει ένα συνημμένο, αγγίξτε το συνημμένο για να
το ανοίξετε ή αγγίξτε το παρατεταμένα για να το
αποθηκεύσετε.
• Απάντηση: Ανοίξτε μια συνομιλία και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε την απάντησή σας στο πλαίσιο κειμένου
στο κάτω μέρος.
• Προώθηση: Ανοίξτε μια συνομιλία, πατήστε
παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε και
αγγίξτε Προώθηση.

Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Προεπιλεγμένη
εφαρμογή SMS

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google
Hangouts, ανατρέξτε στην ενότητα “Συζήτηση μέσω του
Google Hangouts™”.

Εmail
Στείλτε και λάβετε email. ∆ημιουργήστε και διαχειριστείτε
λογαριασμούς.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
Κύρια

Επιλέξτε πολλά μηνύματα
και έπειτα αγγίξτε το
πλήκτρο μενού .
Επισημάνετε με αστέρι
ένα μήνυμα για να το
προσθέσετε στην
ετικέτα Gmail με αστέρι.

• Ρυθμίσεις: Αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ρυθμίσεις
για να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις και άλλες επιλογές.

Ορισμός της προεπιλεγμένης
εφαρμογής μηνυμάτων
Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Για να ορίσετε το
Hangouts ή τα
Μηνύματα ως την
προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων:

Gmail ή

Δείτε τις
ρυθμίσεις και τις
επιλογές.

you@gmail.com

• Διαγραφή: Πατήστε παρατεταμένα μια συνομιλία και
αγγίξτε το
στο κάτω μέρος. Εναλλακτικά, ανοίξτε τη
συνομιλία, πατήστε παρατεταμένα ένα μήνυμα και
αγγίξτε Διαγραφή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google
Hangouts™ για αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου.

>

2 μηνύματα μετακ.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Σύρετε προς τα
αριστερά ή τα δεξιά
για να αρχειοθετήσετε
ένα νήμα μηνυμάτων.

Email

Μηνύματα

Μηνύματα
Γρήγορη εκκίνηση: Μηνύματα
Ανάγνωση, απάντηση, προώθηση και
διαγραφή μηνυμάτων κειμένου
Ορισμός της προεπιλεγμένης εφαρμογής
μηνυμάτων
Εmail
Συζήτηση μέσω του Google Hangouts™

• Προσθήκη λογαριασμών Gmail: Την πρώτη φορά
που ενεργοποιήσατε το τηλέφωνό σας, κατά πάσα
πιθανότητα δημιουργήσατε ή συνδεθήκατε σε ένα
λογαριασμό Google™. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται
η εφαρμογή
Gmail για ένα λογαριασμό. Για να
προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς Google,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις,
μεταβείτε στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και
αγγίξτε
Προσθήκη λογαριασμού > Google.
• Προσθήκη λογαριασμών email: Για να προσθέσετε
προσωπικούς λογαριασμούς
Email, ακολουθήστε
τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε για πρώτη
φορά την εφαρμογή ή αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και αγγίξτε
Προσθήκη λογαριασμού
> Email. Για λογαριασμούς email εργασίας του
διακομιστή Microsoft® Exchange, αγγίξτε
Προσθήκη λογαριασμού > Εταιρικό και εισαγάγετε
τα στοιχεία που θα σας δώσει ο διαχειριστής σας.
• Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού: Για να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Gmail™, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Google.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού email,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Email > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Διαγραφή λογαριασμών: Για να διαγράψετε ένα
λογαριασμό Gmail ή email, αγγίξτε το όνομα του
λογαριασμού και μετά αγγίξτε το πλήκτρο μενού
> Κατάργηση λογαριασμού.

Συζήτηση μέσω του Google Hangouts™
Συνδεθείτε με το λογαριασμό Google που διαθέτετε για
να έχετε επικοινωνία με φίλους και συγγενείς.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Hangouts

• Ξεκινήστε ένα νέο Hangout: Αγγίξτε + και, στη
συνέχεια, αγγίξτε ένα όνομα στη λίστα των φίλων σας.
Στείλτε ένα μήνυμα κειμένου ή αγγίξτε
για να
πραγματοποιήσετε μια βιντεοκλήση.
• Αλλαγή ρυθμίσεων: Πατήστε το πλήκτρο μενού για
να εμφανίσετε τα παλιά Hangout, να αλλάξετε εικόνα
προφίλ, να ορίσετε άλλες ρυθμίσεις και πολλά
περισσότερα.
• Συνομιλία από τον υπολογιστή: Μπορείτε να
συνομιλείτε και από τον υπολογιστή. Για να μάθετε
περισσότερα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.google.com/hangouts.

Πληκτρολόγηση
πληκτρολόγιο όταν το χρειάζεστε

Πληκτρολόγηση
Γρήγορη εκκίνηση: Πληκτρολόγηση
Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου και λεξικό
Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Γρήγορη εκκίνηση: Πληκτρολόγηση
Όταν αγγίζετε ένα πλαίσιο κειμένου π.χ. σε μήνυμα ή
αναζήτηση, έχετε επιλογές πληκτρολογίου.
• Πληκτρολόγηση ή χειρονομία: Εισαγάγετε γράμματα
αγγίζοντας διαδοχικά τα αντίστοιχα πλήκτρα.
Εναλλακτικά, γράψτε μια λέξη σχηματίζοντας διαδοχικά
όλα τα γράμματα.
• Κλείσιμο πληκτρολογίου: Αγγίξτε
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Βλέπετε
διαφορετικό
πληκτρολόγιο;
Διαφέρει ανάλογα
με την εφαρμογή.
Το συγκεκριμένο
είναι για μηνύματα.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Αλλαγή πληκτρολογίου: Το πληκτρολόγιο της
οθόνης αφής αλλάζει, ανάλογα με το αν εισαγάγετε
μήνυμα κειμένου, email ή άλλο κείμενο.
• Μετακίνηση του δρομέα: Αγγίξτε ένα σημείο στο
κείμενο για να τοποθετήσετε το δρομέα και, στη
συνέχεια, σύρετε το βέλος κάτω από το δρομέα για να
τον μετακινήσετε.
• Το λεξικό σας: Για να προσθέσετε μια λέξη την οποία
πληκτρολογείτε συχνά, εισαγάγετέ την, αγγίξτε τη λέξη
στη λίστα λέξεων κάτω από το πλαίσιο κειμένου και
αγγίξτε ξανά εκεί για να την προσθέσετε στο λεξικό
σας.
• Σύμβολα: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να
εισαγάγετε τον μικρό αριθμό ή το σύμβολο που
βρίσκεται στο επάνω μέρος του.
Για να εισαγάγετε αρκετούς αριθμούς ή σύμβολα,
αγγίξτε ?123 .
• Διπλά γράμματα: Κυκλώστε ένα γράμμα για να το
εισαγάγετε δύο φορές.
• Κεφαλαία γράμματα: Αγγίξτε το
ή σύρετέ το στο
γράμμα που θέλετε να γράψετε με κεφαλαία.
• Ειδικοί χαρακτήρες: Πατήστε παρατεταμένα ένα
γράμμα για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Πρόβλεψη λέξης: Ενώ πληκτρολογείτε, εμφανίζονται
προτεινόμενες λέξεις πάνω από το πληκτρολόγιο.
Αγγίξτε μία από αυτές για να την επιλέξετε.

Πληκτρολόγηση

Πληκτρολόγηση
Γρήγορη εκκίνηση: Πληκτρολόγηση
Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου και λεξικό
Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

• Φωνητική καταχώρηση: Αγγίξτε το
στο
πληκτρολόγιο της οθόνης αφής και πείτε αυτό που
θέλετε να πληκτρολογηθεί. Μπορείτε να μιλάτε όση
ώρα θέλετε, να σταματάτε όποτε θέλετε και να
υπαγορεύετε τη στίξη για να δημιουργείτε σωστές
προτάσεις.
• Δόνηση: Για να μην δονούνται τα πλήκτρα ενώ
πληκτρολογείτε: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Γλώσσα και είσοδος. Στη συνέχεια,
πατήστε
δίπλα από το Πληκτρολόγιο Google >

• Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις λέξεις που
προτείνει και αναγνωρίζει το τηλέφωνό σας, αγγίξτε
Προσωπικό λεξικό.

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
Κάντε αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση ονομάτων,
αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων, φράσεων ή οτιδήποτε
άλλο στο πλαίσιο κειμένου.
Αντιγραφή

Επιλογή κειμένου

Δόνηση κατά το πάτημα πλήκ.
Anne Hotel

Ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου και
λεξικό
Επιλέξτε το στυλ πληκτρολογίου που επιθυμείτε και
επεξεργαστείτε το λεξικό των λέξεων που προτείνει το
τηλέφωνό σας:
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
> Γλώσσα και είσοδος

>

Ρυθμίσεις

• Για να επιλέξετε το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής,
αγγίξτε Προεπιλογή. Για να είναι δυνατή η φωνητική
καταχώρηση από το πληκτρολόγιο, αγγίξτε Φωνητική
πληκτρολόγηση Google.
• Για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για το
πληκτρολόγιο, αγγίξτε . Μπορείτε να αλλάξετε τη
γλώσσα, την αυτόματη στίξη και πολλά άλλα.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Αποκοπή
Αποστολή

Επιλογή όλων

1 Για να επισημάνετε μια λέξη, πατήστε την
παρατεταμένα.
Για να επισημάνετε περισσότερες λέξεις, σύρετε το
βέλος του επιλογέα στο άκρο της επισήμανσης.
2 Αγγίξτε τα εικονίδια για αποκοπή ή αντιγραφή.
Συμβουλή: Αγγίξτε παρατεταμένα τα εικονίδια για
να εμφανιστούν ετικέτες.
3 Ανοίξτε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να
επικολλήσετε το κείμενο (ακόμα κι αν βρίσκεται σε
διαφορετική εφαρμογή).
4 Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, αγγίξτε
παρατεταμένα για να εμφανιστεί η επιλογή
ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ. Αγγίξτε ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ για να
επικολλήσετε το κείμενο.

Οργάνωση
διεκπεραιώστε τις εργασίες σας οποιαδήποτε στιγμή

Οργάνωση
Ρολόι
Ημερολόγιο
Εταιρικός συγχρονισμός
Quickoffice™
Δίκτυο γραφείου
Google Drive™
Εκτύπωση

Ρολόι
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
(επάνω αριστερά)

Ημερολόγιο
>

Ρολόι >

∆είτε συγκεντρωμένα τα συμβάντα που είναι
αποθηκευμένα στο τηλέφωνο και το ημερολόγιό σας.

• Ξυπνητήρι: Αγγίξτε ένα ξυπνητήρι για να το
επεξεργαστείτε ή αγγίξτε το
για να προσθέσετε ένα
νέο ξυπνητήρι.
Όταν ακουστεί το ξυπνητήρι, αγγίξτε το
και σύρετέ
το στο
για να το απενεργοποιήσετε ή αγγίξτε το
και σύρετέ το στο
για να το αναβάλετε για δέκα
λεπτά.

1

Επόμενο
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• Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης: Για να ανοίξετε
ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης, αγγίξτε .

22

23

• Χρονόμετρο: Για να ανοίξετε ένα χρονόμετρο,
αγγίξτε .
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Ημερολόγιο
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Μενού ημερολογίου

Ανανέωση
9

Συμβουλή: Για να μάθετε τι σημαίνει κάποιο εικονίδιο,
πατήστε το παρατεταμένα. Για να ορίσετε την τρέχουσα
ημερομηνία, ώρα, ζώνη ώρας, καθώς και μορφές
ημερομηνίας/ώρας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα.

Πίσω

∆ΕΥ

8

• Παγκόσμιο ρολόι: Για άλλες ζώνες ώρας, αγγίξτε

Περισσότερα

Ιούνιος 2014
ΚΥΡ

11
12
Αναζήτηση

Ημερολόγια για ...

• Ρυθμίσεις: Για να αλλάξετε τον ήχο του ξυπνητηριού,
της αναβολής ή άλλες ρυθμίσεις, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Ρυθμίσεις.

Μενού

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
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Ρυθμίσεις

Αλλάξτε την προβολή
ημερολογίου.
Τα υπόλοιπα συμβάντα
ημερολογίου εμφανίζονται
με διαφορετικό χρώμα.
Μετακινηθείτε επάνω ή κάτω
με κύλιση, για να δείτε τους
υπόλοιπους μήνες.

• Αλλαγή προβολής: Αγγίξτε την ημερομηνία επάνω
αριστερά για να επιλέξετε Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνα ή
Ατζέντα.
• Προβολή σημερινής ημερομηνίας: Αγγίξτε το
στην κορυφή της οθόνης.
• Προσθήκη συμβάντων: Από οποιαδήποτε προβολή,
αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Νέο συμβάν, εισαγάγετε
τις λεπτομέρειες του συμβάντος και αγγίξτε
ΤΕΛΟΣ.

Οργάνωση

Οργάνωση
Ρολόι
Ημερολόγιο
Εταιρικός συγχρονισμός
Quickoffice™
Δίκτυο γραφείου
Google Drive™
Εκτύπωση

• Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή συμβάντων:
Αγγίξτε ένα συμβάν για να το ανοίξετε και, στη
συνέχεια, αγγίξτε επεξεργασία
ή διαγραφή .
• Προβολή, απόκρυψη ή προσθήκη ημερολογίων:
Αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ημερολόγια για
εμφάνιση για προβολή ή απόκρυψη ημερολογίων από
το λογαριασμό Google™ που διαθέτετε. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να προσθέσετε
ή να καταργήσετε ημερολόγια από το λογαριασμό
Google στη διεύθυνση www.google.com/calendar.
Συμβουλή: Προσθέστε ένα γραφικό στοιχείο Ημερολόγιο
στην αρχική σας οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα ένα κενό
σημείο της αρχικής οθόνης, αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA
και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο
Ημερολόγιο.

Εταιρικός συγχρονισμός
Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft® Office Outlook στον
υπολογιστή εργασίας, το τηλέφωνο μπορεί να
συγχρονίσει email, συμβάντα και επαφές με το
διακομιστή του Microsoft Exchange.
• Για να προσθέσετε τον Εταιρικό λογαριασμό σας,
ανατρέξτε στην ενότητα “Εmail”.

Μενού
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Περισσότερα
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• Για να επιλέξετε αυτά που θέλετε να συγχρονίσετε από
τον Εταιρικό λογαριασμό σας, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Εταιρικό, αγγίξτε το
λογαριασμό σας και επιλέξτε Ημερολόγιο, Επαφές ή
Email.

Quickoffice™
Χρησιμοποιήστε το Quickoffice για προβολή και
επεξεργασία αρχείων.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Quickoffice

Αγγίξτε ένα αρχείο ή φάκελο για να τα ανοίξετε ή πατήστε
παρατεταμένα ένα αρχείο για να εμφανιστούν οι επιλογές.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περισσότερα έγγραφα,
υπολογιστικά φύλλα ή παρουσιάσεις:
• Αγγίξτε σε ένα σημείο του κειμένου για να
τοποθετήσετε το δρομέα.
• Επιλέξτε κείμενο με διπλό πάτημα.
• Για να ανοίξετε ένα πληκτρολόγιο, να μορφοποιήσετε
το κείμενο, να αποθηκεύσετε το αρχείο ή να ορίσετε
κάποιες άλλες επιλογές, αγγίξτε το πλήκτρο μενού .

Δίκτυο γραφείου
Για να συνδέσετε το δίκτυο του γραφείου σας με ένα
Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα
“Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)”.

Google Drive™
Όλες οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα έγγραφα και τα άλλα
αρχεία σας διατηρούνται με ασφάλεια σε ένα σημείο και
παραμένουν ιδιωτικά, εκτός και αν επιλέξετε να τα
μοιραστείτε. Είναι διαθέσιμα στο Google Drive από όλες
τις συσκευές σας.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Drive

Οργάνωση

Οργάνωση
Ρολόι
Ημερολόγιο
Εταιρικός συγχρονισμός
Quickoffice™
Δίκτυο γραφείου
Google Drive™
Εκτύπωση

Εκτύπωση
Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλα
αρχεία από το τηλέφωνό σας, ελέγξτε εάν ο
κατασκευαστής του εκτυπωτή σας διαθέτει κάποια
εφαρμογή στο Google Play Store. Στη συνέχεια, αγγίξτε
το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Εκτύπωση
για να ξεκινήσετε.
Μπορείτε επίσης να στείλετε φωτογραφίες, έγγραφα ή
άλλα αρχεία σε οποιαδήποτε συσκευή Android που
συνδέεται στο cloud ή στο Google Drive. Θα πρέπει
απλώς να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής
Cloud Print της Google.
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Χρήση κοινωνικών δικτύων
γίνετε πιο κοινωνικοί, "συναντήστε" φίλους

Χρήση κοινωνικών δικτύων
Γρήγορη εκκίνηση: Χρήση κοινωνικών
δικτύων

Γρήγορη εκκίνηση: Χρήση κοινωνικών
δικτύων
Google+™: Κάνει την εμπειρία της σύνδεσης στον Ιστό
πιο ρεαλιστική. Μοιραστείτε σκέψεις, συνδέσεις και
φωτογραφίες με τους σωστούς κύκλους.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Google+

Άνοιγμα των επιλογών.

Κορυφαίες
δημοσιεύσεις

Εμφάνιση ειδοποιήσεων.
Χάρτες Google
Πριν από 25 λεπτά

Φωτογραφία

Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Τοποθεσία

∆ιάθεση

Μήνυμα

• Προσθήκη γραφικού στοιχείου: Χρησιμοποιήστε ένα
γραφικό στοιχείο για να διαβάζετε γρήγορα τις
δημοσιεύσεις Google+. Πατήστε παρατεταμένα ένα
κενό σημείο της αρχικής οθόνης, αγγίξτε ΓΡΑΦΙΚA
ΣΤΟΙΧΕΙA και έπειτα πατήστε παρατεταμένα το
γραφικό στοιχείο Δημοσιεύσεις Google+ για να το
σύρετε στην αρχική οθόνη.
• Βοήθεια: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Google+, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.google.com/+.
• Άλλα κοινωνικά δίκτυα: Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε το Facebook®, το Twitter και πολλά
άλλα. Χρησιμοποιήστε το Google Play™ Store για να
βρείτε τις πιο πρόσφατες επίσημες εφαρμογές και
γραφικά στοιχεία.

Πραγματοποιούμε αλλαγές
συνεχώς. Η οθόνη σας
ενδέχεται να είναι λίγο
διαφορετική. Ίσως και
καλύτερη.

• Κατάργηση λογαριασμών: Για να διαγράψετε ένα
λογαριασμό (μαζί με τις επαφές του και τα μηνύματα
στο τηλέφωνό σας), αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ,
επιλέξτε το λογαριασμό και αγγίξτε το πλήκτρο μενού
> Κατάργηση λογαριασμού.

Σήμερα μπορεί να είναι η παγκόσμια ημέρα ...

Μενού

• Μεταφόρτωση φωτογραφιών: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Συλλογή και μετά αγγίξτε μια
φωτογραφία ή ένα βίντεο. Πατήστε
> Google+ και
επιλέξτε το λογαριασμό σας.

Εμφάνιση και εύρεση φίλων.

Χορέψατε σήμερα;

Σε όλο τον κόσμο, ένας χορός τη φορά

Συμβουλές και τεχνάσματα

Περιήγηση
εξερευνήστε και ανακαλύψτε

Περιήγηση
Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™
Σύνδεση στον Ιστό
Σελιδοδείκτες
Λήψεις
Επιλογές προγράμματος περιήγησης
Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Chrome

• Μετάβαση σε μια ιστοσελίδα: Αγγίξτε τη γραμμή
διεύθυνσης στο επάνω μέρος μιας σελίδας και
πληκτρολογήστε μια διεύθυνση.
• Προσθήκη σελιδοδείκτη: Ανοίξτε τη γραμμή
διεύθυνσης (σύρετε προς τα κάτω, αν δεν την βλέπετε)
και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > .
• Άνοιγμα σελιδοδείκτη: Ανοίξτε τη γραμμή
διεύθυνσης και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Σελιδοδείκτες.
www.google.com/search?clie

Δείτε επιλογές.

γιατί χασμουριόμαστε
Ιστός

Εικόνες

Βίντεο

ΕιδήσειςΠερισσότερα

Γεγονότα σχετικά με το χασμουρητό:
Γιατί χασμουριόμαστε, γιατί ...
www.hufﬁngtonpost.com/.../...

HowStuffWorks "Τι μας κάνει να
χασμουριόμαστε;"
science.howstuffworks.com/.../question5

Γιατί χασμουριόμαστε - WebMD
www.m.webmd.com/a.../why-we-yawn

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Δείτε άλλες
καρτέλες του
προγράμματος
περιήγησης ή
ανοίξτε μια νέα.
Πατήστε μια
σύνδεση για να την
επιλέξετε. Πατήστε
παρατεταμένα για να
δείτε περισσότερες
επιλογές.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Συντόμευση ιστοσελίδας: Για να προσθέσετε μια
συντόμευση ιστοσελίδας στην αρχική οθόνη, όταν
βρίσκεστε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Προσθήκη στην αρχική οθόνη.
• Συντόμευση αναζήτησης στο Internet: Αγγίξτε το
πλαίσιο αναζήτησης Google στο επάνω μέρος της
αρχικής οθόνης και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ενός
ιστότοπου.
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε,
επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
• Τοποθεσίες για κινητά: Ορισμένοι ιστότοποι
εμφανίζουν αυτόματα μια έκδοση της σελίδας τους για
κινητά. Αν θέλετε να δείτε τις τυπικές εκδόσεις για
υπολογιστή όλων των ιστοτόπων, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Αίτηση ιστότοπου για υπολογιστή.
• Επανάληψη φόρτωσης: Αν μια σελίδα δεν φορτωθεί
σωστά, αγγίξτε .
• Εκκαθάριση ιστορικού: Στο πρόγραμμα περιήγησης,
αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ρυθμίσεις > Απόρρητο
> ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ στο κάτω
μέρος της οθόνης. Έπειτα, επιλέξτε ιστορικό, μνήμη
cache, cookies και άλλες επιλογές.
• Βοήθεια: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Google Chrome, αγγίξτε το πλήκτρο μενού
> Βοήθεια ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.supportgoogle.com/chrome.

Περιήγηση

Περιήγηση
Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™
Σύνδεση στον Ιστό
Σελιδοδείκτες
Λήψεις
Επιλογές προγράμματος περιήγησης
Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Σύνδεση στον Ιστό
Για την πρόσβαση στον Ιστό, το τηλέφωνό σας
χρησιμοποιεί το δίκτυο Wi-Fi (ή το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας αν δεν υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi).
Σημείωση: Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών που
χρησιμοποιείτε ενδέχεται να σας χρεώσει για την
περιήγηση στον Ιστό ή τη λήψη δεδομένων μέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στην
ενότητα “Δίκτυα Wi-Fi”.

Σελιδοδείκτες
Για να προσθέσετε μια σελίδα ως σελιδοδείκτη στο
πρόγραμμα περιήγησής σας, αγγίξτε το πλήκτρο μενού
> .
Για να μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Σελιδοδείκτες και μετά αγγίξτε το σελιδοδείκτη.

Λήψεις
Προειδοποίηση: Οι εφαρμογές που κατεβάζετε από το
Internet μπορεί να προέρχονται από άγνωστες πηγές. Για
να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας
δεδομένα από κλοπή, κάντε λήψη εφαρμογών μόνο από
το Google Play™.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου, μιας
εικόνας ή μιας ιστοσελίδας, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Chrome και μεταβείτε στον
ιστότοπο:

• Αρχεία: Αγγίξτε τη σύνδεση λήψης. Για προβολή του
αρχείου ή της εφαρμογής, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Λήψεις.
• Εικόνες: Αγγίξτε παρατεταμένα για να επιλέξετε
Αποθήκευση εικόνας. Για την προβολή μιας εικόνας,
αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Συλλογή
> Λήψη.
Για λήψη εφαρμογών ή ενημερώσεων του τηλεφώνου,
ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη εφαρμογών” ή
“Ενημέρωση του τηλεφώνου”.

Επιλογές προγράμματος περιήγησης
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, το μέγεθος του
κειμένου και άλλες επιλογές του προγράμματος
περιήγησης, αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ρυθμίσεις.

Περιήγηση

Περιήγηση
Γρήγορη εκκίνηση: Chrome™
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Σελιδοδείκτες
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Επιλογές προγράμματος περιήγησης
Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση

Ασφαλής περιήγηση και αναζήτηση
∆είτε όλα όσα εμφανίζουν το πρόγραμμα περιήγησης και
οι αναζητήσεις σας:
• Ανώνυμη περιήγηση: Για να ανοίξετε μια καρτέλα
που δεν θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης ή
στο ιστορικό αναζήτησης, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Chrome > Μενού > Νέο
παράθυρο για ανώνυμη περιήγηση.
• Εκκαθάριση ιστορικού: Για εκκαθάριση του ιστορικού
του προγράμματος περιήγησης και άλλων
αποθηκευμένων πληροφοριών, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Chrome > Μενού > Ρυθμίσεις
> Απόρρητο > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ.
• Αυτόματη συμπλήρωση: Όταν πληκτρολογείτε το
όνομά σας σε μια ηλεκτρονική φόρμα, το πρόγραμμα
περιήγησης μπορείτε να εισαγάγει αυτόματα τα
στοιχεία της διεύθυνσής σας. Αν δεν θέλετε να γίνεται
αυτό, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Chrome
> Μενού > Ρυθμίσεις > Αυτόματη συμπλήρωση και
αγγίξτε το διακόπτη στην κορυφή για να τον
τοποθετήσετε στη θέση
.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Αναδυόμενα παράθυρα: Για να αποκλείσετε τα
αναδυόμενα παράθυρα, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Chrome > Μενού > Ρυθμίσεις
> Ρυθμίσεις περιεχομένου > Αποκλεισμός
αναδυόμενων παραθύρων.

Φωτογραφίες και βίντεο
δείτε το, απαθανατίστε το, μοιραστείτε το!

Φωτογραφίες και βίντεο
Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και
βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση
φωτογραφιών και βίντεο
Δημιουργία ενός highlight reel
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Ταινίες & TV Google Play
YouTube™

Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και
βίντεο
Βγάλτε πεντακάθαρες φωτογραφίες με ένα γύρισμα του
καρπού σας και ένα πάτημα στην οθόνη.
• Ανοίξτε την κάμερα: Ακόμα κι αν το τηλέφωνό σας
είναι σε κατάσταση αδράνειας, στρέψτε δύο φορές τον
καρπό σας γρήγορα για να ενεργοποιήσετε την κάμερα
ανά πάσα στιγμή.
• Βγάλτε φωτογραφία: Αγγίξτε οπουδήποτε στην
οθόνη.

?

Bοήθεια για την
κάμερα.

Αγγίξτε οπουδήποτε
για να βγάλετε
φωτογραφία. Πατήστε
παρατεταμένα για
πολλαπλή λήψη.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Κοινή χρήση: Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά για
να προβάλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τη
συλλογή σας και αγγίξτε το πλήκτρο κοινής χρήσης .
• Τραβήξτε την καλύτερη λήψη: Αν το θέμα σας
κινείται, το τηλέφωνο μπορεί να σας προτείνει μια
εναλλακτική λήψη. Αγγίξτε Καλύτερη λήψη για
εναλλαγή μεταξύ των δύο εικόνων.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Γρήγορη λήψη: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Κάμερα, σύρετε την οθόνη προς τα δεξιά και
αγγίξτε
για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη Γρήγορη λήψη.
• Λήψη προσωπικού πορτραίτου: Αγγίξτε
στην
οθόνη της κάμερας για να μεταβείτε στην μπροστινή
κάμερα και να τραβήξετε ένα προσωπικό πορτραίτο.
• Εγγραφή βίντεο: Αγγίξτε
στην οθόνη της κάμερας
για να μεταβείτε προσωρινά στη βιντεοκάμερα και να
ξεκινήσετε την εγγραφή. Έπειτα, αγγίξτε
για να
διακόψετε την εγγραφή.
• Λήψη φωτογραφίας στη διάρκεια ενός βίντεο:
Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης κατά την
εγγραφή για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία.
• Προβολή, κοινή χρήση ή διαγραφή: Για να ανοίξετε
τη συλλογή σας, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς
στα αριστερά. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
Επιλέξτε το
για κοινή χρήση, το
για διαγραφή ή
το πλήκτρο μενού για περισσότερες επιλογές, όπως
Περικοπή ή Επεξεργασία.

Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο
Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και
βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση
φωτογραφιών και βίντεο
Δημιουργία ενός highlight reel
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Ταινίες & TV Google Play
YouTube™

• Αλλαγή ρυθμίσεων: Για να ανοίξετε τις επιλογές
κάμερας, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς στα
δεξιά.
• Ζουμ: Σύρετε την οθόνη της κάμερας προς τα πάνω ή
κάτω με το ένα δάχτυλο.
• Ριπή: Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε παρατεταμένα την
οθόνη της κάμερας για να τραβήξετε διαδοχικές
φωτογραφίες.
• Πανοραμική: Για πανοραμική λήψη, σύρετε την οθόνη
της κάμερας προς τα δεξιά για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις
και αγγίξτε . Χρησιμοποιήστε τον οδηγό που
εμφανίζεται στην οθόνη για αργή μετατόπιση του
τηλεφώνου σας.
• Καθαρισμός: Για πιο ευκρινείς φωτογραφίες και
βίντεο, καθαρίστε το φακό της κάμερας με ένα απαλό,
στεγνό πανί.
• Εκτύπωση: Θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες
σας; Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα “Εκτύπωση”.

Λήψη φωτογραφιών
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Κάμερα

Αγγίξτε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να τραβήξετε
τη φωτογραφία.

Τραβήξτε μια καλύτερη φωτογραφία

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Μερικές φορές, το τηλέφωνό σας μπορεί να προτείνει μια
διαφορετική λήψη σε σχέση με τη φωτογραφία που
τραβήξατε. Αν υπάρχει διαθέσιμη μια άλλη λήψη, θα δείτε

το εικονίδιο
στην κάτω αριστερή γωνία της
φωτογραφίας σας. Αγγίξτε το για να δείτε και τις δύο
φωτογραφίες. Στη συνέχεια, επιλέξετε αυτήν που θέλετε
να κρατήσετε.

Εγγραφή βίντεο
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Κάμερα και μετά

Η κάμερα μετατρέπεται προσωρινά σε βιντεοκάμερα και
ξεκινά αμέσως την εγγραφή. Αγγίξτε
για να διακόψετε
την εγγραφή.
Συμβουλή: Για να στείλετε ένα βίντεο ως συνημμένο
γραπτού μηνύματος, σύρετε την οθόνη της κάμερας προς
τα αριστερά για να ανοίξετε τη συλλογή σας, αγγίξτε ένα
βίντεο και επιλέξτε το
για κοινή χρήση.

Η τέλεια λήψη
Εστιάστε, αγγίξτε, τελειώσατε! Ωστόσο, αν θέλετε κάτι
λίγο διαφορετικό, πειραματιστείτε με τις παρακάτω
επιλογές κάμερας.

Φωτογραφίες και βίντεο
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Συμβουλή: Για να ανοίξετε τις επιλογές κάμερας, σύρετε
την οθόνη της κάμερας προς τα δεξιά. Περιστρέψτε το
ρυθμιστικό για να δείτε περισσότερες επιλογές.
Επιλογές
HDR

Ενεργοποιήστε το εφέ HDR (υψηλό
δυναμικό εύρος) για καλύτερες
φωτογραφίες σε δύσκολες
συνθήκες φωτισμού, όπως σε
εξωτερικούς χώρους.

Φλας

Επιλέξτε Ενεργοποιημένο,
Απενεργοποιημένο ή Αυτόματο.

Αυτόματη
εστίαση

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να
εστιάζει στο αντικείμενο που
αγγίζετε στην οθόνη.

Αργή κίνηση

Τραβήξτε βίντεο σε αργή κίνηση.

Πανοραμική

Τραβήξτε μια ευρυγώνια λήψη.
Χρησιμοποιήστε τον οδηγό που
εμφανίζεται στην οθόνη για αργή
μετατόπιση του τηλεφώνου κατά τη
λήψη της φωτογραφίας.

Γεωγραφικές
ετικέτες

Προσθέστε στις φωτογραφίες σας
μια ετικέτα με την τοποθεσία.

Ανάλυση

Τραβήξτε μια φωτογραφία ευρείας
οθόνης.

Ήχος
κλείστρου

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
τον ήχο του κλείστρου.

Επιλογές
Γρήγορη
λήψη

Τραβήξτε την γρήγορα.
Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση,
ώστε, όταν το τηλέφωνό σας είναι
σε κατάσταση αδράνειας, το
κρατήσετε κάτω στο πλάι σας και
το κουνήσετε από πίσω προς τα
εμπρός μία φορά, η κάμερα να
ενεργοποιηθεί.

Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση
φωτογραφιών και βίντεο
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Συλλογή

• Αναπαραγωγή, κοινή χρήση ή διαγραφή: Αγγίξτε
μια μικρογραφία για να την ανοίξετε και επιλέξτε το
για κοινή χρήση, το
για διαγραφή ή το πλήκτρο
μενού για περισσότερες επιλογές.
Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, ανοίξτε ένα
φάκελο, πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία και
μετά πατήστε "Άλλα".
• Ζουμ: Ανοίξτε μια
φωτογραφία στη
συλλογή σας και σύρετε
ή ενώστε δύο δάχτυλα
στην οθόνη.

Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο
Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και
βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση
φωτογραφιών και βίντεο
Δημιουργία ενός highlight reel
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Ταινίες & TV Google Play
YouTube™

Συμβουλή: Γυρίστε το τηλέφωνο στο πλάι για
προβολή σε ευρεία οθόνη.
• Ταπετσαρία ή φωτογραφία επαφής: Ανοίξτε μια
εικόνα και αγγίξτε το πλήκτρο μενού > Ορισμός
εικόνας ως.
• Επεξεργασία: Ανοίξτε μια εικόνα και αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Επεξεργασία.
• Προβολή διαφανειών: Ανοίξτε ένα φάκελο και αγγίξτε
το πλήκτρο μενού > Προβολή διαφανειών. Για να
διακόψετε την προβολή διαφανειών, αγγίξτε την οθόνη.
Συμβουλή: Για να προβάλετε τις διαφάνειες σε
τηλεόραση ή άλλη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα
“Σύνδεση και μεταφορά”.

Δημιουργία ενός highlight reel
Το τηλέφωνό σας δημιουργεί αυτόματα ένα βίντεο από
επιλεγμένες φωτογραφίες και βίντεο κλιπ. Προσθέτει
ακόμα και μουσική.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το highlight reel
επιλέγοντας διαφορετικές φωτογραφίες, βίντεο, μουσική
ή να αλλάξετε ακόμα και το μήκος.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Δημιουργία: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Συλλογή, αγγίξτε
στην επάνω
αριστερή γωνία και έπειτα αγγίξτε Highlights. Αγγίξτε
την ημερομηνία και έπειτα αγγίξτε
(στο επάνω
μέρος) για να δείτε μια προεπισκόπηση του highlight
reel.

• Επεξεργασία: Αγγίξτε Προσθήκη τίτλου για να το
ονομάσετε. Έπειτα αγγίξτε Περισσότερες επιλογές για
να αλλάξετε το μήκος, να επιλέξετε διαφορετικές
φωτογραφίες και να προσθέσετε μουσική. Όταν
ολοκληρωθεί η επεξεργασία, αγγίξτε Αποθήκευση
Highlight Reel.
• Κοινή χρήση: Αγγίξτε Κοινή χρήση αφού το
αποθηκεύσετε. Ή επιλέξτε ένα reel που είχε
δημιουργηθεί παλαιότερα από τη συλλογή σας και
αγγίξτε .

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Κοινοποιήστε ένα στιγμιότυπο οθόνης όπου φαίνεται η
αγαπημένη σας λίστα αναπαραγωγής, η νέα σας υψηλή
βαθμολογία ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός φίλου.
Μοιραστείτε με τους φίλους ό,τι εμφανίζεται στο
τηλέφωνό σας.
Για λήψη στιγμιότυπου της οθόνης του τηλεφώνου σας,
πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα λειτουργίας και
μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.
Για να δείτε το στιγμιότυπο της οθόνης, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Συλλογή > Άλμπουμ
> Στιγμιότυπο.

Φωτογραφίες και βίντεο

Φωτογραφίες και βίντεο
Γρήγορη εκκίνηση: Φωτογραφίες και
βίντεο
Λήψη φωτογραφιών
Εγγραφή βίντεο
Η τέλεια λήψη
Προβολή, κοινή χρήση και διαχείριση
φωτογραφιών και βίντεο
Δημιουργία ενός highlight reel
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Ταινίες & TV Google Play
YouTube™

Ταινίες & TV Google Play
Βρείτε και νοικιάστε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για
να τις παρακολουθήσετε στο τηλέφωνο, το tablet ή τον
υπολογιστή σας:
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Ταινίες & TV

Google Play

Για αγορά, ενοικίαση ή παρακολούθηση σε υπολογιστή,
μεταβείτε στη διεύθυνση www.google.com/play και
επιλέξτε "Ταινίες και τηλεόραση".

YouTube™
Παρακολουθήστε βίντεο από χρήστες του YouTube
οπουδήποτε ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να
μοιραστείτε τα δικά σας βίντεο.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

>

YouTube

Μουσική Play
όταν η ζωή χρειάζεται τραγούδι

Μουσική Play
Γρήγορη εκκίνηση: Μουσική

Γρήγορη εκκίνηση: Μουσική
Μουσική παντού - μεταδώστε την, αγοράστε την,
αποθηκεύστε την, ακούστε την. Ακούστε και
δημιουργήστε λίστες αναπαραγωγής όποτε θέλετε.
Σημείωση: Μπορείτε να αγοράσετε μουσική μόνο στις
Η.Π.Α. και σε ορισμένες άλλες χώρες.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Μουσική Play

Για να απολαύσετε τη μουσική σας Google Play™ σε
υπολογιστή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.google.com/music.
Αγγίξτε Ακούστε τώρα για να δείτε προτάσεις και πολλά
ακόμη.
Ακούστε τώρα
ΟΛΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Καλώς ήρθατε στη...
Η λειτουργία "Ακούστε τώρα" σας διευκολύνει
να επιλέξετε τι θα ακούσετε στη συνέχεια.
Όσο περισσότερο ακούτε, τόσο καλύτερη
γίνεται η λειτουργία "Ακούστε τώρα" για την
εμφάνιση καλύτερου περιεχομένου.

Προσαρμόστε ρυθμίσεις ήχου
και άλλες επιλογές.
Αναζητήστε και κατεβάστε μουσική.
Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη
μουσικής ή στις λίστες
αναπαραγωγής σας.

Το κατάλαβα!
Xtra Crispy
Xtra Crispy

Αγγίξτε ένα άλμπουμ για
περισσότερες πληροφορίες.

Παίχτηκαν πρόσφατα

Bordertown Devils
Lost Highway

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Xtra Crispy
Xtra Crispy

Παίχτηκαν πρόσφατα

Αγγίξτε για αναπαραγωγή του
τραγουδιού ή σύρετε προς τα
αριστερά ή δεξιά για εμφάνιση
των υπόλοιπων τραγουδιών
στην ουρά.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Ένταση ήχου: Πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.
• Απόκρυψη του προγράμματος αναπαραγωγής
μουσικής: Για να χρησιμοποιήσετε άλλη εφαρμογή
ενώ αναπαράγεται η μουσική σας, πατήστε το πλήκτρο
αρχικής οθόνης
. Για να επιστρέψετε στο
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, σύρετε τη
γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και αγγίξτε τον τίτλο
του τραγουδιού.
• Αρχική οθόνη: Ελέγξτε την αναπαραγωγή μουσικής
από την αρχική οθόνη, προσθέτοντας το γραφικό
στοιχείο Μουσική Google Play.
• Αγορά: Αγγίξτε Αγορά για να αγοράσετε περισσότερη
μουσική. (Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Αγορά, αγγίξτε
την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.)
• Λίστες αναπαραγωγής: Αγγίξτε το πλήκτρο μενού
δίπλα σε ένα τραγούδι στη βιβλιοθήκη σας για να το
προσθέσετε σε μια λίστα αναπαραγωγής ή να
εμφανίσετε άλλες επιλογές. Για να επεξεργαστείτε, να
μετονομάσετε ή να διαγράψετε μια λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το όνομά της
στη βιβλιοθήκη μουσικής.
• Στη διάρκεια μιας πτήσης: Πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας και αγγίξτε Λειτουργία πτήσης για
να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις δικτύου και
τις ασύρματες συνδέσεις, και να απολαύσετε τη
μουσική σας στη διάρκεια μιας πτήσης.

Μουσική Play

Μουσική Play
Γρήγορη εκκίνηση: Μουσική

• Τύποι αρχείων: Το τηλέφωνό σας μπορεί να
αναπαραγάγει αρχεία MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI
και WAV.
Σημείωση: Πνευματικά δικαιώματα—έχετε το
δικαίωμα να το κάνετε; Να ακολουθείτε πάντα τους
κανόνες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Περιεχόμενο που
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα" στις
νομικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Βιβλία Play
αποθηκεύστε βιβλία κάθε μεγέθους

Βιβλία Play
Γρήγορη εκκίνηση: Βιβλία

Γρήγορη εκκίνηση: Βιβλία

Συμβουλές και τεχνάσματα

∆ιαβάστε τα αγαπημένα σας βιβλία, περιοδικά και
εφημερίδες όποτε και όπου θέλετε.

• Αλλαγή σελίδας: Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου,
γυρίζετε τις σελίδες του σύροντάς τις.

Σημείωση: Μπορείτε να αγοράσετε βιβλία μόνο στις
Η.Π.Α. και σε ορισμένες άλλες χώρες.

• Πρόσφατη σελίδα: Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο,
εμφανίζεται η τελευταία σελίδα που διαβάζατε.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

• Πίνακας περιεχομένων: Αγγίξτε μια σελίδα του
βιβλίου και μετά αγγίξτε το πλήκτρο μενού για να
ανοίξετε τον πίνακα περιεχομένων ή να αλλάξετε την
προβολή.

>

Βιβλία Play

• Κλείσιμο: Για να επιστρέψετε στη λίστα των βιβλίων
σας, αγγίξτε τον τίτλο του βιβλίου στην κορυφή.
Ενεργοποίηση επιλογών,
όπως η εκφώνηση βιβλίου.

Read Now

Έτοιμοι για ανάγνωση;
Αποκτήστε βιβλία δωρεάν ή επί πληρωμή ή
βρείτε κλασικούς τίτλους στην περιοχή Η
βιβλιοθήκη μου. Εδώ εμφανίζονται τα
βιβλία που διαβάζετε τώρα ή που έχετε
αγοράσει πρόσφατα.

Αναζήτηση και λήψη βιβλίων.
Μετάβαση στη βιβλιοθήκη
σας ή αγορά βιβλίων.

Αγορά βιβλίων

Προτείνονται για εσάς
H Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων...
Λιούις Κάρολ
Κορυφαίο βιβλίο

$0,00

Μεγάλες προσδοκίες
Κάρολος Ντίκενς
Κορυφαίο βιβλίο

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Περη ά α α

$0,00

ρο α άλη η

Αγγίξτε ένα βιβλίο για
περισσότερες πληροφορίες.

• Αγορά: Για να αγοράσετε βιβλία, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Βιβλία Play > Αγορά.
Περιηγηθείτε ανά κατηγορία ή πατήστε
και
αναζητήστε τίτλο ή συγγραφέα. Πατήστε ένα βιβλίο για
να εμφανίσετε λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, πατήστε
την τιμή του βιβλίου για να το αγοράσετε (ή πατήστε
ΑΝΟΙΓΜΑ για να ανοίξετε ένα δωρεάν βιβλίο). Αφού
επιβεβαιώσετε την αγορά, το βιβλίο προστίθεται στη
βιβλιοθήκη σας.
• Περιοδικά και άλλα: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Περίπτερο Play.

Παιχνίδια Play
γιατί να βαριέστε;

Παιχνίδια Play
Γρήγορη εκκίνηση: Παιχνίδια

Γρήγορη εκκίνηση: Παιχνίδια
Κατεβάστε και παίξτε τα πιο πρόσφατα διασκεδαστικά
παιχνίδια.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Παιχνίδια Play >

Παίξτε τώρα

Παίξτε τώρα ή αναζητήστε νέα
παιχνίδια.
∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναζητήστε και κάντε λήψη
παιχνιδιών.

∆εν έχετε παίξει ακόμα κανένα
παιχνίδι. ∆οκιμάστε παιχνίδια
με κατορθώματα, πίνακες
κορυφαίων ή λειτουργίες για
πολλούς παίκτες.
Λήψη παιχνιδιών

Παίκτες

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βρείτε φίλους για να τους
προκαλέσετε.

∆εν έχετε παίξει ακόμα
κανένα παιχνίδι με άλλους.
Προκαλέστε ένα φίλο σας σε
μια αναμέτρηση.

Προσθήκη φίλων

Επιλεγμένα παιχνίδια

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Sonic Dash

• Προκαλέστε τους φίλους σας: Μπορείτε να
αναμετρηθείτε με άτομα από τους κύκλους σας στο
Google+™. Μεταβείτε στην περιοχή Παίκτες και
επιλέξτε ένα άτομο ή αγγίξτε Προσθήκη φίλων.
• Βρείτε περισσότερους φίλους: Μεταβείτε με κύλιση
στην περιοχή Ίσως γνωρίζετε και επιλέξτε ένα άτομο ή
αγγίξτε ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Παιχνίδια Play

Τα παιχνίδια μου

Συμβουλές και τεχνάσματα

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Λάβετε περισσότερα παιχνίδια.
Για να μην βαριέστε ποτέ.

Εντοπισμός και πλοήγηση
πού βρίσκεστε και πού πηγαίνετε

Εντοπισμός και πλοήγηση
Γρήγορη εκκίνηση: Εντοπισμός και
πλοήγηση

Γρήγορη εκκίνηση: Εντοπισμός και
πλοήγηση
Για να βρείτε ένα κοντινό καφέ, να λάβετε οδηγίες ή να
πλοηγηθείτε βήμα-βήμα με φωνητική καθοδήγηση μέσω
GPS, χρησιμοποιήστε τους Χάρτες Google™ που ξέρετε
και εμπιστεύεστε.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Χάρτες >

Πληκτρολογήστε την τοποθεσία που θέλετε να βρείτε και,
στη συνέχεια, αγγίξτε την για να δείτε περισσότερες
πληροφορίες και επιλογές.

Αναζήτηση

Δείτε τις αποθηκευμένες
τοποθεσίες, τις
πρόσφατες αναζητήσεις
και πολλά ακόμη.
Λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης
και πλοήγησης.

Σύρετε το δάχτυλο προς τα
δεξιά για να εμφανίσετε τις
ρυθμίσεις, να μάθετε πώς να
χρησιμοποιείτε την πλοήγηση
και πολλά ακόμη.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Δείτε την τρέχουσα
τοποθεσία σας.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Εύρεση διεύθυνσης: Πατήστε
και πληκτρολογήστε
μια διεύθυνση ή ό,τι άλλο θέλετε να βρείτε, π.χ.
"εστιατόριο". Ο χάρτης μετακινείται και εμφανίζεται η
διεύθυνση ή τα προτεινόμενα μέρη στην περιοχή. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, αγγίξτε τις πληροφορίες
διεύθυνσης στο κάτω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά,
αγγίξτε μια επιλογή εξερεύνησης ή υπηρεσίας.
• Λήψη οδηγιών: Αγγίξτε
και εισαγάγετε μια
τοποθεσία ή μια διεύθυνση.
• Αποθήκευση διεύθυνσης: Αγγίξτε τις πληροφορίες
διεύθυνσης στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη
συνέχεια, πατήστε το αστέρι.
• Ζουμ: Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, σύρετε ή ενώστε
δύο δάχτυλα στην οθόνη.
• Στροφή και κλίση: Περιστρέψτε δύο δάχτυλα σε ένα
χάρτη για περιστροφή ή σύρετέ τα επάνω/κάτω για να
αλλάξετε τη γωνία προβολής.
• Κοινή χρήση τοποθεσίας: Αγγίξτε την τοποθεσία
σας, πατήστε τη διεύθυνση στο κάτω μέρος της οθόνης
και επιλέξτε Κοινή χρήση .
• Ορισμός διεύθυνσης: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα
σημείο στο χάρτη για να δείτε την πιο κοντινή
διεύθυνση.
• Λήψη βοήθειας σχετικά με το χάρτη: Σύρετε το
χάρτη προς τα δεξιά και πατήστε Βοήθεια.

Σύνδεση και μεταφορά
ενσύρματα ή ασύρματα

Σύνδεση και μεταφορά
Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και
μεταφορά
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Γρήγορη εκκίνηση: Σύνδεση και
μεταφορά

Συμβουλές και τεχνάσματα

Συνδέστε αξεσουάρ, υπολογιστές, δίκτυα και πολλά άλλα.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Ρυθμίσεις

• Συσκευές Bluetooth®: Για να συνδέσετε ακουστικά,
πληκτρολόγιο ή άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε
Bluetooth.
• Δίκτυα Wi-Fi: Για να συνδεθείτε, αγγίξτε Wi-Fi.
• Wi-Fi hotspot: Για να μετατρέψετε το τηλέφωνό σας
σε hotspot, αγγίξτε Περισσότερα... > Tethering &
Mobile Hotspot και επιλέξτε Φορητό Wi-Fi hotspot.
Μπορείτε να αλλάξετε την ασφάλεια του hotspot.
Ρυθμίσεις
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ

Αλλαγή ρυθμίσεων Wi-Fi.

Wi-Fi

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Bluetooth

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμός της λειτουργίας
Wi-Fi ή Bluetooth σε
ή
.
Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Χρήση δεδομένων
Περισσότερα...

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΗ

Motorola Connect
Ήχος
Εμφάνιση
Χώρος αποθήκευσης
Μπαταρία

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Γρήγορες ρυθμίσεις: Μεταβείτε γρήγορα στις πιο
συνηθισμένες ρυθμίσεις. Σύρετε τη γραμμή
κατάστασης προς τα κάτω και αγγίξτε . Ανατρέξτε
στην ενότητα “Γρήγορες ρυθμίσεις”.

Ενεργοποίηση φορητού
Wi-Fi hotspot.

• Καλώδιο USB: Η θύρα micro USB του τηλεφώνου σας
επιτρέπει την ανταλλαγή πολυμέσων και άλλων
αρχείων με ένα συνδεδεμένο υπολογιστή. Για να
αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης USB, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης
> Μενού > Σύνδεση υπολογιστή USB.
• Αυτόματες συνδέσεις: Όταν η λειτουργία Bluetooth ή
Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη (
), το τηλέφωνό σας
επανασυνδέεται αυτόματα με διαθέσιμες συσκευές ή
δίκτυα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

• Λειτουργία πτήσης: Πρέπει να κλείσετε άμεσα τις
ασύρματες συνδέσεις; Σύρετε τη γραμμή κατάστασης
προς τα κάτω και αγγίξτε
> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ.
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας > Λειτουργία πτήσης.

Σύνδεση και μεταφορά
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• Εκτύπωση: Θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες,
έγγραφα ή άλλα αρχεία; Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα
“Εκτύπωση”.

Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth®
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας
Bluetooth
Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις και στρέψτε το διακόπτη Bluetooth στη
θέση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβουλή: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας ή να διακόψετε τις συνδέσεις, στρέψτε το
διακόπτη Bluetooth στη θέση
, όταν δεν
χρησιμοποιείται.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση συσκευών
Την πρώτη φορά που συνδέετε μια συσκευή Bluetooth,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα
εντοπισμού στη συσκευή με την οποία γίνεται η
σύζευξη (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό που
παρέχεται με τη συσκευή).
2 Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών
> Bluetooth.

Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Ρυθμίσεις

3 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στην κορυφή βρίσκεται
στη θέση
και, στη συνέχεια, αγγίξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μενού

>

4 Αγγίξτε μια συσκευή που βρέθηκε από το τηλέφωνο
για να την συνδέσετε (αν είναι απαραίτητο, αγγίξτε
Σύζευξη ή εισαγάγετε ένα κλειδί πρόσβασης όπως το
0000).
Συμβουλή: Αγγίξτε το
να τη μετονομάσετε.

δίπλα σε μια συσκευή για

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, η ένδειξη
κατάστασης Bluetooth ανάβει σταθερά .
Για αυτόματη αποσύνδεση ή επανασύνδεση μιας
συσκευής ανά πάσα στιγμή, όπως ενσύρματα ακουστικά,
απλώς απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Σημείωση: Η χρήση κινητής συσκευής ή εξαρτήματος
κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή
σας, ενώ μπορεί να είναι και παράνομη. Να τηρείτε πάντα
τους νόμους και να οδηγείτε με ασφάλεια.

Διαχείριση συσκευών
Για να επανασυνδεθεί μη αυτόματα το τηλέφωνό σας με
μια συζευγμένη συσκευή, πατήστε το όνομα της
συσκευής στη λίστα ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
Για να αποσυνδέσετε εσείς οι ίδιοι το τηλέφωνό σας από
μια συζευγμένη συσκευή, πατήστε το όνομα της
συσκευής στη λίστα συσκευών και πατήστε OK.
Για να καταργήσετε μια συζευγμένη συσκευή, αγγίξτε το
δίπλα στο όνομα της συσκευής στη λίστα
ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και, στη συνέχεια, αγγίξτε
Διακοπή σύζευξης.

Σύνδεση και μεταφορά
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Για να αλλάξετε το όνομα με το οποίο εμφανίζεται το
τηλέφωνό σας στις άλλες συσκευές, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Bluetooth,
ενεργοποιήστε το Bluetooth και αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Μετονομασία τηλεφώνου. Εισαγάγετε ένα
όνομα και πατήστε Μετονομασία.

Επιτρέψτε σε συσκευές να βρίσκουν το
τηλέφωνό σας
Για να επιτρέψετε σε μια συσκευή Bluetooth να εντοπίσει
το τηλέφωνό σας:
1 Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών
> Bluetooth.

>

Ρυθμίσεις

2 Αγγίξτε το όνομα του τηλεφώνου σας στην κορυφή για
εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Δεν είναι ορατό σε
άλλες συσκευές Bluetooth και Ορατή σε όλες τις
κοντινές συσκευές Bluetooth (για δύο λεπτά).

Μεταφορά αρχείων
• Φωτογραφίες ή βίντεο: Ανοίξτε τη φωτογραφία ή το
βίντεο και πατήστε
> Bluetooth.
• Επαφές: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Επαφές, αγγίξτε ένα άτομο και μετά αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Κοινοποίηση > Bluetooth.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Δίκτυα Wi-Fi
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας
Wi-Fi
Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη
Wi-Fi στη θέση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβουλή: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας, στρέψτε το διακόπτη Wi-Fi στη θέση
όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

,

Σύνδεση σε δίκτυα
Για να βρείτε δίκτυα στην περιοχή σας:
1 Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών
> Wi-Fi.

>

Ρυθμίσεις

Συμβουλή: Για να δείτε τη διεύθυνση MAC του
τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία Wi-Fi, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > Σύνθετα.
2 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στην κορυφή βρίσκεται
στη θέση
και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο
μενού > ΣΑΡΩΣΗ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

3 Αγγίξτε το δίκτυο που εντοπίστηκε για να το συνδέσετε
(αν απαιτείται, εισαγάγετε SSID δικτύου, Ασφάλεια και
Κωδικό πρόσβασης ασύρματης σύνδεσης και αγγίξτε
Σύνδεση).

Σύνδεση και μεταφορά
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Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο, η ένδειξη
κατάστασης Wi-Fi
εμφανίζεται στη γραμμή
κατάστασης.
Σημείωση: Αν εμφανιστεί ένα ερωτηματικό στην
ένδειξη κατάστασης Wi-Fi , σύρετε προς τα κάτω τη
γραμμή κατάστασης, αγγίξτε το δίκτυο και
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
Συμβουλή: Όταν η λειτουργία Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας επανασυνδέεται
αυτόματα με διαθέσιμα δίκτυα με τα οποία είχατε
συνδεθεί παλαιότερα.

Wi-Fi hotspot
Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ως Wi-Fi
hotspot, για να παρέχετε εύκολη πρόσβαση στο Internet
σε άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.
Σημείωση: Φροντίστε για την ασφάλεια. Για να
προστατεύσετε το τηλέφωνο και το hotspot από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ρυθμίστε την ασφάλεια του
hotspot (το WPA2 είναι το ασφαλέστερο), καθώς και έναν
κωδικό πρόσβασης.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Περισσότερα> Tethering & φορητό hotspot και επιλέξτε
Φορητό Wi-Fi hotspot

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

1 Το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi
και χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για
πρόσβαση στο Internet. Αγγίξτε Ρύθμιση Wi-Fi hotspot
για ρύθμιση της ασφάλειας:

• SSID δικτύου: Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα
για το hotspot.
• Ασφάλεια: Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας που
επιθυμείτε: Ανοικτό ή WPA2. Για τον τύπο WPA2,
εισαγάγετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης που
θα χρειάζονται τα άλλα άτομα για να έχουν
πρόσβαση στο Wi-Fi hotspot που διαθέτετε.
Σημείωση: Το WPA2 συνιστάται από την IEEE.
• Ζώνη συχνοτήτων hotspot: Αν παρατηρήσετε
παρεμβολές μετά την ενεργοποίηση του hotspot,
δοκιμάστε διαφορετικά κανάλια.
• Κωδικός πρόσβασης: ∆ημιουργήστε έναν
κωδικό πρόσβασης που περιέχει τουλάχιστον
οκτώ χαρακτήρες.
2 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία των ρυθμίσεων,
πατήστε Αποθήκευση.
Όταν είναι ενεργό το Wi-Fi hotspot, μπορούν να
συνδεθούν και άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi.
Πρώτα όμως πρέπει να εισαγάγετε το SSID του hotspot,
να επιλέξετε τύπο για την Ασφάλεια και να εισαγάγετε τον
σωστό Κωδικό πρόσβασης ασύρματης σύνδεσης.

Λειτουργίες Wi-Fi
Για όσους θέλουν να ενημερώνονται για τις τεχνικές
πληροφορίες, το τηλέφωνο υποστηρίζει τις εξής
λειτουργίες Wi-Fi: 802.11a, b, g, n.
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Καλώδια USB
Σημείωση: Πνευματικά δικαιώματα—έχετε το δικαίωμα
να το κάνετε; Να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Περιεχόμενο που
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα”.
Για φόρτωση μουσικής, εικόνων, βίντεο, εγγράφων ή
άλλων αρχείων από τον υπολογιστή σας, συνδέστε το
τηλέφωνο στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Για να
αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης USB (αν χρειάζεται), αγγίξτε
το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Χώρος
αποθήκευσης > Μενού > Σύνδεση υπολογιστή USB.
Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το τηλέφωνο
σε θύρα USB υψηλής ισχύος. Συνήθως, αυτές οι θύρες
βρίσκονται πάνω στον υπολογιστή.
Σημείωση: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε
σύνδεση USB, ο υπολογιστής ενδέχεται να εμφανίσει
ένδειξη εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης. Για να
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε όσες
οδηγίες εμφανίζονται. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να
διαρκέσει μερικά λεπτά.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

• Για Microsoft® Windows®: Στον υπολογιστή σας,
πατήστε Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την
Εξερεύνηση των Windows από τη λίστα
προγραμμάτων. Στην Εξερεύνηση των Windows, το
τηλέφωνό σας θα εμφανίζεται ως συνδεδεμένη μονάδα
δίσκου (συσκευή μαζικής αποθήκευσης) όπου
μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία με μεταφορά και
απόθεση ή ως συσκευή MTP ή PTP που σας επιτρέπει

να χρησιμοποιείτε το Windows Media Player για να
μεταφέρετε αρχεία. Για περισσότερες οδηγίες ή αρχεία
προγράμματος οδήγησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.motorola.com/support.
• Για Apple™ Macintosh™: Χρησιμοποιήστε την
εφαρμογή Android File Transfer, η οποία είναι
διαθέσιμη στη διεύθυνση
www.android.com/filetransfer.

Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων
Ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο Internet μέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας. Το μόνο
που χρειάζεστε είναι ένα καλώδιο USB.
Συμβουλή: Για κοινή χρήση μιας σύνδεσης Wi-Fi,
ανατρέξτε στην ενότητα “Wi-Fi hotspot”.
1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Σημείωση: Αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή
σας είναι παλαιότερο από Microsoft® Windows® 7 ή
Apple™ Macintosh™ OSX, ίσως να απαιτείται ειδική
ρύθμιση παραμέτρων.
2 Στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης Wi-Fi βρίσκεται στη θέση
.
3 Στις Ρυθμίσεις, αγγίξτε Tethering & Mobile Hotspot και
επιλέξτε Tethering μέσω USB για να ξεκινήσει η
σύνδεση.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
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Για να διακόψετε τη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή
Tethering μέσω USB και αποσυνδέστε το τηλέφωνό
σας από τον υπολογιστή.

Χρήση δεδομένων
Μπορείτε να παρακολουθείτε την ποσότητα δεδομένων
που μεταφορτώνετε και λαμβάνετε με το τηλέφωνό σας.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
> Χρήση δεδομένων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου
συγχρονισμού, εμφάνιση
Mobile Hotspot και άλλες
επιλογές.

Χρήση δεδομένων

13-20 ∆εκ: έχουν
χρησιμοποιηθεί περίπου 148 MB.

Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Ρυθμίσεις

Στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται ένα γράφημα χρήσης
δεδομένων. Κάτω από το γράφημα, παρατίθενται οι
εφαρμογές, από την υψηλότερη χρήση δεδομένων έως τη
χαμηλότερη. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολλά
δεδομένα ενδέχεται να έχουν επίσης υψηλή
κατανάλωση μπαταρίας.

Κύκλος χρήσης δεδ. 22 Νοε - 20 ∆εκ

Μενού

>

Google Play Store

35,19 MB

Google+

27,46 MB

Chrome

16,19 MB

Εmail

14 46 MB

Σύρετε τις λευκές
γραμμές για να αλλάξετε
το εύρος ημερομηνιών.
Αγγίξτε μια εφαρμογή για
εμφάνιση ή περιορισμό
των δεδομένων
παρασκηνίου.
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Ορισμένες εφαρμογές πραγματοποιούν μεταφορά
δεδομένων στο παρασκήνιο, όταν δεν είναι ανοιχτές. Για
να σταματήσει να γίνεται αυτό, επιλέξτε Περιορισμός δεδ.
παρασκηνίου.
Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεδομένων στο
παρασκήνιο για όλες τις εφαρμογές, απλώς αγγίξτε το
πλήκτρο μενού > Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου.
Σημείωση: Τα στοιχεία χρήσης παρέχονται με σκοπό να
σας βοηθούν να διαχειρίζεστε σωστά το τηλέφωνό σας.
Ενδέχεται να διαφέρουν από τις ποσότητες που
χρεώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών σας, καθώς δεν
μετρώνται με τον ίδιο τρόπο.

NFC
Η τεχνολογία Near Field Communication σάς επιτρέπει
να κάνετε άμεσα κοινή χρήση περιεχομένου (όπως
συνδέσμους στο Internet, επαφές και φωτογραφίες),
πληροφοριών και άλλων στοιχείων, ακουμπώντας το
πίσω μέρος του τηλεφώνου σας σε μια άλλη συσκευή με
δυνατότητα NFC.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
> Περισσότερα > NFC

>

Ρυθμίσεις

Κοινή χρήση με το Android Beam™
Χρησιμοποιήστε το Android Beam για κοινή χρήση
περιεχομένου που βρίσκεται στο τηλέφωνό σας με άλλο
τηλέφωνο ή tablet με δυνατότητα NFC.

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Σημείωση: Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να
υποστηρίζει την τεχνολογία NFC.

1 Ανοίξτε την οθόνη που περιέχει τη σελίδα χάρτη ή τη
σελίδα προγράμματος περιήγησης που θέλετε να
κοινοποιήσετε.
2 Ακουμπήστε το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας στο
πίσω μέρος της άλλης συσκευής.
Όταν συνδεθούν οι συσκευές, θα εμφανιστεί η επιλογή
Αγγίξτε για μετάδοση στο τηλέφωνό σας.
3 Πατήστε την οθόνη σας για να κοινοποιήσετε το
περιεχόμενό σας.

Λήψη με την τεχνολογία NFC
Μπορείτε να λάβετε συνδέσμους στο Internet,
ηλεκτρονικά κουπόνια, φυλλάδια, χάρτες και άλλα
στοιχεία από μια ετικέτα NFC. Αναζητήστε το λογότυπο
NFC σε αφίσες, πινακίδες, βιτρίνες καταστημάτων και
άλλα σημεία. Απλώς ακουμπήστε το πίσω μέρος του
τηλεφώνου σας στο λογότυπο για να λάβετε τις
πληροφορίες της ετικέτας του.

Ρύθμιση Bluetooth και Wi-Fi με ένα πάτημα
Απλώς ακουμπήστε το τηλέφωνό σας σε μια συσκευή
Bluetooth με δυνατότητα NFC ή σε ένα σημείο
πρόσβασης Wi-Fi για να γίνει σύζευξη ή να συνδεθείτε
αυτόματα με αυτήν τη συσκευή.

Πληρωμή μέσω κινητού τηλεφώνου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή
ασφαλούς πληρωμής για να πληρώνετε για τις αγορές
σας (όπου είναι διαθέσιμη).
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Αναζητήστε το λογότυπο NFC για να επιβεβαιώσετε ότι
μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή μέσω
κινητού τηλεφώνου. Ακουμπήστε το πίσω μέρος του
τηλεφώνου σας στη συσκευή πληρωμής για να
πληρώσετε για την αγορά σας.

Ασφάλεια
Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, οι ασύρματες
συνδέσεις και η κοινή χρήση περιεχομένου απαιτούν
ασφάλεια:
• Εμβέλεια: Η τεχνολογία NFC λειτουργεί μόνο σε μικρή
εμβέλεια (περίπου 4 cm), επομένως είναι απίθανο να
συνδεθείτε κατά λάθος. Αν ωστόσο συμβεί κάτι τέτοιο,
πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τη σύνδεση για να
μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες.
• Κρυπτογράφηση: Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τις
πιο πρόσφατες δυνατότητες ασφάλειας,
κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας για να
προστατεύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για
πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου και κοινή χρήση
περιεχομένου.

Το cloud σας
Ένας λογαριασμός με πρόσβαση στα πάντα από
οπουδήποτε - τηλέφωνο, tablet, υπολογιστή.
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Συγχρονισμός του λογαριασμού Google
Όταν συνδέεστε στον ίδιο λογαριασμό Google, όλες οι
συσκευές έχουν πρόσβαση στις ίδιες εφαρμογές, ταινίες,
βιβλία και μουσική από το Google Play. Επιπλέον, μπορείτε
να κάνετε κοινή χρήση των Gmail, Ημερολόγιο Google™ και
Google Mobile™. Για να προσθέσετε λογαριασμούς στο
τηλέφωνό σας, αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και
>
αγγίξτε
Προσθήκη λογαριασμού > Google.

Τηλέφωνο και tablet
Το τηλέφωνο και το tablet σας Android™ μπορούν να
λειτουργήσουν ταυτόχρονα για να σας βοηθήσουν να
αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες και των δύο:
• Μεταφορά πολυμέσων και αρχείων: Αντιγράψτε
αρχεία στο τηλέφωνό σας και μεταφέρετέ τα σε άλλες
συσκευές - ανατρέξτε στην ενότητα “Μεταφορά
αρχείων”.
• Τηλέφωνο hotspot: Αν έχετε tablet με Wi-Fi,
μετατρέψτε το τηλέφωνό σας σε Wi-Fi hotspot ώστε το
tablet σας να έχει πρόσβαση στο Internet από
οπουδήποτε - ανατρέξτε στην ενότητα “Wi-Fi
hotspot”.
• Αξεσουάρ Bluetooth®: Αν έχετε ένα πληκτρολόγιο ή
άλλα αξεσουάρ Bluetooth που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με το tablet σας, μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε και με το τηλέφωνό σας. Για να τα
συνδέσετε, ανατρέξτε στην ενότητα “Ασύρματη
επικοινωνία Bluetooth®”.
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Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Λειτουργία πτήσης

Ένα VPN σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε
αρχεία μέσω ενός ασφαλούς δικτύου (όπως ένα δίκτυο
γραφείου με τείχος προστασίας). Επικοινωνήστε με το
διαχειριστή του δικτύου για να ζητήσετε τις ρυθμίσεις του
VPN και τυχόν πρόσθετες εφαρμογές ή άλλες απαιτήσεις.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για να
απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες συνδέσεις. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάρκεια πτήσεων. Πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης > Λειτουργία
πτήσης.

Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις VPN, αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN.
Επιλέξτε τον τύπο του VPN και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
από το διαχειριστή του δικτύου. Το δίκτυο αποθηκεύεται
στη λίστα VPN, ώστε να μπορείτε να το επιλέγετε κάθε
φορά που θέλετε να συνδεθείτε.

Σημείωση: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πτήσης,
απενεργοποιούνται όλες οι ασύρματες υπηρεσίες. Στη
συνέχεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία
Wi-Fi ή/και Bluetooth®, αν το επιτρέπουν οι κανονισμοί
της αεροπορικής εταιρείας. Άλλες ασύρματες λειτουργίες
φωνής και δεδομένων (π.χ. κλήσεις και μηνύματα
κειμένου) παραμένουν απενεργοποιημένες στη
λειτουργία πτήσης. Μπορείτε όμως να καλέσετε τον
αριθμό έκτακτης ανάγκης της περιοχής σας.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Κανονικά, δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του
δικτύου. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την εταιρεία
παροχής υπηρεσιών.
Για να δείτε τις επιλογές ρύθμισης δικτύου, αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Περισσότερα
> Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Μενού
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Περισσότερα
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Προστασία
κρατήστε τους δικούς σας ανθρώπους ενημερωμένους και το τηλέφωνό σας ασφαλές
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Επαναφορά

Γρήγορη εκκίνηση: Motorola Alert
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Motorola Alert για να
ενημερώσετε τους φίλους και την οικογένειά σας για το
πού βρίσκεστε και αν χρειάζεστε βοήθεια. Το Motorola
Alert μπορεί να κοινοποιήσει την τοποθεσία σας στις
επαφές που έχετε επιλέξει, ώστε και εσείς και οι δικοί σας
άνθρωποι να μείνετε ήσυχοι.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών

>

Alert

Τα πρώτα βήματα

Μενού
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• Ακολούθησέ με: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
Motorola Alert για να ειδοποιούνται αυτόματα οι δικοί
σας άνθρωποι, όταν έχετε φύγει ή έχετε φτάσει σε
συγκεκριμένη τοποθεσία.
• Έλα να με βρεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
Motorola Alert για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε
συγκεκριμένες επαφές, αν θέλετε να σας συναντήσουν
κάπου. Ή αν θέλετε να ενημερώνονται τακτικά σχετικά
με την τοποθεσία σας.
• Συναγερμός ή αυτόματη κλήση: Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
Motorola Alert για να ηχήσει γρήγορα ένας συναγερμός
ή για να καλέσετε αυτόματα έναν αριθμό έκτακτης
ανάγκης που έχετε ορίσει.

Καλώς
ορίσατε στο
Motorola Alert

Αισθανθείτε πιο ασφαλείς
παραμένοντας συνδεδεμένοι με
συγγενείς και φίλους.

Συμβουλές και τεχνάσματα

Ξεκινήστε ρυθμίζοντας
τις επαφές έκτακτης
ανάγκης και τις
επιλογές.
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Προστατέψτε το τηλέφωνό σας
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σας είναι
προστατευμένες σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας
χαθεί ή κλαπεί.
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών
> Ασφάλεια

>

Ρυθμίσεις

Ο πιο εύκολος τρόπος να προστατέψετε το τηλέφωνό σας
είναι να χρησιμοποιήσετε το Κλείδωμα οθόνης. Μπορείτε
να επιλέξετε την αναγνώριση προσώπου, ένα μοτίβο,
έναν κωδικό PIN ή άλλες επιλογές για να ξεκλειδώσετε το
τηλέφωνό σας.

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Face Unlock: Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας
κοιτώντας το. Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης
> Face Unlock και ακολουθήστε τις οδηγίες.
• Ξεχασμένο μοτίβο, ΡΙΝ ή κωδικός πρόσβασης: Αν
ξεχάσατε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης,
μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email και
τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας
Google™ για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο (ανατρέξτε
στην ενότητα “Δεν μπορείτε να το ξεκλειδώσετε;”).

Κλείδωμα οθόνης
Για να διατηρείτε το τηλέφωνό σας ασφαλές, μπορείτε να
ορίσετε να κλειδώνει η οθόνη αφής όταν αδρανοποιείται.

Ασφάλεια
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

Κλείδωμα οθόνης
Ολίσθηση

Αξιόπιστες συσκευές
Χρήσιμο όταν ο τύπος κλειδώματος δεν είναι ...

Ενεργ/ση γραφικών στοιχείων

Στοιχεία κατόχου
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Κρυπτογράφηση τηλεφώνου
Να απαιτείται ένας αριθμητικός κωδικός
PIN ή ένας κωδικός πρόσβασης για την...
ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ ΚΑΡΤΑΣ SIM

Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μενού
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Μπορείτε να επιλέξετε την
αναγνώριση προσώπου, ένα
μοτίβο, έναν κωδικό PIN ή
άλλες επιλογές, για κλείδωμα
οθόνης.
Προσθέστε πληροφορίες που
θέλετε να εμφανίζονται στην
οθόνη κλειδώματος.
Κρυπτογραφήστε τα δεδομένα
στο smartphone σας.

Εύρεση: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης και
επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος:
• Κανένας: Απενεργοποιεί όλους τους τύπους
κλειδώματος οθόνης.
• Ολίσθηση: Αγγίξτε το
και σύρετέ το στον εξωτερικό
κύκλο που εμφανίζεται.
• Face Unlock: Κοιτάξτε το τηλέφωνό σας για να το
ξεκλειδώσετε.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταγραφεί το
πρόσωπό σας και εισαγάγετε ένα εφεδρικό PIN ή
κωδικό πρόσβασης (που χρησιμοποιείται και για την
αλλαγή της ρύθμισης κλειδώματος). Όταν η οθόνη είναι
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σκοτεινή, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης, και, στη
συνέχεια, καδράρετε το πρόσωπό σας στο τετράγωνο
στο κάτω μέρος για να την ξεκλειδώσετε.
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι λιγότερο ασφαλής
από ένα μοτίβο, ένα PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης.
• Μοτίβο: Για ξεκλείδωμα, πρέπει να σχεδιάσετε ένα
μοτίβο.
• PIN: Πληκτρολογήστε τέσσερα έως δεκαέξι ψηφία για
ξεκλείδωμα.
• Κωδικός πρόσβασης: Πληκτρολογήστε τέσσερα έως
δεκαέξι γράμματα, ψηφία ή σύμβολα για ξεκλείδωμα.
Για αλλαγή όταν η οθόνη αφής αδρανοποιείται, ανατρέξτε
στην ενότητα “Πλήκτρο λειτουργίας”.
Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις
έκτακτης ανάγκης ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι
κλειδωμένο (ανατρέξτε στην ενότητα “Κλήσεις έκτακτης
ανάγκης”). Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο,
εξακολουθεί να κουδουνίζει, αλλά πρέπει να το
ξεκλειδώσετε, αν θέλετε να απαντήσετε.

Δεν μπορείτε να το ξεκλειδώσετε;
Face unlock: Αν το τηλέφωνό σας δεν αναγνωρίζει το
πρόσωπό σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το εφεδρικό
μοτίβο ή PIN που είχατε ορίσει, για να το ξεκλειδώσετε.
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Μοτίβο, κωδικός ΡΙΝ ή κωδικός πρόσβασης: Αν
ξεχάσατε το μοτίβο, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση
email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού

Google™ που διαθέτετε για να ξεκλειδώσετε το
τηλέφωνο.
Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που
χρησιμοποιείτε για να ζητήσετε επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής.
Προειδοποίηση: Με την επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων, όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα
διαγραφούν.

Κλείδωμα SIM
Προσοχή: Αν εισαγάγετε τρεις φορές λάθος τον κωδικό
PIN της κάρτας SIM, το τηλέφωνο κλειδώνει την κάρτα
SIM και σας ζητά κωδικό ξεκλειδώματος PIN. Για να
μάθετε τον κωδικό ξεκλειδώματος PIN, επικοινωνήστε με
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, παρά μόνο για να ορίσετε το PIN της κάρτας
SIM που θα πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε φορά που
ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ορισμός
κλειδώματος κάρτας SIM > Κλείδωμα κάρτας SIM.
Για να ορίσετε κωδικό PIN για την κάρτα SIM,
πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο κωδικό. Για να αλλάξετε
κωδικό, επιλέξτε Αλλαγή PIN κάρτας SIM.

Προστασία

Προστασία
Γρήγορη εκκίνηση: Motorola Alert
Προστατέψτε το τηλέφωνό σας
Κλείδωμα οθόνης
Κλείδωμα SIM
Κρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
ανάκτηση
Επαναφορά

Κρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας
Προσοχή: Αν ξεχάσετε τον κωδικό κρυπτογράφησής
σας, δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης. Η
κρυπτογράφηση των αρχείων σας μπορεί να διαρκέσει
μία ώρα ή περισσότερο. Αφήστε το τηλέφωνο
συνδεδεμένο και προσέξτε ώστε να μην διακοπεί η
διαδικασία.
Η κρυπτογράφηση προστατεύει τους λογαριασμούς, τις
ρυθμίσεις, τις εφαρμογές και τα αρχεία που υπάρχουν
στο τηλέφωνό σας ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση
σε αυτά σε περίπτωση κλοπής του.
Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, παρά μόνο αν θέλετε να κρυπτογραφήσετε
το τηλέφωνό σας και να απαιτείται PIN ή κωδικός
πρόσβασης κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Αγγίξτε το
πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Ασφάλεια
> Κρυπτογράφηση τηλεφώνου.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
ανάκτηση
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Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του
λογαριασμού Google που διαθέτετε γίνεται όταν
βρίσκεστε σε σύνδεση. Αν πραγματοποιήσετε
επαναφορά ή αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, απλώς
συνδεθείτε στο λογαριασμό Google που διαθέτετε για να
επαναφέρετε τις επαφές, τα συμβάντα και άλλα στοιχεία
που συγχρονίσατε με το λογαριασμό. Για να επιλέξετε τα
στοιχεία που θα συγχρονίσετε με το λογαριασμό, αγγίξτε

το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις > Google,
πατήστε το λογαριασμό Google που διαθέτετε και
επιλέξτε αυτά που θέλετε να συγχρονίσετε. Πρέπει να
σημειωθεί ότι δεν θα γίνει ανάκτηση των μηνυμάτων
κειμένου, των αρχείων καταγραφής κλήσεων και των
στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Για να
επαναφέρετε τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού
καταστήματος Google Play™, ανατρέξτε στην ενότητα
“Διαχείριση των εφαρμογών”.

Επαναφορά
Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του
τηλεφώνου και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του,
πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Ρυθμίσεις
> Απόρρητο > Επαναφορά εργοστ/κών δεδ/νων
> Επαναφορά τηλεφώνου.
Προειδοποίηση: Θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και
όλα τα δεδομένα χρήστη που κατεβάσατε στο τηλέφωνο.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα στο cloud δεν θα
διαγραφούν.

Θέλετε περισσότερα;
πάντα υπάρχουν κι άλλα

Θέλετε περισσότερα;
Λήψη βοήθειας και άλλα

Λήψη βοήθειας και άλλα
Βρείτε απαντήσεις, ενημερώσεις και πληροφορίες:
• Βοήθεια: Αγγίξτε το πλήκτρο εφαρμογών
>
Βοήθεια, για να δείτε αναλυτικά προγράμματα
εκμάθησης, οδηγίες χρήσης και συχνές ερωτήσεις ή
για να συνομιλήσετε με άτομα που μπορούν να σας
βοηθήσουν, απευθείας από το τηλέφωνό σας.
• Τα πάντα για το Moto X: Βρείτε λογισμικό
υπολογιστή, οδηγούς χρήσης και πολλά άλλα στη
διεύθυνση www.motorola.com/mymotox.
• Αξεσουάρ: Βρείτε αξεσουάρ για το τηλέφωνό σας στη
διεύθυνση www.motorola.com/mobility.
• Λήψη εφαρμογών: Αγγίξτε το πλήκτρο
εφαρμογών
>
Play Store για να αγοράσετε και να
κάνετε λήψη εφαρμογών.
• Ειδήσεις: Μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα μας στις εξής
διευθύνσεις:
YouTube™ www.youtube.com/motorola
Facebook™ www.facebook.com/motorola
Twitter www.twitter.com/motorola
Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Μενού
Πίσω

Περισσότερα
Επόμενο

Συμβουλές και τεχνάσματα
• Βοήθεια για το Google™: Σχεδόν σε κάθε εφαρμογή
Google, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο μενού
> Βοήθεια. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τα
Κέντρα βοήθειας της Google online στη διεύθυνση
www.google.com/support.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
μπορούμε να βοηθήσουμε

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αποκατάσταση όταν το τηλέφωνο δεν
αποκρίνεται
Συντήρηση και επισκευές

Αποκατάσταση όταν το τηλέφωνο δεν
αποκρίνεται
Στην απίθανη περίπτωση που το τηλέφωνό σας
σταματήσει να αποκρίνεται στην αφή και στην πίεση
πλήκτρων, κάντε επανεκκίνηση. Πατήστε παρατεταμένα
το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί η
οθόνη και να επανεκκινηθεί το τηλέφωνο.

Συντήρηση και επισκευές
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε αν χρειάζεστε
βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.motorola.com/support,
για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές
εξυπηρέτησης πελατών.
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Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
ασφάλεια, τεχνολογία, προστασία

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποιήσεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών
διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της
Ε.Ε.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακύκλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό
ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά
σήματα

Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Προειδοποίηση: Η φορητή συσκευή σας περιλαμβάνει μια μπαταρία η οποία
πρέπει να αφαιρείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή ανακύκλωσης
της Motorola.
• Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας.
Τυχόν προσπάθεια αφαίρεσης ή αντικατάστασης της μπαταρίας μπορεί να
καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό.
• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε το τηλέφωνό σας.
Τυχόν προσπάθεια αποσυναρμολόγησης ή επισκευής του τηλεφώνου μπορεί να
καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή τραυματισμό.
• Μην συνθλίβετε, λυγίζετε ή εκθέτετε το τηλέφωνό σας σε θερμότητα ή υγρά. Κάτι
τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να προκαλέσει έγκαυμα ή
τραυματισμό.
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών

Φόρτιση της μπαταρίας
Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής σας:
• Για την αποτελεσματικότερη φόρτιση της μπαταρίας, φροντίστε ώστε η μπαταρία
και ο φορτιστής της φορητής συσκευής να έχουν σχεδόν τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση.
• Οι καινούργιες μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες.
• Οι καινούργιες μπαταρίες ή οι μπαταρίες που έχουν παραμείνει αποθηκευμένες
για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να
ολοκληρωθεί η φόρτισή τους.
• Οι μπαταρίες και τα συστήματα φόρτισης Motorola διαθέτουν κύκλωμα που
προστατεύει την μπαταρία από βλάβη λόγω υπερφόρτισης.
Φόρτιση της μπαταρίας

Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της
φορητής συσκευής σας. Τέτοια αξεσουάρ είναι ενδεικτικά οι μπαταρίες, οι φορτιστές,
τα ακουστικά, τα καλύμματα, οι θήκες, τα προστατευτικά οθόνης και οι κάρτες
μνήμης. Η χρήση μπαταρίας ή φορτιστή άλλου κατασκευαστή εγκυμονεί κινδύνους
πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλους κινδύνους. Σημαντικό: Η εγγύηση της
Motorola δεν καλύπτει φθορές του τηλεφώνου που οφείλονται στη χρήση μπαταριών
ή/και φορτιστών άλλων κατασκευαστών, εκτός της Motorola. Στη διεύθυνση
www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories.en_US.sc.html θα βρείτε
μια λίστα με αξεσουάρ της Motorola (μόνο στα Αγγλικά).
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών

Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
Η υπεύθυνη και ασφαλής οδήγηση είναι το κύριο μέλημά σας, όταν οδηγείτε ένα
όχημα. Η πραγματοποίηση κλήσεων ή η χρήση εφαρμογών κατά την οδήγηση
μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, ενώ μπορεί να απαγορεύεται ή να είναι
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης
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περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές. Να τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς νόμους και
κανονισμούς σχετικά με τη χρήση φορητών συσκευών και αξεσουάρ κατά την
οδήγηση.
Κατά την οδήγηση, ΠΑΝΤΑ:
• Να διατηρείτε σταθερή οπτική επαφή με το δρόμο.
• Να χρησιμοποιείτε συσκευή ανοιχτής συνομιλίας (handsfree), αν είναι διαθέσιμη
ή αν απαιτείται από τη νομοθεσία της περιοχής σας.
• Να εισάγετε πληροφορίες προορισμού σε μια συσκευή πλοήγησης πριν
ξεκινήσετε την οδήγηση.
• Να χρησιμοποιείτε λειτουργίες με ενεργοποίηση φωνής (όπως η φωνητική κλήση)
και λειτουργίες ομιλίας (όπως οι ηχητικές οδηγίες κατεύθυνσης), αν είναι
διαθέσιμες.
• Συγκεντρωθείτε στην οδήγηση. ∆ιακόψτε τη χρήση της φορητής συσκευής εάν
δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε στην οδήγηση.
Σταματήστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου προτού χρησιμοποιήστε τη φορητή
συσκευή σας για αποστολή μηνυμάτων, περιήγηση στο Internet ή χρήση άλλων
εφαρμογών.

Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Για να περιορίσετε την οπτική κόπωση και να αποφύγετε τους πονοκεφάλους, μια
καλή ιδέα είναι να κρατάτε την οθόνη μακριά από τα μάτια, σε απόσταση που σας
επιτρέπει να βλέπετε άνετα, να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με καλό
φωτισμό και να κάνετε συχνά διαλείμματα.
Ορισμένα άτομα είναι επιρρεπή σε επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες όταν εκτίθενται
σε φώτα που αναβοσβήνουν ή σε επαναλαμβανόμενα φωτεινά σήματα, όπως
συμβαίνει στα βίντεο και τα παιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή οι λιποθυμίες μπορεί να
προκληθούν ακόμα και σε άτομα στα οποία δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί κρίση ή
λιποθυμία.
∆ιακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό, αν εμφανίσετε κάποιο από τα
παρακάτω συμπτώματα: κρίσεις, λιποθυμία, σπασμοί, συσπάσεις ματιών ή μυών,
απώλεια συνείδησης ή απώλεια προσανατολισμού.
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση

Προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση στη μέγιστη
ένταση
Προειδοποίηση: Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο από οποιαδήποτε πηγή
για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας. Όσο
υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο γρηγορότερα ενδέχεται να
επηρεαστεί η ακοή σας. Για να προστατεύσετε την ακοή σας:
• Περιορίστε το χρόνο χρήσης της συσκευής ή των ακουστικών χρησιμοποιώντας
την υψηλή ένταση ήχου.
Υψηλή ένταση ήχου

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
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• Αποφεύγετε να αυξάνετε την ένταση, προκειμένου να αποκλείσετε τους
εξωτερικούς θορύβους.
• Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε τα άτομα που μιλούν κοντά σας, χαμηλώστε την
ένταση του ήχου.
Εάν παρατηρείτε δυσκολία στην ακοή, όπως αίσθηση πίεσης ή νιώθετε ότι τα αφτιά
σας έχουν βουλώσει, βουητό ή αλλοίωση της ακοής, πρέπει να σταματήσετε την
ακρόαση μέσω της συσκευής ή των ακουστικών και να ελέγξετε την ακοή σας.

στέγνωμα
Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε τη φορητή συσκευή σας σε φούρνο
μικροκυμάτων, σε συμβατικό φούρνο ή με πιστολάκι για τα μαλλιά.
εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
Μην φυλάσσετε και μην χρησιμοποιείτε τη φορητή συσκευή σε θερμοκρασίες
κάτω των -10°C ή άνω των 60°C. Μην επαναφορτίζετε τη φορητή συσκευή
σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 45°C.

Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Αν επαναλαμβάνετε συνέχεια δραστηριότητες όπως το πάτημα των πλήκτρων,
μπορεί να νιώσετε ενοχλήσεις στα χέρια, τους βραχίονες, τους ώμους, το λαιμό ή σε
άλλα σημεία του σώματός σας. Αν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια ή
μετά τη χρήση, διακόψτε τη χρήση και επισκεφθείτε ένα γιατρό.
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις

σκόνη και βρομιά
Μην εκθέτετε τη φορητή συσκευή σε σκόνη, βρομιά, άμμο, τροφές ή
παρόμοια υλικά.

Παιδιά

καθαρισμός
Για τον καθαρισμό της φορητής συσκευής, χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό
μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη ή άλλα διαλύματα καθαρισμού.

Κρατήστε τη φορητή συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά. Αυτά τα
προϊόντα δεν προορίζονται για παιχνίδι και μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα μικρά
παιδιά. Για παράδειγμα, τα μικρά, αποσπώμενα εξαρτήματα μπορεί να αποτελέσουν
κίνδυνο ασφυξίας για τα μικρά παιδιά.
Επιβλέπετε την πρόσβαση των παιδιών στη συσκευή. Όταν ένα παιδί χρησιμοποιεί τη
φορητή συσκευή σας, επιβλέψτε την πρόσβασή του, ώστε να αποφύγετε τυχόν απώλεια
δεδομένων ή μη αναμενόμενες χρεώσεις για αγορές δεδομένων ή εφαρμογών.
Παιδιά

πρόσκρουση και κραδασμοί
Προστατεύστε τη φορητή συσκευή από πτώσεις ή ισχυρούς κραδασμούς.

Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Ορισμένα εξαρτήματα της φορητής συσκευής ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα
από γυαλί ή κρύσταλλο. Αν ασκηθεί ισχυρή πίεση στο προϊόν, αυτό το γυαλί μπορεί
να σπάσει. Εάν σπάσει το γυαλί, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή
μόνοι σας. ∆ιακόψτε τη χρήση της φορητής συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το
γυαλί ή ο κρύσταλλος από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

προστασία
Για να συμβάλετε στην προστασία της φορητής συσκευής σας, φροντίστε
ώστε το διαμέρισμα της μπαταρίας και όλα τα καλύμματα υποδοχών να είναι
κλειστά και ασφαλισμένα στη θέση τους. Αποφύγετε τη μεταφορά μαζί με
σκληρά αντικείμενα (κλειδιά ή νομίσματα).

Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο

Χρήση και φροντίδα
Για τη σωστή φροντίδα της φορητής συσκευής Motorola, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες:
Χρήση και φροντίδα

υγρά
Μην εκθέτετε τη φορητή συσκευή σε νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία
περιβάλλοντος, ιδρώτα ή άλλου είδους υγρά.

Προειδοποιήσεις λειτουργίας
Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες όταν χρησιμοποιείτε κινητές
συσκευές σε δημόσιους χώρους.
Προειδοποιήσεις λειτουργίας

Περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί έκρηξη
Οι περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί έκρηξη επισημαίνονται συνήθως,
αλλά όχι πάντα, με προειδοποιητικές πινακίδες και περιλαμβάνουν χώρους εξόρυξης με
χρήση εκρηκτικών, σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, χώρους ανεφοδιασμού καυσίμων
(όπως κάτω από τα καταστρώματα των πλοίων), εγκαταστάσεις μεταφοράς ή
αποθήκευσης χημικών ή καυσίμων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια,
όπως κόκκους σκόνης ή σκόνη μετάλλων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Απενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή σας προτού εισέλθετε σε αντίστοιχες περιοχές και
μην επιχειρήσετε να φορτίσετε τις μπαταρίες. Ενδέχεται να προκληθούν σπινθήρες, οι
οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη ή φωτιά.

Επεξήγηση συμβόλων
Ο φορτιστής, η φορητή συσκευή, η οθόνη της συσκευής, ο οδηγός χρήσης ή η
συσκευασία μπορεί να φέρουν σύμβολα που ορίζονται ως εξής:
Σύμβολο
032374o

032375o

Ορισμός
Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας.

Μπορεί να απαιτείται ανακύκλωση της μπαταρίας ή της
φορητής συσκευής σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες
τοπικές αρχές.
Μην απορρίπτετε την μπαταρία ή τη φορητή συσκευή με τα
οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα "Απόρριψη και ανακύκλωση".
Για εσωτερική χρήση μόνο.

Η ακρόαση μουσικής ή άλλων ήχων σε υψηλή ένταση ήχου
μέσω ακουστικών ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή
σας.

Ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF)
Ενέργεια RF

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και
λειτουργία συσκευής
Η φορητή συσκευή σας περιλαμβάνει έναν πομπό και έναν δέκτη ενέργειας
ραδιοσυχνοτήτων. Είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
κανονισμών σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσυχνότητες.
Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής και να τηρείτε τις οδηγίες
έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες:
• Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο, κρατήστε το όπως θα κρατούσατε ένα σταθερό
τηλέφωνο.

• Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο δίπλα στο σώμα σας (όχι όταν το κρατάτε στο
χέρι ή στο αυτί), να το διατηρείτε σε απόσταση 1,5 εκατοστού (3/4 ιντσών) από το
σώμα, έτσι ώστε να είστε σύμφωνοι με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκε το κινητό για
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.
• Αν χρησιμοποιείτε περίβλημα ή θήκη εξαρτήματος στο κινητό σας τηλέφωνο,
βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ δεν περιέχει μέταλλα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα
παρεμβολών
Να θέτετε τη φορητή συσκευή εκτός λειτουργίας όταν βρίσκεστε σε μέρη όπου υπάρχουν
ανακοινώσεις που το υπαγορεύουν, όπως νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις υγειονομικής
περίθαλψης.
Εάν βρίσκεστε σε αεροσκάφος, να θέτετε τη φορητή συσκευή εκτός λειτουργίας, όταν σας
το ζητά το πλήρωμα του αεροσκάφους. Αν η φορητή συσκευή σας διαθέτει τρόπο
λειτουργίας κατάλληλο για πτήσεις ή παρόμοια λειτουργία, συμβουλευτείτε το πλήρωμα
του αεροσκάφους για το αν επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ιατρικές συσκευές
Εάν έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη, απινιδωτή ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε
το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη
φορητή συσκευή.
Τα άτομα με εμφυτευμένο βηματοδότη ή απινιδωτή θα πρέπει να λαμβάνουν τις
παρακάτω προφυλάξεις:
• Να κρατάνε ΠΑΝΤΑ τη φορητή συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 εκατοστών
(8 ιντσών) από το βηματοδότη ή τον απινιδωτή, όταν η φορητή συσκευή είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
• Να τοποθετούν το ακουστικό στην αντίθετη πλευρά από αυτή του βηματοδότη ή του
απινιδωτή, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα παρεμβολών.
• ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ άμεσα τη φορητή συσκευή τους σε περίπτωση που έχουν
οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζονται ότι δημιουργείται παρεμβολή.

Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
Η φορητή συσκευή Motorola είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους
ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Για τις πλήρεις δηλώσεις
συμμόρφωσης και περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες περί
κανονιστικών διατάξεων που περιέχονται στον έντυπο οδηγό της συσκευής σας.
Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων
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Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι ακόλουθες πληροφορίες συμμόρφωσης CE αφορούν τις κινητές συσκευές της
Motorola που φέρουν κάποια από τις εξής σημάνσεις CE:
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.

0168
0168

EU Conformance

Μοναδικός αρ.
αναφοράς:
Οργανισμός
πιστοποίησης:

Με το παρόν, η Motorola δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με:
• Τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
• Όλες τις υπόλοιπες σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.
Όσον αφορά τα προϊόντα που υποστηρίζουν το πρότυπο Wi-Fi 802.11a (όπως ορίζεται
στις προδιαγραφές του προϊόντος σας): Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi 5,15
έως 5,25 GHz (802.11a).
Το παρακάτω αποτελεί παράδειγμα ενός τυπικού Κωδικού Έγκρισης Προϊόντος:

0168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ

Κωδικός
έγκρισης
προϊόντος

Μπορείτε να δείτε τη ∆ήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος σας ως προς την
Οδηγία 1999/5/ΕΚ (Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό
τερματικό εξοπλισμό [Ρ&TTE]) στη διεύθυνση www.motorola.com/rtte
(μόνο στα Αγγλικά). Για να βρείτε τη δική σας ∆ήλωση Συμμόρφωσης, εισαγάγετε
τον Αριθμό έγκρισης προϊόντος που βρίσκεται στην ετικέτα του προϊόντος στη
γραμμή "Search" (Αναζήτηση) της τοποθεσίας Web.

Περιγραφή
προϊόντος:

Όνομα τύπου:
Εμπορικό όνομα
μοντέλου:
Σημειώσεις:

0168
LV/011/14/M0E14/D

Motorola Mobility Ltd.
Redwood
Crockford Lane
Chineham Business Park
Basingstoke
RG24 8WQ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κινητό τηλέφωνο με Android και
υποστήριξη GSM 850/900/1800/1900 LTE
ζώνης 01/03/07/20 WCDMA
850/900/1800/1900/2100, IEEE
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth, GPS
M0E14
XT1092

Ο εξοπλισμός θα φέρει επίσης το
αναγνωριστικό εξοπλισμού R&TTE κλάσης
2 “ “ μετά τον αριθμό κοινοποιημένου
οργανισμού. Περιορισμοί χρήσης: Μόνο για
εσωτερική χρήση στα 5 GHz WLAN
Εμείς, η Motorola Mobility Inc., δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα
ανωτέρω προϊόντα συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• 1999/5/ΕΚ περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού
(R&TTE). Η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10 και
αναλύεται στο Παράρτημα V της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί και εκτελεστεί με τη
συμμετοχή ενός κοινοποιημένου οργανισμού: BABT, Balfour House, Churchfield
Road, Walton on Thames, KT12 2TD, Ηνωμένο Βασίλειο. Αριθμός κοινοποιημένου
οργανισμού: 0168.
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• Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/125/ΕΚ περί προϊόντων συνδεόμενων με την ενέργεια
(ErP)
• Οδηγία REACH (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006
• Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
• Οδηγία RoHS 2 2011/65/ΕΕ
Ο τεχνικός κατασκευαστικός φάκελος (TCF), ο οποίος σχετίζεται με το προϊόν που
περιγράφεται παραπάνω και το οποίο υποστηρίζει την παρούσα ∆ήλωση
συμμόρφωσης, διατίθεται από τον Οργανισμό πιστοποίησης και τη διεύθυνση που
αναφέρονται παραπάνω.
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος της Motorola Mobility

Ισχύοντα πρότυπα
Στο παρόν έγγραφο δηλώνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τα παρακάτω
εναρμονισμένα πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα, με ειδική αναφορά στις βασικές
απαιτήσεις αυτών:
Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού
(R&TTE)
Άρθρο 3.1α

Άρθρο 3.1β
Mike Roper
∆ιευθυντής πιστοποιήσεων και εγκρίσεων.
Τόπος έκδοσης: Motorola Mobility Ltd., Basingstoke, RG24 8WQ, UK
Ημερομηνία έκδοσης: 21 Ιουλίου 2014
Αναθεώρηση:

Άρθρο 3.2

EN 50360 (2001)
EN 62209-1 (2006)
EN 62209-2 (2010)
EN 50566 (2013)
EN 60950-1 (2006)+A11 (2009)+A12 (2011)
EN 301 489-1 v1.9.2 (4-2008)
EN 301 489-3 v1.4.1 (8-2002)
EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 v2.2.1 (9-2012)
EN 301 489-24 v1.5.1 (10-2010)
EN 300 328 v1.7.1 (6-2012)
EN 300 440-2 v1.4.1 (8-2010)
EN 301 511 v9.0.2 (3-2003)
EN 301 893 v1.7.1 (6-2012)
EN 301 908-2 v5.4.1 (12-2012)
EN 301 908-1 v6.2.1 (4-2013)
EN 301 908-13 v5.2.1 (5-2011)
EN 302 291-2 v1.1.1 (7-2005)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/125/ΕΚ περί προϊόντων
συνδεόμενων με την ενέργεια (ErP)
Οδηγία ΕΚ αριθμ. 278/2009.
Οδηγία RoHS 2 2011/65/ΕΕ
EN 50581: 2012.
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Ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής
Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) προς
τους χρήστες
Η παρακάτω δήλωση ισχύει για όλα τα προϊόντα που φέρουν το λογότυπο ή
και ένα αναγνωριστικό FCC στην ετικέτα τους.
Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας
ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. ∆είτε 47
CFR Sec. 15.105 (β). Τα όρια αυτά έχουν μελετηθεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία
ενάντια στις επιζήμιες παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός
μπορεί να παράγει, να χρησιμοποιεί και να εκπέμπει ενέργεια μέσω των ραδιοσυχνοτήτων
και εάν δεν έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να
προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Όμως, δεν παρέχεται καμία
εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε κάποια ειδική εγκατάσταση. Εάν ο
εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή την τηλεοπτική
λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του
εξοπλισμού, ο χρήστης μπορεί να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές κάνοντας
μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Να αλλάξει τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης.
• Να μεγαλώσει την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Να συνδέσει τον εξοπλισμό σε μια πρίζα ρεύματος ή σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από
αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Να συμβουλευτεί τον προμηθευτή ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό
ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία
υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει
επιζήμιες παρεμβολές, και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε
λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων και των παρεμβολών που μπορεί να
προκαλέσουν μη επιθυμητή λειτουργία. ∆είτε 47 CFR Sec. 15.19 (a)(3).
Η Motorola δεν έχει εγκρίνει καμία αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτή τη συσκευή από το
χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση μπορεί να επιφέρει την παύση του
δικαιώματος λειτουργίας του εξοπλισμού από το χρήστη. ∆είτε 47 CFR Sec. 15.21.
Για προϊόντα που υποστηρίζουν το Wi-Fi 802.11a (όπως ορίζεται στις πληροφορίες του
προϊόντος): Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε κάποιο
δίκτυο 802.11a Wi-Fi, μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Η Ομοσπονδιακή
Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) δεν επιτρέπει την εν λόγω χρήση σε εξωτερικούς χώρους,
επειδή οι συχνότητες 5,15-5,25 GHz μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε υπηρεσίες
Mobile Satellite Services (MSS). ∆ημόσια σημεία πρόσβασης Wi-Fi σε αυτό το εύρος
έχουν βελτιστοποιηθεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Ανακοίνωση FCC

Σημειώσεις λογισμικού
Προειδοποίηση για το ξεκλείδωμα του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης ή την
τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος ενός προϊόντος: Η
Motorola συνιστά ιδιαίτερα την αποφυγή τροποποίησης του λειτουργικού
συστήματος ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του ξεκλειδώματος του
προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης, της δρομολόγησης μιας συσκευής ή της
εκτέλεσης οποιουδήποτε λογισμικού εκτός των εγκεκριμένων εκδόσεων της Motorola
και των συνεργατών της. Τέτοιες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη
βλάβη ή δυσλειτουργία του προϊόντος ή/και να καταστήσουν το προϊόν μη ασφαλές.
Στις περιπτώσεις αυτές, η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ούτε το προϊόν ούτε
οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει από αυτό.
Σημαντική σημείωση για την άδεια FCC: Απαγορεύεται να εφαρμόσετε ή να επιτρέψετε
οποιεσδήποτε αλλαγές του προϊόντος οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη σχετική άδεια
χρήσης εξοπλισμού που έχει εκχωρήσει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC).
Η άδεια της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών βασίζεται στα χαρακτηριστικά
εκπομπής, διαμόρφωσης και μετάδοσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
επίπεδα ισχύος, συχνότητες και εύρος ζώνης λειτουργίας, επίπεδα SAR (Ειδικού Ρυθμού
Απορρόφησης Ακτινοβολίας), κύκλος λειτουργίας, λειτουργίες μετάδοσης (π.χ. CDMA,
GSM) και προοριζόμενη μέθοδος χρήσης του προϊόντος (π.χ. πώς κρατιέται ή πώς
χρησιμοποιείται το προϊόν κοντά στο σώμα). Οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιον από
αυτούς τους παράγοντες, θα θέσει εκτός ισχύος την άδεια FCC. Η λειτουργία ενός
προϊόντος μετάδοσης χωρίς έγκυρη άδεια είναι παράνομη.
Σημειώσεις λογισμικού

Υπηρεσίες τοποθεσιών
Οι φορητές συσκευές Motorola μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατά προσέγγιση θέση τους σε εφαρμογές, μέσω πηγών όπως GPS, AGPS και
Wi-Fi. Το GPS (Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) χρησιμοποιεί δορυφόρους οι
οποίοι ελέγχονται από κυβερνητικές υπηρεσίες και υπόκεινται σε αλλαγές που
εφαρμόζονται σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α.
και το Ομοσπονδιακό Σχέδιο Ραδιοπλοήγησης (Federal Radio Navigation Plan).
Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της τεχνολογίας
εντοπισμού θέσης που είναι εγκαταστημένη στη φορητή συσκευή σας. Το AGPS
(Υποβοηθούμενο παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης) χρησιμοποιεί το δίκτυο
του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών που διαθέτετε, ώστε να βελτιώσει την απόδοση
του GPS. Ενδέχεται να ισχύουν χρονοχρεώσεις, χρεώσεις όγκου δεδομένων ή/και
επιπλέον χρεώσεις ανάλογα με το πρόγραμμα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής ασύρματων υπηρεσιών. Η φορητή συσκευή
μπορεί να χρησιμοποιεί επίσης σήματα Wi-Fi για να προσδιορίζει την τοποθεσία σας,
με πληροφορίες που προέρχονται από γνωστά και διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
Οι φορητές συσκευές μεταδίδουν πληροφορίες με βάση την τοποθεσία, όταν είναι
συνδεδεμένες σε ασύρματο δίκτυο ή όταν χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες εντοπισμού
γεωγραφικής θέσης όπως το GPS. Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές οι οποίες απαιτούν
Τοποθεσία
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πληροφορίες με βάση την τοποθεσία (π.χ. οδηγίες οδικής πρόσβασης), η φορητή
συσκευή σας μεταδίδει πληροφορίες τοποθεσίας σε αυτές τις εφαρμογές. Αυτές οι
εφαρμογές μπορεί να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σε τρίτους, όπως ο
πάροχος ασύρματων υπηρεσιών, οι πάροχοι εφαρμογών, η Motorola και άλλες εταιρείες
παροχής υπηρεσιών.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης
Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να
ενεργοποιήσει την τεχνολογία AGPS στη φορητή συσκευή, προκειμένου να ενημερώνει το
κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε
κατά προσέγγιση.
Το σύστημα AGPS έχει περιορισμούς και ίσως να μην λειτουργεί στην περιοχή
σας. Επομένως:
• Πάντα να ενημερώνετε το κέντρο διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την
τοποθεσία σας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης,
• Παραμείνετε στο τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια που λαμβάνετε οδηγίες από το κέντρο
διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Πλοήγηση
Όταν η φορητή συσκευή Motorola παρέχει λειτουργίες πλοήγησης, να έχετε υπόψη
ότι οι πληροφορίες χάρτη, οι οδηγίες κατεύθυνσης και τα άλλα δεδομένα πλοήγησης
ενδέχεται να περιέχουν ανακριβή ή ημιτελή δεδομένα. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται
να μην παρέχονται πλήρεις πληροφορίες. Επομένως, πρέπει να επιβεβαιώνετε
οπτικά ότι οι οδηγίες πλοήγησης συμφωνούν με όσα βλέπετε. Όλοι οι οδηγοί πρέπει
να προσέχουν τις οδικές συνθήκες, τα εμπόδια, την κίνηση και άλλους παράγοντες
που μπορεί να επηρεάζουν την οδήγηση. Πρέπει να τηρείτε πάντα όλες τις
προειδοποιητικές πινακίδες οδικής σήμανσης.
Πλοήγηση

Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Η Motorola κατανοεί ότι το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων είναι σημαντικά
για τον καθένα. ∆εδομένου ότι ορισμένες από τις λειτουργίες της φορητής συσκευής
μπορεί να επηρεάσουν το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων σας,
ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις για να βελτιώσετε την προστασία των
δεδομένων σας:
• Παρακολούθηση πρόσβασης: Έχετε μαζί σας τη φορητή συσκευή και μην την αφήνετε
σε σημεία όπου τρίτα άτομα μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτήν χωρίς επίβλεψη.
Όπου μπορείτε, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες ασφαλείας και κλειδώματος της
συσκευής σας.
• ∆ιατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό: Εάν η Motorola ή κάποιος προμηθευτής
λογισμικού/εφαρμογών δημοσιεύσει μια ενημέρωση κώδικα ή μια επιδιόρθωση
λογισμικού για την ενημέρωση της ασφάλειας της φορητής συσκευής σας,
εγκαταστήστε την όσο το δυνατόν συντομότερα.
Προστασία απορρήτου και δεδομένων

• Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων: Η φορητή συσκευή έχει τη δυνατότητα να
αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα σε διάφορες θέσεις, όπως η κάρτα SIM, η κάρτα
μνήμης και η μνήμη τηλεφώνου. Πριν ανακυκλώσετε, επιστρέψετε ή δώσετε τη
συσκευή, βεβαιωθείτε πως έχετε αφαιρέσει ή διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα.
Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών
δεδομένων, μεταφέροντάς τα σε μια νέα συσκευή.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή
τη διαγραφή δεδομένων από τη φορητή συσκευή σας, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.motorola.com/support
• ∆ιαδικτυακοί λογαριασμοί: Ορισμένες φορητές συσκευές παρέχουν ένα διαδικτυακό
λογαριασμό Motorola. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τη διαχείρισή του και τη χρήση λειτουργιών ασφαλείας, όπως η
απομακρυσμένη διαγραφή και ο εντοπισμός θέσης συσκευής (όταν είναι διαθέσιμα).
• Εφαρμογές και ενημερώσεις: Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις
σας. Να εγκαθιστάτε μόνο στοιχεία από αξιόπιστες πηγές. Μερικές εφαρμογές
μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση της φορητής συσκευής σας ή/και να έχουν
πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας (για παράδειγμα, σε στοιχεία λογαριασμών,
δεδομένα κλήσεων, λεπτομέρειες τοποθεσίας και πόρους δικτύου).
• Ασύρματη λειτουργία: Οι φορητές συσκευές με λειτουργίες Wi-Fi πρέπει να συνδέονται
μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα Wi-Fi. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως
hotspot (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα), χρησιμοποιήστε την ασφάλεια δικτύου. Με
αυτές τις προφυλάξεις προστατεύετε τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση.
• Πληροφορίες με βάση την τοποθεσία: Οι φορητές συσκευές που διαθέτουν τεχνολογία
εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, όπως GPS, AGPS ή Wi-Fi, μπορούν να μεταδώσουν
πληροφορίες με βάση την τοποθεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Υπηρεσίες τοποθεσιών".
• Λοιπές πληροφορίες που ενδέχεται να μεταδίδει η συσκευή σας: Η φορητή συσκευή
ενδέχεται να μεταδίδει, επίσης, στοιχεία δοκιμών καθώς και διαγνωστικές πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας) καθώς και λοιπά μη
προσωπικά δεδομένα, στη Motorola ή σε τρίτους παρόχους. Η Motorola χρησιμοποιεί
αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με το πώς η χρήση της φορητής συσκευής σας
μπορεί να επηρεάσει το απόρρητο ή την ασφάλεια των δεδομένων σας,
επικοινωνήστε με τη Motorola, στη διεύθυνση privacy@motorola.com, ή με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
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Απόρριψη και ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Κινητές συσκευές και αξεσουάρ
Μην απορρίπτετε φορητές συσκευές ή ηλεκτρικά αξεσουάρ (όπως
φορτιστές, ακουστικά ή μπαταρίες) μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Προειδοποίηση: Μην πετάτε ποτέ μπαταρίες στη φωτιά, μεμονωμένα ή
εντός φορητής συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Οι φορητές συσκευές ή τα ηλεκτρικά αξεσουάρ θα πρέπει να
απορρίπτονται σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης
που εφαρμόζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εναλλακτικά, μπορείτε να
επιστρέψετε τις παλαιές φορητές συσκευές και τα ηλεκτρικά αξεσουάρ Motorola σε
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Motorola της περιοχής σας. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τα εγκεκριμένα εθνικά προγράμματα ανακύκλωσης και τις
δραστηριότητες ανακύκλωσης της Motorola, μεταβείτε στη διεύθυνση:
www.motorola.com/recycling

Συσκευασία και οδηγοί προϊόντων
Η συσκευασία και ο οδηγός προϊόντος θα πρέπει να απορρίπτονται μόνο σύμφωνα με τις
εθνικές απαιτήσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Τα προϊόντα Motorola ενδέχεται να περιλαμβάνουν λογισμικό της Motorola και τρίτων
κατασκευαστών, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και είναι
αποθηκευμένο σε μνήμες ημιαγωγών ή σε άλλα μέσα. Οι προμηθευτές λογισμικού
της Motorola καθώς και τρίτων προσώπων, βάσει νόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες, διατηρούν ορισμένα αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφορά
λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τα αποκλειστικά
δικαιώματα της διανομής ή αναπαραγωγής λογισμικού που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η τροποποίηση, η
ανακατασκευή, η διανομή ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, στο βαθμό
που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στα
προϊόντα Motorola και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, η
αγορά προϊόντων Motorola δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει άμεσα, έμμεσα,
με πρόληψη ένστασης του απαράδεκτου (αρχή του estoppel) ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τις
ευρεσιτεχνίες ή τις εφαρμογές των ευρεσιτεχνιών που ανήκουν στη Motorola ή σε
τρίτους προμηθευτές λογισμικού, εκτός από τη συνήθη, μη αποκλειστική,
απαλλαγμένη από αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων άδεια χρήσης, η οποία
προκύπτει βάσει των νόμων που διέπουν την πώληση κάποιου προϊόντος.
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού

Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά
δικαιώματα
Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά
δικαιώματα αντίκειται στις διατάξεις των Νόμων περί Πνευματικών ∆ικαιωμάτων. Η
παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την αντιγραφή υλικού που δεν
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υλικού του οποίου κατέχετε τα
πνευματικά δικαιώματα ή υλικού για το οποίο διαθέτετε έγκριση ή νόμιμη άδεια
αντιγραφής. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το δικαίωμά σας για
αντιγραφή υλικού, απευθυνθείτε στο νομικό σας σύμβουλο.
Περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού
κώδικα
Για οδηγίες σχετικά με την απόκτηση αντιγράφου οποιουδήποτε πηγαίου κώδικα που
διατίθεται στο κοινό από τη Motorola και σχετίζεται με το λογισμικό που
χρησιμοποιείται σε αυτή τη φορητή συσκευή Motorola, μπορείτε να στείλετε γραπτώς
το αίτημά σας στην παρακάτω διεύθυνση. Βεβαιωθείτε ότι το αίτημα περιλαμβάνει
τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό έκδοσης του λογισμικού.
MOTOROLA MOBILITY LLC
OSS Management
1000 Enterprise Way
Sunnyvale, CA 94043
USA
Η τοποθεσία της Motorola στο Web opensource.motorola.com
(μόνο στα Αγγλικά) περιέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ανοικτού
κώδικα από τη Motorola.
Η Motorola δημιούργησε τον ιστότοπο opensource.motorola.com ως μια
δικτυακή πύλη για αλληλεπίδραση με την ευρύτερη κοινότητα κατασκευαστών
λογισμικού.
Για να δείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, την αναγνώριση
δικαιωμάτων τρίτων και τις απαιτούμενες σημειώσεις σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σε
αυτήν τη φορητή συσκευή Motorola, μεταβείτε στις Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά
με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες > Άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα. Επιπλέον, αυτή η
συσκευή Motorola ενδέχεται να περιλαμβάνει αυτόνομες εφαρμογές, οι οποίες
συνοδεύονται από συμπληρωματικές σημειώσεις για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού
κώδικα που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες εφαρμογές.
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα
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Συντήρηση και επισκευές
Αν χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Μεταβείτε στη διεύθυνση www.motorola.com/support, για να επιλέξετε
μία από τις διαθέσιμες επιλογές εξυπηρέτησης πελατών.
Συντήρηση και επισκευές

Λήψη πληροφοριών για τις υπηρεσίες σέρβις ή άλλα
ζητήματα
1. Μεταβείτε και διαβάστε την ενότητα Εξυπηρέτησης πελατών στον ιστότοπο
καταναλωτών της Motorola, πριν να ζητήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο της
εγγύησης.
2. Αν, αφού χρησιμοποιήσετε αυτό τον πόρο, το Προϊόν συνεχίζει να μην λειτουργεί
σωστά, επικοινωνήστε με τον Εγγυητή που παρατίθεται στον ιστότοπο της Motorola ή
χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επικοινωνίας για την αντίστοιχη τοποθεσία.
3. Ένας αντιπρόσωπος της Motorola ή κάποιου Εξουσιοδοτημένου κέντρου
επιδιορθώσεων της Motorola θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν το Προϊόν
χρειάζεται σέρβις. Ίσως να σας ζητηθεί να κάνετε λήψη ή να αποκτήσετε με κάποιον
τρόπο και να αποδεχτείτε ενημερώσεις λογισμικού από τη Motorola ή κάποιο
Εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων της Motorola. Εσείς επιβαρύνεστε με τυχόν
έξοδα που θα επιβάλλει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κατά τη λήψη των απαιτούμενων
στοιχείων λήψης. Η συμμόρφωση με τη διαδικασία της εγγύησης, τις οδηγίες
επιδιόρθωσης και η αποδοχή των εν λόγω ενημερώσεων λογισμικού είναι απαραίτητες
για να λάβετε επιπλέον υποστήριξη βάσει της εγγύησης.
4. Αν η ενημέρωση λογισμικού δεν επιδιορθώσει το πρόβλημα, θα λάβετε οδηγίες για την
αποστολή του Προϊόντος σε ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων της Motorola
ή σε κάποια άλλη υπηρεσία.
5. Για να σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να συμπεριλάβετε τα εξής: (α) ένα αντίγραφο της
απόδειξης, του πωλητηρίου ή άλλης ανάλογης απόδειξης αγοράς, (β) μια γραπτή
περιγραφή του προβλήματος, (γ) το όνομα της υπηρεσίας παροχής που
χρησιμοποιείτε, αν υπάρχει, (δ) τη διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Στην
περίπτωση που το Προϊόν δεν καλύπτεται από την Περιορισμένη Εγγύηση της
Motorola, η Motorola θα ενημερώσει τον καταναλωτή για τη διαθεσιμότητα, την τιμή και
τις άλλες προϋποθέσεις που ισχύουν για την επιδιόρθωση του Προϊόντος.
Για να λάβετε πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης ή άλλες
πληροφορίες, μεταβείτε και διαβάστε την ενότητα Εξυπηρέτησης πελατών στον ιστότοπο
καταναλωτών της Motorola, στη διεύθυνση www.motorola.com.

MOTOROLA MOBILITY LLC ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Τι καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση.
Γενική εγγύηση

Η Motorola Mobility LLC ("Motorola") εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ("εσάς") ότι αυτό το
Κινητό τηλέφωνο, καθώς και οποιοδήποτε συνοδευτικό αξεσουάρ περιλαμβάνεται στη
συσκευασία ("Προϊόντα"), δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα για διάστημα 24 μηνών από
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς ("Περίοδος εγγύησης"), εφόσον τα Προϊόντα
χρησιμοποιούνται κανονικά [από τον καταναλωτή/τελικό χρήστη] ("Περιορισμένη
εγγύηση"). Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά την αγορά νέων
Προϊόντων από τη Motorola ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή διανομέα Προϊόντων
της Motorola, τα οποία συνοδεύονται από την παρούσα έγγραφη Περιορισμένη εγγύηση
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση ισχύει
αποκλειστικά για εσάς και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Τυχόν αξιώσεις στο πλαίσιο της
παρούσας Περιορισμένης εγγύησης μπορούν να εγείρονται μόνο στη χώρα αγοράς. Σε
περίπτωση επισκευής, εάν απομένουν λιγότερες από 90 ημέρες μέχρι τη λήξη της
Περιόδου εγγύησης, η Περίοδος εγγύησης παρατείνεται για 90 ημέρες από την
ημερομηνία επισκευής.
ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ
ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ.

Πώς ενεργεί η εταιρεία όταν εγείρεται μια αξίωση στο πλαίσιο
της Περιορισμένης εγγύησης
Εάν εγείρετε μια έγκυρη αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης, η
Motorola, κρίνοντας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, (1) επισκευάζει το Προϊόν
χρησιμοποιώντας νέα, μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, (2)
αντικαθιστά το Προϊόν με ένα νέο ή με ένα ανακατασκευασμένο Προϊόν, (3) επιστρέφει το
τίμημα της αγοράς. Εάν η Motorola αντικαταστήσει ένα Προϊόν ή επιστρέψει το τίμημά του,
το Προϊόν αυτό περιέρχεται στην ιδιοκτησία της.
Τι δεν καλύπτεται
Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις, εκτός εάν
αιτία του προβλήματος είναι κάποιο ελάττωμα υλικών ή κατασκευής:
(α) Μπαταρίες ή προστατευτικές επικαλύψεις, οι οποίες φθίνουν με την πάροδο του
χρόνου.
(β) ∆ιακοσμητικές βλάβες, όπως γρατζουνιές, χτυπήματα, ραγίσματα ή άλλες
διακοσμητικές βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά.
(γ) Βλάβες που οφείλονται στη χρήση προϊόντων άλλων εταιρειών εκτός της Motorola.
Ελαττώματα ή βλάβες που προκαλούνται από χρήση συμβατών προϊόντων, αξεσουάρ ή
άλλου περιφερειακού εξοπλισμού ή και λογισμικού που δεν φέρει την επωνυμία ή την
έγκριση της Motorola.
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(δ) Βλάβες που διαφεύγουν του εύλογου ελέγχου της Motorola, όπως βλάβες που
οφείλονται σε (i) ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, (ii) χρήση του Προϊόντος με τρόπο
που δεν εμπίπτει στο πεδίο των επιτρεπόμενων ή ενδεδειγμένων χρήσεων όπως αυτές
ορίζονται στο Εγχειρίδιο χρήσης του Προϊόντος, στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης, στα
Προγράμματα εκμάθησης στο ∆ιαδίκτυο και σε άλλη τεκμηρίωση που σας παρέχεται,
όπως ενδεικτικά η ενοικίαση των Προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, (iii) ακατάλληλη
αποθήκευση (π.χ. έκθεση του Προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες), κατάχρηση ή αμέλεια
(π.χ. κλιπ, σύνδεσμοι ή βύσματα που έχουν σπάσει, λυγίσει ή χαθεί), βλάβη από κρούση
(π.χ. πτώση του Προϊόντος) (iv) επαφή με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία,
μεγάλη ποσότητα ιδρώτα ή άλλες υγρές ουσίες, επαφή με άμμο, τροφές, βρωμιά ή
παρόμοιες ουσίες (με εξαίρεση τα Προϊόντα που πωλούνται ως ανθεκτικά σε τέτοιες
ουσίες, αλλά μόνο εφόσον η εν λόγω βλάβη δεν έχει προκληθεί από εσφαλμένη ασφάλιση
των προστατευτικών στοιχείων του τηλεφώνου ή υποβολή του Προϊόντος σε συνθήκες
πέραν των καθορισμένων προδιαγραφών ή ορίων), (v) πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό,
τυφώνα ή άλλη θεομηνία που διαφεύγει του εύλογου ελέγχου της Motorola.
(ε) Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ελαττώματα ή βλάβες που προκαλούνται από την
επισκευή, τη δοκιμή, την προσαρμογή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την τροποποίηση
ή την παραποίηση των Προϊόντων από τρίτους, πέραν της Motorola ή των
εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις της Motorola.
(στ) Προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια
της Motorola. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται (i) σειριακοί αριθμοί, ετικέτες
ημερομηνίας ή άλλη κωδικοποίηση του κατασκευαστή που έχει αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή
σβηστεί, (ii) μη αντιστοιχισμένοι ή διπλότυποι σειριακοί αριθμοί, (iii) σπασμένες σφραγίδες
ή άλλα ίχνη παραποίησης, (iv) τροποποίηση ή ενδείξεις για απόπειρα τροποποίησης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ∆ΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΗΣ: ΕΠΙΠΕ∆Α ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΙΠΕ∆Α SAR (ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ), ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
(ζ) Φυσιολογική φθορά ή φυσιολογική γήρανση του Προϊόντος.
(η) Ελαττώματα, βλάβες ή αστοχία του Προϊόντος, εξαιτίας κάποιας υπηρεσίας
επικοινωνιών ή δικτύου τρίτων στα οποία έχετε εγγραφεί ή τα οποία χρησιμοποιείτε με το
Προϊόν.
(θ) Λογισμικό
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MOTOROLA
∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ 'Η ΕΜΜΕΣΗ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η MOTOROLA ∆ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ

ΚΑΙ ∆ΕΝ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ,
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΘΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 'Η
ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΗΣ MOTOROLA Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MOTOROLA
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΙΣΧΥΕ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΠΩΣΗ.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MOTOROLA
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ,
Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ Ή
ΚΕΡ∆ΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ∆ΙΑΚΟΠΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΗΜΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΧΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MOTOROLA), ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ MOTOROLA. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
∆ΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα

Ασφάλεια, κανονισμοί και νομικά ζητήματα
Χρήση και ασφάλεια μπαταριών
Φόρτιση της μπαταρίας
Αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών
Προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της
οδήγησης
Κρίσεις, λιποθυμίες και οπτική κόπωση
Υψηλή ένταση ήχου
Επαναλαμβανόμενες κινήσεις
Παιδιά
Εξαρτήματα από γυαλί ή κρύσταλλο
Χρήση και φροντίδα
Προειδοποιήσεις λειτουργίας
Ενέργεια RF
Πληροφορίες περί κανονιστικών
διατάξεων
Σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της
Ε.Ε.
Ισχύοντα πρότυπα
Ανακοίνωση FCC
Σημειώσεις λογισμικού
Τοποθεσία
Πλοήγηση
Προστασία απορρήτου και δεδομένων
Ανακύκλωση
Πνευματικά δικαιώματα λογισμικού
Περιεχόμενο που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα
Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό
ανοικτού κώδικα
Συντήρηση και επισκευές
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά
σήματα
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Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος
1 Επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών της Motorola στη διεύθυνση
www.motorola.com όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την
αντιμετώπιση προβλημάτων.
2 Εάν η λειτουργία του Προϊόντος δεν αποκατασταθεί αφού ακολουθήσετε τις
οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δίνονται σε αυτόν τον ιστότοπο,
απευθυνθείτε στη Motorola χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που
αναφέρονται στον ιστότοπο υποστήριξης πελατών στη διεύθυνση
www.motorola.com/support.
3 Εάν το Προϊόν σας καλύπτεται από την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση, μπορεί
να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε λήψη ή να αποκτήσετε με άλλον τρόπο και να
αποδεχτείτε ενημερώσεις λογισμικού. Οποιεσδήποτε χρεώσεις για δεδομένα
τρίτων ενδέχεται να προκύψουν κατά τη λήψη βαρύνουν εσάς.
Για να σας προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας
Περιορισμένης εγγύησης, πρέπει έχετε τηρήσει τις διαδικασίες εγγύησης (1), (2)
και (3), να έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες επισκευής και να έχετε αποδεχτεί
οποιαδήποτε αναγκαία ενημέρωση λογισμικού.
4 Εάν με την ενημέρωση του λογισμικού το πρόβλημα δεν διορθωθεί, θα λάβετε
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και τον τόπο αποστολής του Προϊόντος
προκειμένου να εξεταστεί. Σε γενικές γραμμές χρειάζονται τα εξής: (i)
παραστατικό αγοράς, (ii) γραπτή περιγραφή του προβλήματος, (iii) το όνομα του
παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε (εάν
χρησιμοποιείτε), (iv) η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Οι πληροφορίες
αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία της αξίωσής σας
στο πλαίσιο της παρούσας Περιορισμένης εγγύησης.
5 Εάν το Προϊόν δεν καλύπτεται από την παρούσα Περιορισμένη εγγύηση (και δεν
έχετε άλλα νόμιμα δικαιώματα στον τόπο κατοικίας σας), η Motorola θα σας
ενημερώσει σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την τιμή και άλλους όρους που ισχύουν
για την επισκευή, την αντικατάσταση ή την επιστροφή του τιμήματος του
Προϊόντος.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
Motorola Mobility LLC
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.motorola.com
1-800-734-5870 (Η.Π.Α.)
Ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες και εφαρμογές εξαρτώνται από τη χρήση δικτύου
και ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Ενδέχεται να ισχύουν
πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις ή/και χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Όλες οι λειτουργίες, η λειτουργικότητα και οι λοιπές προδιαγραφές προϊόντων, καθώς και
οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό βασίζονται στις τελευταίες
διαθέσιμες πληροφορίες και θεωρούνται ακριβείς κατά τη στιγμή της έκδοσής τους. Η
Motorola διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε πληροφορία ή
προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση ενημέρωσης.
Σημείωση: Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό αποτελούν μόνο παραδείγματα.
Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου
χαρακτήρα M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark
Holdings, LLC. Οι ονομασίες Android, Google και άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν
ιδιοκτησία της Google Inc. Το ρομπότ Android έχει αναπαραχθεί ή τροποποιηθεί από έργο
που δημιούργησε και κοινοποίησε η Google, ενώ χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους
της Άδειας Χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution. Όλα τα άλλα προϊόντα ή οι
ονομασίες υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.
© 2014 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Προσοχή: Η Motorola δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αλλαγές/τροποποιήσεις στον
πομποδέκτη.
Αναγνωριστικό προϊόντος: Moto X (Μοντέλο XT1092)
Αριθμός εγχειριδίου: 68017758017-A
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
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