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Σχετικά με αυτόν τον οδηγό
Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη χρήση της έκδοσης  2.3 της πλατφόρμας 
τεχνολογίας κινητού τηλεφώνου Android™, συμπεριλαμβανομένων των 
ενημερώσεων των εφαρμογών Android που έχουν κυκλοφορήσει στην 
υπηρεσία εφαρμογών με δυνατότητα λήψης Android Market™.

Αυτός ο οδηγός δεν περιγράφει τις φυσικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας 
(τα μέρη και τα εξαρτήματα, πώς να τοποθετήσετε τη μπαταρία του, να το 
ενεργοποιείτε κτλ.) ή τα χαρακτηριστικά του, για αυτές τις πληροφορίες, 
ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας.

Κεφάλαιο Περιγραφή

"Βασικά 
χαρακτηριστικά του 
Android" στη 
σελίδα 15

Εκκίνηση του Android για πρώτη φορά, σύνδεση στους 
Λογαριασμούς Google™ ώστε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις 
Εφαρμογές Google™ και να εκτελέσετε βασικές εργασίες του 
Android.

"Σύνδεση σε δίκτυα 
και συσκευές" στη 
σελίδα 65

Επεξήγηση πώς το τηλέφωνό σας συνδέεται σε δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας και Wi-Fi™, σε συσκευές Bluetooth™ και σε 
υπολογιστή και περιγράφεται πώς να κάνετε κοινή χρήση της 
σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας 
μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Αυτό το 
κεφάλαιο περιγράφει επίσης πώς να ασφαλίσετε τις συνδέσεις 
σας σε ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (VPN) και άλλα δίκτυα.

"Πραγματοποίηση και 
λήψη κλήσεων" στη 
σελίδα 89

Χρήση του τηλεφώνου σας ώστε να πραγματοποιείτε, να 
λαμβάνετε και να διαχειρίζεστε πολλαπλές κλήσεις.

"Αναζήτηση με 
κείμενο και φωνητική 
αναζήτηση" στη 
σελίδα 107

Χρήση της Αναζήτησης Google για την αναζήτηση στο 
τηλέφωνο και τον ιστό μέσω πληκτρολόγησης ή φωνής.

"Επαφές" στη 
σελίδα 125

Οργάνωση και εύρεση πληροφοριών επαφής για τα άτομα που 
γνωρίζετε.
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"Λογαριασμοί" στη 
σελίδα 145

Προσθήκη και συγχρονισμός λογαριασμών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και άλλων λογαριασμών, 
συμπεριλαμβανομένων των Λογαριασμών Google και 
Microsoft™ Exchange ActiveSync™.

"Gmail" στη 
σελίδα 153

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων με χρήση της υπηρεσίας 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ιστού Gmail™.

"Ημερολόγιο" στη 
σελίδα 187

Προβολή και δημιουργία συμβάντων στο ημερολόγιό σας και 
συγχρονισμός τους με την υπηρεσία ημερολογίου στον ιστό 
Ημερολόγιο Google™.

"Google Voice" στη 
σελίδα 205

Έλεγχος του αυτόματου τηλεφωνητή σας και πραγματοποίηση 
κλήσεων με το Google Voice.

"Google Talk" στη 
σελίδα 221

Επικοινωνία με φίλους με χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής 
άμεσων μηνυμάτων Google Talk™.

"Μήνυμα 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 235

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας ώστε να μπορείτε να 
στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μέσω μιας συμβατικής υπηρεσίας μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

"Μηνύματα" στη 
σελίδα 259

Ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου και πολυμέσων με άλλα 
τηλέφωνα.

"Πρόγραμμα 
περιήγησης" στη 
σελίδα 269

Περιήγηση στον ιστό με το τηλέφωνό σας.

"Χάρτες, Πλοήγηση, 
Places και Latitude" 
στη σελίδα 289

Ανακάλυψη του κόσμου με δεδομένα οδού και δορυφόρου από 
την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Earth™, λήψη οδηγιών, 
εύρεση της τοποθεσίας σας, κοινή χρήση της τοποθεσίας σας 
μέσω της υπηρεσίας τοποθεσίας χρήστη Google Latitude™, 
πλοήγηση με λεπτομερείς φωνητικές οδηγίες από την 
Πλοήγηση Χαρτών Google και πολλές άλλες διαθέσιμες 
λειτουργίες στο τηλέφωνό σας στην υπηρεσία χαρτογράφησης 
Google Maps™

"Φωτογραφική 
μηχανή" στη 
σελίδα 313

Λήψη και προεπισκόπηση φωτογραφιών και βίντεο.

Κεφάλαιο Περιγραφή
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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"Συλλογή" στη 
σελίδα 323

Προβολή, κοινή χρήση και μεταφόρτωση των φωτογραφιών 
και των βίντεό σας στην υπηρεσία λογισμικού οργάνωσης 
φωτογραφιών Picasa™ και τον ιστότοπο περιεχομένου 
δημιουργίας χρηστών YouTube™.

"YouTube" στη 
σελίδα 337

Προβολή βίντεο στο YouTube.

"Μουσική" στη 
σελίδα 353

Ακρόαση σε μουσική σύμφωνα με το τραγούδι, το άλμπουμ ή 
τη λίστα αναπαραγωγής.

"Ειδήσεις και Καιρός" 
στη σελίδα 365

Έλεγχος των νέων και του καιρού στην Αρχική οθόνη σας ή με 
λεπτομέρειες.

"Ρολόι" στη 
σελίδα 373

Ρύθμιση της ώρας και ρύθμιση ξυπνητηριών.

"Car Home" στη 
σελίδα 381

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου σας στο αυτοκίνητο.

"Αριθμομηχανή" στη 
σελίδα 389

Υπολογίστε τις λύσεις σε μαθηματικά προβλήματα.

"Ετικέτες" στη 
σελίδα 393

Σάρωση και εργασία με ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου 
(NFC).

"Market" στη 
σελίδα 397

Εύρεση νέων εφαρμογών στο Android Market, αγορά 
εφαρμογών με χρέωση και εγκατάστασή τους.

"Ρυθμίσεις" στη 
σελίδα 411

Άνοιγμα της εφαρμογής Ρυθμίσεις και των πολλών εργαλείων 
της για τη διαμόρφωση και την προσαρμογή του τηλεφώνου 
σας.

Κεφάλαιο Περιγραφή
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Βασικά χαρακτηριστικά του 
Android
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας, έχετε την 
ευκαιρία να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. Στη 
συνέχεια, καλό θα ήταν να εξοικειωθείτε με τα βασικά 
χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, καθώς και με τον τρόπο 
χρήσης της αρχικής οθόνης, της οθόνης αφής, των μενού, των 
εφαρμογών, της εισαγωγής κειμένου κ.ο.κ.

Σε αυτήν την ενότητα
"Εκκίνηση του Android για πρώτη φορά" στη σελίδα 16

"Γνωριμία με την Αρχική οθόνη" στη σελίδα 20

"Χρήση της οθόνης αφής" στη σελίδα 24

"Χρήση των κουμπιών του τηλεφώνου" στη σελίδα 26

"Χρήση ενός trackball" στη σελίδα 28

"Εργασία με μενού" στη σελίδα 29

"Παρακολούθηση της κατάστασης του τηλεφώνου σας" στη σελίδα 31

"Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34

"Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36

"Φωνητική εισαγωγή κειμένου" στη σελίδα 41

"Επεξεργασία κειμένου" στη σελίδα 43

"Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46

"Κλείδωμα της οθόνης σας" στη σελίδα 49

"Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50

"Γρήγορη σύνδεση με τις επαφές σας" στη σελίδα 53

"Βελτιστοποίηση διάρκειας ζωής μπαταρίας" στη σελίδα 54

"Διαχείριση του τρόπου χρήσης της μνήμης από τις εφαρμογές" στη 
σελίδα 56

"Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63
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Εκκίνηση του Android για πρώτη φορά
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας (αφού το 
ρυθμίσετε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας), θα 
σας ζητηθεί να αγγίξετε το λογότυπο Android για να αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Έπειτα, σας ζητείται να δημιουργήσετε ή να συνδεθείτε στον Λογαριασμό 
σας Google και να αποφασίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του Android και του Google.

Αν δεν έχετε κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας GSM
Αν το τηλέφωνο GSM δεν έχει εγκατεστημένη κάρτα SIM, δεν μπορείτε να 
συνδεθείτε σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες φωνής και 
δεδομένων, αλλά μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε 
στον Λογαριασμό σας Google και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες 
του τηλεφώνου σας, εκτός από την πραγματοποίηση κλήσης από κινητό 
τηλέφωνο. (Τα τηλέφωνα CDMA δεν βασίζονται σε κάρτα SIM για τη σύνδεση 
σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.)

Αν εκκινήσετε για πρώτη φορά ένα τηλέφωνο Android GSM χωρίς κάρτα 
SIM, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αγγίξετε την επιλογή Σύνδεση σε δίκτυο 
Wi-Fi για να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi (αντί σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) 
για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε 
στο "Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" στη σελίδα 69.

Αγγίξτε το android για να ξεκινήσετε.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Ο Λογαριασμός σας Google
Θα πρέπει να συνδεθείτε σε έναν Λογαριασμό Google για να 
χρησιμοποιήσετε τα Gmail, Google Talk, Ημερολόγιο Google και άλλες 
εφαρμογές Google, για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το 
Android Market, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των  ρυθμίσεών 
σας σε διακομιστές Google και για να αξιοποιήσετε άλλες υπηρεσίες Google 
στο τηλέφωνό σας.

Σημαντικό Αν θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας σε αυτό το τηλέφωνο από άλλο 
τηλέφωνο με Android έκδοση 2.0 ή νεότερη, θα πρέπει να συνδεθείτε στον 
Λογαριασμό σας Google κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Αν περιμένετε μέχρι 
να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, δεν θα πραγματοποιηθεί επαναφορά των 
ρυθμίσεών σας. (Ανατρέξτε στο "Υπηρεσίες Google" στη σελίδα 19.)

Αν δεν έχετε Λογαριασμό Google, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν.

Αν έχετε εταιρικό λογαριασμό Gmail μέσω της εταιρείας σας ή άλλου 
οργανισμού, το τμήμα ΙΤ μπορεί να σας παρέχει ειδικές οδηγίες για τη 
σύνδεση με αυτόν το λογαριασμό.

Όταν συνδεθείτε, οι επαφές σας, τα μηνύματα Gmail, τα συμβάντα 
Ημερολογίου και άλλες πληροφορίες από αυτές τις εφαρμογές και τις 
υπηρεσίες στον ιστό συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας.

Αν δεν συνδεθείτε σε Λογαριασμό Google κατά την αρχική ρύθμιση, θα σας 
ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό Google την 
πρώτη φορά που θα εκκινήσετε μια εφαρμογή που απαιτεί κάτι τέτοιο, όπως 
το Gmail ή το Android Market.

Κατά τη σύνδεσή σας, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Για 
πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση στην οθόνη αφής και την εισαγωγή 
κειμένου, ανατρέξτε στο "Χρήση της οθόνης αφής" στη σελίδα 24 και το 
"Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του 
Λογαριασμού σας Google
Αν έχετε Λογαριασμό Google αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, θα 
πρέπει να τον επαναφέρετε για να μπορέσετε να συνδεθείτε. Μεταβείτε στη 
διεύθυνση http://www.google.com, κάντε κλικ στο στοιχείο "Σύνδεση" και, στη 
συνέχεια, στο στοιχείο "Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον λογαριασμό σας;" 
στο πλαίσιο σύνδεσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για 
επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Πρόσθετοι λογαριασμοί
Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς Google, Microsoft 
Exchange ActiveSync, συμβατικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλους 
τύπους λογαριασμών στο τηλέφωνό σας και να συγχρονίσετε ορισμένα ή όλα 
τα δεδομένα τους, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Λογαριασμοί" στη 
σελίδα 145. Ωστόσο, μόνο για τον πρώτο Λογαριασμό Google στον οποίο θα 
συνδεθείτε θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας στους διακομιστές 
Google. Ορισμένες εφαρμογές που λειτουργούν μόνο με ένα λογαριασμό 
εμφανίζουν δεδομένα μόνο από τον πρώτο λογαριασμό στον οποίο θα 
συνδεθείτε.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το στοιχείο 
Τέλος στο πληκτρολόγιο (ή πατήστε το 
κουμπί Πίσω του τηλεφώνου) για να 
κλείσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης, 
ώστε να μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί 
Σύνδεση στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αγγίξτε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο 
της οθόνης, ώστε να εισάγετε το όνομα 
χρήστη του Λογαριασμού Google σας.

Αγγίξτε για να εισάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Υπηρεσίες Google
Όταν συνδεθείτε, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις ακόλουθες 
υπηρεσίες Google.

Τοποθεσία   Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία 
τοποθεσίας της Google, η οποία παρέχει στις εφαρμογές την προσεγγιστική 
σας θέση χωρίς χρήση GPS, καθώς και αν θα χρησιμοποιήσετε την 
τοποθεσία σας για τα αποτελέσματα αναζήτησης Google και άλλες 
υπηρεσίες Google. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των 
ρυθμίσεων αργότερα, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις τοποθεσίας και ασφάλειας" 
στη σελίδα 424 και στο "Ρυθμίσεις απορρήτου" στη σελίδα 431.

Αντίγραφο ασφαλείας  Μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας για ορισμένα από τα δεδομένα σας, όπως οι 
σελιδοδείκτες σας, το λεξικό χρήστη σας, οι κωδικοί πρόσβασης Wi-Fi και 
πολλές ακόμα ρυθμίσεις, στο Λογαριασμό σας Google, σε διακομιστές 
Google. Η λειτουργία αυτή μπορεί να είναι διαθέσιμη και σε ορισμένες 
εφαρμογές τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που χρειαστεί να 
αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας (όπως όταν αναβαθμίζετε ή αντικαθιστάτε 
ένα τηλέφωνο που έχετε χάσει) ή όταν εγκαθιστάτε ξανά μια εφαρμογή, θα 
έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και άλλα δεδομένα. Για 
πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτής της ρύθμισης αργότερα, 
ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις απορρήτου" στη σελίδα 431.

Ημερομηνία και ώρα  Αν δεν συνδεθείτε σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 
θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα στο τηλέφωνο. 
Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας" στη σελίδα 440.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Γνωριμία με την Αρχική οθόνη
Όταν συνδέεστε, ανοίγει η αρχική οθόνη.

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Εμφανίζει εικονίδια εφαρμογών, γραφικά 
στοιχεία, συντομεύσεις και άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε 
την αρχική οθόνη με διαφορετική ταπετσαρία και να εμφανίσετε τα στοιχεία 
που θέλετε. Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη 
σελίδα 50.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει την ώρα, 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του τηλεφώνου σας και εικονίδια για 
ειδοποιήσεις που έχετε λάβει. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο 
"Παρακολούθηση της κατάστασης του τηλεφώνου σας" στη σελίδα 31 και το 
"Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

Αγγίξτε το Πρόγραμμα εκκίνησης εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης για να 
δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και 
εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46.

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει την ώρα, 
την ένταση του σήματος, την κατάσταση της 
μπαταρίας και άλλες πληροφορίες. Επίσης 
εμφανίζει τα εικονίδια ειδοποίησης.

Τα γραφικά στοιχεία είναι εφαρμογές που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν 
από την αρχική οθόνη.

Αγγίξτε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη για να 
τα ανοίξετε. Αγγίξτε & κρατήστε μια κενή θέση 
για να προσθέσετε μια συντόμευση για μια 
εφαρμογή, ένα γραφικό στοιχείο κ.ο.κ.

Αγγίξτε το εικονίδιο Πρόγραμμα εκκίνησης για 
να ανοίξετε το Πρόγραμμα εκκίνησης και να 
δείτε όλες τις εφαρμογές σας.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Ενεργοποίηση τηλεφώνου
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για κάποιο διάστημα, η οθόνη 
θαμπώνει και, στη συνέχεια, σβήνει, για την εξοικονόμηση μπαταρίας.

1 Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση.
Αν έχετε κλειδώσει την οθόνη σας, θα πρέπει να σχεδιάσετε ένα μοτίβο 
ξεκλειδώματος ή να εισάγετε ένα PIN ή κωδικό πρόσβασης για να την 
ξεκλειδώσετε. Ανατρέξτε στο "Κλείδωμα της οθόνης σας" στη σελίδα 49.

2 Σύρετε το εικονίδιο με το λουκέτο προς τα δεξιά.
Ανοίγει η οθόνη που βλέπατε την τελευταία φορά.

Επιστροφή στην Αρχική οθόνη
S Πατήστε το κουμπί Αρχική οθόνη  οποιαδήποτε στιγμή, σε 

οποιαδήποτε εφαρμογή.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Βασικά χαρακτηριστικά του Android 22
Προβολή άλλων τμημάτων της Αρχικής οθόνης
S Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην Αρχική οθόνη.

Οι επεκτάσεις της Αρχικής οθόνης παρέχουν περισσότερο χώρο για 
γραφικά στοιχεία, συντομεύσεις και άλλα στοιχεία. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ολίσθηση, ανατρέξτε στο "Χρήση της οθόνης 
αφής" στη σελίδα 24. 
Οι μικρές κουκκίδες κάτω αριστερά και δεξιά υποδεικνύουν ποια οθόνη 
βλέπετε.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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S Αγγίξτε & κρατήστε τις μικρές κουκκίδες κάτω αριστερά ή δεξιά της 
οθόνης για να δείτε μικρογραφίες της Αρχικής οθόνης και των 
επεκτάσεών της, τις οποίες μπορείτε να αγγίξετε για να ανοίξουν.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android
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Χρήση της οθόνης αφής
Ο κύριος τρόπος ελέγχου των λειτουργιών του Android είναι 
χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας για να χειριστείτε εικονίδια, κουμπιά, 
στοιχεία μενού, το πληκτρολόγιο οθόνης και άλλα στοιχεία στην οθόνη αφής. 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης.

Άγγιγμα  Για να πραγματοποιήσετε ενέργειες στα στοιχεία της οθόνης, 
όπως εικονίδια εφαρμογών και ρυθμίσεων, να πληκτρολογήσετε γράμματα 
και αριθμούς με το πληκτρολόγιο οθόνης ή για να πατήσετε τα κουμπιά της 
οθόνης, απλώς τα αγγίζετε με το δάχτυλό σας.

Άγγιγμα & κράτημα  Αγγίξτε & κρατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη 
αγγίζοντάς το χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας μέχρι να 
πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε ένα 
μενού για την προσαρμογή της Αρχικής οθόνης, αγγίζετε μια κενή θέση στην 
αρχική οθόνη μέχρι να ανοίξει το μενού. 

Μεταφορά  Αγγίξτε & κρατήστε ένα στοιχείο για μια στιγμή και, στη 
συνέχεια, χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το στην οθόνη 
μέχρι να φτάσετε στη θέση προορισμού. Μπορείτε να μεταφέρετε στοιχεία 
στην αρχική οθόνη για να αλλάξετε τη θέση τους, όπως περιγράφεται στο 
"Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50 και μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε μεταφορά για να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις, όπως 
περιγράφεται στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34. 

Ολίσθηση  Για ολίσθηση, κινείτε γρήγορα το δάχτυλό σας κατά μήκος της 
επιφάνειας της οθόνης χωρίς να σταματήσετε όταν την αγγίξετε (ώστε να μην 
γίνει μεταφορά στοιχείου αντί για ολίσθηση). Για παράδειγμα, σύρετε την 
οθόνη πάνω ή κάτω για κύλιση σε μια λίστα και σε ορισμένες προβολές του 
Ημερολογίου σύρετε γρήγορα το δάχτυλο κατά μήκος της οθόνης για να 
αλλάξετε το χρονικό διάστημα που εμφανίζεται.

Διπλό κτύπημα  Χτυπήστε γρήγορα ελαφρά σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή 
άλλο οθόνη για εστίαση. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάντε διπλό κτύπημα 
σε ένα τμήμα μιας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης για να 
προσαρμόσετε την ενότητα αυτή στο πλάτος της οθόνης. Χτυπώντας δύο 
φορές αφού πλησιάσετε τα δάχτυλά σας για εστίαση σε ορισμένες 
εφαρμογές, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, γίνεται προσαρμογή των 
στηλών κειμένου στο πλάτος της οθόνης.
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Πλησίασμα  Σε ορισμένες εφαρμογές (όπως οι Χάρτες, το πρόγραμμα 
περιήγησης και η Συλλογή), μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση 
τοποθετώντας ταυτόχρονα δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάζοντάς τα (για 
σμίκρυνση) ή απομακρύνοντάς τα (για μεγέθυνση).

Περιστροφή της οθόνης  Στις περισσότερες οθόνες, ο 
προσανατολισμός της οθόνης περιστρέφεται μαζί με το τηλέφωνο, καθώς το 
γυρίζετε από όρθιο στο πλάι και ξανά όρθιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όπως περιγράφεται στο 
"Ρυθμίσεις προβολής" στη σελίδα 423. 
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Χρήση των κουμπιών του τηλεφώνου
Τα φυσικά και τα προγραμματιζόμενα κουμπιά του τηλεφώνου σας παρέχουν 
μια σειρά από λειτουργίες και συντομεύσεις. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη 
του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση των κουμπιών του 
τηλεφώνου.

Κουμπί Πάτημα Πάτημα & κράτημα

Πλήκτρο 
Πίσω 

Ανοίγει την προηγούμενη οθόνη 
στην οποία εργαζόσασταν. Αν το 
πληκτρολόγιο οθόνης είναι ανοικτό, 
κλείνει το πληκτρολόγιο.

Πλήκτρο 
Menu 

Ανοίγει ένα μενού με στοιχεία που 
επηρεάζουν την τρέχουσα οθόνη ή 
εφαρμογή.

Αρχική 
σελίδα 

Ανοίγει την αρχική οθόνη. Αν 
βλέπετε την αριστερή ή δεξιά 
επέκταση της αρχικής οθόνης, 
ανοίγει την κεντρική αρχική οθόνη.

Ανοίγει την οθόνη των 
εφαρμογών που έχουν 
χρησιμοποιηθεί πιο 
πρόσφατα.

Αναζήτηση Στην αρχική οθόνη, ανοίγει την 
αναζήτηση Google για αναζήτηση 
στο τηλέφωνό σας και τον ιστό. Σε 
πολλές εφαρμογές, ανοίγει ένα 
πλαίσιο αναζήτησης για αναζήτηση 
εντός της εφαρμογής.

Ανοίγει τη φωνητική 
αναζήτηση Google.

Λειτουργία Σβήνει την οθόνη. Ανοίγει ένα μενού με 
επιλογές για λειτουργία 
πτήσης, αθόρυβη λειτουργία 
και απενεργοποίηση του 
τηλεφώνου.
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Αύξηση / 
μείωση 
έντασης ήχου

Όταν μια κλήση βρίσκεται σε 
εξέλιξη, αυξάνει ή μειώνει την 
ένταση ήχου της κλήσης. Όταν το 
τηλέφωνο χτυπά, πραγματοποιεί 
σίγαση του ήχου κλήσης. Στην 
αρχική οθόνη, όταν δεν υπάρχει 
κάποια κλήση σε εξέλιξη, αυξάνει ή 
μειώνει την ένταση του ήχου 
κλήσης ή βάζει το τηλέφωνο σε 
αθόρυβη λειτουργία ή σε δόνηση 
αντί για τον ήχο κλήσης. Σε άλλες 
εφαρμογές, ελέγχει την ένταση της 
μουσικής, τις προφορικές οδηγίες 
και άλλους ήχους.

Μεταβάλλει γρήγορα την 
ένταση του ήχου κλήσης 
στην μέγιστη ή την ελάχιστη 
τιμή.

Κουμπί Πάτημα Πάτημα & κράτημα
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Χρήση ενός trackball
Εάν το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα trackball (ή παρόμοια συσκευή 
πλοήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επιλογή στοιχείων 
στην οθόνη), ενδέχεται η εκτέλεση ορισμένων ενεργειών να είναι πιο εύκολη 
με αυτήν τη συσκευή παρά με το δάχτυλό σας. Τέτοιες ενέργειες 
περιλαμβάνουν:

G Άνοιγμα ενός συμβάντος σε ένα γεμάτο ημερολόγιο

G Επιλογή συνδέσμου ή πεδίου φόρμας σε μια ιστοσελίδα

G Επιλογή κειμένου προς επεξεργασία

Χρήση του trackball
S Κυλήστε το Trackball για να επιλέξετε στοιχεία στην οθόνη.

Το επιλεγμένο στοιχείο επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα.

S Το πάτημα του Trackball αντιστοιχεί με άγγιγμα του επιλεγμένου 
στοιχείου με το δάχτυλό σας.

S Το παρατεταμένο πάτημα του Trackball ισοδυναμεί με το παρατεταμένο 
άγγιγμα του επιλεγμένου στοιχείου με το δάχτυλό σας και χρησιμοποιείται 
για το άνοιγμα μενού περιβάλλοντος, την εκκίνηση εφαρμογών κ.ά.

Τα στοιχεία που επιλέγετε με το 
Trackball επισημαίνονται με 
πορτοκαλί χρώμα.
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Εργασία με μενού
Υπάρχουν δύο είδη μενού Android: τα μενού επιλογών και τα μενού 
περιβάλλοντος.

Μενού επιλογών
Τα μενού επιλογών περιέχουν εργαλεία που εφαρμόζονται στις ενέργειες της 
τρέχουσας οθόνης ή εφαρμογής, όχι σε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο στην 
οθόνη. Τα μενού επιλογών ανοίγουν πατώντας το κουμπί Menu  . Δεν 
έχουν όλες οι οθόνες μενού επιλογών. Αν πατήσετε Menu  σε μια οθόνη 
που δεν έχει μενού επιλογών, δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια.

Ορισμένες οθόνες έχουν περισσότερα στοιχεία μενού επιλογών από όσα 
χωράνε στο κύριο μενού. Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα για να ανοίξετε 
ένα μενού με επιπλέον στοιχεία.

Αγγίξτε για να ανοίξετε περισσότερα 
στοιχεία του μενού.

Τα μενού επιλογών περιέχουν στοιχεία που 
εφαρμόζονται στην τρέχουσα οθόνη ή στην 
εφαρμογή συνολικά.
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Μενού περιβάλλοντος
Τα μενού περιβάλλοντος περιέχουν εργαλεία που εφαρμόζονται σε ένα 
συγκεκριμένο στοιχείο στην οθόνη. Το μενού περιβάλλοντος ανοίγει 
αγγίζοντας & κρατώντας ένα στοιχείο στην οθόνη. Δεν έχουν όλα τα στοιχεία 
μενού περιβάλλοντος. Αν αγγίξετε παρατεταμένα ένα στοιχείο που δεν 
διαθέτει μενού περιβάλλοντος, δεν πραγματοποιείται κάποια ενέργεια.

Όταν αγγίζετε παρατεταμένα 
ορισμένα στοιχεία σε μια 
οθόνη...

...εμφανίζεται ένα μενού 
περιβάλλοντος.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Βασικά χαρακτηριστικά του Android 31
Παρακολούθηση της κατάστασης του 
τηλεφώνου σας

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε οθόνης. Εμφανίζει 
εικονίδια που υποδεικνύουν ότι έχετε λάβει ειδοποιήσεις (στα αριστερά) και 
εικονίδια που υποδεικνύουν την κατάσταση του τηλεφώνου (στα δεξιά), μαζί 
με την τρέχουσα ώρα.

Αν έχετε περισσότερες ειδοποιήσεις από αυτές που χωράνε στη γραμμή 
κατάστασης, ένα εικονίδιο συν  σας ζητά να ανοίξετε το πλαίσιο 
Ειδοποιήσεις για να τις δείτε όλες. Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" 
στη σελίδα 34.

Εικονίδια κατάστασης
Τα ακόλουθα εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Για 
να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διάφορα είδη δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας, ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές" στη σελίδα 65.

Τα εικονίδια κατάστασης δικτύου εμφανίζονται πράσινα εάν έχετε προσθέσει 
έναν Λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας και το τηλέφωνο είναι 
συνδεδεμένο στις υπηρεσίες Google, για το συγχρονισμό του Gmail, των 
συμβάντων Ημερολογίου, των επαφών, για τη δημιουργία αντιγράφου 
ασφαλείας των ρυθμίσεών σας κ.ά. Εάν δεν έχετε έναν Λογαριασμό Google 
ή, για παράδειγμα, είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi που δεν συνδέεται στο 
Διαδίκτυο, τα εικονίδια δικτύου εμφανίζονται με λευκό χρώμα.

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας GPRS

Περιαγωγή

GPRS σε χρήση Δεν υπάρχει σήμα

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας EDGE

Δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα SIM 

EDGE σε χρήση Λειτουργία δόνησης

Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας 3G

Σίγαση του ήχου κλήσης

Εικονίδια ειδοποίησης Εικονίδια κατάστασης
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Εικονίδια ειδοποίησης
Τα ακόλουθα εικονίδια υποδεικνύουν ότι έχετε λάβει μια ειδοποίηση. 
Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34 για πληροφορίες 
σχετικά με την απόκριση σε αυτές τις ειδοποιήσεις. Εκτός από αυτά τα 
εικονίδια, οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε στο τηλέφωνό σας μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα δικά τους εικονίδια ειδοποίησης.

3G σε χρήση Σίγαση του μικροφώνου του 
τηλεφώνου

Ένταση σήματος δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας

Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Το Bluetooth είναι 
ενεργοποιημένο

Η μπαταρία έχει εν μέρει 
εξαντληθεί

Σύνδεση σε μία συσκευή 
Bluetooth

Γεμάτη μπαταρία

Λειτουργία πτήσης Η μπαταρία φορτίζει

Έχει οριστεί ξυπνητήρι Το GPS είναι ενεργοποιημένο

Η ανοιχτή συνομιλία είναι 
ενεργοποιημένη

Λήψη δεδομένων τοποθεσίας από 
το GPS

Νέο μήνυμα Gmail Περισσότερες ειδοποιήσεις

Νέο μήνυμα κειμένου ή 
πολυμέσων

Κλήση σε εξέλιξη

Πρόβλημα με την παράδοση του 
μηνύματος κειμένου ή 
πολυμέσων

Κλήση σε εξέλιξη με σετ 
ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth

Νέο μήνυμα Google Talk Αναπάντητη κλήση

Νέο μήνυμα στον αυτόματο 
τηλεφωνητή

Κλήση σε αναμονή

Επερχόμενο συμβάν Η προώθηση κλήσεων είναι 
ενεργοποιημένη
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Γίνεται συγχρονισμός δεδομένων Γίνεται αναπαραγωγή ενός 
τραγουδιού

Πρόβλημα με τη σύνδεση ή το 
συγχρονισμό

Μεταφόρτωση δεδομένων

Η κάρτα SD ή ο αποθηκευτικός 
χώρος USB είναι πλήρης

Λήψη δεδομένων

Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό 
δίκτυο Wi-Fi

Η λήψη ολοκληρώθηκε

Το τηλέφωνο συνδέεται μέσω 
καλωδίου USB

Σύνδεση ή αποσύνδεση από 
εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί 
κοινή χρήση της σύνδεσης 
δεδομένων του μέσω USB (USB 
tethering)

Προσέγγιση ή υπέρβαση ορίου 
χρήσης δεδομένων εταιρείας 
κινητής τηλεφωνίας

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί 
κοινή χρήση της σύνδεσης 
δεδομένων του ως σημείο 
πρόσβασης Wi-Fi (Wi-Fi 
tethering)

Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση 
εφαρμογής

Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο 
με πολλούς τρόπους

Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση 
συστήματος
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Διαχείριση ειδοποιήσεων
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων αναφέρουν την άφιξη νέων μηνυμάτων, 
συμβάντων ημερολογίου και ξυπνητηριών, καθώς και συμβάντα εν εξελίξει, 
όπως είναι η ενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων ή η κατάσταση της 
τρέχουσας κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση, το εικονίδιό της εμφανίζεται στη γραμμή 
κατάστασης, μαζί με μια σύνοψη που εμφανίζεται μόνο για λίγο. Για τον 
πίνακα με τα εικονίδια ειδοποίησης, ανατρέξτε στο "Εικονίδια ειδοποίησης" 
στη σελίδα 32. 

Εάν το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το φως του trackball για τις ειδοποιήσεις, 
το φως αναβοσβήνει μία φορά ή συνεχόμενα κατά τη λήψη μιας νέας 
ειδοποίησης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, 
μπορεί επίσης να ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης, να ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία δόνησης του τηλεφώνου ή να αναβοσβήσουν οι λυχνίες LED. 
Αυτές οι ρυθμίσεις και η προσαρμογή της έντασης του ήχου, καθώς και άλλες 
γενικές ρυθμίσεις ειδοποιήσεων περιγράφονται στην ενότητα "Ρυθμίσεις 
ήχου" στη σελίδα 421.

Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις για να δείτε μια λίστα με όλες 
τις ειδοποιήσεις σας. 

Οι εφαρμογές των οποίων οι δραστηριότητες παράγουν ειδοποιήσεις, όπως 
το Gmail και το Google Talk, έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις, τις οποίες 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαμορφώσετε αν και με ποιο τρόπο θα 
αποστέλλονται ειδοποιήσεις, αν θα ακούγεται ήχος κλήσης, αν θα υπάρχει 
δόνηση κ.ο.κ. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση αυτών των εφαρμογών για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανοίξτε τον πίνακα "Ειδοποιήσεις"
S Σύρετε τη γραμμή κατάστασης κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε επίσης να πατήσετε Μενού  και να 
αγγίξετε Ειδοποιήσεις.
Το πλαίσιο Ειδοποιήσεις εμφανίζει την εταιρεία παροχής ασύρματων 
υπηρεσιών σας και μια λίστα με τις τρέχουσες ειδοποιήσεις σας. Πρώτα 
εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σχετικά με δραστηριότητες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και έπειτα οι ειδοποιήσεις σχετικά με συμβάντα, όπως 
ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
υπενθυμίσεις του Ημερολογίου.
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Απάντηση σε μια ειδοποίηση
1 Ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

Οι τρέχουσες ειδοποιήσεις σας παρατίθενται στο πλαίσιο, με μια σύντομη 
περιγραφή για κάθε μία από αυτές.

2 Αγγίξτε μια ειδοποίηση για να αποκριθείτε σε αυτή.
Το πλαίσιο Ειδοποιήσεις κλείνει. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται 
από την ειδοποίηση. Για παράδειγμα, οι νέες ειδοποιήσεις αυτόματου 
τηλεφωνητή καλούν τη θυρίδα μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή σας 
και οι ειδοποιήσεις αποσύνδεσης από το δίκτυο ανοίγουν τη λίστα των 
διαμορφωμένων δικτύων ώστε να επανασυνδεθείτε.

Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων
1 Ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

2 Αγγίξτε Εκκαθάριση επάνω δεξιά στο πλαίσιο.
Όλες οι ειδοποιήσεις που βασίζονται σε ειδοποιήσεις εκκαθαρίζονται. Οι 
ειδοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη παραμένουν στη λίστα.

Κλείσιμο του πίνακα "Ειδοποιήσεις"
S Σύρετε την καρτέλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαισίου Ειδοποιήσεις 

στο πάνω μέρος της οθόνης. Ή πατήστε απλώς το κουμπί Πίσω .
Το πλαίσιο κλείνει επίσης όταν αγγίξετε μια ειδοποίηση για να αποκριθείτε 
σε αυτή.

Αγγίξτε μια ειδοποίηση για να την 
ανοίξετε στην εφαρμογή της.
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Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης
Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης για την εισαγωγή κειμένου. 
Ορισμένες εφαρμογές ανοίγουν το πληκτρολόγιο αυτόματα. Σε άλλες, 
αγγίζετε ένα πεδίο στο οποίο θέλετε να εισάγετε κείμενο για να ανοίξετε το 
πληκτρολόγιο.

Το πληκτρολόγιο της οθόνης διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις, που 
περιγράφονται στην ενότητα "Ρυθμίσεις γλώσσας & πληκτρολογίου" στη 
σελίδα 433. Μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Android 
αγγίζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο μικροφώνου  και σύροντάς το στο 
εικονίδιο "Ρυθμίσεις" που υπάρχει στο μικρό παράθυρο που θα ανοίξει.

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο μιλώντας αντί πληκτρολογώντας. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Φωνητική εισαγωγή κειμένου" στη σελίδα 41.

Εισαγωγή κειμένου μέσω πληκτρολόγησης
1 Αγγίξτε ένα πεδίο κειμένου.

Το πληκτρολόγιο οθόνης ανοίγει.

Εάν αγγίξετε ένα πεδίο κειμένου το οποίο περιέχει ήδη κείμενο, το σημείο 
εισαγωγής ορίζεται στο σημείο που αγγίξατε και εμφανίζεται ο στηλοθέτης 
του σημείου εισαγωγής. Μπορείτε να σύρετε το σημείο εισαγωγής από το 
στηλοθέτη του για να το μετακινήσετε στο σημείο που θέλετε να 
προσθέσετε περισσότερο κείμενο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λέξη 
ή περισσότερες και να πραγματοποιήσετε αντιγραφή, αποκοπή και 

Αγγίξτε μία φορά για να γίνει κεφαλαίο το 
επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. 
Αγγίξτε & κρατήστε για όλα κεφαλαία.

Αγγίξτε μια πρόταση για να την εισάγετε 
στη θέση της υπογραμμισμένης λέξης 
στο πλαίσιο κειμένου.

Πατήστε το κενό ή ένα σημείο στίξης για 
να εισάγετε την πρόταση που εμφανίζεται 
με έντονα γράμματα.
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επικόλληση κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία κειμένου" 
στη σελίδα 43.

2 Αγγίξτε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να εισάγετε κείμενο.
Το κείμενο που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στο πεδίο κειμένου, καθώς 
και στη γραμμή πάνω από το πληκτρολόγιο με μαύρα γράμματα σε λευκό 
φόντο. Σε περίπτωση που το πληκτρολόγιο διαθέτει κάποια πρόταση 
σχετικά με το κείμενο που πληκτρολογείτε, η λέξη που πληκτρολογείτε 
υπογραμμίζεται στο πεδίο κειμένου και οι προτάσεις εμφανίζονται στη 
γραμμή πάνω από το πληκτρολόγιο με πορτοκαλί χρώμα. Η πρόταση 
που εμφανίζεται με έντονα γράμματα στα αριστερά της γραμμής είναι η 
καλύτερη πρόταση του πληκτρολογίου. Μπορείτε να σύρετε τη γραμμή 
στα αριστερά για να εμφανίσετε περισσότερες προτάσεις.

3 Πατήστε το πλήκτρο Space ή ένα σημείο στίξης για να εισαγάγετε την 
προτεινόμενη λέξη που εμφανίζεται με έντονα γράμματα.
Αν αγγίξετε το πλήκτρο Space, η γραμμή προτάσεων εμφανίζει μια σειρά 
από σημεία στίξης τα οποία μπορείτε να αγγίξετε, για να αντικαταστήσετε 
το κενό διάστημα.
Ή αγγίξτε μια άλλη προτεινόμενη λέξη για να την εισαγάγετε.
Αν αγγίξετε μια λέξη που δεν υπάρχει στο λεξικό συστήματος ή χρήστη, 
γίνεται εισαγωγή της και σας ζητείται να την αγγίξετε ξανά αν θέλετε να 
την προσθέσετε στο λεξικό χρήστη.
Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις λέξεις 
που προσθέτετε στο λεξικό. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις γλώσσας & 
πληκτρολογίου" στη σελίδα 433.

4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Διαγραφή  για να διαγράψετε 
χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα.

5 Όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση, πατήστε Πίσω  για να κλείσετε το 
πληκτρολόγιο.
Ορισμένες εφαρμογές προσθέτουν ειδικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο που 
διευκολύνουν την πλοήγηση ανάμεσα στα πεδία κειμένου.

Εισαγωγή αριθμών, συμβόλων και άλλων χαρακτήρων
S Αγγίξτε παρατεταμένα ένα από τα πλήκτρα της επάνω γραμμής και, στη 

συνέχεια, χωρίς να μετακινήσετε το δάχτυλό σας, σηκώστε το για να 
εισαγάγετε τον αριθμό που υποδεικνύεται με μαύρο χρώμα σε αυτό το 
πλήκτρο. Τα πλήκτρα με εναλλακτικούς χαρακτήρες εμφανίζουν 
αποσιωπητικά ( ... ) κάτω από το χαρακτήρα.
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S Αγγίξτε παρατεταμένα ένα φωνήεν ή τα πλήκτρα C, N ή S για να ανοίξετε 
ένα μικρό παράθυρο όπου μπορείτε να μεταφέρετε το τονισμένο φωνήεν 
ή άλλο εναλλακτικό γράμμα ή αριθμό που θέλετε να εισαγάγετε.

S Πατήστε το πλήκτρο Σύμβολα  για εναλλαγή μεταξύ του 
πληκτρολογίου αριθμών και συμβόλων. Πατήστε το πλήκτρο Alt στο 
πληκτρολόγιο συμβόλων για να δείτε επιπλέον σύμβολα. Πατήστε το ξανά 
για επιστροφή.

S Αγγίξτε & κρατήστε το πλήκτρο Τελεία ( . ) για να ανοίξει ένα μικρό 
παράθυρο με ένα σύνολο συνηθισμένων συμβόλων.

S Αγγίξτε & κρατήστε ένα πλήκτρο αριθμού ή συμβόλου για να ανοίξει ένα 
παράθυρο με επιπλέον σύμβολα.
Όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο, αυτό εμφανίζεται για λίγο σε μεγαλύτερο 
μέγεθος πάνω από το πληκτρολόγιο. Τα πλήκτρα με εναλλακτικούς 
χαρακτήρες εμφανίζουν αποσιωπητικά ( ... ) κάτω από το χαρακτήρα.

S Σε ορισμένα τηλέφωνα, μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα το πλήκτρο 
Shift ή το πλήκτρο συμβόλων με ένα δάχτυλο, να αγγίξετε ένα ή 
περισσότερα κεφαλαία γράμματα ή σύμβολα για να τα εισαγάγετε και, στη 
συνέχεια, να απομακρύνετε και τα δύο δάχτυλα για να επιστρέψετε στο 
πληκτρολόγιο με το αλφάβητο πεζών χαρακτήρων.
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Αλλαγή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου
S Γυρίστε το τηλέφωνο όρθιο ή στο πλάι.

Το πληκτρολόγιο ανασχεδιάζεται ώστε να εκμεταλλευτεί καλύτερα το νέο 
προσανατολισμό του τηλεφώνου.
Για πολλούς, το μεγαλύτερο οριζόντιο πληκτρολόγιο οθόνης είναι πιο 
εύχρηστο.

Μπορείτε να ελέγξετε αν η οθόνη θα αλλάζει προσανατολισμό αυτόματα 
όταν γυρίζετε το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις προβολής" στη 
σελίδα 423.

Αλλαγή της γλώσσας του πληκτρολογίου
Αν έχετε χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Android ώστε να 
είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία γλώσσες όταν χρησιμοποιείτε το 
πληκτρολόγιο της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνη ρυθμίσεων 
πληκτρολογίου Android" στη σελίδα 433), η τρέχουσα γλώσσα 
πληκτρολογίου εμφανίζεται στο πλήκτρο Space και υπάρχει δυνατότητα 
αλλαγής γλώσσας.

1 Αγγίξτε & κρατήστε το πλήκτρο Space.

2 Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το στα αριστερά ή δεξιά 
μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε στο κέντρο του μικρού 
παραθύρου πάνω από το πλήκτρο Space. 
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3 Σηκώστε το δάχτυλό σας.
Αν υπάρχουν πολλές γλώσσες διαθέσιμες, μπορεί να χρειαστεί να 
επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε.
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Φωνητική εισαγωγή κειμένου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για την εισαγωγή κειμένου. 
Οι φωνητικές εντολές είναι μια πειραματική λειτουργία που χρησιμοποιεί την 
υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας της Google, επομένως θα πρέπει να έχετε 
σύνδεση δεδομένων σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi για να τη 
χρησιμοποιήσετε.

Ενεργοποίηση των φωνητικών εντολών
Αν το πληκτρολόγιο της οθόνης δεν εμφανίζει πλήκτρο μικροφώνου , οι 
φωνητικές εντολές δεν είναι ενεργοποιημένες ή δεν έχετε διαμορφώσει την 
εμφάνισή τους στο πληκτρολόγιο συμβόλων.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και, στη συνέχεια, αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο Android.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Φωνητική εντολή.

3 Αγγίξτε την επιλογή για το πού θέλετε να εμφανίζεται το πλήκτρο 
μικροφώνου (στο κύριο πληκτρολόγιο ή στο πληκτρολόγιο συμβόλων). Ή 
αγγίξτε το στοιχείο Απενεργοποίηση για να απενεργοποιηθούν οι 
φωνητικές εντολές.

Πραγματοποίηση φωνητικής εισαγωγής κειμένου
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητική εισαγωγή κειμένου στις 
περισσότερες περιπτώσεις όπου μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με το 
πληκτρολόγιο της οθόνης.

1 Αγγίξτε ένα πεδίο κειμένου ή μια θέση στο κείμενο που έχετε ήδη 
εισαγάγει σε ένα πεδίο κειμένου.

2 Αγγίξτε το πλήκτρο μικροφώνου  στο πληκτρολόγιο (αν έχετε ορίσει το 
πλήκτρο μικροφώνου να εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο συμβόλων, 
αγγίξτε πρώτα το πλήκτρο συμβόλων).
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3 Όταν σας ζητηθεί να “Μιλήσετε τώρα”, πείτε αυτό που θέλετε να εισάγετε. 
Για να εισάγετε σημεία στίξης, πείτε “comma” (κόμμα), “period” (τελεία), 
“question mark” (ερωτηματικό), “exclamation mark” ή “exclamation point” 
(θαυμαστικό).

Όταν σταματήσετε, αυτό που είπατε μεταγράφεται από την υπηρεσία 
αναγνώρισης ομιλίας και εισάγεται στο πεδίο κειμένου, υπογραμμισμένο. 
Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Διαγραφή  για να διαγράψετε το 
υπογραμμισμένο κείμενο. Αν αρχίσετε να πληκτρολογείτε ή να κάνετε 
φωνητική εισαγωγή επιπλέον κειμένου, η υπογράμμιση εξαφανίζεται.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που εισάγατε πληκτρολογώντας ή 
μιλώντας. Ανατρέξτε στο "Επεξεργασία κειμένου" στη σελίδα 43.

Το κείμενο που εισάγετε με τον τρόπο αυτό 
εμφανίζεται υπογραμμισμένο. Μπορείτε να 
το διαγράψετε ή μπορείτε να συνεχίσετε να 
εισάγετε κείμενο για να το διατηρήσετε.

Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε φωνητική 
εισαγωγή κειμένου. 
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Επεξεργασία κειμένου
Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που εισάγετε στα πεδία κειμένου και 
να χρησιμοποιήσετε εντολές του μενού για αποκοπή, αντιγραφή και 
επικόλληση κειμένου εντός μίας εφαρμογής ή μεταξύ διαφορετικών 
εφαρμογών. Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν την επεξεργασία 
μερικού ή όλου του κειμένου που εμφανίζουν. Άλλες μπορεί να παρέχουν το 
δικό τους τρόπο για την επιλογή κειμένου με το οποίο θέλετε να εργαστείτε.

Επεξεργασία κειμένου
1 Αγγίξτε το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ο δρομέας εμφανίζεται στο σημείο που αγγίξατε.
Ο δρομέας είναι μια κατακόρυφη γραμμή που αναβοσβήνει και η οποία 
υποδεικνύει τη θέση εισαγωγής του κειμένου που πληκτρολογείτε ή 
επικολλάτε. Την πρώτη φορά που εμφανίζεται, έχει έναν πορτοκαλί 
στηλοθέτη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να το σύρετε ή να 
το μετακινήσετε.

2 Σύρετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τον πορτοκαλί στηλοθέτη στη θέση 
που θέλετε να επεξεργαστείτε το κείμενο. 
Μετά από λίγο, ο πορτοκαλί στηλοθέτης εξαφανίζεται για να μην σας 
ενοχλεί. Για να εμφανιστεί ξανά, απλά αγγίξτε ξανά το κείμενο.

3 Πληκτρολογήστε, αποκόψτε, επικολλήστε ή διαγράψτε κείμενο.

4 Πατήστε το κουμπί Πίσω  όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση, για να 
κλείσετε το πληκτρολόγιο.

Επιλογή κειμένου
Επιλέγετε κείμενο για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε αποκοπή, 
αντιγραφή, διαγραφή ή αντικατάσταση.

1 Αγγίξτε παρατεταμένα το κείμενο ή τη λέξη που θέλετε να επιλέξετε.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Επιλογή λέξης ή Επιλογή όλων που υπάρχει στο 
μενού που θα ανοίξει. 
Το επιλεγμένο κείμενο επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα, ενώ 
εμφανίζεται ένας στηλοθέτης σε κάθε άκρο της επιλογής.
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3 Σύρετε οποιονδήποτε στηλοθέτη επιλογής για να επεκτείνετε ή να 
μειώσετε το εύρος του επιλεγμένου κειμένου.
Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή του κειμένου 
αγγίζοντας το κείμενο που δεν έχετε επιλέξει σε αυτό ή άλλο πεδίο 
κειμένου ή πατώντας το κουμπί Πίσω .

4 Αγγίξτε το επιλεγμένο κείμενο για να ανοίξετε ένα μενού, το οποίο μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για την αποκοπή ή την αντιγραφή της επιλογής σας ή, 
αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου, για να 
αντικαταστήσετε το επιλεγμένο κείμενο μέσω επικόλλησης.
Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε κείμενο μέσω πληκτρολόγησης ή 
μιλώντας, για να αντικαταστήσετε την επιλογή με αυτό που 
πληκτρολογείτε ή να πατήσετε το πλήκτρο Delete για να διαγράψετε το 
επιλεγμένο κείμενο.

Αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου
1 Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή κειμένου" στη σελίδα 43.

2 Αγγίξτε το επιλεγμένο κείμενο.
Για την αποκοπή ή την αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου, θα πρέπει να 
εμφανίζονται οι στηλοθέτες επιλογής. Εάν δεν εμφανίζονται οι στηλοθέτες 
επιλογής, μπορείτε να τους εμφανίσετε ξανά αγγίζοντας το κείμενο. Αγγίξετε 
ξανά το κείμενο για να ανοίξετε το μενού "Επεξεργασία κειμένου".

Σύρετε ένα στηλοθέτη επιλογής για 
να επεκτείνετε ή να μειώσετε το 
εύρος του επιλεγμένου κειμένου.
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3 Αγγίξτε τα στοιχεία Αποκοπή ή Αντιγραφή που υπάρχουν στο μενού 
"Επεξεργασία κειμένου".
Αν αγγίξετε Αποκοπή, το επιλεγμένο κείμενο καταργείται από το πεδίο 
κειμένου. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο αποθηκεύεται σε έναν 
προσωρινό χώρο στο τηλέφωνο, ώστε να μπορείτε να το επικολλήσετε σε 
άλλο πεδίο κειμένου.

Επικόλληση κειμένου
1 Αποκόψτε ή αντιγράψτε το κείμενο προς επικόλληση

Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου" στη σελίδα 44.

2 Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο κειμένου που θέλετε να επικολλήσετε 
το κείμενο ή επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε μέσω της 
επικόλλησης.
Μπορείτε να επικολλήσετε κείμενο που έχετε αντιγράψει από μία 
εφαρμογή σε ένα πεδίο κειμένου οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής.

3 Αγγίξτε Επικόλληση στο μενού που ανοίγει.
Το κείμενο εισάγεται στη θέση του δρομέα. Το κείμενο που επικολλήσατε 
παραμένει επίσης σε έναν προσωρινό χώρο στο τηλέφωνο, ώστε να 
μπορείτε να επικολλήσετε το ίδιο κείμενο σε άλλη θέση. 
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Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών
Το Πρόγραμμα εκκίνησης περιέχει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές στο 
τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που έχετε λάβει και 
εγκαταστήσει από το Android Market ή από άλλες πηγές.

Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, οι άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούσατε δεν 
σταματούν, αλλά συνεχίζουν να εκτελούνται: αναπαράγουν μουσική, 
ανοίγουν ιστοσελίδες κ.ο.κ. Μπορείτε να μετακινείστε γρήγορα μεταξύ των 
εφαρμογών σας, ώστε να δουλεύετε ταυτόχρονα με αρκετές από αυτές. Το 
λειτουργικό σύστημα Android και οι εφαρμογές συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε δεν 
καταναλώνουν πόρους άσκοπα, σταματώντας και εκκινώντας τις όπως 
απαιτείται. Για αυτόν το λόγο, δεν χρειάζεται να διακόπτετε τη λειτουργία των 
εφαρμογών εκτός και αν είστε σίγουροι ότι η εφαρμογή που λάβατε 
παρουσιάζει εσφαλμένη συμπεριφορά. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον 
τρόπο χρήσης της μνήμης από τις εφαρμογές και τη διαχείρισή τους, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση του τρόπου χρήσης της μνήμης από τις 
εφαρμογές" στη σελίδα 56.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Market" στη σελίδα 397 για να μάθετε πώς μπορείτε 
να βρείτε και να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές 
(συμπεριλαμβανομένων εργαλείων παραγωγικότητας, βοηθητικού 
λογισμικού, παιχνιδιών, αναφορών και άλλων τύπων λογισμικού) στο 
τηλέφωνό σας.

Άνοιγμα και κλείσιμο του Πρόγραμμα εκκίνησης
S Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο Εκκίνηση  για να το ανοίξετε.

Αν έχετε περισσότερες εφαρμογές από όσες χωράνε στην Εκκίνηση σε 
μία οθόνη, μπορείτε να σύρετε την Εκκίνηση πάνω ή κάτω για να δείτε 
περισσότερες.
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Μπορείτε να προσθέσετε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην αρχική οθόνη 
αγγίζοντας & κρατώντας το στο Πρόγραμμα εκκίνησης μέχρι να δονηθεί 
και, στη συνέχεια, σύροντάς το σε μια θέση στην αρχική οθόνη. 

S Αγγίξτε το εικονίδιο αρχικής οθόνης στο Πρόγραμμα εκκίνησης ή το 
κουμπί Αρχική σελίδα   για να κλείσετε την Εκκίνηση.
Το Πρόγραμμα εκκίνησης κλείνει αυτόματα αν αγγίξετε ένα εικονίδιο για 
να ανοίξετε την εφαρμογή του ή μετακινήσετε ένα εικονίδιο από το 
Πρόγραμμα εκκίνησης στην αρχική οθόνη.

Άνοιγμα μιας εφαρμογής
S Αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής στο Πρόγραμμα εκκίνησης.

Ή
S Αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής στην αρχική οθόνη.

Σύρετε την Εκκίνηση πάνω ή κάτω 
για να εμφανιστούν περισσότερα 
εικονίδια.

Αγγίξτε για να κλείσετε το 
Πρόγραμμα εκκίνησης.

Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την 
ανοίξετε.
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Αλλαγή σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα
1 Πατήστε & κρατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα .

Ανοίγει ένα μικρό παράθυρο, με τα εικονίδια των εφαρμογών που έχετε 
χρησιμοποιήσει πρόσφατα.

2 Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε την εφαρμογή του. 
Ή πατήστε Πίσω  για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε 
μια εφαρμογή που έχετε 
χρησιμοποιήσει πρόσφατα.
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Κλείδωμα της οθόνης σας
Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη σας ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να την 
ξεκλειδώσετε για πραγματοποίηση κλήσεων, πρόσβαση στα δεδομένα σας, 
αγορά εφαρμογών κ.ο.κ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κλειδώσετε την 
οθόνη σας βάσει μιας πολιτικής που ορίζεται από ένα λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο λογαριασμό που προσθέτετε στο 
τηλέφωνό σας. 

Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις τοποθεσίας και ασφάλειας" στη σελίδα 424 για 
άλλους τρόπους προστασίας του τηλεφώνου και του ιδιωτικού απορρήτου 
σας.

Κλείδωμα της οθόνης
1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 

Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και ασφάλεια.

2 Αγγίξτε την επιλογή Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης.
Αν έχετε ήδη διαμορφώσει ένα κλείδωμα οθόνης, αγγίξτε την επιλογή 
Αλλαγή του κλειδώματος οθόνης για να αλλάξετε τον τρόπο με τον 
οποίο κλειδώνετε την οθόνη ή για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της 
οθόνης.

3 Αγγίξτε Μοτίβο, PIN ή Κωδικός πρόσβασης.
Αν αγγίξετε Μοτίβο, θα καθοδηγηθείτε στη δημιουργία ενός μοτίβου, το 
οποίο πρέπει να σχεδιάσετε για να ξεκλειδώσει η οθόνη. Την πρώτη φορά 
που θα το κάνετε αυτό, εμφανίζεται ένας σύντομος οδηγός εκμάθησης 
σχετικά με τη δημιουργία ενός μοτίβου ξεκλειδώματος. Μπορείτε να 
πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Βοήθεια ανά πάσα στιγμή για να 
ξαναδείτε τον οδηγό. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να σχεδιάσετε και να 
ξανασχεδιάσετε το δικό σας μοτίβο.
Αν αγγίξετε τις επιλογές PIN ή Κωδικός πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να 
ορίσετε ένα αριθμητικό PIN ή κωδικό πρόσβασης που πρέπει να εισάγετε 
για να ξεκλειδώσει η οθόνη σας.
Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή την οθόνη, θα 
πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος ή να εισάγετε το PIN ή τον 
κωδικό πρόσβασης για να τα ξεκλειδώσετε.
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Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης
Μπορείτε να προσθέσετε εικονίδια εφαρμογών, συντομεύσεις, γραφικά 
στοιχεία και άλλα στοιχεία σε οποιοδήποτε σημείο της Αρχικής οθόνης στο 
οποίο υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την 
ταπετσαρία.

Για μια εισαγωγή στην αρχική οθόνη, ανατρέξτε στο "Γνωριμία με την Αρχική 
οθόνη" στη σελίδα 20.

Προσθήκη στοιχείου στην Αρχική οθόνη
1 Ανοίξτε την αρχική οθόνη όπου θέλετε να εμφανίζεται το στοιχείο.

Για μια εισαγωγή στην εργασία με την αρχική οθόνη, καθώς και για τον 
τρόπο εναλλαγής μεταξύ των αρχικών οθονών, ανατρέξτε στο "Γνωριμία 
με την Αρχική οθόνη" στη σελίδα 20.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Προσθήκη.
Ή απλώς αγγίξτε & κρατήστε μια κενή θέση στην αρχική οθόνη. 
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην αρχική οθόνη, η επιλογή Προσθήκη 
εμφανίζεται πιο αχνή. Θα πρέπει να διαγράψετε ή να μετακινήσετε ένα 
στοιχείο για να μπορέσετε να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο, διαφορετικά 
θα πρέπει να μεταβείτε σε μια άλλη αρχική οθόνη.

3 Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε τον τύπο του στοιχείου που θέλετε να 
προσθέσετε.

Μπορείτε να προσθέσετε τους ακόλουθους τύπους στοιχείων στην αρχική 
οθόνη.

Συντομεύσεις  Προσθέστε συντομεύσεις για εφαρμογές, ιστοσελίδες με 
σελιδοδείκτες, μια επαφή, έναν προορισμό στους Χάρτες, μια ετικέτα Gmail, 
μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής και πολλά άλλα στοιχεία. Οι διαθέσιμες 
συντομεύσεις εξαρτώνται από τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει.

Γραφικά στοιχεία  Προσθέστε μια μικροεφαρμογή (γραφικό στοιχείο) 
στην αρχική οθόνη σας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρολογιού, ενός 
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, ενός πλαισίου εικόνας, της 
γραμμής αναζήτησης Google, ενός προγράμματος διαχείρισης ισχύος, ενός 
ημερολογίου που εμφανίζει τις επερχόμενες συναντήσεις και του γραφικού 
στοιχείου Ειδήσεις & καιρός. Μπορείτε επίσης να λάβετε γραφικά στοιχεία 
από το Android Market.
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Φάκελοι  Προσθέστε ένα φάκελο, στον οποίο μπορείτε να οργανώσετε τα 
στοιχεία της αρχικής οθόνης, ή φακέλους που περιέχουν όλες τις επαφές 
σας, τις επαφές με αριθμούς τηλεφώνου ή τις επαφές που έχουν επισημανθεί 
με αστέρι. Τα περιεχόμενα των φακέλων σας ενημερώνονται αυτόματα.

Μετακίνηση στοιχείου στην Αρχική οθόνη
1 Αγγίξτε & κρατήστε το στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε, μέχρι να 

δονηθεί. Μην σηκώσετε το δάχτυλό σας.

2 Σύρετε το στοιχείο σε μια νέα θέση στην οθόνη. 
Σταματήστε στην άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε ένα άλλο 
πλαίσιο αρχικής οθόνης.

3 Όταν το στοιχείο βρεθεί εκεί που το θέλετε, σηκώστε το δάχτυλό σας.

Κατάργηση στοιχείου από την Αρχική οθόνη
1 Αγγίξτε & κρατήστε το στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε, μέχρι να 

δονηθεί. Μην σηκώσετε το δάχτυλό σας.
Το εικονίδιο Πρόγραμμα εκκίνησης αλλάζει σε εικονίδιο κάδου 
απορριμμάτων .

2 Σύρετε το στοιχείο στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων. 

3 Όταν το εικονίδιο γίνει κόκκινο, σηκώστε το δάχτυλό σας.

Αλλαγή της ταπετσαρίας της Αρχικής οθόνης
1 Πατήστε το Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ταπετσαρίες.

Μπορείτε επίσης να αγγίξετε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική 
οθόνη και, στο μενού που θα ανοίξει, να αγγίξετε το στοιχείο 
Ταπετσαρίες.

2 Αγγίξτε το στοιχείο "Συλλογή", Ζωντανές ταπετσαρίες ή Ταπετσαρίες.
Αγγίξτε το στοιχείο Συλλογή για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που έχετε 
τραβήξει χρησιμοποιώντας τη Φωτογραφική μηχανή ή έχετε αντιγράψει 
στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να περικόψετε τη φωτογραφία πριν την 
ορίσετε ως ταπετσαρία. Η εργασία με φωτογραφίες περιγράφεται στο 
"Συλλογή" στη σελίδα 323.
Αγγίξτε το στοιχείο Ζωντανές ταπετσαρίες για να ανοίξετε μια λίστα με 
δυνατότητα κύλισης η οποία περιέχει τις κινούμενες ταπετσαρίες που είναι 
εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Ορισμένες ζωντανές ταπετσαρίες 
αλλάζουν ανάλογα με την ώρα, με το άγγιγμα της οθόνης, δείχνουν την 
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ώρα ή παρέχουν άλλες πληροφορίες. Ορισμένες ζωντανές ταπετσαρίες 
διαθέτουν ένα κουμπί Ρυθμίσεις.
Αγγίξτε το στοιχείο Ταπετσαρίες για να ανοίξετε μια οθόνη, στην οποία 
μπορείτε να δείτε τις εικόνες των ταπετσαριών που συνοδεύουν το 
τηλέφωνο. Σύρετε τις μικρογραφίες των εικόνων προς τα αριστερά και 
προς τα δεξιά για να δείτε τα δείγματα. Αγγίξτε ένα δείγμα για να δείτε μια 
μεγαλύτερη έκδοση.

3 Αγγίξτε Αποθήκευση ή Ορισμός ταπετσαρίας. 

Μετονομασία φακέλου
1 Αγγίξτε το φάκελο για να τον ανοίξετε.

2 Αγγίξτε & κρατήστε τη γραμμή τίτλου του παραθύρου του φακέλου.

3 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

4 Αγγίξτε το ΟΚ.
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Γρήγορη σύνδεση με τις επαφές σας
Καθώς μεγαλώνει η λίστα των επαφών στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις Γρήγορες επαφές για Android σε πολλές εφαρμογές για 
γρήγορη έναρξη μιας συνομιλίας, ενός μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου, για να κάνετε μια κλήση ή να εντοπίσετε 
τις επαφές σας. Οι Γρήγορες επαφές για Android είναι ένα ειδικό εικονίδιο, το 
οποίο μπορείτε να αγγίξετε για να ανοίξει μια φυσαλίδα με επιλογές για τη 
γρήγορη δημιουργία σύνδεσης με τη συγκεκριμένη επαφή.

S Εντοπίστε το εικονίδιο Γρήγορες επαφές από το πλαίσιό του.
Οι επαφές που μπορείτε να προσπελάσετε με τις Γρήγορες επαφές 
εμφανίζονται διαφορετικά στις διάφορες εφαρμογές, αλλά συνήθως με 
ένα πλαίσιο εικόνας που μοιάζει κάπως έτσι:

S Αγγίξτε ένα εικονίδιο Γρήγορες επαφές για να ανοίξει μια φυσαλίδα με 
εικονίδια για όλους τους τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την επαφή.
Αν υπάρχουν περισσότερα εικονίδια από όσα χωράνε στη φυσαλίδα, 
σύρετε αριστερά και δεξιά για να τα δείτε όλα.

S Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε την εφαρμογή του, μέσω της οποίας 
μπορείτε να αρχίσετε αμέσως να επικοινωνείτε με την επαφή σας.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε ένα εικονίδιο για να επεξεργαστείτε τις 
πληροφορίες της επαφής στις Επαφές, να προβάλετε τη διεύθυνση της 
επαφής στους Χάρτες Google κ.ο.κ., ανάλογα με τις εφαρμογές και τους 
λογαριασμούς που έχετε διαμορφώσει στο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση για μια επαφή στην αρχική οθόνη 
σας, την οποία μπορείτε να αγγίξετε για να ανοίξουν οι Γρήγορες επαφές για 
Android για τη συγκεκριμένη επαφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη, ανατρέξτε στο 
"Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50.

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να 
αρχίσετε να επικοινωνείτε με την 
επαφή στη συγκεκριμένη 
εφαρμογή.
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Βελτιστοποίηση διάρκειας ζωής μπαταρίας
Μπορείτε να μεγαλώσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας μεταξύ των 
φορτίσεων απενεργοποιώντας τις λειτουργίες που δεν χρειάζεστε. Μπορείτε 
επίσης να παρακολουθείτε τον τρόπο με τον οποίο οι εφαρμογές και οι πόροι 
του συστήματος καταναλώνουν την ισχύ της μπαταρίας.

Επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας
S Απενεργοποιήστε τους πομπούς που δεν χρησιμοποιείτε.

Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth ή GPS, χρησιμοποιήστε την 
εφαρμογή Ρυθμίσεις για να τα απενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στο 
"Ασύρματο και δίκτυα" στη σελίδα 413 και το "Ρυθμίσεις τοποθεσίας και 
ασφάλειας" στη σελίδα 424. (Ο δέκτης GPS ενεργοποιείται μόνο όταν 
εκτελείτε κάποια εφαρμογή που τον χρησιμοποιεί.)

S Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε ένα μικρότερο όριο χρόνου 
οθόνης.
Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις προβολής" στη σελίδα 423.

S Αν δεν το χρειάζεστε, απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το 
Gmail, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
Ανατρέξτε στο "Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών 
εμφάνισης" στη σελίδα 149.

S Χρησιμοποιήστε το γραφικό στοιχείο Έλεγχος ισχύος για να ελέγξετε την 
κατάσταση των πομπών, τη φωτεινότητα της οθόνης και το συγχρονισμό.
Η προσθήκη γραφικών στοιχείων περιγράφεται στο "Προσαρμογή της 
Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50.

S Εάν γνωρίζετε ότι για κάποιο διάστημα δεν πρόκειται να βρεθείτε κοντά σε 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, αλλάξτε σε λειτουργία πτήσης.
Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί επιπλέον ενέργεια για την αναζήτηση 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Απενεργοποίηση 
των τηλεφωνικών κλήσεων (λειτουργία πτήσης)" στη σελίδα 92.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας
S Στην αρχική οθόνη, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις > Σχετικά 

με το τηλέφωνο > Κατάσταση.
Η κατάσταση της μπαταρίας (φόρτιση, εκφόρτιση) και το επίπεδο (ως 
ποσοστό της πλήρους φόρτισης) εμφανίζονται στο πάνω μέρος της 
οθόνης.
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Παρακολούθηση και έλεγχος της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η οθόνη Χρήση μπαταρίας εμφανίζει τις εφαρμογές που καταναλώνουν την 
περισσότερη ισχύ μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να 
απενεργοποιήσετε εφαρμογές που έχετε λάβει, αν καταναλώνουν 
υπερβολικά πολύ ισχύ.

S Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Χρήση μπαταρίας.

Η οθόνη "Χρήση μπαταρίας" παραθέτει τις εφαρμογές που καταναλώνουν 
μπαταρία, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη κατανάλωση.
Το γράφημα αποφόρτισης που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης 
εμφανίζει το ρυθμό αποφόρτισης της μπαταρίας από την τελευταία 
φόρτιση του τηλεφώνου (οι μικρές περίοδοι κατά τις οποίες είχατε 
συνδέσει το τηλέφωνο σε φορτιστή, εμφανίζονται με λεπτές πράσινες 
γραμμές στο κάτω τμήμα του γραφήματος), καθώς και το χρόνο 
λειτουργίας του τηλεφώνου με μπαταρία.

S Αγγίξτε μια εφαρμογή στην οθόνη Χρήση μπαταρίας για να μάθετε 
λεπτομέρειες σχετικά με την ισχύ που καταναλώνει.
Οι διάφορες εφαρμογές παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες. Ορισμένες 
εφαρμογές περιλαμβάνουν κουμπιά, τα οποία ανοίγουν οθόνες με 
ρυθμίσεις για την προσαρμογή της κατανάλωσης ισχύος.

S Αγγίξτε το γράφημα αποφόρτισης για να ανοίξετε μια οθόνη που περιέχει 
λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο που το ραδιόφωνο, η οθόνη και οι 
υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου χρησιμοποιούσαν την μπαταρία.

Αγγίξτε το γράφημα αποφόρτισης 
για να ανοίξετε μια οθόνη που 
περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη 
χρήση της μπαταρίας από την 
οθόνη του τηλεφώνου, το 
ραδιόφωνο και τις υπόλοιπες 
λειτουργίες.
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Διαχείριση του τρόπου χρήσης της μνήμης 
από τις εφαρμογές

Όπως περιγράφεται στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών" στη σελίδα 46, συνήθως δεν απαιτείται η διαχείριση των 
εφαρμογών πέρα από την εγκατάσταση, το άνοιγμα και τη χρήση τους. Το 
λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τον τρόπο χρήσης της μνήμης από τις 
εφαρμογές και από τους άλλους πόρους αυτόματα. Υπάρχουν όμως στιγμές 
που μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της 
μνήμης από τις εφαρμογές και από τους άλλους πόρους στο τηλέφωνό σας.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν δύο ειδών μνήμης στο τηλέφωνό σας: τη 
μνήμη του αποθηκευτικού χώρου και τη μνήμη RAM. Οι εφαρμογές 
χρησιμοποιούν τη μνήμη του αποθηκευτικού χώρου για τον εαυτό τους, τα 
αρχεία, τις ρυθμίσεις και τα άλλα δεδομένα που χρησιμοποιούν. 
Χρησιμοποιούν επίσης μνήμη RAM (μνήμη που είναι σχεδιασμένη για την 
προσωρινή αποθήκευση και τη γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα) κατά την 
εκτέλεσή τους.

Όλα τα τηλέφωνα διαθέτουν εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Πρόκειται για τη 
μνήμη όπου αποθηκεύονται οι περισσότερες εφαρμογές και τα διάφορα είδη 
αρχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούν. Το λειτουργικό σύστημα 
διαχειρίζεται και προστατεύει προσεκτικά τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, 
επειδή ενδέχεται να περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν είναι δυνατή η 
προβολή των περιεχομένων του κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν 
υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB.

Ανάλογα με το μοντέλο, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαθέτει είτε 
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο USB είτε μια αφαιρούμενη κάρτα SD. Τα 
περιεχόμενα αυτής της μνήμης μπορείτε να τα προβάλλετε και να τα 
αντιγράψετε όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή (όπως 
περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη 
σελίδα 76). Ορισμένες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύονται σε 
αυτού του είδους τη μνήμη και όχι στην εσωτερική μνήμη, είτε από 
προεπιλογή είτε μέσω επιλογής.

Το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται επίσης τον τρόπο που οι εφαρμογές 
χρησιμοποιούν τη μνήμη RAM του τηλεφώνου σας. Επιτρέπει στις 
διαδικασίες και τις υπηρεσίες των εφαρμογών και των στοιχείων τους να 
χρησιμοποιούν τη μνήμη RAM μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Μπορεί να 
αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη τις διαδικασίες που χρησιμοποιήσατε 
πρόσφατα στη μνήμη RAM, ώστε να ξεκινούν πιο γρήγορα όταν τις ανοίγετε 
ξανά, αλλά θα διαγράψει την προσωρινή μνήμη εάν χρειάζεται τη μνήμη 
RAM για νέες δραστηριότητες.
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Μπορείτε να διαχειριστείτε το πώς οι εφαρμογές χρησιμοποιούν άμεσα ή 
έμμεσα τη μνήμη του αποθηκευτικού χώρου, με διάφορους τρόπους καθώς 
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Για παράδειγμα:

G Με την εγκατάσταση ή την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών 
(ανατρέξτε στις ενότητες "Market" στη σελίδα 397 και "Κατάργηση 
εγκατάστασης εφαρμογής" στη σελίδα 61)

G Με τη λήψη αρχείων στο πρόγραμμα περιήγησης, στο Gmail και σε άλλες 
εφαρμογές

G Με τη δημιουργία αρχείων (για παράδειγμα, μέσω της λήψης 
φωτογραφιών)

G Με τη διαγραφή αρχείων λήψης ή αρχείων που δημιουργήσατε 
(ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63 και στην 
τεκμηρίωση των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε)

G Με τη χρήση ενός υπολογιστή για την αντιγραφή ή τη διαγραφή αρχείων 
από τον αποθηκευτικό χώρο USB ή την κάρτα SD (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76)

G Με την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης μιας εφαρμογής, είτε πρόκειται 
για τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο είτε για τον αποθηκευτικό χώρο 
USB ή την κάρτα SD του τηλεφώνου, αν η εφαρμογή υποστηρίζει αυτήν 
τη λειτουργία (ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης 
μιας εφαρμογής" στη σελίδα 61)

Σπάνια χρειάζεται να διαχειριστείτε τον τρόπο που οι εφαρμογές 
χρησιμοποιούν τη μνήμη RAM: τη διαχείρισή του την αναλαμβάνει το 
λειτουργικό σύστημα. Μπορείτε όμως να παρακολουθείτε τον τρόπο που οι 
εφαρμογές χρησιμοποιούν τη μνήμη RAM και να διακόψετε τη λειτουργία 
τους αν αυτές παρουσιάζουν εσφαλμένη συμπεριφορά, όπως περιγράφεται 
στην ενότητα "Διακοπή μιας εφαρμογής που παρουσιάζει εσφαλμένη 
συμπεριφορά" στη σελίδα 60.

Άνοιγμα της οθόνης "Διαχείριση εφαρμογών"
S Πατήστε το στοιχείο Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού , και αγγίξτε το 

στοιχείο Διαχείριση εφαρμογών.

Ή
S Ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" και αγγίξτε το στοιχείο Εφαρμογές > 

Διαχείριση εφαρμογών.
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Η οθόνη "Διαχείριση εφαρμογών" διαθέτει τέσσερις καρτέλες με λίστες 
εφαρμογών και τα στοιχεία τους σε κάθε μία από αυτές. Στο κάτω μέρος 
κάθε καρτέλας υπάρχει ένα γράφημα που αντιπροσωπεύει τη μνήμη που 
χρησιμοποιούν τα στοιχεία που περιέχονται στη λίστα, καθώς και το ποσό 
της διαθέσιμης μνήμης.

S Αγγίξτε μια εφαρμογή, διαδικασία ή υπηρεσία σε μια λίστα για να ανοίξετε 
μια οθόνη που περιέχει σχετικές λεπτομέρειες και, ανάλογα με το 
στοιχείο, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της, να διακόψετε τη λειτουργία 
της, να καταργήσετε την εγκατάστασή της κ.ά.
Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες περιγράφονται σε αυτήν την 
ενότητα.

S Αγγίξτε την καρτέλα Λήψεις για να προβάλλετε τις εφαρμογές που έχετε 
λάβει από το Market ή άλλες πηγές.

S Αγγίξτε την καρτέλα Όλες για να προβάλλετε όλες τις εφαρμογές που 
έχετε εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας.
Η λίστα περιλαμβάνει εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην έκδοση του 
Android που διαθέτετε, καθώς και εφαρμογές που λάβατε από το Market 
ή άλλες πηγές.

S Αγγίξτε την καρτέλα Αποθηκευτικός χώρος USB ή κάρτα SD (ανάλογα 
με το μοντέλο του τηλεφώνου σας) για να προβάλλετε τις εφαρμογές που 
είναι εγκατεστημένες εκεί.

Αγγίξτε μια εφαρμογή για να 
ανοίξετε μια οθόνη που περιέχει 
λεπτομέρειες σχετικά με την ίδια την 
εφαρμογή, καθώς και επιλογές για 
τη διαχείρισή της.
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Τα επιλεγμένα στοιχεία είναι εγκατεστημένα στον αποθηκευτικό χώρο 
USB ή στην κάρτα SD. Τα στοιχεία που δεν έχουν επιλεχθεί βρίσκονται 
εγκατεστημένα στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου, αλλά 
είναι σχεδιασμένα ώστε, αν θέλετε, να έχετε τη δυνατότητα να τα 
μετακινήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης 
μιας εφαρμογής" στη σελίδα 61.

S Αγγίξτε την καρτέλα Εκτελούνται για να προβάλλετε τις εφαρμογές, τις 
διαδικασίες και τις υπηρεσίες που εκτελούνται ή έχουν αποθηκευθεί στην 
προσωρινή μνήμη.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διακοπή μιας εφαρμογής που παρουσιάζει 
εσφαλμένη συμπεριφορά" στη σελίδα 60.

S Κατά την προβολή των καρτελών Λήψεις, Όλα, αποθηκευτικού χώρου 
USB ή κάρτα SD, πατήστε το Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Ταξινόμηση με βάση το μέγεθος ή Ταξινόμηση με βάση το όνομα για 
να αλλάξετε τη σειρά της λίστας.

Λήψη λεπτομερειών σχετικά με μια εφαρμογή
1 Άνοιγμα της οθόνης "Διαχείριση εφαρμογών".

2 Αγγίξτε μια εφαρμογή, διαδικασία ή υπηρεσία.
Η Οθόνη πληροφοριών εφαρμογής για κάθε εφαρμογή αναφέρει το 
όνομά της και την έκδοση, μαζί με τις λεπτομέρειες σχετικά με την 
εφαρμογή. Ανάλογα με την εφαρμογή και από το πού προέρχεται, 
ενδέχεται επίσης να συμπεριλαμβάνει κουμπιά για τη διαχείριση των 
δεδομένων της εφαρμογής, για την αναγκαστική διακοπή της εφαρμογής 
και για την κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής. Επίσης εμφανίζει 
λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο πληροφοριών σχετικά με το τηλέφωνό 
σας και δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή.
Διαφορετικά είδη εφαρμογών έχουν διαφορετικά είδη πληροφοριών και 
στοιχεία ελέγχου, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν:
G Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναγκαστική διακοπή για να 

διακόψετε μια εφαρμογή που εμφανίζει εσφαλμένη συμπεριφορά 
(ανατρέξτε στην ενότητα "Διακοπή μιας εφαρμογής που παρουσιάζει 
εσφαλμένη συμπεριφορά" στη σελίδα 60).

G Εάν εγκαταστήσατε την εφαρμογή από το Android Market ή άλλη 
πηγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Κατάργηση 
εγκατάστασης για να καταργήσετε την εφαρμογή, καθώς και όλα τα 
δεδομένα και τις ρυθμίσεις από το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις ενότητες 
"Market" στη σελίδα 397 και "Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής" 
στη σελίδα 61 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
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κατάργηση της εγκατάστασης και την εκ νέου εγκατάσταση 
εφαρμογών.

G Αποθηκευτικός χώρος Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον 
αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή.

G Μπορείτε να διαγράψετε τις ρυθμίσεις και τα υπόλοιπα δεδομένα μιας 
εφαρμογής, αγγίζοντας το κουμπί Εκκαθάριση δεδομένων.

G Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά "Μετακίνηση στον 
αποθηκευτικό χώρο USB", "Μετακίνηση στην κάρτα SD" (ανάλογα με 
το μοντέλο του τηλεφώνου σας) και "Μετακίνηση στο τηλέφωνο", για 
να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης ορισμένων εφαρμογών. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης μιας εφαρμογής" στη 
σελίδα 61.

G Προσωρινή μνήμη Εάν η εφαρμογή αποθηκεύει δεδομένα σε μια 
προσωρινή περιοχή της μνήμης του τηλεφώνου, εμφανίζεται πόσες 
πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί και παρέχει ένα κουμπί για την 
εκκαθάρισή της.

G Εκκίνηση από προεπιλογή Εάν έχετε διαμορφώσει μια εφαρμογή 
ώστε να εκτελεί ορισμένους τύπους αρχείων από προεπιλογή, 
μπορείτε να κάνετε εκκαθάριση αυτής της ρύθμισης εδώ.

G Άδειες Παραθέτει τις πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας και τα 
δεδομένα στις οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή.

Διακοπή μιας εφαρμογής που παρουσιάζει εσφαλμένη συμπεριφορά
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη χρήση της μνήμης RAM από τις 
εφαρμογές που εκτελούνται και τις διαδικασίες που έχουν αποθηκευθεί 
προσωρινά και, αν είναι απαραίτητο, να διακόψετε τη λειτουργία τους.

1 Άνοιγμα της οθόνης "Διαχείριση εφαρμογών".

2 Αγγίξτε την καρτέλα Εκτελούνται.
3 Πατήστε το Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Εμφάνιση προσωρινά 

αποθηκευμένων διαδικασιών ή Εμφάνιση υπηρεσιών που 
εκτελούνται, για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τους.
Η καρτέλα "Εκτελούνται" εμφανίζει τις εφαρμογές, τις διαδικασίες και τις 
υπηρεσίες που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή ή αυτές που έχουν 
προσωρινά αποθηκευμένες διαδικασίες, καθώς και πόση μνήμη RAM 
χρησιμοποιούν. Το γράφημα στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει τη 
συνολική μνήμη RAM που χρησιμοποιείται, καθώς και τη διαθέσιμη 
μνήμη.
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Μπορείτε να αγγίξετε μια εφαρμογή, διαδικασία ή υπηρεσία που 
παρουσιάζει εσφαλμένη συμπεριφορά και στην οθόνη που θα ανοίξει να 
αγγίξετε το κουμπί Διακοπή. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το κουμπί 
Αναφορά, για να στείλετε στον προγραμματιστή πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο που η εφαρμογή παρουσίασε εσφαλμένη συμπεριφορά στο 
τηλέφωνό σας.

Σημαντικό Η διακοπή της λειτουργίας μιας εφαρμογής ή των διαδικασιών και υπηρεσιών 
του λειτουργικού συστήματος, απενεργοποιεί μία ή περισσότερες 
εξαρτώμενες λειτουργίες στο τηλέφωνό σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να 
επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας για να επαναφέρετε την πλήρη 
λειτουργικότητά του.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής
Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών που λάβατε από 
το Market και από άλλες πηγές. (Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το 
Market για να καταργήσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών που λάβατε 
από αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση των λήψεων" στη σελίδα 405)

1 Άνοιγμα της οθόνης "Διαχείριση εφαρμογών".

2 Αγγίξτε την καρτέλα Λήψεις.

3 Αγγίξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να 
καταργήσετε.

4 Αγγίξτε το κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης.

5 Αγγίξτε το OK στην οθόνη που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να 
καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης μιας εφαρμογής
Ορισμένες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποθηκεύονται στον 
αποθηκευτικό χώρο USB ή στην κάρτα SD του τηλεφώνου σας (ανάλογα με 
το μοντέλο του τηλεφώνου σας) και όχι στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. 
Άλλες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας επιτρέπουν 
να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσής τους. Θα σας φανεί ενδεχομένως χρήσιμη 
η μετακίνηση των μεγάλων εφαρμογών εκτός του εσωτερικού αποθηκευτικού 
χώρου, για να ελευθερώσετε χώρο για άλλες εφαρμογές που δεν 
προσφέρουν την επιλογή μετακίνησης. Πολλές μεγάλες εφαρμογές έχουν 
σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο για αυτόν ακριβώς το λόγο.

1 Άνοιγμα της οθόνης "Διαχείριση εφαρμογών".

2 Αγγίξτε τις καρτέλες Αποθηκευτικός χώρος USB ή Κάρτα SD.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Βασικά χαρακτηριστικά του Android 62
Η καρτέλα αναγράφει τις εφαρμογές που πρέπει ή προσφέρουν τη 
δυνατότητα να αποθηκευτούν στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην 
κάρτα SD του τηλεφώνου σας. Κάθε εφαρμογή αναγράφει το χώρο που 
χρησιμοποιεί στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας (ακόμα και 
όταν δεν είναι εγκατεστημένες εκεί, όλες οι εφαρμογές χρησιμοποιούν 
λίγο από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο).
Οι εφαρμογές που είναι αποθηκευμένες στον αποθηκευτικό χώρο USB ή 
στην κάρτα SD του τηλεφώνου σας εμφανίζονται επιλεγμένες.
Το γράφημα στο κάτω μέρος δείχνει το σύνολο της μνήμης που 
χρησιμοποιείται, καθώς και τη διαθέσιμη μνήμη του αποθηκευτικού 
χώρου USB ή της κάρτας SD του τηλεφώνου σας: το σύνολο δεν 
περιλαμβάνει μόνο τις εφαρμογές που αναγράφονται στη λίστα, αλλά και 
αρχεία και άλλα δεδομένα.

S Αγγίξτε μία από τις εφαρμογές που αναγράφονται στη λίστα.
Το τμήμα "Αποθηκευτικός χώρος" της οθόνης λεπτομερειών της 
εφαρμογής, εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τη μνήμη που 
χρησιμοποιεί η εφαρμογή. Εάν η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα 
μετακίνησης, τότε το κουμπί Μετακίνηση εμφανίζεται ενεργοποιημένο.

S Αγγίξτε τα στοιχεία Μετακίνηση στον αποθηκευτικό χώρο USB ή 
Μετακίνηση στην κάρτα SD για να μετακινήσετε την εφαρμογή από τον 
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου. 

S Αγγίξτε το στοιχείο Μετακίνηση στο τηλέφωνο για να μετακινήσετε την 
εφαρμογή στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.
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Διαχείριση λήψεων
Αρχεία, εφαρμογές και άλλα στοιχεία που λαμβάνετε από το Πρόγραμμα 
περιήγησης, από το Gmail ή από το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, 
αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην κάρτα SD του 
τηλεφώνου σας (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Λήψεις" για να προβάλλετε, να ανοίξετε 
ξανά ή να διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε λάβει.

Ορισμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θέτουν περιορισμούς όσον αφορά στο 
μέγεθος των αρχείων που μπορείτε να λάβετε, για να διαχειριστούν τη 
ζήτηση στο δίκτυό τους ή για να σας βοηθήσουν να αποφύγετε μη 
αναμενόμενες χρεώσεις. Κατά την προσπάθειά σας να πραγματοποιήσετε 
λήψη ενός μεγάλου αρχείου ενώ είστε συνδεδεμένοι σε ένα τέτοιο δίκτυο, 
σας ζητείται ή είστε υποχρεωμένοι να καθυστερήσετε τη λήψη του μέχρι να 
συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Μόλις συνδεθείτε, η λήψη του αρχείου θα 
συνεχιστεί αυτόματα. Μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειριστείτε και αυτά 
τα αρχεία στην ουρά, μέσα από την εφαρμογή "Λήψεις".

Τα αρχεία που έχετε λάβει αποθηκεύονται στον κατάλογο Λήψεις του 
αποθηκευτικού χώρου USB ή της κάρτας SD. Όταν το τηλέφωνο είναι 
συνδεδεμένο σε υπολογιστή, μπορείτε να προβάλλετε και να αντιγράψετε 
αρχεία από αυτόν τον κατάλογο, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση 
σε υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76. 

Άνοιγμα της εφαρμογής "Λήψεις" και διαχείριση των αρχείων που 
έχουν ληφθεί

S Αγγίξτε το εικονίδιο "Λήψεις"  στην Αρχική οθόνη ή στο Πρόγραμμα 
εκκίνησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
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S Αγγίξτε ένα στοιχείο για να το ανοίξετε ξανά.

S Αγγίξτε τις επικεφαλίδες προηγούμενων λήψεων για να τις προβάλλετε.

S Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε 
το στοιχείο Διαγραφή.
Το στοιχείο θα διαγραφεί από τον αποθηκευτικό χώρο USB ή από την 
κάρτα SD του τηλεφώνου σας.

S Πατήστε το Μενού  και αγγίξτε τα στοιχεία Ταξινόμηση με βάση το 
μέγεθος ή Ταξινόμηση με βάση την ώρα, για να πραγματοποιήσετε 
εναλλαγή μεταξύ τους.

Αγγίξτε ένα στοιχείο λήψης για να το 
ανοίξετε ξανά.

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να 
διαγράψετε.
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Σύνδεση σε δίκτυα και 
συσκευές
Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί με μια ποικιλία δικτύων 
και συσκευών, συμπεριλαμβανομένων δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας για μετάδοση φωνής και δεδομένων, δικτύων 
δεδομένων Wi-Fi και συσκευών Bluetooth, όπως σετ 
ακουστικού-μικροφώνου. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το 
τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή για να μεταφέρετε δεδομένα 
από το τηλέφωνό σας και να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης 
δεδομένων του κινητού σας τηλεφώνου μέσω USB ή ως φορητό 
σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Σε αυτήν την ενότητα
"Σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας" στη σελίδα 66

"Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" στη σελίδα 69

"Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth" στη σελίδα 72

"Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76

"Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του κινητού σας τηλεφώνου" στη 
σελίδα 79

"Σύνδεση σε ιδιωτικά εικονικά δίκτυα" στη σελίδα 82

"Εργασία με πιστοποιητικά ασφαλείας" στη σελίδα 84

"Διαμόρφωση κλήσεων μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 86
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Σύνδεση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Όταν τοποθετείτε στο τηλέφωνό σας μια κάρτα SIM από τον παροχέα 
υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (αν αυτό είναι απαραίτητο—τα τηλέφωνα 
CDMA δεν χρησιμοποιούν SIM), το τηλέφωνό σας διαμορφώνεται ώστε να 
χρησιμοποιείτε τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας του παροχέα σας για φωνητικές 
κλήσεις και μετάδοση δεδομένων. (Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του 
τηλεφώνου και του παροχέα σας για περισσότερες πληροφορίες.)

Το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί με πολλά δίκτυα 
παροχέων κινητής τηλεφωνίας. Εάν το τηλέφωνό σας δεν συνδέεται σε 
δίκτυο όταν εισάγετε την κάρτα SIM και το ενεργοποιείτε, επικοινωνήστε με 
τον παροχέα σας για να λάβετε τις λεπτομέρειες του ονόματος σημείου 
πρόσβασής του. Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία ή δημιουργία νέου 
σημείου πρόσβασης" στη σελίδα 68.

Διαφορετικές τοποθεσίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας διαθέσιμα. Αρχικά, το τηλέφωνό σας έχει διαμορφωθεί ώστε να 
χρησιμοποιείται για δεδομένα το ταχύτερο διαθέσιμο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας. Αλλά μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας ώστε να 
χρησιμοποιεί μόνο ένα πιο αργό δίκτυο 2G για δεδομένα, για να παρατείνετε 
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας ανάμεσα στις φορτίσεις. Μπορείτε 
επίσης να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας ώστε να έχει πρόσβαση σε 
εντελώς διαφορετική ομάδα δικτύων ή να συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο 
τρόπο κατά την περιαγωγή.

Τα εικονίδια στη γραμμή Κατάστασης υποδηλώνουν με ποιό είδος δικτύου 
δεδομένων συνδέεστε και την ισχύ σήματος του δικτύου φωνής και 
δεδομένων.

Τα εικονίδια κατάστασης δικτύου εμφανίζονται πράσινα εάν έχετε προσθέσει 
ένα Λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας και το τηλέφωνο είναι 
συνδεδεμένο στις υπηρεσίες Google, για το συγχρονισμό του Gmail, των 
συμβάντων Ημερολογίου, των επαφών, για τη δημιουργία αντιγράφου 
ασφαλείας των ρυθμίσεών σας κ.ά. Εάν δεν έχετε ένα Λογαριασμό Google ή, 
για παράδειγμα, είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi που δεν συνδέεται στο 
Διαδίκτυο, τα εικονίδια δικτύου εμφανίζονται με λευκό χρώμα.

Σύνδεση στα ταχύτερα δίκτυα 3G (UMTS ή HSDPA)

Σύνδεση στο δεύτερο ταχύτερο δίκτυο (EDGE)

Σύνδεση σε ένα δίκτυο 2G (GPRS)
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές 67
Όταν είστε συνδεδεμένοι σε πιο αργά δίκτυα, ίσως θέλετε να αναβάλετε τη 
χρήση του τηλεφώνου σας για εργασίες μεγάλου όγκου δεδομένων μέχρι να 
είστε συνδεδεμένοι ξανά σε ένα πιο γρήγορο δίκτυο ή να βρείτε ένα δίκτυο 
Wi-Fi για να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" στη 
σελίδα 69.

Προσδιορισμός του δικτύου που χρησιμοποιείτε
1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 

να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > 
Ονόματα σημείου πρόσβασης.
Στη λίστα είναι επιλεγμένο το όνομα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου 
δικτύου που είστε αυτή τη στιγμή καταχωρημένοι.

Απενεργοποίηση δεδομένων κατά την περιαγωγή
Μπορείτε να εμποδίσετε το τηλέφωνό σας να μεταδίδει δεδομένα μέσω 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας άλλων παροχέων όταν εγκαταλείπετε μια 
περιοχή που καλύπτεται από τα δίκτυα του δικού σας παροχέα. Αυτό είναι 
χρήσιμο για τον έλεγχο των εξόδων εάν το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας 
σας δεν περιλαμβάνει περιαγωγή δεδομένων.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 
καταργήστε την επιλογή Περιαγωγή δεδομένων.
Με μη επιλεγμένη την Περιαγωγή δεδομένων, εξακολουθείτε να έχετε τη 
δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων με σύνδεση Wi-Fi. Ανατρέξτε στο 
"Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" στη σελίδα 69.

Όσο περισσότερες γραμμές είναι αναμμένες, τόσο ισχυρότερο 
είναι το σύρμα ασύρματου δικτύου

Σύνδεση σε δίκτυο άλλου παροχέα υπηρεσιών ασύρματου δικτύου 
(περιαγωγή)
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Περιορισμός σύνδεσης δεδομένων σε δίκτυα 2G
Μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας περιορίζοντας 
τις συνδέσεις δεδομένων σας σε δίκτυα 2G (GPRS ή EDGE). Όταν 
συνδέεστε σε ένα δίκτυο 2G, ίσως θέλετε να αναβάλετε δραστηριότητες που 
μεταδίδουν μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως αποστολή, μεταφόρτωση ή λήψη 
εικόνων ή βίντεο, μέχρι να συνδεθείτε σε ένα πιο γρήγορο δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας ή άλλο ασύρματο δίκτυο.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και 
επιλέξτε Χρήση μόνο δικτύων 2G.

Επεξεργασία ή δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης
Εάν εσείς και ο παροχέας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου σας αποφασίσετε 
ότι χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τρέχοντος ονόματος σημείου 
πρόσβασης (APN) ή να δημιουργήσετε ένα νέο, θα πρέπει να λάβετε το APN 
και λεπτομερείς ρυθμίσεις από τον παροχέα σας.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > 
Ονόματα σημείου πρόσβασης.

3 Αγγίξτε ένα υπάρχον APN για να το επεξεργαστείτε. Ή πατήστε Μενού  
και αγγίξτε Νέο APN.
Εισάγετε τις ρυθμίσεις APN που λάβατε από τον παροχέα υπηρεσιών 
ασύρματου δικτύου σας αγγίζοντας κάθε ρύθμιση που θέλετε να 
επεξεργαστείτε.

4 Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Αποθ/ση.

5 Εάν δημιουργήσατε νέο APN, αγγίξτε το στην οθόνη των APN για να 
αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε.
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Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi
Το Wi-Fi είναι μια τεχνολογία ασύρματου δικτύου που μπορεί να παρέχει 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε αποστάσεις έως και 100 μέτρα, ανάλογα με τον 
δρομολογητή Wi-Fi και τον περιβάλλοντα χώρο.

Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, αποκτάτε πρόσβαση σε 
ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου δικτύου ή "σημείο πρόσβασης". 
Ορισμένα σημεία πρόσβασης είναι ανοιχτά και μπορείτε να συνδεθείτε 
απλώς σε αυτά. Άλλα είναι κρυφά ή έχουν ενσωματωμένες άλλες λειτουργίες 
ασφαλείας, ώστε πρέπει να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας για να μπορείτε 
να συνδεθείτε σε αυτά.

Υπάρχουν αρκετά συστήματα για την ασφάλεια των συνδέσεων Wi-Fi, 
μεταξύ των οποίων αφορούν πιστοποιητικά ασφαλείας ή άλλους 
συνδυασμούς για να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να συνδεθούν μόνο 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση 
πιστοποιητικών ασφαλείας, ανατρέξτε στο "Εργασία με πιστοποιητικά 
ασφαλείας" στη σελίδα 84.

Απενεργοποιήστε το Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε, για να παρατείνετε τη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας ανάμεσα στις φορτίσεις.

Η γραμμή κατάστασης προβάλλει εικονίδια που υποδηλώνουν την 
κατάσταση του Wi-Fi.

Τα εικονίδια κατάστασης δικτύου εμφανίζονται πράσινα εάν έχετε προσθέσει 
ένα Λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας και το τηλέφωνο είναι 
συνδεδεμένο στις υπηρεσίες Google, για το συγχρονισμό του Gmail, των 
συμβάντων Ημερολογίου, των επαφών, για τη δημιουργία αντιγράφου 
ασφαλείας των ρυθμίσεών σας κ.ά. Εάν δεν έχετε ένα Λογαριασμό Google ή, 
για παράδειγμα, είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi που δεν συνδέεται στο 
Διαδίκτυο, τα εικονίδια δικτύου εμφανίζονται με λευκό χρώμα.

Όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, το τηλέφωνο λαμβάνει διεύθυνση 
δικτύου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από το δίκτυο, 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο DHCP. Για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό 
σας με μία καθορισμένη διεύθυνση IP και άλλες σύνθετες ρυθμίσεις, πατήστε 
Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Σύνθετη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνη 
σύνθετων ρυθμίσεων Wi-Fi" στη σελίδα 414.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (οι γραμμώσεις υποδηλώνουν την ισχύ 
της σύνδεσης)

Ειδοποίηση ότι βρίσκεστε σε εμβέλεια ενός ανοιχτού δικτύου Wi-Fi
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Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi
Εάν κάνετε προσθήκη ενός δικτύου Wi-Fi μόλις ρυθμίσετε για πρώτη φορά το 
τηλέφωνό σας, το Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα, συνεπώς μπορείτε να 
μεταβείτε στο βήμα 4.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Δίκτυα Wi-Fi.
3 Επιλέξτε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε.

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί σάρωση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και 
προβάλλει τα ονόματά τους. Τα ασφαλισμένα δίκτυα υποδηλώνονται με 
ένα εικονίδιο Λουκέτο.
Εάν το τηλέφωνο βρει ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί 
προηγουμένως, συνδέεται σε αυτό. 

4 Αγγίξτε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε σε αυτό.
Εάν το δίκτυο είναι ανοιχτό, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε 
να συνδεθείτε σε αυτό το δίκτυο αγγίζοντας Σύνδεση.
Εάν το δίκτυο είναι ασφαλισμένο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό 
ή άλλα διαπιστευτήρια. (Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για 
περισσότερες λεπτομέρειες.)
Όταν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, μπορείτε να αγγίξετε το όνομά του στην 
οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi για λεπτομέρειες σχετικά με την ταχύτητα, την 
ασφάλεια, τη διεύθυνση και σχετικές ρυθμίσεις.

Λήψη ειδοποιήσεων όταν είστε στην εμβέλεια ανοιχτών δικτύων
Ως προεπιλογή, όταν το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
στη Γραμμή κατάστασης όταν το τηλέφωνό σας εντοπίζει ένα ανοιχτό δίκτυο 
Wi-Fi.

1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε Ειδοποίηση δικτύου.
Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτή για να μη λαμβάνετε πλέον 
ειδοποιήσεις.
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Προσθήκη ενός δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi μαζί με τα διαπιστευτήρια 
ασφαλείας ώστε να το απομνημονεύσει το τηλέφωνό σας και να συνδέεται σε 
αυτό αυτόματα κάθε φορά που βρίσκεται στην εμβέλειά του. Πρέπει επίσης 
να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδέεστε σε αυτό, εάν το δίκτυο δεν 
εκπέμπει το όνομά του (SSID) ή να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi όταν 
βρίσκεστε εκτός της εμβέλειάς του.

Για να μπείτε σε ένα ασφαλισμένο δίκτυο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
τον διαχειριστή του δικτύου για να μάθετε ποιός συνδυασμός ασφαλείας 
εφαρμόζεται και να λάβετε τον κωδικό πρόσβασης και άλλα απαραίτητα 
διαπιστευτήρια ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εγκατάσταση πιστοποιητικών ασφαλείας, ανατρέξτε στο "Εργασία με 
πιστοποιητικά ασφαλείας" στη σελίδα 84.

1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
Εάν κάνετε προσθήκη ενός δικτύου Wi-Fi μόλις ρυθμίσετε για πρώτη 
φορά το τηλέφωνό σας, το Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα.

2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, αγγίξτε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi (στο 
κάτω μέρος της λίστας των δικτύων που έχουν ανακαλυφθεί).

3 Πληκτρολογήστε το SSID (όνομα) του δικτύου. Εάν το δίκτυο είναι 
ασφαλισμένο, αγγίξτε το μενού Ασφάλεια και στη συνέχεια αγγίξτε τον 
τύπο ασφάλειας που εφαρμόζεται στο δίκτυο.

4 Εισάγετε τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια ασφαλείας.

5 Αγγίξτε Αποθήκευση.
Το τηλέφωνο συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Όλα τα διαπιστευτήρια που 
εισαγάγατε αποθηκεύονται, ώστε να συνδεθείτε αυτόματα την επόμενη 
φορά που θα βρεθείτε στην εμβέλεια αυτού του δικτύου.

Διαγραφή από τη μνήμη ενός δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεφώνου τις λεπτομέρειες ενός 
δικτύου Wi-Fi που προσθέσατε- για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε το τηλέφωνο 
να συνδέεται σε αυτό αυτόματα ή εάν είναι ένα δίκτυο που δεν 
χρησιμοποιείτε πλέον.

1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, αγγίξτε και κρατήστε το όνομα του δικτύου.

3 Αγγίξτε Διαγραφή δικτύου από τη μνήμη στο παράθυρο διαλόγου που 
ανοίγει.
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Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματων επικοινωνιών μικρής εμβέλειας 
το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συσκευές για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε απόσταση μεγαλύτερη από 8 μέτρα. Οι πιο γνωστές 
συσκευές Bluetooth είναι σετ ακουστικού-μικροφώνου για πραγματοποίηση 
κλήσεων ή για ακρόαση μουσικής, σετ hands-free για το αυτοκίνητο και άλλες 
φορητές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Υπάρχουν αρκετά προφίλ Bluetooth που ορίζουν τα πρότυπα λειτουργιών 
και επικοινωνίας για τις συσκευές Bluetooth. Για τη λίστα προφίλ που 
υποστηρίζει το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του τηλεφώνου 
σας.

Για να συνδεθείτε σε μία συσκευή Bluetooth, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε 
τον δέκτη Bluetooth του τηλεφώνου σας. Την πρώτη φορά που 
χρησιμοποιείτε μία νέα συσκευή με το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσετε ανάμεσά τους "ζεύξη", ώστε να γνωρίζουν πώς να 
συνδέονται με ασφάλεια μεταξύ τους. Μετά από αυτό, μπορείτε απλά να 
συνδέεστε στη συσκευή σε ζεύξη.

Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιείτε, για να 
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας ανάμεσα στις φορτίσεις. 
Ενδέχεται να πρέπει να απενεργοποιήσετε το Bluetooth σε ορισμένες 
τοποθεσίες. Το Bluetooth απενεργοποιείται στη Λειτουργία πτήσης.

Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης υποδηλώνουν την κατάσταση του 
Bluetooth.

Ενεργοποίηση ή να απενεργοποίηση του Bluetooth
1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 

να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα.

3 Ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή Bluetooth για να το 
ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο

Σύνδεση σε μία συσκευή Bluetooth
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Αλλαγή του ονόματος Bluetooth του τηλεφώνου σας
Το τηλέφωνό σας έχει ένα δικό του όνομα Bluetooth ως προεπιλογή, το 
οποίο είναι ορατό σε άλλες συσκευές όταν συνδέεστε σε αυτές. Μπορείτε να 
αλλάξετε το όνομα ώστε να είναι πιο αναγνωρίσιμο.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth.
Ανοίγει η οθόνη Ρυθμίσεις Bluetooth.

3 Εάν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε Bluetooth για να το 
ενεργοποιήσετε.

4 Αγγίξτε Όνομα Bluetooth, πληκτρολογήστε ένα όνομα και αγγίξτε OK.

Πραγματοποίηση ζεύξης του τηλεφώνου σας με μια συσκευή 
Bluetooth

Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη του τηλεφώνου σας με μία συσκευή 
πριν να συνδεθείτε σε αυτή. Μόλις πραγματοποιήσετε ζεύξη του τηλεφώνου 
σας με μία συσκευή, θα παραμείνουν σε ζεύξη εκτός κι εάν εσείς διακόψετε 
τη ζεύξη.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth.

3 Εάν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε Bluetooth για να το 
ενεργοποιήσετε.
Το τηλέφωνό σας εκτελεί σάρωση και προβάλλει τα αναγνωριστικά όλων 
των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth σε εμβέλεια.

4 Εάν η συσκευή που θέλετε για τη ζεύξη δεν υπάρχει στη λίστα, πρέπει να 
την κάνετε ανιχνεύσιμη.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συσκευή σας για να 
μάθετε πώς να την κάνετε ανιχνεύσιμη από το τηλέφωνό σας και για 
άλλες οδηγίες για τη ζεύξη.

5 Εάν το τηλέφωνό σας παύει να σαρώνει πριν μπορέσετε να κάνετε 
ανιχνεύσιμη τη συσκευή, αγγίξτε Σάρωση για συσκευές.
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6 Αγγίξτε το αναγνωριστικό της άλλης συσκευής στη λίστα στις Ρυθμίσεις 
για να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη.
Οι συσκευές πραγματοποιούν ζεύξη μεταξύ τους. Εάν σας ζητηθεί να 
εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, δοκιμάστε τα 0000 ή 1234 (πιο συχνοί 
κωδικοί πρόσβασης) ή συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με 
τη συσκευή για να μάθετε τον κωδικό πρόσβασης.
Εάν η ζεύξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή.

Σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth
Μόλις γίνει η ζεύξη, μπορείτε να συνδεθείτε με μία συσκευή Bluetooth - για 
παράδειγμα, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ συσκευών ή να επανασυνδεθείτε 
αφού το τηλέφωνο και η συσκευή βρίσκονται πάλι εντός εμβέλειας.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth.

3 Εάν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε Bluetooth για να το 
ενεργοποιήσετε.

4 Στη λίστα συσκευών, αγγίξτε μια συσκευή εκτός σύνδεσης, αλλά σε ζεύξη. 
Εάν η συσκευή που αναμένατε δεν προβάλλεται, αγγίξτε Σάρωση για 
συσκευές.
Όταν το τηλέφωνο και η συσκευή είναι συνδεδεμένα, η συσκευή 
προβάλλεται στη λίστα ως συνδεδεμένη.

Διαμόρφωση των λειτουργιών Bluetooth που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε

Ορισμένες συσκευές Bluetooth έχουν διάφορα προφίλ. Τα προφίλ μπορεί να 
περιέχουν τη δυνατότητα να μεταδίδετε στο τηλέφωνό σας συνομιλίες, να 
αναπαράγετε μουσική σε στέρεο ή να μεταφέρετε αρχεία ή άλλα δεδομένα. 
Μπορείτε να επιλέξετε ποιά προφίλ θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το 
τηλέφωνό σας.

1 Αγγίξτε και κρατήστε τη συσκευή στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth. 

2 Αγγίξτε Επιλογές στο μενού που ανοίγει.
Ανοίγει μια οθόνη με μια λίστα από τα προφίλ της συσκευής.

3 Ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή ενός προφίλ για να το 
χρησιμοποιήσετε ή όχι.

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε Πίσω .
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Αποσύνδεση από μια συσκευή Bluetooth
1 Αγγίξτε τη συσκευή στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth. 

2 Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε πράγματι να 
αποσυνδεθείτε.

Κατάργηση ζεύξης μιας συσκευής Bluetooth
Μπορείτε να διακόψετε τη ζεύξη μιας συσκευής Bluetooth για να κάνετε 
εκκαθάριση όλων των πληροφοριών ζεύξης σχετικά με αυτή.

1 Αγγίξτε και κρατήστε τη συσκευή στην οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth. 

2 Αγγίξτε Διακοπή ζεύξης ή Αποσύνδεση & διακοπή ζεύξης στο μενού 
που ανοίγει.
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Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB
Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή με ένα 
καλώδιο USB για να μεταφέρετε μουσική, εικόνες και άλλα αρχεία ανάμεσα 
στο τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή. Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αυτά τα 
αρχεία στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο USB ή σε μια αφαιρούμενη 
κάρτα SD, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη για να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του).

Προειδοποίηση Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή και συνδέετε τον 
αποθηκευτικό χώρο USB ή την κάρτα SD, θα πρέπει να ακολουθείτε τις 
οδηγίες του υπολογιστή σας για τη σύνδεση και την αποσύνδεση συσκευών 
USB, για να αποφύγετε τη βλάβη ή την καταστροφή των αρχείων.

Εάν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση μέσω USB, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε 
για να έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του 
υπολογιστή μέσω USB. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κοινή χρήση της σύνδεσης 
δεδομένων του κινητού σας τηλεφώνου" στη σελίδα 79.

Σύνδεση του τηλεφώνου σας σε υπολογιστή μέσω USB
1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνό σας για 

να συνδέσετε το τηλέφωνο σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας.
Θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι το USB είναι συνδεδεμένο.

2 Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις και αγγίξτε Το USB είναι συνδεδεμένο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να εργάζεστε με τον πίνακα 
Ειδοποιήσεις, ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

3 Αγγίξτε Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB στην οθόνη που 
ανοίγει για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε αρχεία.
Όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί ως αποθηκευτικός χώρος USB, η οθόνη 
δείχνει ότι ο αποθηκευτικός χώρος USB είναι σε χρήση και λαμβάνετε μια 
ειδοποίηση.
Ο αποθηκευτικός χώρος ή κάρτα SD του τηλεφώνου σας συνδέεται ως 
μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε 
αρχεία μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
τεκμηρίωση για τον υπολογιστή σας. 
Όσο διαρκεί αυτό, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό 
χώρο USB ή στην κάρτα SD από το τηλέφωνό σας, συνεπώς δεν 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που τα χρησιμοποιούν, όπως η 
Φωτογραφική μηχανή, η Συλλογή και η Μουσική. Επίσης δεν μπορείτε να 
κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας με τον 
υπολογιστή σας μέσω USB.
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Αποσύνδεση του τηλεφώνου σας από τον υπολογιστή
Προειδοποίηση Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του υπολογιστή σας για να 

αποσυνδέσετε τον αποθηκευτικό χώρο USB ή την κάρτα SD και 
αποσυνδέστε τις συσκευές USB σωστά, για να αποφύγετε την απώλεια 
πληροφοριών.

1 Αποσυνδέστε τον αποθηκευτικό χώρο USB ή την κάρτα SD στον 
υπολογιστή σας.

2 Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις και αγγίξτε Απενεργοποίηση 
αποθηκευτικού χώρου USB.

3 Αγγίξτε Απενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB στην οθόνη που 
ανοίγει.

Αφαίρεση της κάρτας SD από το τηλέφωνό σας με ασφάλεια
Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει κάρτα SD (αντί για εσωτερικό αποθηκευτικό 
χώρο USB), μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα SD από το τηλέφωνό σας με 
ασφάλεια όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο, όπως περιγράφεται στο 
εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου σας. Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα 
SD ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, θα πρέπει πρώτα να 
αποσυνδέσετε την κάρτα SD από το τηλέφωνο, για να αποφύγετε 
καταστροφή ή βλάβη της κάρτας SD.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Ρυθμίσεις για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Αποθηκευτικός χώρος.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Αποσύνδεση. 

Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε την κάρτα SD από το τηλέφωνό σας με 
ασφάλεια.
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Διαγραφή του αποθηκευτικού χώρου USB ή της κάρτας SD του 
τηλεφώνου σας

Εάν το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μια κάρτα SD, ίσως χρειαστεί να 
διαγράψετε την καινούρια πριν μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε στο 
τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τον αποθηκευτικό χώρο USB 
ή την κάρτα SD του τηλεφώνου σας, για παράδειγμα, όταν δίνετε το 
τηλέφωνό σας ή την κάρτα SD σε κάποιον άλλο και θέλετε να διαγράψετε τα 
προσωπικά σας στοιχεία από αυτό. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά 
εργοστασιακών δεδομένων" στη σελίδα 431 για πληροφορίες σχετικά με τη 
διαγραφή όλων των δεδομένων στο τηλέφωνό σας.)

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Ρυθμίσεις για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Αποθηκευτικός χώρος.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Διαγραφή. Στην οθόνη που σας προειδοποιεί ότι η 
διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα περιεχόμενα του τηλεφώνου, αγγίξτε το 
στοιχείο Διαγραφή.
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Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του 
κινητού σας τηλεφώνου

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του κινητού σας 
τηλεφώνου με έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB: Σύνδεση μέσω 
κινητής συσκευής με USB. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση της 
σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας με έως και οκτώ συσκευές 
ταυτόχρονα, μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε ένα φορητό σημείο 
πρόσβασης Wi-Fi. (Οι λειτουργίες αυτές δεν υποστηρίζονται από όλες τις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και από όλα τα τηλέφωνα.)

Όταν το τηλέφωνό σας κάνει κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του, 
εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη Γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση σε εξέλιξη 
στον πίνακα Ειδοποιήσεις (ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη 
σελίδα 34).

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω κινητής 
συσκευής και τα φορητά σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και άλλων λεπτομερειών, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση android.com/tether.

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω 
USB

Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows 7 ή κάποια πρόσφατη έκδοση 
ορισμένων τύπων του Linux (όπως το Ubuntu), συνήθως δεν χρειάζεται να 
προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για σύνδεση μέσω κινητής συσκευής. 
Αλλά εάν εκτελείτε παλαιότερη έκδοση των Windows ή κάποιο άλλο 
λειτουργικό σύστημα, ίσως πρέπει να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για 
την εγκατάσταση μιας σύνδεσης δικτύου μέσω USB. Για τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες σχετικά με το ποιά λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τη 
σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και σχετικά με το πώς να τα 
διαμορφώσετε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση android.com/tether.

Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB είναι ενεργή

Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό

Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο 
πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργά
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Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων και του 
αποθηκευτικού χώρου USB ή της κάρτας SD (ανάλογα με το τηλέφωνό σας) 
μέσω USB την ίδια στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση USB για να 
αντιγράψετε αρχεία προς ή από τον υπολογιστή σας, θα πρέπει πρώτα να 
αποσυνδεθείτε. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη 
σελίδα 76.

1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνό σας για 
να συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.

2 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

3 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Tethering και φορητό σημείο 
πρόσβασης.

4 Επιλέξτε Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB.
Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τον υπολογιστή σας, μέσω σύνδεσης 
USB. Μια ειδοποίηση σε εξέλιξη  προστίθεται στη Γραμμή κατάστασης 
και στον πίνακα Ειδοποιήσεις.

5 Καταργήστε την επιλογή Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB για 
να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων. Ή απλώς 
αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως 
φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Tethering και φορητό σημείο 
πρόσβασης.

3 Επιλέξτε Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
Έπειτα από πολύ λίγο, το τηλέφωνο αρχίζει να εκπέμπει το όνομα δικτύου 
Wi-Fi (SSID), ώστε να μπορείτε να συνδέσετε με αυτό έως και 8 
υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Μια ειδοποίηση σε εξέλιξη  
προστίθεται στη Γραμμή κατάστασης και στον πίνακα Ειδοποιήσεις.
Όταν είναι επιλεγμένο το Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi, μπορείτε 
να αλλάξετε το όνομα δικτύου ή να το ασφαλίσετε. Ανατρέξτε στο 
"Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης" στη 
σελίδα 81.

4 Καταργήστε την επιλογή Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi για να 
διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
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Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του τηλεφώνου σας (SSID) 
και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Tethering και φορητό σημείο 
πρόσβασης.

3 Επιβεβαιώστε ότι το Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι 
επιλεγμένο.

4 Αγγίξτε Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi.
5 Αγγίξτε Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου για τη Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης 
Wi-Fi.
Μπορείτε να αλλάξετε το SSID δικτύου (όνομα) που θα βλέπουν οι άλλοι 
υπολογιστές όταν εκτελούν σάρωση για δίκτυα Wi-Fi.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το μενού Ασφάλεια για να διαμορφώσετε το 
δίκτυο με ασφάλεια Προστατευόμενης Πρόσβασης Wi-Fi 2 (WPA2), με 
προμοιρασμένο κλειδί (PSK).
Εάν αγγίξετε την επιλογή ασφαλείας WPA2 PSK προστίθεται ένα πεδίο 
κωδικού πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σημείου 
πρόσβασης Wi-Fi. Εάν πληκτρολογήσετε έναν κωδικό, θα πρέπει να τον 
πληκτρολογείτε όποτε συνδέεστε στο σημείο πρόσβασης του τηλεφώνου 
με έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Ή αγγίξτε Ανοιχτό στο μενού 
Ασφάλεια για να καταργήσετε την ασφάλεια από το δίκτυο Wi-Fi.

6 Αγγίξτε Αποθήκευση.
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Σύνδεση σε ιδιωτικά εικονικά δίκτυα
Τα Ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (VPN) σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδέεστε 
στους πόρους που βρίσκονται μέσα σε ένα ασφαλισμένο τοπικό δίκτυο, ενώ 
είστε εκτός αυτού του δικτύου. Τα VPN εφαρμόζονται συνήθως από εταιρείες, 
σχολεία και άλλους οργανισμούς ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν δεν βρίσκονται στον χώρο 
τους ή όταν συνδέονται σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Υπάρχουν αρκετά συστήματα για την ασφάλεια των συνδέσεων VPN, μεταξύ 
των οποίων αφορούν πιστοποιητικά ασφαλείας ή άλλους συνδυασμούς για 
να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να συνδεθούν μόνο εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πιστοποιητικών 
ασφαλείας, ανατρέξτε στο "Εργασία με πιστοποιητικά ασφαλείας" στη 
σελίδα 84.

Για να διαμορφώσετε την πρόσβαση σε VPN από το τηλέφωνό σας, θα 
πρέπει να λάβετε τις λεπτομέρειες από τον διαχειριστή δικτύου σας.

Προσθέστε ένα VPN
1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 

να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις VPN.

3 Αγγίξτε Προσθήκη VPN.

4 Αγγίξτε τον τύπο VPN που θέλετε να προσθέσετε.

5 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή δικτύου 
σας για να διαμορφώσετε κάθε στοιχείο των ρυθμίσεων VPN.

6 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Αποθήκευση.
Το VPN προστίθεται στη λίστα στην οθόνη ρυθμίσεων VPN.

Σύνδεση σε ένα VPN
1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις VPN.
Τα VPN που προσθέσατε εμφανίζονται σε λίστα στην οθόνη ρυθμίσεων 
VPN.

3 Αγγίξτε το VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
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4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια 
που ζητούνται και αγγίξτε Σύνδεση.
Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα VPN, λαμβάνετε μια ειδοποίηση σε 
εξέλιξη στη Γραμμή κατάστασης. Εάν είστε αποσυνδεδεμένοι, λαμβάνετε 
μια ειδοποίηση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε 
στην οθόνη ρυθμίσεων VPN ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε ξανά. 
Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

Αποσύνδεση από ένα VPN
S Ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις και αγγίξτε την ειδοποίηση σε εξέλιξη για 

τη σύνδεση VPN.

Επεξεργασία ενός VPN
1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις VPN.
Τα VPN που προσθέσατε εμφανίζονται σε λίστα στην οθόνη ρυθμίσεων 
VPN.

3 Αγγίξτε και κρατήστε το VPN, τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να 
επεξεργαστείτε.

4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αγγίξτε Επεξεργασία δικτύου.

5 Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις VPN που θέλετε.

6 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Αποθήκευση.

Διαγραφή ενός VPN
1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε Ασύρματο και δίκτυα > Ρυθμίσεις VPN.
Τα VPN που προσθέσατε εμφανίζονται σε λίστα στην οθόνη ρυθμίσεων 
VPN.

3 Αγγίξτε και κρατήστε το VPN, που θέλετε να διαγράψετε.

4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αγγίξτε Διαγραφή δικτύου.

5 Αγγίξτε το OK στο παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να επιβεβαιώσετε 
ότι θέλετε να διαγράψετε το VPN.
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Εργασία με πιστοποιητικά ασφαλείας
Εάν τα δίκτυα VPN ή Wi-Fi του οργανισμού σας βασίζονται σε πιστοποιητικά 
ασφαλείας, θα πρέπει να λάβετε τα πιστοποιητικά (σε αρχεία που 
συμμορφώνονται με το πρότυπο PKCS #12) και να τα αποθηκεύσετε στον 
χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων ασφαλείας του τηλεφώνου σας, πριν 
μπορέσετε να διαμορφώσετε την πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα VPN ή Wi-Fi 
στο τηλέφωνό σας.

Εάν ο διαχειριστής δικτύου σας σάς δώσει οδηγίες ώστε να κάνετε λήψη των 
πιστοποιητικών από έναν ιστότοπο, θα σας ζητηθεί να ορίσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης για τον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών όταν κάνετε τη λήψη 
των διαπιστευτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τον χώρο 
αποθήκευσης διαπιστευτηρίων, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις τοποθεσίας και 
ασφάλειας" στη σελίδα 424.

Εγκαταστήστε ένα ασφαλές πιστοποιητικό από τον αποθηκευτικό 
χώρο USB ή την κάρτα SD του τηλεφώνου σας

1 Αντιγράψτε το πιστοποιητικό από τον υπολογιστή σας στη ρίζα του 
αποθηκευτικού χώρου USB ή της κάρτας SD (που σημαίνει, όχι σε 
φάκελο).
Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη 
σελίδα 76 για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου σας με 
υπολογιστή και την αντιγραφή αρχείων.

2 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις για 
να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

3 Αγγίξτε Τοποθεσία και ασφάλεια.

4 Αγγίξτε το στοιχείο Εγκατάσταση από αποθηκευτικό χώρο USB ή 
Εγκατάσταση από κάρτα SD (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου 
σας).

5 Αγγίξτε το όνομα αρχείου του πιστοποιητικού για να το εγκαταστήσετε.
Προβάλλονται μόνο τα ονόματα πιστοποιητικών που δεν έχετε ήδη 
εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

6 Εάν ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του πιστοποιητικού 
και αγγίξτε OK.
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7 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πιστοποιητικό και αγγίξτε OK.
Εάν δεν έχετε ήδη ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης για τον χώρο 
αποθήκευσης διαπιστευτηρίων του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε δύο φορές για αυτό έναν κωδικό πρόσβασης και στη 
συνέχεια να αγγίξετε OK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις 
τοποθεσίας και ασφάλειας" στη σελίδα 424.
Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό που εγκαταστήσατε 
όταν συνδέεστε σε ένα ασφαλές δίκτυο. Για ασφάλεια, το πιστοποιητικό 
θα διαγραφεί από τον αποθηκευτικό χώρο USB ή την κάρτα SD.
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Διαμόρφωση κλήσεων μέσω Διαδικτύου (SIP)
Εάν έχετε ένα λογαριασμό με μια υπηρεσία κλήσεων μέσω Διαδικτύου που 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας  (SIP) για 
τις φωνητικές κλήσεις σε δίκτυα πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), μπορείτε να 
προσθέσετε αυτόν το λογαριασμό στο τηλέφωνό σας, ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις μέσω Διαδικτύου, 
όποτε είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.

Μόλις διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας για κλήσεις μέσω Διαδικτύου, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό κλήσεων μέσω Διαδικτύου για 
όλες τις κλήσεις ή απλά για την πραγματοποίηση κλήσεων σε διευθύνσεις 
κλήσεων μέσω Διαδικτύου. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το τηλέφωνό 
σας ώστε να δέχεται κλήσεις μέσω Διαδικτύου.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση μιας κλήσης μέσω Διαδικτύου 
(SIP)" στη σελίδα 98 για να μάθετε πώς μπορείτε να καλέσετε επαφές 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλήσεων μέσω Διαδικτύου

Προσθήκη ενός λογαριασμού κλήσεων μέσω Διαδικτύου
1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 

Ρυθμίσεις για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις κλήσεων > Λογαριασμοί (στις ρυθμίσεις 
κλήσεων μέσω Διαδικτύου).

3 Αγγίξτε το στοιχείο Προσθήκη λογαριασμού.

4 Στην οθόνη που θα ανοίξει, ακολουθήστε τις οδηγίες από τον παροχέα 
υπηρεσιών κλήσεων μέσω Διαδικτύου, για να διαμορφώσετε τις 
ρυθμίσεις για το λογαριασμό σας.

5 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Αποθήκευση. Ή απλά 
πατήστε Πίσω .
Ο λογαριασμός θα προστεθεί και εσείς θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να 
τον χρησιμοποιείτε για να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις μέσω 
Διαδικτύου.
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Επεξεργασία ή κατάργηση ενός λογαριασμού κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου

1 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις κλήσεων και αγγίξτε το στοιχείο Λογαριασμοί.
2 Αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Στην οθόνη που θα ανοίξει, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Αποθήκευση. Ή αγγίξτε το 
στοιχείο Κατάργηση λογαριασμού.

Διαμόρφωση των κλήσεων που θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία 
κλήσεων μέσω Διαδικτύου

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας ώστε να πραγματοποιεί όλες 
τις κλήσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλήσεων μέσω Διαδικτύου (όταν 
είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi), να πραγματοποιεί κλήσεις μόνο σε 
διευθύνσεις κλήσεων μέσω Διαδικτύου ή να σας ρωτά κάθε φορά που 
πραγματοποιείτε μια κλήση.

1 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις κλήσεων.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Χρήση της λειτουργίας κλήσεων μέσω Διαδικτύου 
(στις ρυθμίσεις Κλήση μέσω Διαδικτύου).

3 Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, αγγίξτε την επιλογή της 
λειτουργίας κλήσεων μέσω Διαδικτύου που θέλετε.

Αλλαγή του κύριου λογαριασμού της λειτουργίας κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου

Εάν προσθέσετε περισσότερους από ένα λογαριασμούς κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να αλλάξετε το λογαριασμό που 
χρησιμοποιείται από προεπιλογή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων 
(κύριος λογαριασμός).

1 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις κλήσεων και αγγίξτε το στοιχείο Λογαριασμοί.
2 Αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να ορίσετε ως τον κύριο λογαριασμό 

σας.

3 Στην οθόνη που θα ανοίξει, επιλέξτε Ορισμός ως κύριου λογαριασμού.
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Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας για την αποδοχή κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι διαμορφωμένο να πραγματοποιεί 
κλήσεις μέσω Διαδικτύου, αλλά όχι για να διασφαλίζει τη λήψη τους. 
Μπορείτε όμως να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας να εντοπίζει κλήσεις 
μέσω Διαδικτύου που πραγματοποιούνται σε ένα λογαριασμό κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου που έχετε προσθέσει στο τηλέφωνό σας. Επειδή αυτή η 
λειτουργία απαιτεί το τηλέφωνο να διατηρεί σύνδεση με ένα δίκτυο 
δεδομένων Wi-Fi, μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μεταξύ των 
φορτίσεων.

1 Ανοίξτε τις ρυθμίσεις κλήσεων και αγγίξτε το στοιχείο Λογαριασμοί (στις 
ρυθμίσεις Κλήσεις μέσω Διαδικτύου).

2 Επιλέξτε Λήψη εισερχόμενων κλήσεων.
Η κατάργηση αυτής της επιλογής δεν εμποδίζει τη λήψη κλήσεων. Απλά 
μειώνει τις πιθανότητες το τηλέφωνό σας να λάβει μια κλήση όταν 
κάποιος πραγματοποιήσει κλήση στη διεύθυνσή σας κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου.
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Πραγματοποίηση και λήψη 
κλήσεων
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση 
σχηματίζοντας τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να 
αγγίξετε έναν αριθμό στις επαφές σας, σε ιστοσελίδες και αλλού. 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να απαντάτε σε 
εισερχόμενες κλήσεις ή να τις αποστέλλετε στη θυρίδα 
μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή. Μπορείτε ακόμη να 
δημιουργήσετε κλήσεις συνδιάσκεψης με αρκετούς 
συμμετέχοντες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google Voice ώστε να 
διαχειρίζεται τον αυτόματο τηλεφωνητή και να πραγματοποιεί 
κλήσεις από το τηλέφωνό σας, όπως περιγράφεται στο "Google 
Voice" στη σελίδα 205.

Σε αυτήν την ενότητα
"Πραγματοποίηση και τερματισμός κλήσεων" στη σελίδα 90

"Απάντηση ή απόρριψη κλήσεων" στη σελίδα 93

"Εργασία με το Αρχείο καταγραφής κλήσεων" στη σελίδα 95

"Κλήση των επαφών σας" στη σελίδα 97

"Πραγματοποίηση μιας κλήσης μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 98

"Ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή" στη σελίδα 100

"Φωνητική κλήση" στη σελίδα 101

"Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης" στη σελίδα 102

"Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων" στη σελίδα 104
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Πραγματοποίηση και τερματισμός κλήσεων
Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις με την εφαρμογή Τηλέφωνο. Μπορείτε 
επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις όταν εργάζεστε στο Αρχείο (ανατρέξτε 
στο "Εργασία με το Αρχείο καταγραφής κλήσεων" στη σελίδα 95) ή στις 
Επαφές (ανατρέξτε στο "Επικοινωνία με τις επαφές σας" στη σελίδα 137).

Ανοίξτε το Τηλέφωνο
S Αγγίξτε το εικονίδιο Τηλέφωνο  στο κάτω μέρος της Αρχικής οθόνης ή 

το εικονίδιο της εφαρμογής Τηλέφωνο  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική 
οθόνη.

Ή
S Εάν εργάζεστε ήδη με τις Επαφές ή το Αρχείο καταγραφής κλήσεων, 

αγγίξτε την καρτέλα Τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης σχηματίζοντας τον αριθμό
1 Ανοίξτε το Τηλέφωνο.

Αγγίξτε και κρατήστε για να εισάγετε 
το σύμβολο +.

Αγγίξτε για να διαγράψετε ένα 
ψηφίο. Αγγίξτε και κρατήστε για να 
διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό.
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2 Αγγίξτε τα πλήκτρα στην καρτέλα Τηλέφωνο για να εισάγετε τον αριθμό 
τηλεφώνου. 
Εάν εισάγετε λάθος αριθμό, αγγίξτε  για να διαγράψετε ένα ένα τα 
ψηφία.
Για να διαγράψετε ολόκληρο τον αριθμό, αγγίξτε και κρατήστε .
Για να σχηματίσετε ένα διεθνή αριθμό, αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο 0 
για να εισάγετε το σύμβολο συν ( + ). Στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές 
πρόθεμα για τη χώρα και έπειτα τον πλήρη αριθμό τηλεφώνου.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο πράσινου τηλεφώνου  για να καλέσετε τον αριθμό 
που εισάγατε.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης—για παράδειγμα, να ψάχνετε πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας το Internet. Το εικονίδιο πράσινου τηλεφώνου 
εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης ενώ η κλήση είναι σε εξέλιξη.
Πατήστε το κουμπί Αύξηση / Μείωσης έντασης για να ρυθμίσετε την 
ένταση ήχου της κλήσης.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στην οθόνη για να θέσετε την τρέχουσα 
κλήση σε αναμονή, να προσθέσετε έναν καλούντα και για άλλες επιλογές, 
όπως περιγράφονται στο "Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης" στη 
σελίδα 102.

Η διάρκεια της κλήσης.

Πληροφορίες από τις Επαφές 
σχετικά με το άτομο που καλείτε.

Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε 
επιπλέον αριθμούς κατά τη διάρκεια 
της κλήσης.
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Τερματισμός κλήσης
S Αγγίξτε το στοιχείο Τέλος .

Απενεργοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων (λειτουργία πτήσης)
Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να απαιτούν να απενεργοποιήσετε τις 
ασύρματες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth του 
τηλεφώνου σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες αυτές τις ασύρματες 
συνδέσεις ταυτόχρονα θέτοντας το τηλέφωνό σας σε λειτουργία πτήσης.

1 Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Λειτουργία
2 Αγγίξτε Λειτουργία πτήσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις για να 
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και για να 
διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου και δικτύου. Ανατρέξτε 
στο "Ασύρματο και δίκτυα" στη σελίδα 413.
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Απάντηση ή απόρριψη κλήσεων
Όταν λαμβάνετε μια κλήση, ανοίγει η οθόνη Εισερχόμενων κλήσεων με την 
αναγνώριση κλήσης και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον 
καλούντα που έχετε εισάγει στις Επαφές. Ανατρέξτε στο "Επαφές" στη 
σελίδα 125.

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις καταγράφονται στο Αρχείο. Ανατρέξτε στο 
"Εργασία με το Αρχείο καταγραφής κλήσεων" στη σελίδα 95. Εάν δεν 
απαντήσετε με μια κλήση, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Ανατρέξτε στο 
"Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

Απάντηση σε κλήση
S Μεταφέρετε το εικονίδιο πράσινου τηλεφώνου προς τα δεξιά.

Εάν ήδη βρισκόσασταν σε μια κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή 
όσο απαντάτε στη νέα κλήση.
Για να γίνει σίγαση της ειδοποίησης ήχου κλήσης πριν την απάντηση στην 
κλήση, πατήστε το κουμπί Μείωση έντασης.

Μεταφέρετε το πράσινο τηλέφωνο 
στα δεξιά για να απαντήσετε στην 
κλήση.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων 94
Απόρριψη κλήσης και εκτροπή στον αυτόματο τηλεφωνητή
S Μεταφέρετε το εικονίδιο κόκκινου τηλεφώνου προς τα αριστερά.

Ο καλών προωθείται απευθείας στη θυρίδα μηνυμάτων αυτόματου 
τηλεφωνητή για να αφήσει μήνυμα.

Μεταφέρετε το κόκκινο τηλέφωνο 
προς τα αριστερά για να στείλετε τον 
καλούντα απευθείας στη θυρίδα 
μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή.
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Εργασία με το Αρχείο καταγραφής κλήσεων
Το Αρχείο καταγραφής κλήσεων είναι μία λίστα με όλες τις κλήσεις που έχετε 
πραγματοποιήσει, λάβει ή δεν απαντήσατε. Είναι ένας βολικός τρόπος να 
κάνετε επανάκληση ενός αριθμού, να επιστρέψετε μια κλήση ή να 
προσθέσετε έναν αριθμό στις Επαφές σας.

Άνοιγμα του Αρχείου καταγραφής κλήσεων
S Πατήστε το κουμπί Κλήση.

Ή εάν έχετε ανοιχτή την καρτέλα Τηλέφωνο ή Επαφές ανοιχτή, αγγίξτε 
την καρτέλα Αρχείο.
Ο κλήσεις εμφανίζονται με την πιο πρόσφατη στην κορυφή. Οι κλήσεις 
που ανταλλάσσονται διαδοχικά στον ίδιο αριθμό ομαδοποιούνται. 
Πραγματοποιήστε κύλιση για να προβάλλετε παλαιότερες καταχωρήσεις 
στο αρχείο καταγραφής.

Κλήση αριθμού από το Αρχείο καταγραφής κλήσεων
S Αγγίξτε το εικονίδιο πράσινου τηλεφώνου  δεξιά από την καταχώρηση.

Μπορείτε επίσης να αγγίξετε και να κρατήσετε την καταχώρηση για να 
ανοίξετε ένα μενού με επιλογές για επικοινωνία με αυτήν την επαφή με 
άλλους τρόπους.

Αγγίξτε για να ανοίξετε μια ομάδα 
κλήσεων που έχετε ανταλλάξει 
διαδοχικά με τον ίδιο αριθμό.

Αναπάντητη κλήση

Εισερχόμενη κλήση

Αγγίξτε για επιστροφή κλήσης

Εξερχόμενη κλήση

Αγγίξτε και κρατήστε μια καταχώρηση 
για περισσότερες επιλογές
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Προσθήκη του αριθμού μιας καταχώρισης στις Επαφές σας
1 Αγγίξτε και κρατήστε την καταχώρηση.

2 Αγγίξτε Προσθήκη στις επαφές στο μενού που ανοίγει.

3 Στη λίστα επαφών που ανοίγει, αγγίξτε Δημιουργία νέας επαφής στην 
κορυφή ή πραγματοποιήστε κύλιση για να βρείτε και μετά να αγγίξετε μια 
υπάρχουσα επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και επεξεργασία 
επαφών, ανατρέξτε στο "Επαφές" στη σελίδα 125.

Πραγματοποίηση άλλων ενεργειών σε μια καταχώριση στο Αρχείο 
καταγραφής κλήσεων

S Αγγίξτε μια καταχώρηση στο Αρχείο καταγραφής κλήσεων για ανοίξει μια 
οθόνη όπου μπορείτε να καλέσετε ξανά την επαφή, να στείλετε στην 
επαφή ένα μήνυμα, να προσθέσετε τον αριθμό στις Επαφές σας και να 
μάθετε περισσότερα για την αρχική κλήση.

S Αγγίξτε και κρατήστε μια καταχώρηση Αρχείου καταγραφής κλήσεων για 
να ανοίξει ένα μενού στο οποίο μπορείτε να καλέσετε την επαφή, να 
προβάλετε πληροφορίες επαφής, να επεξεργαστείτε τον αριθμό πριν 
κάνετε επανάκληση και άλλα.

Εκκαθάριση του Αρχείου καταγραφής κλήσεων
S Ενώ προβάλετε το Αρχείο, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εκκαθάριση 

αρχείου καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε και να κρατήσετε μια καταχώρηση στο 
αρχείο καταγραφής. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε Κατάργηση από το 
αρχείο καταγραφής κλήσεων για να καταργήσετε μόνο αυτή την 
καταχώρηση από το αρχείο καταγραφής.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων 97
Κλήση των επαφών σας
Αντί να εισάγετε τον αριθμό στην καρτέλα Τηλέφωνο, μπορείτε να αγγίξετε 
έναν από τους αριθμούς τηλεφώνου της επαφής σας για να τον καλέσετε.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε γρήγορα μια επαφή χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες 
επαφές. Ανατρέξτε στο "Γρήγορη σύνδεση με τις επαφές σας" στη σελίδα 53.

Η προσθήκη, η επεξεργασία και η εκτέλεση άλλων εργασιών με τις επαφές 
σας περιγράφεται στο "Επαφές" στη σελίδα 125. Εάν έχετε επαφές στον 
ιστό, αυτές συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας όταν συνδέεστε για πρώτη 
φορά στο Λογαριασμό Google.

Κλήση μιας επαφής
1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

Για παράδειγμα, αγγίξτε το εικονίδιο Επαφές  στην Εκκίνηση. Ή 
αγγίξτε το εικονίδιο Τηλέφωνο  στην Αρχική οθόνη και στη συνέχεια 
αγγίξτε την καρτέλα Επαφές.

2 Αγγίξτε την επαφή για να την καλέσετε.
Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση ή να πραγματοποιήσετε κύλιση για να 
βρείτε μια επαφή.

3 Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιήσετε για να καλέσετε 
την επαφή.
Ανατρέξτε στο "Επικοινωνία με τις επαφές σας" στη σελίδα 137 για 
περισσότερες επιλογές.

Κλήση μιας επαφής από τα αγαπημένα
1 Ανοίξτε τη λίστα με τα αγαπημένα σας.

Για παράδειγμα, αγγίξτε το εικονίδιο Τηλέφωνο  στην Αρχική οθόνη 
και στη συνέχεια αγγίξτε την καρτέλα Αγαπ.
Η λίστα με τις αγαπημένες σας επαφές ακολουθείται από μια λίστα 
αριθμών τους οποίους καλείτε πιο συχνά.
Μπορείτε να προσθέτετε και να καταργείτε αγαπημένα αγγίζοντας το αστέρι 
δίπλα στα ονόματά τους, ενώ προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την Επαφή. 
Ανατρέξτε στο "Προσθήκη επαφής στα αγαπημένα σας" στη σελίδα 132.

2 Αγγίξτε την αγαπημένη επαφή για να την καλέσετε.

3 Αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιήσετε για να καλέσετε 
την επαφή.
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Πραγματοποίηση μιας κλήσης μέσω 
Διαδικτύου (SIP)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω του Διαδικτύου όταν είστε 
συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi, αντί σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, 
εάν έχετε διαμορφώσει το τηλέφωνό σας να χρησιμοποιεί λογαριασμό 
κλήσεων μέσω Διαδικτύου. Οι κλήσεις μέσω Διαδικτύου βασίζονται στο 
Πρωτόκολλο προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP) για τις φωνητικές 
κλήσεις σε δίκτυα πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). 

Η προσθήκη ενός λογαριασμού κλήσεων μέσω Διαδικτύου και η 
διαμόρφωση του τηλεφώνου σας για τη χρήση του, περιγράφονται στην 
ενότητα "Διαμόρφωση κλήσεων μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 86. 

Κλήση της διεύθυνσης κλήσεων μέσω Διαδικτύου μιας επαφής
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση μέσω Διαδικτύου, θα πρέπει να 
προσθέσετε (ή να έχετε συγχρονίσει) τη διεύθυνση κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου μιας επαφής στην εφαρμογή Επαφές.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Γρήγορες επαφές μιας επαφής και, στη συνέχεια, 
αγγίξτε το εικονίδιο SIP .

Ή
S Αγγίξτε μια επαφή στην εφαρμογή Επαφές ή στα Αγαπημένα και στην 

οθόνη που θα ανοίξει, αγγίξτε το στοιχείο Κλήση μέσω διαδικτύου.

Ή
S Αγγίξτε μια κλήση μέσω Διαδικτύου στο Αρχείο καταγραφής κλήσεων.

Το τηλέφωνο πραγματοποιεί την κλήση, εμφανίζοντας τη διεύθυνση κλήσεων 
μέσω Διαδικτύου και τη φράση Κλήση μέσω Διαδικτύου στην οθόνη 
κλήσης.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση, να 
προσθέσετε άλλες κλήσεις μέσω Διαδικτύου και να χρησιμοποιήσετε άλλες 
λειτουργίες του Τηλεφώνου, με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε αν 
πραγματοποιούσατε κλήση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
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Κλήση τηλεφωνικού αριθμού με τη χρήση της λειτουργίας κλήσεων 
μέσω Διαδικτύου

Εάν έχετε διαμορφώσει το τηλέφωνό σας ώστε να πραγματοποιεί όλες τις 
κλήσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλήσεων μέσω Διαδικτύου ή να σας 
ρωτά για κάθε κλήση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις στις επαφές με 
τηλεφωνικούς αριθμούς, με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το 
κεφάλαιο, κάθε φορά που είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi: η κλήση 
πραγματοποιείται με χρήση της λειτουργίας κλήσεων μέσω Διαδικτύου και 
όχι του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενώ το τηλέφωνο εμφανίζει τη φράση 
Κλήση μέσω Διαδικτύου.

Σημαντικό Για την κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού με χρήση της λειτουργίας κλήσεων 
μέσω Διαδικτύου, πρέπει ο παροχέας υπηρεσιών να υποστηρίζει τη 
λειτουργία. Η χρήση της λειτουργίας ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον 
χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περισσότερες 
λεπτομέρειες.
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Ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή
Κάθε φορά που έχετε ένα νέο μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή, το εικονίδιο 
αυτόματου τηλεφωνητή  εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.

Εάν δεν έχετε ορίσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας ή χρειάζεται 
να τον αλλάξετε, μπορείτε να το κάνετε στις Ρυθμίσεις κλήσης. Ανατρέξτε στο 
"Ρυθμίσεις κλήσης" στη σελίδα 418.

Ακρόαση αυτόματου τηλεφωνητή
S Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις και αγγίξτε Νέο μήνυμα στον αυτόματο 

τηλεφωνητή.
Η απόκριση σε ειδοποιήσεις περιγράφεται στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" 
στη σελίδα 34.

Ή
S Ανοίξτε το Τηλέφωνο και αγγίξτε το εικονίδιο αυτόματου τηλεφωνητή  

στην καρτέλα Τηλέφωνο.
Το άνοιγμα του Τηλεφώνου περιγράφεται στο "Πραγματοποίηση και 
τερματισμός κλήσεων" στη σελίδα 90.
Συνήθως, το σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή του παροχέα σας σάς 
οδηγεί στη διαδικασία ακρόασης και επεξεργασίας των μηνυμάτων του 
αυτόματου τηλεφωνητή σας. Την πρώτη φορά που καλείτε τον αυτόματο 
τηλεφωνητή σας, σάς οδηγεί επίσης στη διαδικασία ηχογράφησης 
χαιρετισμών, ορισμού ενός κωδικού πρόσβασης κτλ.
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Φωνητική κλήση
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Φωνητική κλήση για να 
πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση προφέροντας το όνομα μιας 
επαφής ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση με φωνή για να 
πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, για να πραγματοποιήσετε φωνητική 
αναζήτηση στον ιστό, για να στείλετε ένα μήνυμα και για να χρησιμοποιήσετε 
φωνητικές ενέργειες για να εκτελέσετε πολλές συνηθισμένες εργασίες, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα "Αναζήτηση με κείμενο και φωνητική αναζήτηση" 
στη σελίδα 107.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης
1 Αγγίξτε το εικονίδιο Φωνητική κλήση  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική 

οθόνη.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Εάν έχετε ακουστικό BlueTooth που υποστηρίζει "φωνητική αναγνώριση" 
ή "φωνητική κλήση", ίσως μπορείτε να ανοίξετε τη Φωνητική κλήση 
πατώντας το κύριο κουμπί του ακουστικού ή με κάποιο άλλο τρόπο και να 
πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση χρησιμοποιώντας το ακουστικό σας. 
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το σετ 
ακουστικού-μικροφώνου σας.
Ανοίγει η Φωνητική κλήση και λειτουργεί η ακρόαση για τις φωνητικές 
οδηγίες σας και προβάλλονται ορισμένες συμβουλές για το πώς να τη 
χρησιμοποιήσετε.

2 Πείτε "Κλήση" και στη συνέχεια το όνομα της επαφής που θέλετε να 
καλέσετε. 
Ή ακολουθήστε μία από τις προτάσεις για κλήση ενός αριθμού ή έλεγχο 
του τηλεφώνου σας με άλλους τρόπους.
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Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Όταν η κλήση είναι σε εξέλιξη, μπορείτε να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, να 
δημιουργήσετε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη, να κάνετε σίγαση του 
μικροφώνου σας και άλλα. Ανατρέξτε στο "Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων" 
στη σελίδα 104.

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή
S Αγγίξτε το εικονίδιο Αναμονή .

Η οθόνη τρέχουσας κλήσης υποδηλώνει ότι έχετε κλήση σε αναμονή.
Ένα εικονίδιο Αναμονής  εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης για να 
σας υπενθυμίσει ότι έχετε μια κλήση σε αναμονή. Από οποιαδήποτε άλλη 
εφαρμογή, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα Ειδοποιήσεις και να αγγίξετε 
την καταχώρηση για την κλήση σε αναμονή ώστε να επιστρέψει στην 
οθόνη τρέχουσας κλήσης.
Θέστε την κλήση εκτός αναμονής αγγίζοντας το κουμπί Διακοπή 
αναμονής.
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Σίγαση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
S Αγγίξτε Σίγαση.

Το κουμπί Σίγαση ανάβει με πράσινο χρώμα για να υποδηλώσει ότι το 
μικρόφωνο είναι σε σίγαση.
Ένα εικονίδιο Αναμονής εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης για να σας 
υπενθυμίσει ότι το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.
Όταν προβάλετε την οθόνη τρέχουσας κλήσης, μπορείτε να καταργήσετε 
τη σίγαση του μικροφώνου αγγίζοντας ξανά το εικονίδιο Σίγαση.
Η σίγαση του μικροφώνου καταργείται αυτόματα όταν τερματιστεί η 
τρέχουσα κλήση.

Ενεργοποίηση και να απενεργοποίηση της ανοιχτής συνομιλίας
S Αγγίξτε την επιλογή Ηχείο.

Το κουμπί Ηχείο ανάβει με πράσινο χρώμα για να υποδηλώσει ότι το η 
ανοιχτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη.
Το εικονίδιο Ηχείο εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης και ο ήχος της 
κλήσης αναπαράγεται από το ηχείο του τηλεφώνου σας.
Όταν προβάλλετε την οθόνη τρέχουσας κλήσης, μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την ανοιχτή συνομιλία αγγίζοντας ξανά το εικονίδιο 
Ηχείο.
Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματιστεί η τρέχουσα κλήση.

Προειδοποίηση Για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή σας, μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί 
σας όταν είναι ενεργοποιημένη η ανοιχτή συνομιλία.

Εναλλαγή ανάμεσα στο ακουστικό Bluetooth και στο τηλέφωνο
Όταν υπάρχει ζεύξη και σύνδεση ενός σετ ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth 
με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλες τις κλήσεις στο σετ 
ακουστικού-μικροφώνου για συζήτηση με ελεύθερα τα χέρια σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός τηλεφώνου για τη χρήση 
ενός σετ ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth, ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε 
συσκευές Bluetooth" στη σελίδα 72.

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη τρέχουσας κλήσης έχει ένα μπλε πλαίσιο και 
το εικονίδιο Κλήση εν εξελίξει γίνεται μπλε στη Γραμμή κατάστασης.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Bluetooth για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από το 
σετ ακουστικού-μικροφώνου στο τηλέφωνο και αντίστροφα.
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Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων
Εάν αποδεχτείτε μια νέα κλήση όταν ήδη βρίσκεστε σε μια κλήση, μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο καλούντων ή να 
συγχωνεύσετε τις δύο κλήσεις σε μία κλήση συνδιάσκεψης. Μπορείτε επίσης 
να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με πολλούς καλούντες.

Εναλλαγή μεταξύ τρεχόντων κλήσεων
S Αγγίξτε το εικονίδιο Ανταλλαγής .

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή κι εσείς συμμετέχετε στην άλλη 
κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης
Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ασύρματου δικτύου για να μάθετε 
εάν υποστηρίζει τις κλήσεις συνδιάσκεψης και πόσους συμμετέχοντες 
μπορείτε να συμπεριλάβετε.

1 Πραγματοποιήστε κλήση στον πρώτο συμμετέχοντα.

2 Όταν συνδεθείτε, αγγίξτε Προσθήκη κλήσης.
Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται σε αναμονή και σας ζητείται να καλέσετε 
τον δεύτερο συμμετέχοντα.

Αγγίξτε για ανταλλαγή κλήσεων.

Η κλήση σε αναμονή.

Αγγίξτε για να συγχωνεύσετε τις 
κλήσεις σε μία κλήση συνδιάσκεψης.
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3 Πραγματοποιήστε την επόμενη κλήση, χρησιμοποιώντας την καρτέλα 
Τηλέφωνο, το Αρχείο ή τις επαφές σας.

4 Όταν συνδεθείτε, αγγίξτε Συγχώνευση κλήσεων.
Ο συμμετέχων προστίθεται στην κλήση συνδιάσκεψης.

Μπορείτε να προσθέσετε όσους συμμετέχοντες υποστηρίζει ο παροχέας 
σας.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αγγίξτε Διαχείριση για να 
απορρίψετε έναν συμμετέχοντα κλήσης συνδιάσκεψης ή να μιλήσετε 
ιδιωτικά με έναν από τους συμμετέχοντες.

Τερματισμός κλήσης συνδιάσκεψης και αποσύνδεση όλων των 
συμμετεχόντων

S Αγγίξτε Τέλος.
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Αναζήτηση με κείμενο και 
φωνητική αναζήτηση
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο τηλέφωνό σας και 
τον ιστό χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση Google. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστό μιλώντας, με την 
Αναζήτηση με φωνή. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
Φωνητικές ενέργειες στην Αναζήτηση με φωνή, για να 
εκτελέσετε διάφορες συνηθισμένες εργασίες, όπως η αποστολή 
μηνυμάτων.

Σε αυτήν την ενότητα
"Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και τον ιστό" στη σελίδα 108

"Χρήση συμβουλών και κόλπων της Αναζήτησης Google" στη σελίδα 114

"Αλλαγή των ρυθμίσεων της Αναζήτησης Google" στη σελίδα 116

"Χρήση φωνητικών ενεργειών" στη σελίδα 117

"Εντολές φωνητικών ενεργειών" στη σελίδα 120
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Αναζήτηση στο τηλέφωνό σας και τον ιστό
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση Google για να βρείτε 
πληροφορίες στον ιστό, καθώς και για να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες 
στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση με 
φωνή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστό μιλώντας αντί 
πληκτρολογώντας.

Αναζήτηση στο τηλέφωνο και τον ιστό μέσω πληκτρολόγησης
1 Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα  για να επιστρέψετε στην αρχική 

οθόνη.

2 Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση .
Θα ανοίξει το πλαίσιο αναζήτησης Google, στο οποίο μπορείτε να 
εισαγάγετε το κείμενο για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση, πάνω από τις συντομεύσεις για προηγούμενα επιλεγμένα 
αποτελέσματα αναζήτησης και εντολές φωνητικών ενεργειών.

Σε εφαρμογές όπως το Gmail και οι Επαφές, ανοίγει το πλαίσιο 
αναζήτησης της εφαρμογής όταν πατήσετε το κουμπί Αναζήτηση . 
Αυτά τα πλαίσια αναζήτησης ξεχωρίζουν από το εικονίδιο της εφαρμογής 
μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση σχετικά με 
αυτές τις εφαρμογές, για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την 
αναζήτηση σε αυτές. 

Αγγίξτε για φωνητική αναζήτηση.

Συντομεύσεις για προτάσεις 
αναζήτησης που είχαν επιλεγεί 
προηγουμένως.

Αγγίξτε για να αλλάξετε το στόχο της 
αναζήτησής σας.
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Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την αναζήτηση Google αγγίζοντας το 
γραφικό στοιχείο Αναζήτηση στην αρχική οθόνη, αν το έχετε προσθέσει 
εκεί. Ανατρέξτε στο "Προσθήκη αποκλειστικού γραφικού στοιχείου 
Αναζήτησης στην Αρχική οθόνη" στη σελίδα 112.

3 Ξεκινήστε να εισάγετε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε ή αγγίξτε ένα 
προηγούμενο επιλεγμένο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Καθώς πληκτρολογείτε, στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης που 
είχατε επιλέξει προηγουμένως προστίθενται τα στοιχεία που αντιστοιχούν 
από το τηλέφωνό σας και προτάσεις από την Αναζήτηση στον Ιστό 
Google.
Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο με το μολύβι κάποιας πρότασης  για 
να την εισάγετε στο πλαίσιο αναζήτησης. Εάν το κάνετε, θα εμφανιστούν 
νέες προτάσεις και εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε περισσότερο 
κείμενο ή να αγγίξετε το εικονίδιο με το μολύβι που βρίσκεται δίπλα από 
τις επόμενες προτάσεις, για να κάνετε γρήγορα την αναζήτησή σας πιο 
συγκεκριμένη.
Οι λίστες επιχειρήσεων υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο δείκτη 
Χαρτών . Αγγίξτε ένα για να ανοίξετε ένα πλαίσιο λίστας επιχειρήσεων, 
το οποίο περιέχει εικονίδια που μπορείτε να αγγίξετε για να 
πραγματοποιήσετε κλήση, να εμφανίσετε στο χάρτη, να λάβετε σχετικές 
λεπτομέρειες ή να προσθέσετε την επιχείρηση στις επαφές σας.

Αγγίξτε για αναζήτηση στον ιστό.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται 
αποτελέσματα αναζήτησης από το 
τηλέφωνό σας, από αναζητήσεις και 
Φωνητικές ενέργειες που είχατε επιλέξει 
προηγουμένως, καθώς και προτάσεις για 
αναζήτηση στον ιστό. Αγγίξτε κάποιο 
στοιχείο για να πραγματοποιήσετε εκ 
νέου αναζήτηση ή για να ανοίξετε ένα 
αποτέλεσμα ή μια φωνητική ενέργεια.

Αγγίξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να 
εισάγετε το κείμενο μιας πρότασης στο 
πλαίσιο αναζήτησης και να κάνετε 
γρήγορα την αναζήτησή σας πιο 
συγκεκριμένη.
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ρυθμίσεις αναζήτησης για να 
διαμορφώσετε ορισμένα στοιχεία της Αναζήτησης στον Ιστό Google (π.χ. 
αν θα εμφανίζει προτάσεις κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης καθώς 
πληκτρολογείτε), καθώς και ποιες λειτουργίες του τηλεφώνου θέλετε να 
συμπεριλάβετε στις αναζητήσεις. Μπορείτε επίσης να εκκαθαρίσετε τη 
λίστα των πρόσφατα επιλεγμένων αναζητήσεων. Ανατρέξτε στο "Αλλαγή 
των ρυθμίσεων της Αναζήτησης Google" στη σελίδα 116.

4 Αν αυτό που αναζητάτε βρίσκεται στη λίστα των προτάσεων, στα 
αποτελέσματα αναζήτησης του τηλεφώνου ή στα αποτελέσματα 
αναζήτησης που είχατε επιλέξει προηγουμένως, αγγίξτε το στη λίστα.
Το στοιχείο ανοίγει στην κατάλληλη εφαρμογή, όπως είναι οι Επαφές ή το 
πρόγραμμα περιήγησης.

5 Αν αυτό που αναζητάτε δεν βρίσκεται στη λίστα, αγγίξτε το εικονίδιο 
βέλους  στο πλαίσιο αναζήτησης ή αγγίξτε το πλήκτρο Μετάβαση στο 
πληκτρολόγιο της οθόνης για αναζήτηση στον ιστό.
Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης, εμφανίζοντας αποτελέσματα από την 
αναζήτηση Google στον ιστό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόγραμμα 
περιήγησης" στη σελίδα 269.

Στόχευση της αναζήτησης
Αρχικά, το πλαίσιο Αναζήτησης Google εμφανίζει το εικονίδιο "Όλα" , 
υποδεικνύοντας ότι έχει διαμορφωθεί για αναζήτηση και παροχή προτάσεων 
τόσο από τον ιστό, όσο και από το τηλέφωνό σας. Αλλά μπορείτε να 
στοχεύσετε τις αναζητήσεις σας μόνο στον ιστό ή μόνο στις πληροφορίες 
μίας εφαρμογής στο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ποιες εφαρμογές και άλλες συλλογές 
πληροφοριών θέλετε να είναι διαθέσιμες για αναζήτηση στο τηλέφωνο. 
Ανατρέξτε στο "Αλλαγή της στόχευσης κατά την αναζήτηση στο τηλέφωνο" 
στη σελίδα 112.
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1 Ανοίξτε την Αναζήτηση Google.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο στα αριστερά του πλαισίου αναζήτησης Google.
Ανοίγει το πλαίσιο στόχων αναζήτησης, το οποίο περιέχει εικονίδια για τις 
επιλογές Όλα, Ιστός, καθώς και για τις εφαρμογές που έχετε επιλέξει στις 
ρυθμίσεις Στοιχεία με δυνατότητα αναζήτησης (ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αλλαγή της στόχευσης κατά την αναζήτηση στο τηλέφωνο" στη 
σελίδα 112).

Αν δεν ανοίξει το πλαίσιο εικονιδίων, έχετε πατήσει το κουμπί 
Αναζήτηση  ενώ εργαζόσασταν σε μια εφαρμογή που διαθέτει τη δική 
της λειτουργία αναζήτησης (ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής 
για να μάθετε σχετικά με την αναζήτηση σε αυτή). Για αναζήτηση αλλού, 
επιστρέψτε στην αρχική οθόνη και πατήστε ξανά το κουμπί 
Αναζήτηση .

3 Αγγίξτε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου θέλετε να 
πραγματοποιήσετε την αναζήτηση.
Τώρα μπορείτε να στοχεύσετε τις αναζητήσεις σας μόνο στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή, πληκτρολογώντας κείμενο. Καθώς 
πληκτρολογείτε, μόνο οι προτάσεις από τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα 
εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.

Αγγίξτε την επιλογή Ιστός για 
αναζήτηση μόνο στον ιστό. Ή 
αγγίξτε μια εφαρμογή για να 
στοχεύσετε την αναζήτησή σας 
μόνο στις πληροφορίες της 
συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Αγγίξτε για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις 
"Στοιχεία με δυνατότητα 
αναζήτησης" και να αλλάξετε τα 
στοιχεία του πλαισίου.
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Αλλαγή της στόχευσης κατά την αναζήτηση στο τηλέφωνο
Πολλές εφαρμογές παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης μερικών ή όλων των 
πληροφοριών τους από το πλαίσιο αναζήτησης Google. Οι εφαρμογές που 
παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών τους περιλαμβάνονται 
σε αναζητήσεις που στοχεύουν σε όλες τις πληροφορίες, ως προτάσεις κάτω 
από το πλαίσιο καθώς πληκτρολογείτε. Επίσης, είναι διαθέσιμα τα εικονίδιά 
τους ώστε να μπορείτε να στοχεύσετε τις αναζητήσεις σας μόνο στις δικές 
τους πληροφορίες (ανατρέξτε στο "Στόχευση της αναζήτησης" στη 
σελίδα 110).

Μπορείτε να αλλάξετε τις εφαρμογές στις οποίες στοχεύετε στην αναζήτηση 
Google.

1 Ανοίξτε το πλαίσιο στόχων αναζήτησης και αγγίξτε το εικονίδιο των 
ρυθμίσεων . 
Η οθόνη Στοιχεία με δυνατότητα αναζήτησης παραθέτει τις εφαρμογές τις 
οποίες μπορείτε να στοχεύσετε κατά την αναζήτηση, μαζί με μια 
περιγραφή των πληροφοριών που μπορείτε να αναζητήσετε.

2 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τις εφαρμογές, των οποίων τις πληροφορίες 
θέλετε να μπορείτε να αναζητήσετε.

Προσθήκη αποκλειστικού γραφικού στοιχείου Αναζήτησης στην 
Αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα γραφικά στοιχεία Αναζήτηση 
στην αρχική οθόνη σας, τα οποία θα προορίζονται για αναζήτηση σε 
συγκεκριμένη τοποθεσία: μόνο στον ιστό ή στις πληροφορίες μιας 
συγκεκριμένης εφαρμογής στο τηλέφωνό σας. Όταν αγγίζετε ένα 
αποκλειστικό γραφικό στοιχείο Αναζήτηση στην αρχική οθόνη σας, ανοίγει η 
αναζήτηση Google με στοχευμένη τη συγκεκριμένη τοποθεσία από 
προεπιλογή.

1 Αγγίξτε & κρατήστε μια κενή θέση σε μια αρχική οθόνη.
Ανατρέξτε στο "Γνωριμία με την Αρχική οθόνη" στη σελίδα 20 και το 
"Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50 για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις αρχικές οθόνες σας και την προσθήκη 
γραφικών στοιχείων.

2 Αγγίξτε την επιλογή Γραφικά στοιχεία στο μενού Προσθήκη στην αρχική 
οθόνη.

3 Αγγίξτε Αναζήτηση Google στο μενού Επιλογή γραφικού στοιχείου.
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4 Αγγίξτε το εικονίδιο Ιστός ή το εικονίδιο για την εφαρμογή στην οποία 
θέλετε να στοχεύει το γραφικό στοιχείο.
Ανατρέξτε στο "Στόχευση της αναζήτησης" στη σελίδα 110 και το "Αλλαγή 
της στόχευσης κατά την αναζήτηση στο τηλέφωνο" στη σελίδα 112 για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στοχευμένες αναζητήσεις και τη 
δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στο τηλέφωνό σας.
Το γραφικό στοιχείο προστίθεται στην αρχική οθόνη σας. 

Διαχείριση του απορρήτου της αναζήτησης
Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης του ιστορικού 
αναζήτησης στο τηλέφωνό σας και τον ιστό με διάφορους τρόπους.

1 Ανοίξτε την Αναζήτηση Google.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις αναζήτησης.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Εκκαθάριση συντομεύσεων σε περίπτωση που 
θέλετε να διαγράψετε από το τηλέφωνό σας τη λίστα με τα προηγούμενα 
επιλεγμένα αποτελέσματα αναζήτησης, τα οποία εμφανίζονται ως 
προτάσεις κάτω από το πλαίσιο της Αναζήτησης Google.

4 Αγγίξτε το στοιχείο Αναζήτηση Google και καταργήστε την επιλογή του 
στοιχείου Χρήση της τοποθεσίας μου για να σταματήσετε να 
ενημερώνετε την Google σχετικά με την τοποθεσία σας κατά τη χρήση της 
Αναζήτησης Google και έτσι να μην παρέχονται τοπικά αποτελέσματα 
αναζήτησης.

5 Αγγίξτε το στοιχείο Αναζήτηση Google και, στη συνέχεια, αγγίξτε το 
στοιχείο Διαχείριση ιστορικού αναζήτησης ώστε να ανοίξετε το 
Πρόγραμμα περιήγησης με μια διεπαφή ιστού για την προβολή και τη 
διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης στον ιστό, που σχετίζεται με το 
Λογαριασμό σας Google.
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Χρήση συμβουλών και κόλπων της 
Αναζήτησης Google

Οι παρακάτω τεχνικές αποτελούν παραδείγματα συντομεύσεων που σας 
επιτρέπουν να εκμεταλλευτείτε πλήρως την Αναζήτηση Google και την 
Αναζήτηση με φωνή. Για τις πιο πρόσφατες συμβουλές και κόλπα, 
επισκεφθείτε το Κέντρο βοήθειας Google.

Τι θέλετε Τι να πληκτρολογήσετε ή 
τι να πείτε Παραδείγματα

Πληροφορίες για αθλητικά [όνομα ομάδας] San Francisco Giants

Εικόνες Εικόνες για [θέμα]
φωτογραφίες για [θέμα]

Φωτογραφίες του Σαν 
Φρανσίσκο 
Φωτογραφίες από γάτες

Μετατροπή μονάδων 
μέτρησης

[αρχική μονάδα μέτρησης] 
σε [νέα μονάδα μέτρησης]

30 βαθμοί Κελσίου σε 
Φαρενάιτ

Ώρες προβολής ταινιών Ταινία
Ταινία [τοποθεσία]
[όνομα ταινίας]

Ταινία
Ταινία Σικάγο
The Horse’s Mouth

Ορισμός λέξεων Ορισμός [λέξη] Ορισμός campanile

Πρόβλεψη καιρού Καιρός
Καιρός [τοποθεσία]

Καιρός
Καιρός Ντιτρόιτ

Αναγνώριση κωδικού 
περιοχής

Κωδικός περιοχής [###] Κωδικός περιοχής 215

Αναγνώριση ταχυδρομικού 
κώδικα

Ταχυδρομικός κώδικας 
[#####]

Ταχυδρομικός κώδικας 
46202

Ώρα Ώρα
Ώρα [τοποθεσία]

Ώρα
Ώρα στο Λονδίνο

Πληροφορίες πτήσεων [Αερογραμμή] [αριθμός 
πτήσης]

American airlines πτήση 
390

Μετάφραση Μετάφραση στα [γλώσσα] 
[φράση]

Μετάφραση στα Ισπανικά 
"Πού βρίσκεται το 
ξενοδοχείο Palace;"
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Αριθμομηχανή [μαθηματική φράση] 75 δια 6

Τρόφιμα [Τύπος τροφίμων] 
[Τύπος τροφίμων] στο 
[τοποθεσία]

Μεξικάνικο φαγητό
Μεξικάνικο φαγητό στο 
Ούρμπανα, Ιλινόις

Τι θέλετε Τι να πληκτρολογήσετε ή 
τι να πείτε Παραδείγματα
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Αλλαγή των ρυθμίσεων της Αναζήτησης Google
Χρησιμοποιείτε τις Ρυθμίσεις αναζήτησης για να διαμορφώσετε την 
Αναζήτηση Google, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των δεδομένων του 
τηλεφώνου σας στα οποία θα μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση. 

S Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Αναζήτησης Google, πατήστε Μενού  
και αγγίξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις αναζήτησης κατά τη χρήση του 
πλαισίου της Αναζήτησης Google.

Οθόνη ρυθμίσεων αναζήτησης
Αναζήτηση Google  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων Αναζήτησης 
Google" στη σελίδα 116.

Αντικείμενα με δυνατότητα αναζήτησης  Ανοίγει μια οθόνη όπου 
μπορείτε να επιλέξετε και να καταργήσετε την επιλογή των τύπων δεδομένων 
για τους οποίους μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο τηλέφωνό σας, 
ανατρέξτε στο "Αλλαγή της στόχευσης κατά την αναζήτηση στο τηλέφωνο" 
στη σελίδα 112.

Εκκαθάριση συντομεύσεων  Διαγράφει τη λίστα με τα αποτελέσματα 
αναζήτησης που επιλέχτηκαν στο παρελθόν και εμφανίζονται ως προτάσεις 
κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης Google.

Οθόνη ρυθμίσεων Αναζήτησης Google
Εμφάνιση προτάσεων ιστού  Επιλέξτε για να προβάλλονται προτάσεις 
από τις αναζητήσεις Google στον ιστό κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης 
Google καθώς πληκτρολογείτε.

Χρήση της τοποθεσίας μου  Επιλέξτε για να συμπεριλαμβάνετε την 
τοποθεσία σας όταν χρησιμοποιείτε την αναζήτηση Google και άλλες 
υπηρεσίες Google. Όταν επιλέγετε αυτή την επιλογή, θα ερωτηθείτε εάν 
συμφωνείτε να επιτρέψετε στο Google να χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας 
όταν παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.

Ιστορικό αναζήτησης  Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις 
από το ιστορικό αναζήτησης Google που βασίζεται στον ιστό, από το 
Λογαριασμό Google που έχετε.

Διαχείριση αναζήτησης ιστορικού  Ανοίγει το Internet με μια διεπαφή 
με βάση τον ιστό για προβολή και διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης που 
σχετίζεται με τον Λογαριασμό Google που έχετε.
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Χρήση φωνητικών ενεργειών
Εκτός από την αναζήτηση στον ιστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
Φωνητικές ενέργειες στην Αναζήτηση με φωνή για να καλέσετε τις επαφές 
σας, να λάβετε οδηγίες, να στείλετε μηνύματα και να εκτελέσετε διάφορες 
συνηθισμένες εργασίες.

Για να δείτε την τρέχουσα λίστα με τις γλώσσες και τις τοποθεσίες που 
υποστηρίζουν οι Φωνητικές ενέργειες, επισκεφθείτε το Κέντρο βοήθειας 
Google για κινητά στη διεύθυνση http://www.google.com/support/mobile

Χρήση των Φωνητικών ενεργειών για την αναζήτηση στον ιστό ή την 
εκτέλεση άλλων ενεργειών

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αναζήτηση . Ή αγγίξτε το εικονίδιο 
Μικροφώνου  στο πλαίσιο αναζήτησης Google ή στο πλαίσιο 
διευθύνσεων URL του Προγράμματος περιήγησης.
Τις πρώτες φορές που θα ανοίξετε την Αναζήτηση με φωνή, θα 
εμφανίζονται συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης της, ενώ θα έχετε 
και τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ένα εισαγωγικό βίντεο. Μπορείτε 
να αγγίξετε το στοιχείο Μιλήστε τώρα για να χρησιμοποιήσετε την 
Αναζήτηση με φωνή ανά πάσα στιγμή.
Στη συνέχεια, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας ζητά να πείτε 
τη Φωνητική ενέργεια ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστό. 
Μπορείτε να πατήσετε Βοήθεια για να ανοίξετε ξανά την οθόνη με τις 
συμβουλές.

2 Πείτε τη φωνητική ενέργεια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή τις λέξεις 
για τις οποίες θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
Το ολοκληρωμένο σύνολο Φωνητικών ενεργειών μπορείτε να το βρείτε 
στην ενότητα "Εντολές φωνητικών ενεργειών" στη σελίδα 120.
Μόλις σταματήσετε να μιλάτε, η Αναζήτηση με φωνή αναλύει τη φωνή σας 
και ξεκινά την ενέργεια.
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Εάν έχετε επιλέξει το στοιχείο Χρήση της τοποθεσίας μου στις 
ρυθμίσεις της Αναζήτησης Google, τα αποτελέσματα αναζήτησης θα 
περιέχουν και τοπικά αποτελέσματα (ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή 
των ρυθμίσεων της Αναζήτησης Google" στη σελίδα 116).
Εάν η Αναζήτηση Google δεν καταλάβει αυτό που είπατε, εμφανίζει μια 
λίστα με ομόηχους όρους αναζήτησης και ενέργειες, τα οποία μπορείτε να 
αγγίξετε για να συνεχίσετε την εκτέλεση της ενέργειας.
Ορισμένες Φωνητικές ενέργειες ανοίγουν ένα πλαίσιο όπου καλείστε να 
ολοκληρώσετε την ενέργεια, είτε μιλώντας είτε πληκτρολογώντας, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα "Ολοκλήρωση μιας Φωνητικής ενέργειας" στη 
σελίδα 118.

Ολοκλήρωση μιας Φωνητικής ενέργειας
Ορισμένες Φωνητικές ενέργειες, όπως η ενέργεια “αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου” και “προσωπική σημείωση,” ανοίγουν ένα 
πλαίσιο που σας ζητά να ολοκληρώσετε την ενέργεια λέγοντας ή 
πληκτρολογώντας περισσότερες πληροφορίες.

S Αγγίξτε τυχόν κείμενο που υπάρχει ήδη στο πλαίσιο για να προσθέσετε ή 
να επεξεργαστείτε το κείμενο μιλώντας ή πληκτρολογώντας.

S Αγγίξτε τις μπλε λέξεις ή φράσεις ή σύρετε σε πολλές λέξεις για να 
προβάλλετε μια λίστα με πιθανά κείμενα ή για να πραγματοποιήσετε 
επεξεργασία μιλώντας ή πληκτρολογώντας.
Η Αναζήτηση με φωνή προβάλλει τις λέξεις που θεωρεί ότι έχει 
μεταγράψει σωστά σε μαύρο χρώμα. Οι λέξεις ή οι φράσεις που 
διαθέτουν εναλλακτικό κείμενο, προβάλλονται σε μπλε χρώμα.

Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε το κείμενο που 
εισαγάγατε.

Αγγίξτε τις μπλε λέξεις ή σύρετε σε πολλές 
λέξεις για να προβάλλετε μια λίστα με 
εναλλακτικά κείμενα. Αγγίξτε σε οποιοδήποτε 
σημείο για να προσθέσετε κείμενο είτε 
πληκτρολογώντας είτε μιλώντας.

Αγγίξτε ένα κουμπί για να προσθέσετε ένα 
προαιρετικό πεδίο.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε Αποστολή.
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S Αγγίξτε ένα κουμπί στο κάτω μέρος του παραθύρου για να προσθέσετε 
τυχόν προαιρετικά πεδία (μπορείτε επίσης να πείτε το όνομα και το 
περιεχόμενο αυτών των πεδίων στην αρχική φωνητική ενέργεια).

S Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το κατάλληλο κουμπί για την ολοκλήρωση της 
ενέργειας, όπως το κουμπί Αποστολή ή Ορισμός.
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Εντολές φωνητικών ενεργειών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και να ελέγξετε το τηλέφωνό σας 
με τις παρακάτω εντολές φωνητικών ενεργειών.

Πείτε
Και συμπληρώσετε 
μία ή περισσότερες 
προαιρετικές λέξεις

Αποτελέσματα Παραδείγματα

Λέξεις για τις 
οποίες θέλετε να 
πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση

Το Πρόγραμμα 
περιήγησης ανοίγει 
με το αποτέλεσμα 
της αναζήτησής 
σας.

“παπούτσια 
ποδηλασίας”

Πείτε “Κλήση” 
συμπληρώνοντας 
ένα όνομα από τις 
επαφές σας

“σπίτι,” “κινητό,” ή 
“εργασία” 

Εάν υπάρχει ένα 
μόνο αποτέλεσμα, 
το τηλέφωνο ανοίγει 
και καλεί την επαφή. 
Εάν υπάρχουν 
περισσότερα 
αποτελέσματα, σας 
ζητείται να επιλέξετε 
τον αριθμό που 
θέλετε να καλέσετε.

“Κλήση Mike 
LeBeau στο σπίτι.”

Πείτε “Χάρτης του” 
και συμπληρώστε 
μια διεύθυνση, ένα 
όνομα, μια 
επωνυμία 
επιχείρησης, έναν 
τύπο επιχείρησης ή 
άλλη τοποθεσία

Ανοίγει η εφαρμογή 
Χάρτες και εμφανίζει 
το αποτέλεσμα μιας 
αναζήτησης Χαρτών 
με τις λέξεις που 
είπατε.

“Χάρτης του Golden 
Gate Park, Σαν 
Φρανσίσκο.”

Πείτε “Οδηγίες για” 
και συμπληρώστε 
μια διεύθυνση, ένα 
όνομα, μια 
επωνυμία 
επιχείρησης, έναν 
τύπο επιχείρησης ή 
άλλο προορισμό

Ανοίγει η εφαρμογή 
Χάρτες με οδηγίες 
προς τον 
προορισμό σας ή με 
μια λίστα που 
περιέχει πιθανούς 
προορισμούς.

“Οδηγίες για 1299 
Colusa Avenue, 
Μπέρκλεϋ, 
Καλιφόρνια.”
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Πείτε “Πλοήγηση 
προς” και 
συμπληρώστε μια 
διεύθυνση, ένα 
όνομα, μια 
επωνυμία 
επιχείρησης, έναν 
τύπο επιχείρησης ή 
άλλο προορισμό

Ανοίγει η εφαρμογή 
Χάρτες με οδηγίες 
στροφή προς 
στροφή προς τον 
προορισμό σας ή με 
μια λίστα που 
περιέχει πιθανούς 
προορισμούς.

“Πλοήγηση προς 
Union Square, Σαν 
Φρανσίσκο.”

Το όνομα μίας 
επαφής σας.

Εάν υπάρχει ένα 
μόνο αποτέλεσμα, 
ανοίγει η εφαρμογή 
Επαφές με 
λεπτομέρειες 
σχετικά με την 
επαφή σας. Ή αν 
υπάρχουν 
περισσότερα 
αποτελέσματα, σας 
ζητείται να επιλέξετε 
μια επαφή.

“Mike LeBeau”

Πείτε “Κλήση” και 
συμπληρώστε τα 
ψηφία ενός 
τηλεφωνικού 
αριθμού

Το τηλέφωνο καλεί 
τον τηλεφωνικό 
αριθμό που είπατε.

“Κλήση 650 555 
1234”

Πείτε “Κλήση” και 
συμπληρώστε την 
επωνυμία μιας 
επιχείρησης

Η Αναζήτηση με 
φωνή αναζητά 
στους Χάρτες την 
εταιρεία που 
αντιστοιχεί σε αυτό 
που είπατε και, στη 
συνέχεια, 
πραγματοποιεί την 
κλήση.

“Κλήση Native Here 
Nursery”

Πείτε
Και συμπληρώσετε 
μία ή περισσότερες 
προαιρετικές λέξεις

Αποτελέσματα Παραδείγματα
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Πείτε “Μετάβαση 
σε” και 
συμπληρώστε μια 
συμβολοσειρά 
αναζήτησης ή μια 
διεύθυνση URL

Η Φωνητική 
αναζήτηση αναζητά 
έναν ιστότοπο που 
να αντιστοιχεί σε 
αυτό που είπατε και 
αν τον βρει, ανοίγει 
τη διεύθυνση URL 
στο Πρόγραμμα 
περιήγησης. 
Διαφορετικά, ανοίγει 
το αποτέλεσμα μιας 
Αναζήτησης Google 
στο Πρόγραμμα 
περιήγησης.

“Μετάβαση σε 
Google.com”

Πείτε “Αποστολή 
SMS”
ή
“Αποστολή 
μηνύματος 
κειμένου”

“Προς” μία ή 
περισσότερες 
επαφές
Πείτε “Μήνυμα” και 
συμπληρώστε το 
μήνυμα που θέλετε 
να στείλετε 
(αναφέρετε τα 
σημεία στίξης που 
θέλετε να 
συμπεριλάβετε)

Η Αναζήτηση με 
φωνή ανοίγει ένα 
πλαίσιο όπου 
μπορείτε να 
ολοκληρώσετε το 
μήνυμα πριν το 
στείλετε μέσω της 
εφαρμογής 
Μηνύματα.

“Αποστολή 
μηνύματος κειμένου 
προς Hugh Briss, 
μήνυμα, 
Ανυπομονώ να σου 
δείξω τα καινούρια 
μου παπούτσια, 
τελεία”

Πείτε
Και συμπληρώσετε 
μία ή περισσότερες 
προαιρετικές λέξεις

Αποτελέσματα Παραδείγματα
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Πείτε “Αποστολή 
μηνύματος 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου”

“Προς” μία ή 
περισσότερες 
επαφές
“Κοιν.” σε μία ή 
περισσότερες 
επαφές
“Κρυφή Κοιν.” σε μία 
ή περισσότερες 
επαφές
“Θέμα” και 
συμπληρώστε το 
θέμα
Πείτε “Μήνυμα” και 
συμπληρώστε το 
μήνυμα που θέλετε 
να στείλετε 
(αναφέρετε τα 
σημεία στίξης που 
θέλετε να 
συμπεριλάβετε)

Η Αναζήτηση με 
φωνή ανοίγει ένα 
πλαίσιο όπου 
μπορείτε να 
ολοκληρώσετε το 
μήνυμα πριν το 
στείλετε μέσω της 
εφαρμογής Gmail.

“Αποστολή 
μηνύματος 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου προς 
Hugh Briss, θέμα, 
νέα παπούτσια, 
μήνυμα, 
Ανυπομονώ να σου 
δείξω τα καινούρια 
μου παπούτσια, 
τελεία”

Πείτε “Προσωπική 
σημείωση” και 
συμπληρώστε το 
μήνυμα που θέλετε 
να στείλετε στον 
εαυτό σας

Η Αναζήτηση με 
φωνή ανοίγει ένα 
πλαίσιο όπου 
μπορείτε να 
ολοκληρώσετε το 
μήνυμα πριν το 
στείλετε στον εαυτό 
σας μέσω της 
εφαρμογής Gmail.

“Προσωπική 
σημείωση: να 
θυμηθώ το γάλα”

Πείτε
Και συμπληρώσετε 
μία ή περισσότερες 
προαιρετικές λέξεις

Αποτελέσματα Παραδείγματα
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Πείτε “Ορισμός 
ξυπνητηριού”

“Ώρα” ή “για” και 
συμπληρώστε την 
ώρα, όπως για 
παράδειγμα “10:45 
π.μ.” ή “σε 20 λεπτά 
από τώρα”
Πείτε “Ετικέτα” και 
συμπληρώστε μια 
ετικέτα για το 
ξυπνητήρι

Η Αναζήτηση με 
φωνή ανοίγει ένα 
πλαίσιο όπου 
μπορείτε να ορίσετε 
την ώρα και την 
ετικέτα του 
ξυπνητηριού, πριν 
το ρυθμίσετε μέσω 
της εφαρμογής 
Ρολόι.

“Ορισμός 
ξυπνητηριού για 
7:45 μ.μ., ετικέτα, 
άνοιγμα 
πλυντηρίου”

Πείτε “Ακρόαση” και 
συμπληρώστε τις 
λέξεις για τη 
μουσική που θέλετε 
να 
πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση, όπως 
τον τίτλο του 
τραγουδιού, τον 
καλλιτέχνη ή το 
άλμπουμ

Εάν έχετε εφαρμογή 
που αναγνωρίζει 
την εντολή 
"ακρόαση", θα 
ανοίξει με τα 
αποτελέσματα της 
αναζήτησης για τη 
μουσική.

“Ακρόαση: smells 
like teen spirit”

Πείτε
Και συμπληρώσετε 
μία ή περισσότερες 
προαιρετικές λέξεις

Αποτελέσματα Παραδείγματα
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Επαφές
Οι επαφές σας δίνουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα 
άτομα με τα οποία θέλετε να επικοινωνήσετε. Όταν 
ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας και 
συνδεθείτε στο Λογαριασμό Google που έχετε, κάθε 
υπάρχουσα επαφή λαμβάνεται στο τηλέφωνό σας. Μετά από 
αυτό, οι επαφές σας θα είναι συγχρονισμένες: τυχόν αλλαγές 
που κάνετε στις επαφές σας στο τηλέφωνο ή στον ιστό θα 
εφαρμοστούν και στα δύο σημεία την επόμενη φορά που θα 
πραγματοποιήσετε συγχρονισμό. Οι επαφές από τους 
λογαριασμούς Exchange ActiveSync συγχρονίζονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας είναι κοινές με όλες 
τις άλλες εφαρμογές, όπως με το Gmail, το Google Talk, τα 
Μηνύματα, τη Συλλογή (για κοινή χρήση φωτογραφιών και 
βίντεο) κ.ο.κ. 

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς με 
πληροφορίες επαφών, οι Επαφές ενώνουν τις διπλότυπες 
επαφές σε μία καταχώρηση. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε 
αυτή τη διαδικασία μη αυτόματα.
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Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα των επαφών σας" στη σελίδα 127

"Προσθήκη επαφών" στη σελίδα 129

"Εισαγωγή, εξαγωγή και κοινή χρήση επαφών" στη σελίδα 130

"Προσθήκη επαφής στα αγαπημένα σας" στη σελίδα 132

"Αναζήτηση για μια επαφή" στη σελίδα 133

"Επεξεργασία λεπτομερειών επαφής" στη σελίδα 134

"Επικοινωνία με τις επαφές σας" στη σελίδα 137

"Αλλαγή των επαφών που προβάλλονται" στη σελίδα 140

"Ένωση επαφών" στη σελίδα 142

"Διαχωρισμός πληροφοριών επαφής" στη σελίδα 144
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Άνοιγμα των επαφών σας
Ανοίξτε τις Επαφές για να προσθέσετε, να προβάλλετε και να 
επικοινωνήσετε με τους φίλους και τους γνωστούς σας.

Ανοίξτε τις επαφές σας
S Αγγίξτε το εικονίδιο Επαφές  στην Αρχική οθόνη ή στην Πρόγραμμα 

εκκίνησης.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις Επαφές χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες 
επαφές. Ανατρέξτε στο "Γρήγορη σύνδεση με τις επαφές σας" στη 
σελίδα 53.
Όλες οι επαφές σας προβάλλονται αλφαβητικά σε μια κυλιόμενη λίστα. Η 
κάθε επαφή ακολουθείται από τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου.
Εάν έχετε νέο τηλέφωνο και δεν έχετε προσθέσει καμία επαφή ακόμα, οι 
Επαφές προβάλλουν ένα μήνυμα με συμβουλές σχετικά με το πώς να 
αρχίσετε να προσθέτετε επαφές στο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να μετακινήσετε τη λίστα προς τα επάνω ή κάτω για να 
πραγματοποιήσετε κύλιση ή να σύρετε το δάχτυλό σας επάνω ή κάτω για 
γρήγορη κύλιση. Σε κάθε περίπτωση, εμφανίζεται μια καρτέλα για λίγο 
στα δεξιά της λίστας, την οποία μπορείτε να μετακινήσετε επάνω και κάτω 
για πολύ γρήγορη κύλιση, ενώ εμφανίζει το γράμμα της αλφαβήτου για τις 
επαφής που προβάλετε με κύλιση.

Αγγίξτε για να προβάλλετε μόνο τις 
αγαπημένες σας επαφές.

Αγγίξτε μία επαφή για να προβάλετε 
τις λεπτομέρειες.

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε 
τις Γρήγορες επαφές.
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Ανοίξτε μια λίστα με τις αγαπημένες επαφές σας
S Ανοίξτε τις επαφές σας και αγγίξτε την καρτέλα Αγαπ.

Η καρτέλα Αγαπημένα περιλαμβάνει τις επαφές που έχετε προσθέσει στη 
λίστα (ανατρέξτε στο "Προσθήκη επαφής στα αγαπημένα σας" στη 
σελίδα 132), ενώ συνεχίζει με τις επαφές που επικοινωνείτε πιο συχνά.

Προβολή λεπτομερειών σχετικά με μια επαφή
1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Αγγίξτε την επαφή τις λεπτομέρειες τις οποίας θέλετε να προβάλλετε.
Οι καταχωρήσεις για επικοινωνία με την επαφή ακολουθούνται από 
λεπτομέρειες.

Αγγίξτε μια μέθοδο επικοινωνίας για να αρχίσετε να καλείτε, να στέλνετε 
μήνυμα κειμένου ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επαφή 
χρησιμοποιώντας τον αριθμό που αναφέρεται, τη διεύθυνση κτλ.
Αγγίξτε μία διεύθυνση για να την προβάλετε στους Χάρτες Google. 
Ανατρέξτε στο "Χάρτες, Πλοήγηση, Places και Latitude" στη σελίδα 289.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Επεξεργασία 
επαφής για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής (ανατρέξτε 
στο "Επεξεργασία λεπτομερειών επαφής" στη σελίδα 134) ή αγγίξτε 
Διαγραφή επαφής για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με 
την επαφή.

Αγγίξτε για να ανοίξετε τις Γρήγορες 
επαφές.

Αγγίξτε μία διεύθυνση για να την 
προβάλετε στους Χάρτες Google.

Αγγίξτε μια μέθοδο επικοινωνίας για 
να αρχίσετε να επικοινωνείτε με την 
επαφή.
Αγγίξτε ένα εικονίδιο για κλήση, 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
κείμενο, συζήτηση, χάρτη κτλ.

Η κατάσταση της επαφής και από 
πού προέρχεται.
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Προσθήκη επαφών
Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε 
με τις επαφές στον Λογαριασμό Google, στον λογαριασμό Microsoft 
Exchange ActiveSync ή άλλους λογαριασμούς που υποστηρίζουν 
συγχρονισμό επαφών. 

Όταν απαντάτε ή προωθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν βρίσκεται στις Επαφές, η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστίθεται ως επαφή. Οι Επαφές 
προσπαθούν να ενώσουν τις νέες διευθύνσεις με τις υπάρχουσες επαφές, 
ώστε να δημιουργήσουν μία καταχώρηση. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε 
αυτή τη διαδικασία μη αυτόματα. Ανατρέξτε στο "Ένωση επαφών" στη 
σελίδα 142 και το "Διαχωρισμός πληροφοριών επαφής" στη σελίδα 144.

Προσθήκης μιας νέας επαφής
1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Νέα επαφή.

3 Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς με επαφές, αγγίξτε το 
λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.

4 Εισάγετε το όνομα της επαφής. 

5 Αγγίξτε μια κατηγορία πληροφοριών επαφής, όπως αριθμοί τηλεφώνου 
και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να εισάγετε αυτόν τον 
τύπο πληροφοριών για την επαφή σας.
Πραγματοποιήστε κύλιση στη σελίδα για να προβάλλετε όλες τις κατηγορίες.

6 Αγγίξτε το κουμπί συν  μιας κατηγορίας για να προσθέσετε 
περισσότερες από μία καταχωρήσεις για αυτή την κατηγορία—για 
παράδειγμα, για να προσθέσετε αριθμούς εργασίας και οικίας.
Αγγίξτε το κουμπί στα αριστερά του αντικειμένου των πληροφοριών 
επαφής για να ανοίξετε ένα μενού με προκαθορισμένες ετικέτες, όπως 
Κινητό και Εργασία για έναν αριθμό τηλεφώνου ή αγγίξτε 
Προσαρμοσμένο στο μενού για να δημιουργήσετε τη δική σας ετικέτα.

7 Αγγίξτε το εικονίδιο Πλαίσιο εικόνας για να επιλέξετε μια εικόνα που θα 
προβάλλεται δίπλα στο όνομα στις λίστες επαφών σας και σε άλλες 
εφαρμογές.

8 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε Τέλος.
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Εισαγωγή, εξαγωγή και κοινή χρήση επαφών
Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες σε μορφή vCard σε μια κάρτα SD, σε έναν 
αποθηκευτικό χώρο USB ή στην SIM (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου 
σας), μπορείτε να τις εισαγάγετε στις Επαφές του τηλεφώνου σας. Μπορείτε 
να εξάγετε επαφές σε μορφή vCard σε μια κάρτα SD ή έναν αποθηκευτικό 
χώρο USB, για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας σε έναν 
υπολογιστή ή άλλη συσκευή. Και μπορείτε να στείλετε μια επαφή μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM
Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να αποθηκεύει ορισμένες επαφές 
στην κάρτα SIM σας, όπως τους αριθμούς υποστήριξης πελατών και 
αυτόματου τηλεφωνητή. Ενδεχομένως να έχετε επίσης αποθηκευμένες 
επαφές στην κάρτα SIM εάν την έχετε μετακινήσει από άλλο τηλέφωνο. 
Μπορείτε να προσθέσετε ορισμένες ή όλες αυτές τις επαφές στην εφαρμογή 
Επαφές.

1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εισαγωγή/Εξαγωγή.

3 Αγγίξτε Εισαγωγή από SIM.

4 Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο τηλέφωνό σας, 
αγγίξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εισάγετε τις επαφές.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις επαφές στη SIM.

5 Αγγίξτε και κρατήστε μια επαφή και αγγίξτε Εισαγωγή στο μενού που 
ανοίγει. Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εισαγωγή όλων.

Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SD ή τον αποθηκευτικό χώρο USB
Μπορείτε να αντιγράψετε μεμονωμένες επαφές ή ομάδες επαφών σε μορφή 
vCard στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB και, στη συνέχεια, να 
τις εισαγάγετε σε έναν από τους λογαριασμούς σας στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76 για 
λεπτομέρειες σχετικά με την αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σας. 

Ενδέχεται επίσης να έχετε επαφές αποθηκευμένες σε μια κάρτα SD από 
άλλη συσκευή. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας για 
λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία με κάρτες SD.

1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εισαγωγή/Εξαγωγή.
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3 Αγγίξτε το στοιχείο Εισαγωγή από κάρτα SD ή Εισαγωγή από 
αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας).

4 Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο τηλέφωνό σας, 
αγγίξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τις επαφές.

5 Εάν έχετε περισσότερα από ένα αρχεία vCard στην κάρτα SD ή στον 
αποθηκευτικό χώρο USB, αγγίξτε την επιλογή για εισαγωγή ενός αρχείου 
επαφών, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών.
Γίνεται εισαγωγή των επαφών.

Εξαγωγή επαφών στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB
Μπορείτε να εξάγετε όλες τις επαφές στο τηλέφωνό σας στην κάρτα SD ή 
στον αποθηκευτικό χώρο USB, ως ομαδικό αρχείο vCard. Μπορείτε στη 
συνέχεια να αντιγράψετε αυτό το αρχείο σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή 
που μπορεί να επεξεργαστεί αρχεία αυτής της μορφής, όπως μια εφαρμογή 
βιβλίου διευθύνσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω 
USB" στη σελίδα 76.

1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εισαγωγή/Εξαγωγή.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Εξαγωγή από κάρτα SD ή Εξαγωγή από 
αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας).

4 Αγγίξτε το στοιχείο ΟΚ για επιβεβαίωση.
Οι Επαφές δημιουργούν ένα αρχείο με επέκταση .vcf στην κάρτα SD ή 
στον αποθηκευτικό χώρο USB. Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει όλες τις 
επαφές σας.

Κοινή χρήση μιας επαφής
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας επαφής με κάποιον στέλνοντάς του 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή vCard.

1 Ανοίξτε τις Επαφές.

2 Ανοίξτε την επαφή της οποίας θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Κοινή χρήση.
Ανοίγει μια οθόνη σύνθεσης μηνύματος στο Gmail, με την επαφή σε 
επισύναψη ως αρχείο vCard (.vcf).
Ορίστε τη διεύθυνση, γράψτε και στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, όπως περιγράφεται στο "Σύνθεση και αποστολή 
μηνύματος" στη σελίδα 165.
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Προσθήκη επαφής στα αγαπημένα σας
Η καρτέλα Αγαπημένα περιλαμβάνει τις επαφές που έχετε επισημάνει ως 
αγαπημένες, καθώς και μια σύντομη λίστα με τις επαφές που επικοινωνείτε 
πιο συχνά. Οι επαφές που προσθέτετε στα αγαπημένα σας, προστίθενται και 
στην ομάδα "Starred in Android" στις Επαφές στον ιστό.

Προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα σας
1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Αγγίξτε μία επαφή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

3 Αγγίξτε το αστέρι στα δεξιά από το όνομα της επαφής.
Το αστέρι γίνεται χρυσό .

Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων σας
1 Ανοίξτε τις επαφές σας και αγγίξτε την καρτέλα Αγαπ.
2 Αγγίξτε μία επαφή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.

3 Αγγίξτε το χρυσό αστέρι στα δεξιά από το όνομα της επαφής.
Το αστέρι γίνεται γκρι και η επαφή καταργείται από τα αγαπημένα σας.
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Αναζήτηση για μια επαφή
Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για μια επαφή με βάση το όνομα.

Αναζήτηση μιας επαφής
1 Ανοίξτε τις επαφές σας.

2 Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση .

3 Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής που ψάχνετε.
Καθώς πληκτρολογείτε, οι επαφές με τα αντίστοιχα ονόματα εμφανίζονται 
κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.

4 Αγγίξτε μια επαφή που ταιριάζει στη λίστα για να ανοίξετε την οθόνη με τις 
Λεπτομέρειες. Ή αγγίξτε το εικονίδιο Μεγεθυντικού φακού  για να 
ανοίξετε μια οθόνη με μια λίστα από επαφές που ταιριάζουν.
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Επεξεργασία λεπτομερειών επαφής
Μπορείτε να αλλάξετε ή να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις επαφές 
σας. Μπορείτε επίσης ορίσετε τον ήχο κλήσης για κάθε φορά που σας καλεί 
κάποια συγκεκριμένη επαφή ή να οδηγείτε όλες τις κλήσεις από μία επαφή 
στον αυτόματο τηλεφωνητή σας.

Ορισμένες καταχωρήσεις επαφών περιλαμβάνουν πληροφορίες από 
πολλαπλές πηγές: πληροφορίες που προσθέσατε μη αυτόματα, 
πληροφορίες που οι Επαφές ένωσαν από πολλαπλούς λογαριασμούς για να 
ενοποιήσουν τα διπλότυπα κτλ. Όταν επεξεργάζεστε μια καταχώρηση 
επαφής, οι πληροφορίες από κάθε πηγή ομαδοποιούνται σε ενότητες με 
χρωματική κωδικοποίηση και ετικέτα. Εάν βρείτε διπλότυπες καταχωρήσεις 
στις Επαφές, μπορείτε να τις ενώσετε σε μία καταχώρηση, όπως 
περιγράφεται στο "Ένωση επαφών" στη σελίδα 142. Εάν ανακαλύψετε ότι 
ενώθηκαν πληροφορίες από μη σχετιζόμενες επαφές κατά λάθος, μπορείτε 
να τις διαχωρίσετε, όπως περιγράφεται στο "Διαχωρισμός πληροφοριών 
επαφής" στη σελίδα 144.

Οι αλλαγές που κάνετε στις πληροφορίες από μία πηγή δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, εάν έχετε πληροφορίες 
σχετικά με μία επαφή από ένα Λογαριασμό Google και ένα λογαριασμό 
Exchange ActiveSync, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι ώστε να συγχρονίζουν 
επαφές, οι αλλαγές στις πληροφορίες από το Λογαριασμό Google 
συγχρονίζονται σε αυτόν το λογαριασμό στον ιστό, αλλά οι πληροφορίες από 
το λογαριασμό Exchange ActiveSync παραμένουν ανέπαφες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με πολλούς 
λογαριασμούς, ανατρέξτε στην ενότητα "Λογαριασμοί" στη σελίδα 145.

Επεξεργασία των λεπτομερειών επαφής
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε και κρατήστε μια επαφή της οποίας τις λεπτομέρειες θέλετε να 
επεξεργαστείτε και στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε Επεξεργασία 
επαφής.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Επεξεργασία 
επαφής ενώ βλέπετε τις λεπτομέρειες μιας επαφής.

3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής, χρησιμοποιώντας τα ίδια 
στοιχεία ελέγχου όπως όταν δημιουργείτε μια επαφή.
Ανατρέξτε στο "Προσθήκη επαφών" στη σελίδα 129.

4 Αγγίξτε Τέλος.
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Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής
Κάτω από το όνομα της επαφής εμφανίζεται ένας προεπιλεγμένος αριθμός 
τηλεφώνου στη λίστα Επαφές. Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου 
χρησιμοποιείται όταν ξεκινάτε μια κλήση ή αποστέλλετε μήνυμα κειμένου 
από τη λίστα αγγίζοντας και κρατώντας μια επαφή.

1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε το όνομα μιας επαφής στη λίστα για να δείτε τις λεπτομέρειες.

3 Αγγίξτε και κρατήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιήσετε ως 
τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου της επαφής.

4 Αγγίξτε Ορισμός προεπιλεγμένου αριθμού στο μενού που ανοίγει.
Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου επισημαίνεται με μια ένδειξη 
επιλογής .

Εκτροπή όλων των κλήσεων μιας επαφής στον αυτόματο 
τηλεφωνητή σας

1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε το όνομα μιας επαφής στη λίστα για να δείτε τις λεπτομέρειες.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επιλογές.

4 Επιλέξτε Εισερχόμενες κλήσεις.

5 Πατήστε Πίσω .
Όταν αυτή η επαφή σας καλέσει, το τηλέφωνό σας δεν ηχεί και ο καλών 
αποστέλλεται απευθείας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας.

Ορισμός ενός ήχου κλήσης για μία επαφή
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε το όνομα μιας επαφής στη λίστα για να δείτε τις λεπτομέρειες.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επιλογές.

4 Στην κυλιόμενη λίστα από ήχους κλήσης που ανοίγει, αγγίξτε εκείνον που 
θέλετε να αναπαράγεται όταν σας καλεί η επαφή.
Ο ήχος επαφής αναπαράγει ένα δείγμα.

5 Αγγίξτε το ΟΚ.
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Διαγραφή μιας επαφής
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε το όνομα μιας επαφής στη λίστα για να δείτε τις λεπτομέρειες.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Διαγραφή επαφής.
Εάν διαγράψετε μία επαφή από τις Επαφές Google (ή άλλο λογαριασμό 
με επεξεργάσιμες επαφές), η επαφή διαγράφεται επίσης από τις Επαφές 
στον ιστό την επόμενη φορά που συγχρονίζετε το τηλέφωνό σας.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε επαφές από λογαριασμούς οι οποίοι είναι 
μόνο για ανάγνωση, όπως το Facebook. Αντί για αυτό, ένα παράθυρο 
διαλόγου σας πληροφορεί ότι η επαφή θα είναι κρυφή. Για να 
επαναφέρετε κρυφές επαφές από έναν λογαριασμό μόνο για ανάγνωση, 
θα πρέπει να διαγράψετε αυτό τον λογαριασμό από το τηλέφωνό σας και 
στη συνέχεια να τον προσθέσετε ξανά.
Εάν η επαφή περιέχει πληροφορίες από δύο επεξεργάσιμους 
λογαριασμούς (όπως οι Επαφές) και από ένα λογαριασμό μόνο για 
ανάγνωση (όπως το Facebook), ένα παράθυρο διαλόγου σας 
πληροφορεί ότι οι πληροφορίες από τον λογαριασμό μόνο για ανάγνωση 
θα γίνουν κρυφές και δεν θα διαγραφούν.

4 Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε πράγματι να διαγράψετε 
την επαφή.
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Επικοινωνία με τις επαφές σας
Από την καρτέλα Επαφές ή Αγαπημένα, μπορείτε γρήγορα να καλέσετε ή να 
στείλετε ένα μήνυμα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS) σε έναν 
προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής. Μπορείτε επίσης να 
ανοίξετε τις λεπτομέρειες για να δείτε μια λίστα με όλους τους τρόπους με 
τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την επαφή.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τρόπους για να ξεκινήσετε επικοινωνία όταν 
βλέπετε τη λίστα επαφών σας. Η εφαρμογή Επαφές κάνει κοινή χρήση των 
επαφών σας με πολλές ακόμη εφαρμογές, όπως το Gmail (ανατρέξτε στο 
"Gmail" στη σελίδα 153) και τα Μηνύματα (ανατρέξτε στο "Μηνύματα" στη 
σελίδα 259). 

Σύνδεση με χρήση των Γρήγορων επαφών για Android
1 Αγγίξτε την εικόνα μιας επαφής για να ανοίξετε τις Γρήγορες επαφές για 

Android.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο για τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα εξαρτώνται από τις πληροφορίες που 
έχετε για την επαφή και τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς στο 
τηλέφωνό σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Γρήγορη σύνδεση με τις 
επαφές σας" στη σελίδα 53. 

Αγγίξτε την εικόνα μιας επαφής.

Στη συνέχεια αγγίξτε το εικονίδιο για 
τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να 
συνδεθείτε
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Επικοινωνία με μια επαφή
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε την επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο Πράσινο τηλέφωνο στη λίστα 
αγαπημένων ή στο Αρχείο καταγραφής κλήσεων για να καλέσετε τον 
αριθμό που προβάλλεται.

3 Στην οθόνη με τις λεπτομέρειες της επαφής, αγγίξτε τον τρόπο με τον 
οποίο θα αρχίσετε να επικοινωνείτε με την επαφή.
Για αριθμούς τηλεφώνου, μεταβαίνετε αυτόματα στην εφαρμογή 
Τηλέφωνο καθώς πραγματοποιείται η κλήση του αριθμού. Για άλλους 
τύπους επικοινωνίας, μεταβαίνετε αυτόματα στην κατάλληλη εφαρμογή, 
με την εισαγωγή της διεύθυνσης της επαφής. 

Κλήση του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε και κρατήστε την καταχώρηση για την επαφή που θα καλέσετε.

3 Αγγίξτε Κλήση στο μενού που ανοίγει.
Το πραγματικό αντικείμενο μενού εξαρτάται από τον προεπιλεγμένο 
αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε για την επαφή σας, συνεπώς ενδέχεται να 
είναι Κλήση κινητής συσκευής, Κλήση εργασίας κτλ.
Μεταβαίνετε αυτόματα στην εφαρμογή Τηλέφωνο καθώς 
πραγματοποιείται η κλήση του αριθμού. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, ανατρέξτε στο 
"Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων" στη σελίδα 89.
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Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων στον 
προεπιλεγμένο αριθμό μιας επαφής

1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε και κρατήστε την επαφή για να την καλέσετε.

3 Αγγίξτε Αποστολή μηνύματος κειμένου σε επαφή στο μενού που 
ανοίγει.
Μεταβαίνετε αυτόματα στην εφαρμογή Μηνύματα, με τον αριθμό 
τηλεφώνου της επαφής να εισάγεται σε ένα νέο μήνυμα. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και 
πολυμέσων, ανατρέξτε στο "Μηνύματα" στη σελίδα 259.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Γρήγορες επαφές για να 
αρχίσετε να στέλνετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων. Ανατρέξτε στο 
"Γρήγορη σύνδεση με τις επαφές σας" στη σελίδα 53.
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Αλλαγή των επαφών που προβάλλονται
Μπορείτε να αποκρύψετε τις επαφές που δεν έχουν αριθμούς τηλεφώνου. 
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ποιές ομάδες επαφών, για κάθε 
λογαριασμό, θέλετε να προβάλλονται στη λίστα Επαφές.

Επιλέξτε εάν θα προβάλλονται οι επαφές χωρίς αριθμούς τηλεφώνου
Εάν χρησιμοποιείτε τη λίστα επαφών σας μόνο για να καλείτε άτομα, 
μπορείτε να αποκρύψετε τις επαφές που δεν έχουν αριθμούς τηλεφώνου.

1 Ανοίξτε τη λίστα των επαφών σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επιλογές προβολής.

3 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Μόνο επαφές με τηλέφωνα.

Αλλαγή των ομάδων που προβάλλονται
1 Ανοίξτε τη λίστα των επαφών σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επιλογές προβολής.

3 Αγγίξτε ένα λογαριασμό για να ανοίξετε τη λίστα ομάδων του.
Οι ομάδες ενός λογαριασμού εξαρτώνται από το είδος του λογαριασμού.
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4 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για τις ομάδες των οποίων τις επαφές 
θέλετε να βλέπετε στις Επαφές.
Αυτή η ενέργεια επηρεάζει μόνο την προβολή ομάδων επαφών με αυτή 
την οθόνη. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού σας δεν επηρεάζονται.

5 Αγγίξτε Τέλος.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα όσο πραγματοποιούνται οι αλλαγές σας. Εάν η 
αλλαγή σας επηρεάζει πολλές επαφές, ενδέχεται να απαιτείται λίγος 
χρόνος.

Αλλαγή του τρόπου προβολής των επαφών
1 Ανοίξτε τη λίστα των επαφών σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επιλογές προβολής.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Ταξινόμηση λίστας κατά για να ορίσετε αν η σειρά 
εμφάνισης των επαφών θα γίνεται με βάση το επίθετο ή το όνομα.

4 Αγγίξτε το στοιχείοΠροβολή ονομάτων επαφών ως για να ορίσετε αν η 
προβολή των επαφών θα γίνεται πρώτα με το επίθετο ή το όνομα.
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Ένωση επαφών
Όταν προσθέτετε ένα λογαριασμό ή προσθέτετε επαφές με άλλους τρόπους, 
όπως με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι Επαφές 
προσπαθούν να αποφύγουν τα διπλότυπα ενώνοντας τις πληροφορίες νέας 
επαφής με τις υπάρχουσες επαφής σε μία καταχώρηση. Μπορείτε επίσης να 
ενώσετε επαφές μη αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Επαφές στον ιστό για να 
διαγράψετε διπλότυπες καταχωρίσεις χρησιμοποιώντας την εντολή Εύρεση 
& συγχώνευση διπλότυπων που υπάρχει στο μενού Περισσότερες 
ενέργειες (ανατρέξτε στις Επαφές στον ιστό για περισσότερες 
πληροφορίες).

Ένωση επαφών
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε την καταχώρηση επαφής στην οποία θέλετε να προσθέσετε 
πληροφορίες.
Αυτή είναι η επαφή που θα δείτε στις Επαφές μετά την ένωση.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επεξεργασία επαφής.

4 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Σύνδεση.
Παρόμοιες επαφές προβάλλονται στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε 
να αγγίξετε Εμφάνιση όλων των επαφών για να επιλέξετε μια επαφή από 
την πλήρη λίστα των επαφών σας.

Αγγίξτε την επαφή τις πληροφορίες 
της οποίας θέλετε να ενώσετε.
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5 Αγγίξτε την επαφή τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να ενώσετε με την 
πρώτη επαφή.
Οι πληροφορίες από τη δεύτερη επαφή προστίθεται στην πρώτη επαφή 
και η δεύτερη επαφή δεν προβάλλεται πλέον στη λίστα Επαφές.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία λεπτομερειών επαφής" στη 
σελίδα 134 για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να βλέπετε από πού 
προέρχονται οι πληροφορίες μιας επαφής, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που έχουν ενωθεί αυτόματα και μη αυτόματα. Ανατρέξτε 
στο "Διαχωρισμός πληροφοριών επαφής" στη σελίδα 144 για 
πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχωρίσετε επαφές που ενώθηκαν 
κατά λάθος.
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Διαχωρισμός πληροφοριών επαφής
Καθεμία επαφή στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες από 
μία ποικιλία πηγών—ενδέχεται να την έχετε εισάγει, οι Επαφές ενδέχεται να 
έχουν ενώσει τις πληροφορίες αυτόματα όταν προσθέσατε έναν λογαριασμό, 
ενδέχεται να έχετε ενώσει επαφές μη αυτόματα κτλ. 

Εάν οι πληροφορίες επαφής από διαφορετικές πηγές ενώθηκαν κατά λάθος, 
μπορείτε να διαχωρίσετε τις πληροφορίες ξανά σε διαφορετικές επαφές στο 
τηλέφωνό σας.

Διαχωρισμός πληροφοριών επαφών
1 Ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας.

2 Αγγίξτε την επαφή τις πληροφορίες της οποίας θέλετε να διαχωρίσετε.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επεξεργασία επαφής.

4 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Διαχωρισμός επαφής.
Οι πληροφορίες επαφής διαχωρίζονται σε ξεχωριστές επαφές στη λίστα 
επαφών.
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Λογαριασμοί
Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, συμβάντα ημερολογίου και άλλες πληροφορίες 
με το τηλέφωνό σας από πολλούς Λογαριασμούς Google, 
Microsoft Exchange ActiveSync ή άλλου είδους λογαριασμούς, 
ανάλογα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο 
τηλέφωνό σας. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε προσθέτοντας τον 
προσωπικό σας Λογαριασμό Google, ώστε να έχετε πάντα 
διαθέσιμα τα προσωπικά σας μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τις επαφές και το ημερολόγιό σας. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να προσθέσετε ένα λογαριασμό Exchange ActiveSync 
από την εργασία σας, ώστε να διαβάζετε τα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εργασίας σας και να έχετε μαζί 
σας τις επαφές εργασίας σας.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο με τον οποίο οι 
λογαριασμοί σας θα αλληλεπιδρούν με τις εφαρμογές στο 
τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Λογαριασμοί και 
Συγχρονισμός, καθώς και τις ρυθμίσεις του Gmail, του 
Ημερολογίου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων 
εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού 
για να αλλάξετε τον κωδικό σας πρόσβασης και άλλες γενικές 
ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Σε αυτήν την ενότητα
"Προσθήκη και κατάργηση λογαριασμών" στη σελίδα 146

"Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών εμφάνισης" στη 
σελίδα 149
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Προσθήκη και κατάργηση λογαριασμών
Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς Λογαριασμούς Google και Microsoft 
Exchange ActiveSync. Μπορείτε ενδεχομένως να προσθέσετε και άλλα είδη 
λογαριασμών, ανάλογα με τις εφαρμογές σας. Ορισμένους μπορείτε να τους 
προσθέσετε στις ρυθμίσεις Λογαριασμών και Συγχρονισμού, όπως 
περιγράφεται σε αυτή την ενότητα. Άλλους μπορείτε να τους προσθέσετε 
χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που λειτουργεί με τέτοιου είδους 
λογαριασμούς, π.χ. μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου IMAP και POP3 με την εφαρμογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(βλ. "Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" 
στη σελίδα 248).

Προσθήκη λογαριασμού
Για να προσθέσετε ορισμένους λογαριασμούς, μπορεί να χρειαστείτε 
λεπτομέρειες από κάποιον υπεύθυνο υποστήριξης IT σχετικά με την 
υπηρεσία στην οποία συνδέεται ο λογαριασμός. Για παράδειγμα, μπορεί να 
χρειάζεται να γνωρίζετε τον τομέα ή τη διεύθυνση διακομιστή του 
λογαριασμού.

1 Ανοίξτε την οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε στην επιλογή Επαφές, πατώντας Μενού  
και αγγίζοντας την επιλογή Λογαριασμοί ή απευθείας από την εφαρμογή 
Ρυθμίσεις.
Η οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού εμφανίζει τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις συγχρονισμού και μια λίστα με τους τρέχοντες 
λογαριασμούς σας.
Ανατρέξτε στο "Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών 
εμφάνισης" στη σελίδα 149.
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2 Αγγίξτε την Προσθήκη λογαριασμού.

3 Αγγίξτε το είδος λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε.

4 Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να εισαγάγετε τις υποχρεωτικές 
και προαιρετικές πληροφορίες για το λογαριασμό.
Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν ένα όνομα χρήστη και έναν 
κωδικό πρόσβασης, αλλά οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από το είδος του 
λογαριασμού και τη διαμόρφωση της υπηρεσίας στην οποία συνδέεστε.

Αγγίξτε την Προσθήκη λογαριασμού.

Αγγίξτε το είδος λογαριασμού που 
θέλετε να προσθέσετε.
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Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη λογαριασμών που βασίζονται 
στο Microsoft Exchange ActiveSync, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη 
και επεξεργασία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 248 και τους αναλυτικούς πίνακες στην ενότητα "Αλλαγή 
ρυθμίσεων λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη σελίδα 252. 
Στις ενότητες αυτές περιγράφεται επίσης ο τρόπος προσθήκης ενός 
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε IMAP, POP3 ή 
SMTP, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5 Διαμόρφωση λογαριασμού.
Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού, μπορεί να σας ζητηθεί να 
διαμορφώσετε το ποια δεδομένα θέλετε να συγχρονίζονται με το 
τηλέφωνο, να ονομάσετε το λογαριασμό και άλλα στοιχεία.
Όταν τελειώσετε, ο λογαριασμός προστίθεται στη λίστα στην οθόνη Ρυθμίσεις 
λογαριασμών και συγχρονισμού. Ανάλογα με το πώς έχετε διαμορφώσει το 
λογαριασμό, θα αρχίσει ο συγχρονισμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, των επαφών και άλλων πληροφοριών με το τηλέφωνό σας.
Ανατρέξτε στο "Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών 
εμφάνισης" στη σελίδα 149 για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της 
διαμόρφωσης του λογαριασμού σας.

Κατάργηση λογαριασμού
Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό διαγράφοντάς τον και όλες τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν από το τηλέφωνό σας, 
συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των 
επαφών, των ρυθμίσεων κ.ο.κ.

Δεν μπορείτε να καταργήσετε τον πρώτο Λογαριασμό Google που έχετε 
συνδέσει στο τηλέφωνο, παρά μόνο διαγράφοντας όλες τις προσωπικές 
πληροφορίες από το τηλέφωνό σας. Για να μάθετε πώς μπορείτε να το 
κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις απορρήτου" στη σελίδα 431.

1 Ανοίξτε την οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε στην επιλογή Επαφές, πατώντας Μενού  
και αγγίζοντας την επιλογή Λογαριασμοί ή απευθείας από την εφαρμογή 
Ρυθμίσεις.
Η οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού εμφανίζει τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις συγχρονισμού και μια λίστα με τους τρέχοντες λογαριασμούς σας.

2 Αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

3 Αγγίξτε την Κατάργηση λογαριασμού.

4 Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να καταργήσετε το λογαριασμό.
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Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και 
επιλογών εμφάνισης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη χρήση των δεδομένων στο παρασκήνιο και τις 
επιλογές συγχρονισμού για όλες τις εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε 
επίσης να διαμορφώσετε τα είδη των δεδομένων που θα συγχρονίζονται για 
κάθε λογαριασμό. Ορισμένες εφαρμογές, όπως το Gmail και το Ημερολόγιο, 
έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Επαφές, το Gmail και το Ημερολόγιο, 
μπορούν να συγχρονίσουν δεδομένα από πολλές εφαρμογές. Άλλες 
συγχρονίζουν δεδομένα μόνο από τον πρώτο Λογαριασμό Google που έχετε 
συνδέσει στο τηλέφωνό σας ή από κάποιο λογαριασμό που σχετίζεται 
συγκεκριμένα με εκείνη την εφαρμογή.

Για ορισμένους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος: οι αλλαγές 
που κάνετε στις πληροφορίες στο τηλέφωνό σας πραγματοποιούνται και στο 
αντίγραφο των πληροφοριών αυτών στον ιστό. Ο Λογαριασμός σας Google 
λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άλλες εφαρμογές υποστηρίζουν μόνο το 
μονόδρομο συγχρονισμό: οι πληροφορίες στο τηλέφωνό σας είναι μόνο για 
ανάγνωση.

Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων συγχρονισμού
1 Ανοίξτε την οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε στην επιλογή Επαφές, πατώντας Μενού  
και αγγίζοντας την επιλογή Λογαριασμοί ή απευθείας από τις Ρυθμίσεις 
(πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή 
Ρυθμίσεις).
Η οθόνη εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις συγχρονισμού και μια λίστα με 
τους τρέχοντες λογαριασμούς σας.
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 υποδεικνύει ότι ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες ενός λογαριασμού 
έχουν διαμορφωθεί για αυτόματο συγχρονισμό με το τηλέφωνό σας.

 υποδεικνύει ότι καμία από τις πληροφορίες ενός λογαριασμού δεν 
έχουν διαμορφωθεί για αυτόματο συγχρονισμό με το τηλέφωνό σας.

2 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το Δεδομένα παρασκηνίου για να ελέγξετε αν οι 
εφαρμογές και οι υπηρεσίες μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα όταν δεν 
εργάζεστε απευθείας μαζί τους (δηλαδή, όταν εκτελούνται στο 
παρασκήνιο).
Αν καταργήσετε την επιλογή αυτή, το Gmail σταματά να λαμβάνει νέα 
μηνύματα, το Ημερολόγιο σταματά να συγχρονίζει τα συμβάντα κ.ο.κ. 
μέχρι να αγγίξετε το στοιχείο μενού Ανανέωση ή να στείλετε ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το Αυτόματος συγχρονισμός για να ελέγξετε αν 
οι αλλαγές που κάνετε σε πληροφορίες στο τηλέφωνο ή στον ιστό θα 
συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.
Για παράδειγμα, όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, οι αλλαγές 
που κάνετε στις Επαφές στο τηλέφωνο πραγματοποιούνται αυτόματα στις 
Επαφές Google στον ιστό.
Αν καταργήσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
εργαλεία μιας εφαρμογής για μη αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων. 
Ανατρέξτε στο "Συγχρονισμός πληροφοριών με μη αυτόματο τρόπο" στη 
σελίδα 151.

Αγγίξτε έναν λογαριασμό για να τον 
διαμορφώσετε.

Καμία πληροφορία από το λογαριασμό 
αυτό δεν συγχρονίζεται αυτόματα με το 
τηλέφωνό σας.

Κάποιες ή όλες οι πληροφορίες του 
λογαριασμού αυτού έχουν διαμορφωθεί για 
αυτόματο συγχρονισμό με το τηλέφωνό σας.
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Συγχρονισμός πληροφοριών με μη αυτόματο τρόπο
1 Ανοίξτε την οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού.

2 Αγγίξτε το λογαριασμό, τα δεδομένα του οποίου θέλετε να συγχρονίσετε.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Συγχρονισμός τώρα.

Αλλαγή των ρυθμίσεων συγχρονισμού ενός λογαριασμού
1 Ανοίξτε την οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών και συγχρονισμού.

2 Αγγίξτε το λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συγχρονισμού του οποίου θέλετε να 
αλλάξετε.
Ανοίγει η οθόνη Δεδομένα και συγχρονισμός, εμφανίζοντας μια λίστα με 
τα είδη πληροφοριών που μπορεί να συγχρονίσει ο λογαριασμός.
Τα επιλεγμένα στοιχεία έχουν διαμορφωθεί για συγχρονισμό με το 
τηλέφωνό σας.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα είδη των πληροφοριών που θέλετε να 
συγχρονίζονται με το τηλέφωνο.
Η κατάργηση μιας επιλογής δεν καταργεί τις αντίστοιχες πληροφορίες 
από το τηλέφωνό σας. Απλώς σταματά το συγχρονισμό τους με την 
έκδοσή τους στον ιστό. Για να καταργήσετε τις πληροφορίες που έχουν 
προηγουμένως συγχρονιστεί στο λογαριασμό, θα πρέπει να καταργήσετε 
το λογαριασμό.
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Gmail
Το Gmail είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 
διαδικτύου της Google. Κατά την πρώτη ρύθμιση του 
τηλεφώνου σας, το διαμορφώσατε ώστε να χρησιμοποιεί έναν 
υπάρχοντα λογαριασμό στο Gmail ή δημιουργήσατε νέο 
λογαριασμό. Την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή 
Gmail στο τηλέφωνό σας, τα Εισερχόμενά σας περιέχουν τα 
μηνύματα από το λογαριασμό σας στο Gmail στον ιστό.

Σε αυτήν την ενότητα
"Το Gmail είναι διαφορετικό" στη σελίδα 155
"Έκδοση Gmail και διαθεσιμότητα" στη σελίδα 154
"Άνοιγμα του Gmail και των Εισερχομένων σας" στη σελίδα 157
"Ανάγνωση των μηνυμάτων σας" στη σελίδα 161
"Σύνθεση και αποστολή μηνύματος" στη σελίδα 165
"Απάντηση ή προώθηση μηνύματος" στη σελίδα 167
"Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας" στη σελίδα 169
"Μαζική εργασία με συνομιλίες" στη σελίδα 172
"Σήμανση ενός μηνύματος με αστέρι" στη σελίδα 173
"Σήμανση μιας συνομιλίας με ετικέτα" στη σελίδα 174
"Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 176
"Συγχρονισμός συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 177
"Αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων" στη σελίδα 179
"Αναζήτηση για μηνύματα" στη σελίδα 180
"Αρχειοθέτηση συνομιλιών" στη σελίδα 181
"Προσάρτηση υπογραφής στα μηνύματά σας" στη σελίδα 182
"Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου" στη σελίδα 183
"Αλλαγή ρυθμίσεων Gmail" στη σελίδα 185
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Έκδοση Gmail και διαθεσιμότητα
Αυτές οι ενότητες περιγράφουν το Gmail έκδοση 2.3.2 για το Android έκδοση 
2.2 (Froyo) ή 2.3 (Gingerbread). Μπορείτε να δείτε την έκδοση του Gmail 
πατώντας Μενού  και αγγίζοντας το στοιχείο Σχετικά με ή Περισσότερα > 
Σχετικά με που υπάρχει στις περισσότερες οθόνες του Gmail.

Το Gmail έκδοση 2.3.2 αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμο από το Android 
Market στις παρακάτω χώρες: Αργεντινή, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Βραζιλία, Καναδάς, Ελβετία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, 
Εσθονία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Χονγκ 
Κονγκ Ε.Δ.Π., Κίνα, Κροατία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ινδία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Καζακστάν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, 
Μεξικό, Ολλανδία, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Ρωσία, Σουηδία, Σιγκαπούρη, Σλοβενία, 
Σλοβακία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική.

Εάν η χώρα σας δεν αναγράφεται στη λίστα, ενδέχεται να λάβετε αυτήν την 
έκδοση του Gmail με τη μορφή ασύρματης ενημέρωσης, ανάλογα με την 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
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Το Gmail είναι διαφορετικό
Το Gmail βασίζεται στον ιστό  Τα μηνύματά σας αποθηκεύονται σε 
διακομιστές της Google, ωστόσο μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε και να 
οργανώσετε μηνύματα με την εφαρμογή Gmail στο τηλέφωνό σας ή σε ένα 
πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Επειδή η αλληλογραφία σας αποθηκεύεται σε 
διακομιστές της Google, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε 
ολόκληρο το ιστορικό μηνυμάτων σας, με την υποστήριξη της ταχύτητας και 
της ισχύος της αναζήτησης Google.

Οι ενέργειες που πραγματοποιείτε σε ένα μέρος αντικατοπτρίζονται παντού. 
Για παράδειγμα, εάν διαβάσετε ένα μήνυμα στο Gmail στο τηλέφωνό σας, 
επισημαίνεται ως αναγνωσμένο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 
Επίσης, ένα μήνυμα που αποστέλλετε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα 
περιήγησης, ή ακόμα και μια πρόχειρη έκδοση του μηνύματος, είναι ορατά 
στο Gmail στο τηλέφωνο.

Το Gmail βασίζεται σε συνομιλίες  Κάθε μήνυμα και όλες οι 
απαντήσεις σε αυτό ομαδοποιούνται στα Εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. 
Σε άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι απαντήσεις στα 
μηνύματα είναι διασκορπισμένες στα Εισερχόμενά σας, συνήθως ανά 
ημερομηνία λήψης, με αποτέλεσμα να μεσολαβούν άλλα μηνύματα ανάμεσα 
σε ένα μήνυμα και τις απαντήσεις σε αυτό. Το Gmail διευκολύνει την 
παρακολούθηση του νήματος μιας συνομιλίας.

Το Gmail οργανώνεται σε ετικέτες, όχι σε φακέλους  Με την 
προσθήκη ετικετών σε μηνύματα μπορείτε να οργανώσετε τις συνομιλίες σας 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σε άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, κάθε μήνυμα μπορεί να βρίσκεται μόνο σε ένα φάκελο. Για 
παράδειγμα, με το Gmail μπορείτε σε μια συνομιλία με τη μητέρα σας σχετικά 
με τα γενέθλια του αδερφού σας, να προσθέσετε τις ετικέτες "Μαμά" και 
"Νίκος". Αργότερα μπορείτε να αναζητήσετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας 
οποιαδήποτε από τις δύο ετικέτες. Εάν χρησιμοποιούσατε φακέλους, θα 
έπρεπε να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο "Μαμά" ή στο φάκελο 
"Νίκος", όχι και στους δύο.

Το Gmail για τηλέφωνο έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση σε κινητό 
τηλέφωνο: Για σύνθετες εργασίες, χρησιμοποιήστε ένα 
πρόγραμμα περιήγησης ιστού  Το καλύτερο μέρος για να οργανώσετε 
και να μάθετε πληροφορίες σχετικά με το Gmail και το Λογαριασμό σας 
Google, είναι ο ιστός. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή Gmail στο τηλέφωνο για να δημιουργήσετε ετικέτες και φίλτρα που 
χρησιμοποιείτε για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, αλλά μπορείτε να 
προσθέσετε ετικέτα σε ένα μήνυμα από το τηλέφωνο. Το Gmail στον ιστό 
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προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, 
επομένως είναι το καλύτερο μέρος για να ενημερωθείτε σχετικά με όλες τις 
λειτουργίες του Gmail.

Το Gmail είναι για το Gmail  Ασφαλώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
Gmail για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιοσδήποτε μπορεί να στείλει 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς στη διεύθυνσή σας Gmail. 
Ωστόσο, εάν θέλετε να διαβάζετε μηνύματα από άλλον πάροχο υπηρεσίας 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας AOL, 
Yahoo! ή άλλο λογαριασμό), χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Ανατρέξτε στο "Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 235.
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Άνοιγμα του Gmail και των Εισερχομένων σας
Όταν ανοίγετε το Gmail, οι πιο πρόσφατες συνομιλίες σας εμφανίζονται στα 
Εισερχόμενά σας. Όταν επιστρέφετε στο Gmail αφού έχετε χρησιμοποιήσει 
άλλες εφαρμογές, εμφανίζεται η τελευταία οθόνη στην οποία είχατε εργαστεί.

Ανοίξτε το Gmail
S Αγγίξτε το εικονίδιο Gmail  στην αρχική οθόνη ή στο Πρόγραμμα 

εκκίνησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
Στα Εισερχόμενά σας εμφανίζονται στην κορυφή οι συνομιλίες με τα πιο 
πρόσφατα μηνύματα. Στα Εισερχόμενά σας εμφανίζονται όλες οι 
συνομιλίες σας, εκτός εάν τις διαγράψετε, τις αρχειοθετήσετε ή τις 
φιλτράρετε.
Εάν αλλάξετε τα Εισερχόμενα που προτιμάτε στα Εισ. προτεραιότητας 
στο Gmail στον ιστό, μπορείτε επίσης να τα προβάλλετε και να τα ορίσετε 
ως τα προεπιλεγμένα εισερχόμενα στο Gmail του τηλεφώνου σας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας" στη 
σελίδα 169.
Ο τρέχων Λογαριασμός Google εμφανίζεται στο πάνω δεξί τμήμα των 
Εισερχομένων. Εάν διαθέτετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, 
αγγίξτε τον τρέχοντα λογαριασμό για εναλλαγή λογαριασμών, όπως 
περιγράφεται στο "Αλλαγή λογαριασμού" στη σελίδα 159. Η προσθήκη 
και η εργασία με λογαριασμούς περιγράφονται στο "Λογαριασμοί" στη 
σελίδα 145.
Οι συνομιλίες με νέα μηνύματα έχουν έντονη γραφή στις γραμμές 
θέματος. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα σε μια συνομιλία, αγγίξτε το θέμα 
του. Ανατρέξτε στο "Ανάγνωση των μηνυμάτων σας" στη σελίδα 161.
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 δηλώνει μηνύματα που εστάλησαν απευθείας σε εσάς. 
 δηλώνει μηνύματα τα οποία σας κοινοποιήθηκαν. 

Άλλα μηνύματα στάλθηκαν σε εσάς ως μέρος μιας ομάδας.
Εάν χρησιμοποιείτε τα Εισ. προτεραιότητας, τα μηνύματα στις λίστες 
συνομιλιών ενδέχεται να υποδηλώνουν και το αν το Gmail ή εσείς τα έχετε 
επισημάνει ως σημαντικά (ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασία με τα Εισ. 
προτεραιότητας" στη σελίδα 169):
Τα σημαντικά μηνύματα επισημαίνονται με ένα κίτρινο εικονίδιο:

 δηλώνει σημαντικά μηνύματα που στάλθηκαν απευθείας σε εσάς. 
 δηλώνει σημαντικά μηνύματα τα οποία σας κοινοποιήθηκαν. 
 δηλώνει σημαντικά μηνύματα που λάβατε ως μέρος μιας ομάδας. 

Αγγίξτε μια συνομιλία για να 
την ανοίξετε και να 
διαβάσετε τα μηνύματά της.

Ο αριθμός μη αναγνωσμένων 
μηνυμάτων στα Εισερχόμενά 
σας. Αγγίξτε για να ανοίξετε μια 
λίστα συνομιλιών με 
διαφορετική ετικέτα. Η έντονη γραφή στις 

γραμμές θέματος δηλώνει 
συνομιλίες με νέα (μη 
αναγνωσμένα) μηνύματα.

Υπάρχουν 2 μηνύματα σε 
αυτή τη συνομιλία.

Ο λογαριασμός σας. 
Αγγίξτε για εναλλαγή 
λογαριασμών.
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Άνοιγμα των Εισερχομένων σας ενώ εκτελείται η εφαρμογή Gmail
S Πατήστε Πίσω  μέχρι να επιστρέψετε στα Εισερχόμενά σας.

Ή
S Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή 

Μετάβαση στα Εισερχόμενα.

Ή
S Όταν προβάλετε μια λίστα συνομιλιών με ετικέτες, πατήστε Μενού  και 

αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα > Μετάβαση στα Εισερχόμενα.
Εάν έχετε ορίσει τα Εισ. προτεραιότητας ως τα προεπιλεγμένα 
εισερχόμενα, θα ανοίγουν αυτά αντί των Εισερχομένων (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας" στη σελίδα 169).

Αλλαγή λογαριασμού
Το Gmail εμφανίζει συνομιλίες, μηνύματα και ρυθμίσεις από ένα Λογαριασμό 
Google τη φορά. Εάν διαθέτετε περισσότερους από ένα λογαριασμούς, 
μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη Λογαριασμοί για να προβάλετε τον αριθμό 
μη αναγνωσμένων μηνυμάτων σε κάθε λογαριασμό και να μεταβείτε από τον 
ένα λογαριασμό στον άλλο.

Η προσθήκη και η διαμόρφωση λογαριασμών περιγράφονται στο 
"Λογαριασμοί" στη σελίδα 145.

1 Από τα Εισερχόμενά σας, αγγίξτε τον τρέχοντα λογαριασμό στο πάνω 
δεξιό τμήμα της οθόνης. Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή 
Λογαριασμοί.
Κάθε λογαριασμός αναγράφεται μαζί με τον αριθμό των μη 
αναγνωσμένων μηνυμάτων στα Εισερχόμενα ή στα Εισ. προτεραιότητας, 
ανάλογα με ποια εισερχόμενα έχετε ορίσει ως προεπιλεγμένα. 
Εμφανίζονται επίσης και τα προεπιλεγμένα εισερχόμενα κάθε 
λογαριασμού (ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασία με τα Εισ. 
προτεραιότητας" στη σελίδα 169)
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2 Αγγίξτε το λογαριασμό που περιέχει το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που θέλετε να διαβάσετε.
Ανοίγουν τα Εισ. προτεραιότητας ή τα Εισερχόμενα του λογαριασμού, 
ανάλογα με ποια εισερχόμενα έχετε ορίσει ως προεπιλεγμένα.

Χρήση του Gmail εκτός σύνδεσης
Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή σε 
δίκτυο Wi-Fi (για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης), 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail για να διαβάσετε ή να διαβάσετε ξανά 
τα μηνύματα που έχουν συγχρονιστεί στο τηλέφωνό σας (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Συγχρονισμός συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 177), καθώς και 
να συνθέσετε μηνύματα.

Τα μηνύματα που αποστέλλετε αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας με την 
ετικέτα Εξερχόμενα, μέχρι να επανέλθει η σύνδεση. Όταν επανέλθει η 
σύνδεση, αποστέλλονται αυτόματα. Έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε τα 
μηνύματα που έχουν αποθηκευθεί με την ετικέτα Εξερχόμενα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 176.

Ο αριθμός των μη αναγνωσμένων 
μηνυμάτων.
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Ανάγνωση των μηνυμάτων σας
Όταν προβάλετε μια λίστα συνομιλιών στα Εισερχόμενά σας ή σε 
οποιαδήποτε λίστα συνομιλιών με ετικέτες, ανοίγετε μια συνομιλία για να 
διαβάσετε τα μηνύματά της.

Το Gmail “προωθεί” τα νέα μηνύματα στο τηλέφωνό σας αυτόματα: δεν 
χρειάζεται να ανανεώσετε τα Εισερχόμενά σας με μη αυτόματο τρόπο (αλλά 
ανατρέξτε στην ενότητα "Συγχρονισμός συνομιλιών κατά ετικέτα" στη 
σελίδα 177).

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα, λαμβάνετε επίσης μια ειδοποίηση στη γραμμή 
κατάστασης, εκτός εάν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις Gmail 
χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Gmail. Σε αυτές μπορείτε επίσης να ορίσετε 
κατά πόσο οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ενεργοποιούν τη 
δόνηση του τηλεφώνου, καθώς και άλλες ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αλλαγή ρυθμίσεων Gmail" στη σελίδα 185). Εάν χρησιμοποιείτε τα Εισ. 
προτεραιότητας ως τον προεπιλεγμένο φάκελο εισερχομένων σας, θα 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις μόνο για σημαντικά μηνύματα (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας" στη σελίδα 169). Όταν αγγίζετε 
μια ειδοποίηση Gmail, ανοίγουν τα Εισερχόμενα στα οποία βρίσκεται το νέο 
μήνυμα ή, εάν έχετε νέα μηνύματα σε περισσότερους από έναν 
λογαριασμούς, ανοίγει η οθόνη Λογαριασμοί.

Ανάγνωση ενός μηνύματος
S Αγγίξτε τη συνομιλία που περιέχει το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

Ανοίγει μια συνομιλία στο πρώτο νέο (μη αναγνωσμένο) μήνυμα ή στο 
πρώτο μήνυμα με αστέρι, εάν έχετε προηγουμένως σημάνει ένα μήνυμα 
με αστέρι στη συνομιλία. Ανατρέξτε στο "Σήμανση ενός μηνύματος με 
αστέρι" στη σελίδα 173.
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Η επικεφαλίδα του μηνύματος εμφανίζει τον αποστολέα του μηνύματος, 
την ώρα της αποστολής, τον παραλήπτη και άλλες πληροφορίες. Τα 
εικονίδια υποδηλώνουν αν το μήνυμα έχει κάποια επισύναψη, καθώς και 
την κατάσταση του αποστολέα στο Google Talk. Για περισσότερες 
πληροφορίες, αγγίξτε το στοιχείο Εμφάνιση λεπτομερειών.
Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο Γρήγορης επαφής του αποστολέα του 
μηνύματος για να ανοίξετε μια λίστα τρόπων με τους οποίους μπορείτε να 
επικοινωνήσετε γρήγορα με τον αποστολέα. Ανατρέξτε στο "Γρήγορη 
σύνδεση με τις επαφές σας" στη σελίδα 53.
Όταν διαβάζετε μηνύματα σε μια συνομιλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης για να αρχειοθετήσετε ολόκληρη 
τη συνομιλία (ανατρέξτε στο "Αρχειοθέτηση συνομιλιών" στη σελίδα 181) 
ή να την διαγράψετε. Εάν διαγράψετε μια συνομιλία, μπορείτε να αγγίξετε 
το στοιχείο Αναίρεση στη γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης, για να 
αναιρέσετε τη διαγραφή. (Οι συνομιλίες που διαγράφετε από την ετικέτα 
Κάδος απορριμμάτων δεν διαγράφονται από το Gmail στον ιστό.)
Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξί βέλο στο κάτω μέρος ενός 
μηνύματος για να ανοίξετε την επόμενη ή την προηγούμενη συνομιλία στα 
Εισερχόμενα.

Αυτή η συνομιλία έχει μία ετικέτα.
Αγγίξτε για να προβάλετε τον αποστολέα 
και την πρώτη γραμμή των μηνυμάτων 
που έχετε ήδη διαβάσει.

Μπορείτε να αρχειοθετήσετε ή να 
διαγράψετε ολόκληρη τη συνομιλία ή να 
ανοίξετε την επόμενη ή την προηγούμενη 
συνομιλία.

Αγγίξτε για να επικοινωνήσετε γρήγορα 
με τον αποστολέα μέσω Google Talk, 
τηλεφώνου ή με άλλους τρόπους.
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Εργασία με συνημμένα
Το Gmail μπορεί να εμφανίσει ορισμένα είδη συνημμένων εικόνων ( .png, 
jpeg, ανάλογα με το τηλέφωνό σας) σε ένα μήνυμα. Σε άλλες εικόνες 
υπάρχει ένα κουμπί Προεπισκόπηση ή Λήψη που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε. Ανάλογα με τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει στο 
τηλέφωνό σας, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να λάβετε και να 
διαβάσετε διάφορα είδη αρχείων, όπως υπολογιστικά φύλλα (.xls), 
έγγραφα επεξεργασίαςκειμένου (.doc) ή αρχεία PDF (.pdf). Άλλες 
εφαρμογές ενδέχεται να προσφέρουν υποστήριξη για το άνοιγμα άλλου 
είδους αρχείων.
Τα συνημμένα που λαμβάνετε αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο 
USB ή στην κάρτα SD του τηλεφώνου σας. Τα αρχεία εικόνας 
προστίθενται στα λευκώματα της Συλλογής. Η προβολή, το άνοιγμα εκ 
νέου και η διαγραφή των αρχείων που έχετε λάβει, περιγράφεται στην 
ενότητα "Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63.

Αντιγραφή κειμένου από ένα μήνυμα
Μπορείτε να αντιγράψετε κείμενο από μηνύματα που έχετε λάβει, ώστε να το 
επικολλήσετε στο μήνυμα που συνθέτετε ή σε πεδία κειμένου άλλων 
εφαρμογών.

1 Ανοίξτε ένα μήνυμα και πραγματοποιήστε κύλιση για να δείτε το σημείο 
που θέλετε να αντιγράψετε.
Ανατρέξτε στο "Ανάγνωση των μηνυμάτων σας" στη σελίδα 161.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα > Επιλογή 
κειμένου. 

3 Χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας για να σύρετε κατά μήκος του κειμένου 
που θέλετε να αντιγράψετε.
Το κείμενο που επιλέξατε αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές που περιγράφονται στο 
"Επεξεργασία κειμένου" στη σελίδα 43 για να επικολλήσετε το κείμενο 
που αντιγράψατε σε ένα μήνυμα που συνθέτετε ή σε ένα πεδίο κειμένου 
κάποιας άλλης εφαρμογής.
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Εκ νέου ανάγνωση ενός μηνύματος
Όταν ανοίγετε μια συνομιλία, τα μηνύματα που έχετε ήδη διαβάσει είναι 
κρυφά, σε μια καρτέλα που δηλώνει τον αριθμό των κρυφών μηνυμάτων.

1 Αγγίξτε την καρτέλα που δηλώνει τον αριθμό των ήδη αναγνωσμένων 
μηνυμάτων.
Η καρτέλα αναπτύσσεται σε καρτέλες που παρουσιάζουν τον αποστολέα 
στην πρώτη σειρά κάθε αναγνωσμένου μηνύματος.

2 Αγγίξτε μια αναπτυγμένη καρτέλα για να ξαναδιαβάσετε το μήνυμα.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα ή όταν έχει επιλεγεί η καρτέλα του, μπορείτε να 
πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε την επιλογή Επισήμανση ως μη 
αναγνωσμένα για να επιστρέψετε ένα αναγνωσμένο μήνυμα στην 
κατάσταση μη αναγνωσμένου—για παράδειγμα, για να θυμηθείτε να το 
διαβάσετε ξανά αργότερα.

Αγγίξτε την καρτέλα ενός 
μηνύματος που έχετε ήδη 
διαβάσει για να το ανοίξετε και 
να το διαβάσετε ξανά.

Αγγίξτε την καρτέλα που δηλώνει τον 
αριθμό των μη αναγνωσμένων 
μηνυμάτων, για να προβάλετε τις 
καρτέλες περίληψής τους.
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Σύνθεση και αποστολή μηνύματος
Μπορείτε να συνθέσετε και να στείλετε ένα μήνυμα σε ένα ή περισσότερα 
άτομα ή ομάδες με Gmail ή άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνθεση και αποστολή ενός μηνύματος
1 Όταν προβάλετε τα Εισερχόμενα ή άλλη λίστα συνομιλιών, πατήστε 

Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Σύνθεση.

2 Ορίστε τη διεύθυνση από την οποία θέλετε να σταλεί το μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο λογαριασμός Gmail από τον οποίο στέλνετε το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Εάν έχετε 
περισσότερους από έναν λογαριασμούς στο Gmail, μπορείτε να αγγίξετε 
το λογαριασμό που εμφανίζεται για να επιλέξετε αυτόν που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το μήνυμα. Εάν έχετε διαμορφώσει μια 
προσαρμοσμένη διεύθυνση αποστολής για το λογαριασμό σας στο Gmail 
στον ιστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διεύθυνση (ανατρέξτε 
στο Gmail στον ιστό για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
διαμόρφωση προσαρμοσμένης διεύθυνσης αποστολής).

3 Ορίστε τη διεύθυνση παραλήπτη του μηνύματος.

4 Εισάγετε ένα θέμα για το μήνυμα.

Αγγίξτε για αλλαγή αποστολέα.

Ορίστε τη διεύθυνση παραλήπτη 
του μηνύματος.
Πληκτρολογήστε ένα θέμα.

Αγγίξτε για να καταργήσετε μια 
επισύναψη.

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Στείλτε το μήνυμα, αποθηκεύστε το 
στο πρόχειρο, ή απορρίψτε το.

Αγγίξτε για αποστολή ή αποθήκευση 
στο πρόχειρο.
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5 Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
Ανατρέξτε στις ενότητες "Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη 
σελίδα 36 και "Επεξεργασία κειμένου" στη σελίδα 43.

6 Αγγίξτε το εικονίδιο Αποστολή .
Εάν δεν είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμα, αγγίξτε το εικονίδιο 
Αποθήκευση ως πρόχειρο . Μπορείτε να διαβάσετε πρόχειρα που 
έχετε συνθέσει ανοίγοντας μηνύματα με την ετικέτα Πρόχειρο. Ανατρέξτε 
στο "Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 176.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το Μενού  και να αγγίξετε το στοιχείο 
Απόρριψη για να διαγράψετε το μήνυμα, καθώς και τυχόν 
αποθηκευμένες εκδόσεις του στο πρόχειρο.
Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο—για παράδειγμα, εάν 
εργάζεστε σε Λειτουργία πτήσης—τα μηνύματα που στέλνετε 
αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας με την ετικέτα "Εξερχόμενα", μέχρι να 
συνδεθείτε ξανά σε δίκτυο.

Αποστολή αντιγράφου ή αντιγράφου ιδιαίτερης κοινοποίησης ενός 
μηνύματος

Μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο ή ένα αντίγραφο ιδιαίτερης κοινοποίησης 
ενός μηνύματος σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις.

S Κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
Προσθήκη Κοιν./Κρυφής κοιν. για να προσθέσετε τα πεδία Κοιν.και 
Κρυφή κοιν. στα οποία μπορείτε να εισαγάγετε διευθύνσεις.
Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, εμφανίζονται αντίστοιχες διευθύνσεις από 
τη λίστα Επαφών σας. Ανατρέξτε στο "Επαφές" στη σελίδα 125. Μπορείτε να 
αγγίξετε μια από τις προτεινόμενες διευθύνσεις ή να πληκτρολογήσετε νέα.

Επισύναψη φωτογραφίας σε ένα μήνυμα
S Κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το 

στοιχείο Επισύναψη, για να στείλετε μια φωτογραφία με το μήνυμα. 
Ανατρέξτε στο "Συλλογή" στη σελίδα 323, για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με την εργασία με φωτογραφίες.

Σημαντικό Μην διαγράψετε το πρωτότυπο ενός συνημμένου πριν ολοκληρωθεί η 
αποστολή του μηνύματος (δηλαδή, όταν το μήνυμα φέρει ετικέτα "Απεσταλμένα", 
όχι "Προς αποστολή"), διαφορετικά δεν θα σταλεί το συνημμένο.

S Εάν αλλάξετε γνώμη, αγγίξτε το μικρό πλαίσιο στα δεξιά μιας επισύναψης 
για να την καταργήσετε από το μήνυμά σας.
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Απάντηση ή προώθηση μηνύματος
Μπορείτε να συνεχίσετε μια συνομιλία απαντώντας σε ένα μήνυμα ή 
προωθώντας το.

Απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος
1 Αγγίξτε το κουμπί Απάντηση  στην επικεφαλίδα του μηνύματος. Ή 

αγγίξτε το βέλος  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Απάντηση σε 
όλους ή Προώθηση.
Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κουμπί από Απάντηση σε 
Απάντηση σε όλους. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων 
Gmail" στη σελίδα 185.

Με την απάντηση ή την προώθηση μηνυμάτων χωρίς να αλλάξετε το 
θέμα, η απάντησή σας προστίθεται στην τρέχουσα συνομιλία. Η αλλαγή 
του θέματος ξεκινά νέα συνομιλία.
Το μήνυμα ανοίγει σε νέα οθόνη όπου μπορείτε να προσθέσετε ή να 
αφαιρέσετε διευθύνσεις, να επεξεργαστείτε το θέμα και να προσθέσετε ή 
να αφαιρέσετε κείμενο ή συνημμένα, όπως περιγράφεται στην ενότητα 

Αγγίξτε το κουμπί Απάντηση.

Ή αγγίξτε το βέλος και, στη 
συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο 
Απάντηση σε όλους ή 
Προώθηση.
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"Σύνθεση και αποστολή μηνύματος" στη σελίδα 165. Μπορείτε επίσης να 
αγγίξετε το κουμπί στην επάνω αριστερή γωνία για να επιλέξετε αν θα 
απαντήσετε μόνο στον αποστολέα, αν θα απαντήσετε σε όλους ή αν θα 
προωθήσετε το μήνυμα.
Οι επισυνάψεις προστίθενται αυτόματα στα μηνύματα που προωθείτε, 
αλλά όχι στα μηνύματα που απαντάτε.
Εάν θέλετε να παρεμβάλετε το μήνυμά σας στο κείμενο του παλαιότερου 
μηνύματος, μπορείτε να αγγίξετε στο στοιχείο Απάντηση επιτόπου. 
Ωστόσο, αυτή η ενέργεια καταργεί τυχόν επισυνάψεις ή τη μορφοποίηση 
του αρχικού μηνύματος.
Μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα άτομα σε μια συνομιλία σε 
εξέλιξη, απαντώντας σε όλους και κατόπιν προσθέτοντας διευθύνσεις 
νέων ατόμων στην απάντηση.
Όλα τα μηνύματα στη συνομιλία, μέχρι εκείνο στο οποίο απαντάτε ή το 
οποίο προωθείτε, περιλαμβάνονται στο νέο μήνυμα. Τυχόν μηνύματα που 
ακολουθούν το μήνυμα που προωθείτε παραλείπονται.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο Αποστολή .

Εισαγάγετε την απάντησή σας.

Αποεπιλέξτε για να στείλετε την απάντησή 
σας χωρίς να συμπεριλάβετε το αρχικό 
μήνυμα.

Αγγίξτε για να μετατρέψετε το αναφερόμενο 
κείμενο σε απλό κείμενο και για να παρεμβάλετε 
την απάντησή σας στο αρχικό μήνυμα.

Αγγίξτε για να στείλετε την απάντησή σας ή 
για να την αποθηκεύσετε στο πρόχειρο.

Αγγίξτε για να επιλέξετε αν θα απαντήσετε 
μόνο στον αποστολέα, αν θα απαντήσετε 
σε όλους ή αν θα προωθήσετε το μήνυμα.
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Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας
Εάν έχετε διαμορφώσει το Gmail στον ιστό να εμφανίζει τα Εισ. 
προτεραιότητας, μπορείτε να διαμορφώσετε το Gmail στο τηλέφωνό σας 
ώστε να τα εμφανίζει και αυτό. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα Εισ. 
προτεραιότητας ως τον προεπιλεγμένο φάκελο εισερχομένων σας.

Εάν λαμβάνετε μεγάλο όγκο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα Εισ. 
προτεραιότητας μπορούν να σας βοηθήσουν να τα δείτε γρηγορότερα, 
χωρίζοντας τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Το Gmail κάνει το διαχωρισμό 
αυτό αναλύοντας τα νέα μηνύματα για να προβλέψει τι είναι σημαντικό, 
λαμβάνοντας υπόψη του στοιχεία όπως το πώς έχετε αντιμετωπίσει 
παρόμοια μηνύματα κατά το παρελθόν, αν το μήνυμα έχει σταλεί απευθείας 
σε εσάς και άλλους παράγοντες. Μπορείτε επίσης να εκπαιδεύσετε το Gmail 
σχετικά με το ποια μηνύματα θεωρείτε σημαντικά, καθώς το χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εισ. προτεραιότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εμφάνισής τους στο Gmail στον ιστό 
ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε το 
Gmail στον ιστό.

Άνοιγμα των Εισ. προτεραιότητας
Τα Εισ. προτεραιότητας είναι μια λίστα συνομιλιών που έχουν επισημανθεί 
από το Gmail ή από εσάς ως σημαντικές και οι οποίες περιλαμβάνονται 
επίσης στα Εισερχόμενά σας: είναι νέες ή δεν τις έχετε αρχειοθετήσει ή 
μετακινήσει σε άλλη ετικέτα χειροκίνητα ή με τη χρήση κάποιου φίλτρου.

S Αγγίξτε την ετικέτα στην κορυφή κάποιας λίστας συνομιλιών και, στη 
συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Εισ. προτεραιότητας.

Ή
S Αγγίξτε τα Εισ. προτεραιότητας στην οθόνη Ετικέτες. 

Ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη 
σελίδα 176.

Ή
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο μενού Μετάβαση στα 

Εισερχόμενα, που υπάρχει σε πολλές οθόνες του Gmail, σε περίπτωση 
που τα Εισ. προτεραιότητας είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος 
εισερχομένων.
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Τα σημαντικά μηνύματα επισημαίνονται με ένα κίτρινο εικονίδιο:
 δηλώνει σημαντικά μηνύματα που στάλθηκαν απευθείας σε εσάς. 
 δηλώνει σημαντικά μηνύματα τα οποία σας κοινοποιήθηκαν. 
 δηλώνει σημαντικά μηνύματα που λάβατε ως μέρος μιας ομάδας. 

Ορισμός των Εισ. προτεραιότητας ως τον προεπιλεγμένο φάκελο 
εισερχομένων

Μπορείτε να ορίσετε τα Εισ. προτεραιότητας ως τη λίστα συνομιλιών που θα 
ανοίγει κατά τη λήψη νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντί των 
Εισερχομένων. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στο Gmail του τηλεφώνου 
σας μόνο εάν έχετε ορίσει το Gmail στον ιστό ώστε να εμφανίζει τα Εισ. 
προτεραιότητας.

1 Ανοίξτε τα Εισερχόμενα, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε Εισ. προτεραιότητας.
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Επισήμανση μιας συνομιλίας ως σημαντικής
1 Στα Εισερχόμενα ή σε άλλη λίστα συνομιλιών, επιλέξτε μία ή 

περισσότερες συνομιλίες που δεν έχουν επισημανθεί ως σημαντικές. Ή 
ανοίξτε μια συνομιλία που δεν έχει επισημανθεί ως σημαντική.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Μαζική εργασία με συνομιλίες" στη σελίδα 172.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Επισήμανση ως σημαντικό.
Τα μηνύματα προστίθενται στα Εισ. προτεραιότητας και το Gmail μαθαίνει 
ποιες συνομιλίες θεωρείτε σημαντικές.

Επισήμανση μιας συνομιλίας ως μη σημαντικής
1 Σε οποιαδήποτε λίστα συνομιλιών, επιλέξτε ένα ή περισσότερα μηνύματα 

που έχουν επισημανθεί ως σημαντικά. Ή ανοίξτε μια συνομιλία που έχει 
επισημανθεί ως σημαντική.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Επισήμανση ως μη 
σημαντικό.
Τα μηνύματα καταργούνται από τα Εισ. προτεραιότητας και το Gmail 
μαθαίνει ποιες συνομιλίες θεωρείτε λιγότερο σημαντικές.
Εάν ανοίξατε τη συνομιλία από τα Εισ. προτεραιότητας, θα επιστρέψετε 
αμέσως στα Εισ. προτεραιότητας.
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Μαζική εργασία με συνομιλίες
Μπορείτε να αρχειοθετήσετε, να προσθέσετε ετικέτες, να διαγράψετε ή να 
εκτελέσετε άλλες ενέργειες μαζικά σε συνομιλίες, στα Εισερχόμενά σας ή σε 
μια άλλη λίστα συνομιλιών που έχουν ετικέτες.

1 Στα Εισερχόμενα ή σε άλλη λίστα συνομιλιών, επιλέξτε τις συνομιλίες στις 
οποίες θέλετε να εργαστείτε μαζικά.
Όταν επιλέγετε μια συνομιλία, εμφανίζονται τα κουμπιά Αρχειοθέτηση, 
Διαγραφή και Ετικέτες στο κάτω μέρος της οθόνης.

2 Αγγίξτε το κουμπί Αρχειοθέτηση, Διαγραφή ή Ετικέτες. Ή πατήστε 
Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη αστεριού, Αναφορά ως 
ανεπιθύμητης συνομιλίας, Σίγαση, Επισήμανση ως αναγνωσμένων/
Επισήμανση ως μη αναγνωσμένα ή Κατάργηση επιλογής όλων.
Εάν χρησιμοποιείτε τα Εισ. προτεραιότητας, μπορείτε επίσης να επισημάνετε 
συνομιλίες ως σημαντικές ή μη σημαντικές από το μενού (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας" στη σελίδα 169).
Η ενέργειά σας επηρεάζει το σύνολο των μηνυμάτων.
Εάν διαγράψετε μαζικά συνομιλίες, μπορείτε να αγγίξετε την επιλογή 
Αναίρεση στην κίτρινη γραμμή στο πάνω μέρος της οθόνης, για να αναιρέσετε 
τη διαγραφή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αναίρεση 
μετά από σίγαση, αρχειοθέτηση και αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Εάν δεν εργάζεστε ποτέ μαζικά με μηνύματα, μπορείτε να αποκρύψετε τα 
πλαίσια ελέγχου για να αφήσετε περισσότερο χώρο για τα θέματα των 
συνομιλιών. Ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων Gmail" στη σελίδα 185.

Επιλέξτε συνομιλίες για να τις 
προσθέσετε στο σύνολο.

Αγγίξτε ένα κουμπί για να κάνετε 
κάποια ενέργεια μαζικά ή πατήστε 
Μενού για να ενεργήσετε με 
άλλους τρόπους στο σύνολο.
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Σήμανση ενός μηνύματος με αστέρι
Μπορείτε να επισημάνετε με αστέρι ένα σημαντικό μήνυμα ώστε να μπορείτε 
να το εντοπίσετε ξανά εύκολα. Οι συνομιλίες που περιλαμβάνουν μηνύματα 
με αστέρι εμφανίζουν ένα αστέρι στα Εισερχόμενά σας και σε άλλες λίστες 
συνομιλιών. Για να προβάλετε μόνο συνομιλίες που περιέχουν μηνύματα με 
αστέρι, ανατρέξτε στο "Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 176.

Επισήμανση ενός μηνύματος με αστέρι
S Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, αγγίξτε το αστέρι στην κεφαλίδα του.

Ή
S Ενώ προβάλετε μια λίστα μηνυμάτων σε μια λίστα συνομιλιών, αγγίξτε το 

αστέρι ενός μηνύματος.
Το αστέρι γίνεται χρυσό .

Κατάργηση επισήμανσης με αστέρι ενός μηνύματος
S Αγγίξτε ξανά το αστέρι του μηνύματος.

Κατάργηση της επισήμανσης με αστέρι από όλα τα μηνύματα μιας 
συνομιλίας

S Αγγίξτε το αστέρι μιας συνομιλίας σε μια λίστα συνομιλιών.
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Σήμανση μιας συνομιλίας με ετικέτα
Οργανώνετε τις συνομιλίες χρησιμοποιώντας ετικέτες. Το Gmail διαθέτει 
διάφορες ενσωματωμένες ετικέτες. Μπορείτε να προσθέσετε δικές σας 
ετικέτες και να αντιστοιχίσετε χρώματα σε αυτές χρησιμοποιώντας το Gmail 
στον ιστό (τα χρώματα των προσαρμοσμένων ετικετών που δημιουργείτε 
στον ιστό δεν υποστηρίζονται στο Gmail στο τηλέφωνο).

Η προβολή συνομιλιών με ετικέτες περιγράφεται στο "Προβολή συνομιλιών 
κατά ετικέτα" στη σελίδα 176. 

Προσθήκη ετικέτας σε μια συνομιλία
1 Όταν διαβάζετε τα μηνύματα μιας συνομιλίας, πατήστε Μενού  και 

αγγίξτε την επιλογή Αλλαγή ετικετών.

2 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τις ετικέτες που θα 
αντιστοιχήσετε στη συνομιλία.

3 Αγγίξτε το ΟΚ.

Μαζική προσθήκη ετικετών σε συνομιλίες
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε ή να αλλάξετε ετικέτες σε μία ή περισσότερες 
συνομιλίες ταυτόχρονα.

1 Στα Εισερχόμενά σας ή σε άλλη λίστα συνομιλιών, επιλέξτε τις συνομιλίες 
στις οποίες θέλετε να προσθέσετε ετικέτες.
Ανατρέξτε στο "Μαζική εργασία με συνομιλίες" στη σελίδα 172.

2 Αγγίξτε το κουμπί Ετικέτες στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τις ετικέτες που θα 
αντιστοιχήσετε στη συνομιλία.

4 Αγγίξτε το ΟΚ.
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Αλλαγή των ετικετών μιας συνομιλίας
1 Όταν διαβάζετε τα μηνύματα μιας συνομιλίας, πατήστε Μενού  και 

αγγίξτε την επιλογή Αλλαγή ετικετών.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε μαζικά τις ετικέτες σε συνομιλίες, με τον ίδιο 
τρόπο που προσθέτετε μαζικά ετικέτες σε συνομιλίες, αγγίζοντας το 
κουμπί Ετικέτες.

2 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τις ετικέτες.

3 Αγγίξτε το ΟΚ.
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Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα των συνομιλιών που έχουν την ίδια ετικέτα, 
συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών που περιέχουν μηνύματα τα οποία έχουν 
επισήμανση με αστέρι. 

Μπορείτε να ελέγξετε πόσες συνομιλίες διατηρούνται επίκαιρες στο 
τηλέφωνό σας, ανά ετικέτα και ανά ώρα, όπως περιγράφεται στο 
"Συγχρονισμός συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 177.

Ανατρέξτε στο "Σήμανση μιας συνομιλίας με ετικέτα" στη σελίδα 174 ή στο 
"Σήμανση ενός μηνύματος με αστέρι" στη σελίδα 173 για πληροφορίες 
σχετικά με την αντιστοίχηση ετικετών και αστεριών.

1 Κατά την προβολή των Εισερχομένων σας ή άλλης λίστας συνομιλιών, 
αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας ετικέτας στο επάνω αριστερό τμήμα της 
λίστας. Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε Μετάβαση στις ετικέτες. 
Οι ετικέτες σας παρουσιάζονται σε μια κυλιόμενη λίστα. Τα χρώματα των 
ετικετών είναι εκείνα που αντιστοιχεί το Gmail από προεπιλογή ή εκείνα 
που αντιστοιχίσατε σε ετικέτες χρησιμοποιώντας το Gmail στον ιστό.

2 Αγγίξτε μια ετικέτα για να προβάλετε μια λίστα των συνομιλιών που έχουν 
αυτή την ετικέτα.
Η λίστα συνομιλιών μοιάζει με τα Εισερχόμενά σας, αλλά η ετικέτα 
αντικαθιστά το "Εισερχόμενα" στο πάνω αριστερό τμήμα της λίστας. 
Εργάζεστε με τις λίστες συνομιλιών που φέρουν ετικέτα όπως εργάζεστε 
στα Εισερχόμενά σας.

Ο αριθμός των συνομιλιών που 
περιέχουν πρόχειρα μηνύματα.

Ο αριθμός των συνομιλιών με αυτή την 
ετικέτα που έχουν μη αναγνωσμένα 
μηνύματα.
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Συγχρονισμός συνομιλιών κατά ετικέτα
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ιστού Gmail διαθέτει τους 
πόρους να αποθηκεύσει όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει ή έχετε λάβει 
ποτέ, ωστόσο το τηλέφωνό σας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Για 
εξοικονόμηση χώρου, το Gmail πραγματοποιεί λήψη μερικών μόνο 
μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ορίσετε ποια μηνύματα 
συνομιλιών θα διατηρούνται επίκαιρα στη τηλέφωνό σας, ανά ετικέτα, και 
ποιο τμήμα αυτών των συνομιλιών, ανά ώρα.

Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις για να ελέγχετε με ποιον τρόπο και 
πότε συγχρονίζουν τα δεδομένα τους οι εφαρμογές. Ανατρέξτε στο 
"Ρυθμίσεις λογαριασμών & συγχρονισμού" στη σελίδα 429.

Επιλέξτε τις ετικέτες που θέλετε να συγχρονίσετε
1 Ανοίξτε τα Εισερχόμενά σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ετικέτες.
Ανοίγει η οθόνη ρυθμίσεων Συγχρονισμού, εμφανίζοντας μια λίστα των 
ετικετών Gmail για το λογαριασμό που αναγράφεται στο πάνω μέρος της 
οθόνης. Κάτω από κάθε ετικέτα βρίσκεται η τρέχουσα ρύθμιση 
συγχρονισμού της: Συγχρονισμός όλων, Συγχρονισμός 4 ημερών ή 
καμία ετικέτα (δεν συγχρονίζεται).
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3 Αγγίξτε την ετικέτα συνομιλίας της οποίας τις ρυθμίσεις συγχρονισμού 
θέλετε να αλλάξετε.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για αυτή την ετικέτα συνομιλίας με τρεις 
επιλογές:
Χωρίς συγχρονισμό    Να μην γίνει λήψη συνομιλιών που έχουν μόνο 
αυτή την ετικέτα.
Συγχρονισμός 4 ημερών    Να γίνει λήψη των προηγούμενων 4 ημερών 
(ή αριθμό ημερών που ορίζετε εσείς) των συνομιλιών.
Συγχρονισμός όλων    Να γίνει λήψη όλων των συνομιλιών με αυτή την 
ετικέτα.

Ορίστε πόσες ημέρες θα συγχρονιστούν
1 Ανοίξτε τα Εισερχόμενά σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ετικέτες.

3 Αγγίξτε την επιλογή Αριθμός ημερών για συγχρονισμό.

4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό ημερών και αγγίξτε το OK.
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Αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ιστού του Gmail είναι αρκετά 
αποτελεσματική όσον αφορά την αποτροπή της ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας να φτάσει στα Εισερχόμενά σας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις 
που η ανεπιθύμητη αλληλογραφία περνά στα Εισερχόμενα, μπορείτε να 
βοηθήσετε στη βελτίωση της υπηρεσίας Gmail αναφέροντας τη συνομιλία ως 
ανεπιθύμητη.

Αναφορά μιας συνομιλίας ως ανεπιθύμητης
S Ενώ διαβάζετε τα μηνύματα της συνομιλίας, πατήστε Μενού  και 

αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα > Αναφορά ως ανεπιθύμητης 
συνομιλίας.

Ή
S Επιλέξτε μία ή ένα σύνολο συνομιλιών στα Εισερχόμενά σας ή σε άλλη 

λίστα συνομιλιών, πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Αναφορά 
ως ανεπιθύμητης συνομιλίας. 
Ανατρέξτε στο "Μαζική εργασία με συνομιλίες" στη σελίδα 172.
Όταν αναφέρετε μια συνομιλία ως ανεπιθύμητη, η συνομιλία και όλα τα 
μηνύματά της αφαιρούνται από τα Εισερχόμενά σας. Μπορείτε να δείτε τα 
μηνύματα που έχετε επισημάνει ως ανεπιθύμητα, προβάλλοντας 
μηνύματα που έχουν την ετικέτα "Ανεπιθύμητα μηνύματα". Ανατρέξτε στο 
"Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 176.
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Αναζήτηση για μηνύματα
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μηνύματα τα οποία 
περιέχουν μία ή περισσότερες λέξεις στο περιεχόμενό τους ή στις 
διευθύνσεις, στα θέματα, στις ετικέτες τους, κ.ο.κ. 

Όταν αναζητάτε μηνύματα, περιλαμβάνονται όλα τα μηνύματα στον 
λογαριασμό σας στο Gmail στον ιστό (εκτός από όσα έχουν ετικέτα "Κάδος 
απορριμμάτων" ή "Ανεπιθύμητα μηνύματα"), όχι μόνο όσα έχετε συγχρονίσει 
στο τηλέφωνό σας. Για αυτόν το λόγο, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση 
μηνυμάτων στο Gmail, θα πρέπει να έχετε μια σύνδεση δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές σύνθετης αναζήτησης που 
περιγράφονται στον ιστότοπο Gmail.

1 Στα Εισερχόμενα, πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή 
Αναζήτηση.
Ή πατήστε το κουμπί Αναζήτηση .

2 Πληκτρολογήστε τη λέξη ή τις λέξεις για τις οποίες θα γίνει αναζήτηση και 
αγγίξτε το κουμπί Μετάβαση στο πληκτρολόγιο οθόνης ή το εικονίδιο 
μεγεθυντικού φακού  στα δεξιά του πλαισίου αναζήτησης. Ή αγγίξτε 
λέξεις για τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει αναζήτηση προηγουμένως, 
στη λίστα κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.
Ανοίγει μια λίστα συνομιλιών, εμφανίζοντας όλες τις συνομιλίες με 
μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις για τις οποίες πραγματοποιήσατε 
αναζήτηση. Οι λέξεις που αναζητάτε εμφανίζονται στη γραμμή τίτλου. 
Εργάζεστε με τις συνομιλίες αυτής της λίστας όπως θα εργαζόσασταν με 
τις συνομιλίες στα Εισερχόμενά σας ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα 
συνομιλιών.
Όταν ανοίγετε μια συνομιλία σε μια λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, η 
λέξη αναζήτησης επισημαίνεται όπου προκύπτει στα μηνύματα της 
συνομιλίας.
Οι λέξεις για τις οποίες κάνατε αναζήτηση αποθηκεύονται από το 
τηλέφωνο και προτείνονται σε επόμενες αναζητήσεις στο Gmail. Μπορείτε 
να διαγράψετε αυτές τις αποθηκευμένες λέξεις με ρυθμίσεις Gmail. 
Ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων Gmail" στη σελίδα 185.
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Αρχειοθέτηση συνομιλιών
Μπορείτε να αρχειοθετήσετε συνομιλίες, να τις αφαιρέσετε από τα 
Εισερχόμενά σας χωρίς να τις διαγράψετε. Οι αρχειοθετημένες συνομιλίες 
λαμβάνουν την ετικέτα "Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και 
διατηρούν κάθε άλλη ετικέτα που τους έχετε προσθέσει. Ανατρέξτε στο 
"Προβολή συνομιλιών κατά ετικέτα" στη σελίδα 176. Περιλαμβάνονται επίσης 
στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν κάποιος απαντήσει σε ένα μήνυμα που 
έχετε αρχειοθετήσει, η συνομιλία αυτή επανέρχεται στα Εισερχόμενά σας.

S Ενώ προβάλετε μια λίστα συνομιλιών, αγγίξτε και κρατήστε μια συνομιλία 
και αγγίξτε την επιλογή Αρχειοθ. στο μενού που ανοίγει.

Ή
S Επιλέξτε μία ή περισσότερες συνομιλίες στα Εισερχόμενά σας ή σε άλλη 

λίστα συνομιλιών και αγγίξτε την επιλογή Αρχειοθ. 
Ανατρέξτε στο "Μαζική εργασία με συνομιλίες" στη σελίδα 172.

Ή
S Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, αγγίξτε την επιλογή Αρχειοθ. στο κάτω 

μέρος της οθόνης.
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Προσάρτηση υπογραφής στα μηνύματά σας
Μπορείτε να προσαρτήσετε μία ή περισσότερες γραμμές κειμένου σε κάθε 
μήνυμα που στέλνετε από το τηλέφωνό σας, όπως το όνομά σας, τις 
πληροφορίες επαφής ή ακόμα και τη φράση "Εστάλη από τηλέφωνο με 
android". Αυτή η υπογραφή είναι ανεξάρτητη από την υπογραφή που 
προσαρτάτε στα μηνύματα που στέλνετε από το Gmail στον ιστό.

1 Ανοίξτε τα Εισερχόμενά σας ή άλλη λίστα συνομιλιών που έχει ετικέτα.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Υπογραφή.

3 Πληκτρολογήστε μια υπογραφή.

4 Αγγίξτε το ΟΚ.

Πληκτρολογήστε μια υπογραφή που 
θα προσαρτάται στα μηνύματά σας 
και, στη συνέχεια, αγγίξτε το OK.
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Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου
Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει φυσικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να 
διαχειριστείτε τις συνομιλίες και τα μηνύματά σας. Υπάρχουν πρόσθετες 
συντομεύσεις στην περίπτωση που το τηλέφωνό σας διαθέτει Trackball ή 
άλλη συσκευή κατάδειξης.

Συντομεύσεις λίστας συνομιλιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου 
κατά την προβολή μιας λίστας συνομιλιών, όπως είναι τα Εισερχόμενά σας.

u Ανανέωση λίστας

c Σύνθεση

Εισαγωγή Άνοιγμα συνομιλίας

y Αρχειοθέτηση συνομιλίας

Alt + Κύλιση Trackball προς τα 
επάνω

Μετάβαση στην κορυφή της λίστας

Alt + Κύλιση Trackball προς τα 
κάτω

Μετάβαση στο τέλος της λίστας

Shift + Κενό Προηγούμενη σελίδα

Κενό Επόμενη σελίδα
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Συντομεύσεις μηνυμάτων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου 
κατά την ανάγνωση μηνυμάτων.

r Απάντηση στο τελευταίο μήνυμα στη 
συνομιλία

a Απάντηση σε όλους στο τελευταίο 
μήνυμα στη συνομιλία

f Προώθηση τελευταίου μηνύματος 
στη συνομιλία

y Αρχειοθέτηση συνομιλίας
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Gmail 185
Αλλαγή ρυθμίσεων Gmail
Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για το Gmail. Κάθε λογαριασμός 
Gmail έχει τις δικές του ρυθμίσεις, επομένως οι αλλαγές επηρεάζουν μόνο 
τον τρέχοντα λογαριασμό. Ανατρέξτε στο "Αλλαγή λογαριασμού" στη 
σελίδα 159.

Η ένταση ήχου ειδοποιήσεων και ορισμένες ρυθμίσεις συγχρονισμού 
αλλάζουν στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις" στη 
σελίδα 411.

S Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Gmail, ανοίξτε τα Εισερχόμενά σας, 
πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

Γενικές ρυθμίσεις
Εισ. προτεραιότητας  Επιλέξτε για να ορίσετε τα Εισ. προτεραιότητας ως 
τον προεπιλεγμένο φάκελο εισερχομένων, ώστε να ανοίγουν κάθε φορά που 
ξεκινάτε το Gmail με νέα μηνύματα (αντί των Εισερχομένων), καθώς και για 
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα που ανήκουν σε σημαντικές 
συνομιλίες. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι ορατή εκτός και αν έχετε διαμορφώσει 
το Gmail στον ιστό να εμφανίζει τα Εισ. προτεραιότητας. Ανατρέξτε στην 
ενότητα "Εργασία με τα Εισ. προτεραιότητας" στη σελίδα 169.

Υπογραφή  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να 
εισαγάγετε κείμενο που θα προσαρτάται σε κάθε μήνυμα που στέλνετε. 
Ανατρέξτε στο "Προσάρτηση υπογραφής στα μηνύματά σας" στη σελίδα 182.

Επιβεβαίωση ενεργειών  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να δείτε ποιες ενέργειες ανοίγουν παράθυρο διαλόγου που σας 
ζητά να επιβεβαιώσετε τη συγκεκριμένη ενέργεια: αρχειοθέτηση, διαγραφή 
και αποστολή μηνυμάτων.

Απάντηση σε όλους  Όταν είναι επιλεγμένο, αντικαθιστά το κουμπί 
Απάντηση στην επικεφαλίδα του μηνύματος με το κουμπί Απάντηση σε 
όλους, ώστε να μην χρειάζεται να αγγίζετε το βέλος για να αποκτάτε 
πρόσβαση σε αυτό.

Αυτόματη συνέχιση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
ορίσετε ποια οθόνη ανοίγει όταν διαγράφετε ή αρχειοθετείτε μια συνομιλία, τα 
μηνύματα της οποίας προβάλετε: τα μηνύματα στην επόμενη συνομιλία, την 
προηγούμενη συνομιλία, ή τα Εισερχόμενα ή άλλη λίστα συνομιλιών με την 
οποία εργάζεστε.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Gmail 186
Μέγεθος κειμένου μηνύματος  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του κειμένου στα μηνύματα που διαβάζετε.

Μαζικές λειτουργίες  Όταν είναι επιλεγμένο, προσθέτει ένα πλαίσιο 
ελέγχου στα αριστερά κάθε συνομιλίας, ώστε να μπορείτε να την προσθέσετε 
σε ένα σύνολο. Ανατρέξτε στο "Μαζική εργασία με συνομιλίες" στη 
σελίδα 172.

Εκκαθάριση ιστορικού αναζήτησης  Αγγίξτε αυτή την επιλογή για να 
αφαιρέσετε το ιστορικό των λέξεων για τις οποίες έχετε προηγουμένως 
πραγματοποιήσει αναζήτηση σε οποιοδήποτε λογαριασμό Gmail. Ανατρέξτε 
στο "Αναζήτηση για μηνύματα" στη σελίδα 180.

Ετικέτες  Ανοίγει την οθόνη Ετικέτες, όπου μπορείτε να ορίσετε ποιες 
συνομιλίες θα συγχρονίζονται. Ανατρέξτε στο "Συγχρονισμός συνομιλιών 
κατά ετικέτα" στη σελίδα 177.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων
Ειδοποιήσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Όταν είναι 
επιλεγμένο, λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν έχετε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

Επιλογή ήχου κλήσης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε 
να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θα ηχεί όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου του προεπιλεγμένου 
ήχου κλήσης του τηλεφώνου και την επιλογή αθόρυβης λειτουργίας.

Δόνηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να διαμορφώσετε 
το τηλέφωνο ώστε να δονείται οποτεδήποτε λαμβάνετε μια ειδοποίηση 
Gmail, μόνο όταν το τηλέφωνο είναι σε αθόρυβη λειτουργία ή ποτέ. 
Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ήχου" στη σελίδα 421.

Να ειδοποιούμαι μία φορά  Επιλέξτε το για να λαμβάνετε ειδοποίηση 
από το Gmail μόνο την πρώτη φορά που έχετε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από την τελευταία φορά που διαβάσατε τα μηνύματά σας, αντί 
για κάθε φορά που λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα.
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Ημερολόγιο
Το Ημερολόγιο στο τηλέφωνο λειτουργεί με την υπηρεσία 
ημερολογίου που βασίζεται στον ιστό Ημερολόγιο Google για τη 
δημιουργία και διαχείριση συμβάντων, συνεδριάσεων και 
συναντήσεων. Συνεργάζεται επίσης και με την υπηρεσία 
ημερολογίου Microsoft Exchange ActiveSync.

Το Ημερολόγιο στο τηλέφωνο είναι βελτιστοποιημένο για χρήση 
από το τηλέφωνο. Ορισμένες λειτουργίες του Ημερολογίου, 
όπως η δημιουργία Ημερολογίων, είναι διαθέσιμες μόνο στο 
Ημερολόγιο Google στον ιστό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://
calendar.google.com για να μάθετε σχετικά με τις λειτουργίες 
της έκδοσης ιστού του Ημερολογίου.

Σε αυτήν την ενότητα
"Προβολή του ημερολογίου και των συμβάντων σας" στη σελίδα 188

"Εργασία σε προβολή Ατζέντας" στη σελίδα 190

"Εργασία σε προβολή Ημέρας" στη σελίδα 191

"Εργασία σε προβολή Εβδομάδας" στη σελίδα 193

"Εργασία σε προβολή Μήνα" στη σελίδα 194

"Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195

"Δημιουργία συμβάντος" στη σελίδα 196

"Επεξεργασία συμβάντος" στη σελίδα 198

"Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος" στη σελίδα 200

"Απάντηση σε υπενθύμιση συμβάντος" στη σελίδα 201

"Συγχρονισμός και εμφάνιση ημερολογίων" στη σελίδα 202

"Αλλαγή ρυθμίσεων Ημερολογίου" στη σελίδα 204
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Προβολή του ημερολογίου και των 
συμβάντων σας

Ανοίξτε το Ημερολόγιο για να δείτε συμβάντα που έχετε δημιουργήσει εσείς ή 
συμβάντα στα οποία σας έχουν προσκαλέσει.

Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, το διαμορφώσατε ώστε να 
χρησιμοποιεί έναν υπάρχοντα Λογαριασμό Google ή δημιουργήσατε νέο 
λογαριασμό. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολόγιο 
στο τηλέφωνό σας, θα εμφανιστούν τυχόν υφιστάμενα συμβάντα 
ημερολογίου από το Λογαριασμό σας Google στον ιστό.

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λογαριασμούς με το Ημερολόγιο Google 
ή το ημερολόγιο Microsoft Exchange στο τηλέφωνό σας και να τα 
διαμορφώσετε ώστε να εμφανίζονται στο Ημερολόγιο. Ανατρέξτε στο 
"Λογαριασμοί" στη σελίδα 145.

Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε το Ημερολόγιο για συγχρονισμό συμβάντων 
στο τηλέφωνό σας, θα συμπεριλάβει συμβάντα από τον προηγούμενο μήνα 
μέχρι ένα έτος μετά. Δηλαδή, το Ημερολόγιο διατηρεί συγχρονισμένα μεταξύ του 
τηλεφώνου σας και του ιστού τα συμβάντα που περιλαμβάνονται σε ένα έτος, 
καθώς και τυχόν μεταγενέστερα συμβάντα που θα προσθέσετε στο ημερολόγιό 
σας χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο στο τηλέφωνό σας .

Άνοιγμα Ημερολογίου
S Αγγίξτε το εικονίδιο Ημερολόγιο  στην αρχική οθόνη ή στο Πρόγραμμα 

εκκίνησης.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Τα συμβάντα από όλους τους λογαριασμούς που έχετε προσθέσει στο 
τηλέφωνό σας και έχετε διαμορφώσει για συγχρονισμό ημερολογίων 
εμφανίζονται στο Ημερολόγιο. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη 
λογαριασμών, ανατρέξτε στο "Λογαριασμοί" στη σελίδα 145.
Τα συμβάντα από κάθε ημερολόγιο εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα. 
Για πληροφορίες σχετικά με το ποια ημερολόγια εμφανίζονται στο 
τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στο "Συγχρονισμός και εμφάνιση ημερολογίων" 
στη σελίδα 202.
Το Ημερολόγιο εμφανίζει την τρέχουσα ώρα (ο κόκκινος δείκτης και η 
οριζόντια γραμμή σε ορισμένες προβολές) και την ώρα των συμβάντων 
χρησιμοποιώντας την τοπική ζώνη ώρας από προεπιλογή, όπως αυτή 
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παρέχεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που είστε συνδεδεμένοι. 
Εάν ταξιδεύετε, μπορείτε να ορίσετε μια βασική ζώνη ώρας και να τη 
χρησιμοποιήσετε στο Ημερολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή 
ρυθμίσεων Ημερολογίου" στη σελίδα 204.

Αλλαγή προβολής ημερολογίου
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ατζέντα, Ημέρα, Εβδομάδα ή Μήνας.

Κάθε προβολή εμφανίζει τα συμβάντα στο ημερολόγιό σας για τη χρονική 
περίοδο που έχετε καθορίσει. Για λεπτομέρειες, δείτε:
"Εργασία σε προβολή Ατζέντας" στη σελίδα 190
"Εργασία σε προβολή Ημέρας" στη σελίδα 191
"Εργασία σε προβολή Εβδομάδας" στη σελίδα 193
"Εργασία σε προβολή Μήνα" στη σελίδα 194

S Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν σε 
προβολή ατζέντας, αγγίξτε το συμβάν.

S Για να δείτε τα συμβάντα μιας ημέρας σε προβολή μήνα, αγγίξτε την ημέρα.

Προβολή ατζέντας

Προβολή εβδομάδας

Προβολή ημέρας

Προβολή μήνα

Στην προβολή ατζέντας, ημέρας ή 
εβδομάδας, αγγίξτε ένα συμβάν για να 
δείτε τις λεπτομέρειές του.

Στην προβολή μήνα, αγγίξτε μια ημέρα για 
να ανοίξετε τα συμβάντα της.
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Εργασία σε προβολή Ατζέντας
Η προβολή ατζέντας είναι μια λίστα με τα συμβάντα σας σε χρονολογική 
σειρά. Τα ολοήμερα συμβάντα και τα συμβάντα πολλών ημερών 
αναγράφονται στην αρχή κάθε ημέρας. Οι ημέρες που δεν περιλαμβάνουν 
συμβάντα δεν εμφανίζονται.

Αλλαγή σε προβολή Ατζέντας
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ατζέντα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμβάντα στην προβολή Ατζέντας
S Αγγίξτε ένα συμβάν.

Ανοίγει μια οθόνη με λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν. Ανατρέξτε στο 
"Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195.

Αγγίξτε ένα συμβάν για να δείτε τις 
λεπτομέρειές του.

Το συμβάν αυτό επαναλαμβάνεται.

Σύρετε επάνω ή κάτω για προβολή 
προγενέστερων ή μεταγενέστερων 
συμβάντων.
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Εργασία σε προβολή Ημέρας
Η προβολή ημέρας απεικονίζει τα συμβάντα μιας ημέρας με τη μορφή ενός 
πίνακα με σειρές της μίας ώρας. Μια κόκκινη γραμμή υποδεικνύει την 
τρέχουσα ώρα. Τα ολοήμερα συμβάντα και τα συμβάντα πολλών ημερών 
εμφανίζονται στην κορυφή. Ένα μέρος του τίτλου κάθε συμβάντος 
εμφανίζεται στις σειρές που αντιστοιχούν σε αυτό όταν πραγματοποιηθεί.

Αλλαγή σε προβολή ημέρας
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ημέρα.

S Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να προβάλλετε τις υπόλοιπες ημέρες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμβάντα στην προβολή ημέρας
S Αγγίξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Ανατρέξτε στο "Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195.

S Αγγίξτε & κρατήστε ένα συμβάν για να ανοίξετε ένα μενού με επιλογές 
προβολής, επεξεργασίας ή διαγραφής του συμβάντος και για τη 
δημιουργία ενός νέου συμβάντος τη δεδομένη ώρα.

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για 
προβολή προγενέστερων ή 
μεταγενέστερων ημερών.

Αγγίξτε ένα συμβάν για να δείτε τις 
λεπτομέρειές του.

Αγγίξτε και κρατήστε ένα χρονικό 
διάστημα ή ένα συμβάν για να 
δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν για 
τη δεδομένη ώρα.
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Προσθήκη ενός συμβάντος στην προβολή ημέρας
S Αγγίξτε & κρατήστε μια κενή θέση ή ένα συμβάν στην ημέρα για να ανοίξει 

ένα μενού με την επιλογή για τη δημιουργία νέου συμβάντος τη δεδομένη 
ώρα.
Ανατρέξτε στο "Δημιουργία συμβάντος" στη σελίδα 196.
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Εργασία σε προβολή Εβδομάδας
Η προβολή εβδομάδας απεικονίζει τα συμβάντα για μία εβδομάδα. Τα 
ολοήμερα συμβάντα και τα συμβάντα πολλών ημερών εμφανίζονται στην 
κορυφή.

Αλλαγή σε προβολή εβδομάδας
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Εβδομάδα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συμβάντα στην προβολή εβδομάδας
S Αγγίξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Ανατρέξτε στο "Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195.

S Αγγίξτε & κρατήστε ένα συμβάν για να ανοίξετε ένα μενού με επιλογές 
προβολής, επεξεργασίας ή διαγραφής του συμβάντος και για τη 
δημιουργία ενός νέου συμβάντος τη δεδομένη ώρα.

Προσθήκη συμβάντος στην προβολή εβδομάδας
S Αγγίξτε & κρατήστε μια κενή θέση ή ένα συμβάν στην εβδομάδα για να 

ανοίξει ένα μενού με την επιλογή για τη δημιουργία νέου συμβάντος τη 
δεδομένη ώρα.
Ανατρέξτε στο "Δημιουργία συμβάντος" στη σελίδα 196.

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για προβολή 
προγενέστερων ή μεταγενέστερων 
ημερομηνιών.

Αγγίξτε ένα συμβάν για να δείτε τις 
λεπτομέρειές του.

Αγγίξτε και κρατήστε ένα χρονικό 
διάστημα ή ένα συμβάν για να 
δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν για 
τη δεδομένη ώρα.

Ένα ολοήμερο συμβάν.
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Εργασία σε προβολή Μήνα
Η προβολή μήνα απεικονίζει τα συμβάντα του μήνα. Τα τμήμα κάθε ημέρας 
για τα οποία έχουν προγραμματιστεί συμβάντα εμφανίζονται με μπλε χρώμα 
στην κατακόρυφη γραμμή της ημέρας.

Αλλαγή σε προβολή μήνα
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Μήνας.

Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα συμβάντα στην 
προβολή μήνα

S Αγγίξτε μια ημέρα για να δείτε τα συμβάντα της σε προβολή ημέρας.
Ανατρέξτε στο "Εργασία σε προβολή Ημέρας" στη σελίδα 191.

Σύρετε επάνω ή κάτω για προβολή 
προγενέστερων ή μεταγενέστερων 
μηνών.

Αγγίξτε μια ημέρα για να δείτε τα 
συμβάντα της.
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Προβολή λεπτομερειών συμβάντος
Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για ένα συμβάν με διάφορους 
τρόπους, ανάλογα με την τρέχουσα προβολή.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα συμβάν
S Στην προβολή ατζέντας, ημέρας ή εβδομάδας, αγγίξτε ένα συμβάν για να 

δείτε τις λεπτομέρειές του.

S Στην προβολή μήνα, αγγίξτε μια ημέρα για να μεταβείτε σε προβολή ημέρας. 
Στη συνέχεια, αγγίξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τη συμμετοχή σας σε ένα συμβάν 
χρησιμοποιώντας το μενού Θα παραβρεθείτε;
Η κατάσταση των υπόλοιπων συμμετεχόντων εμφανίζεται κάτω από τη δική σας.
Οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται στη ζώνη ώρας που έχει ορίσει η 
τοπική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, εκτός και αν διαμορφώσετε το 
Ημερολόγιο ώστε να λειτουργεί στη βασική ζώνη ώρας. Ανατρέξτε στην 
ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων Ημερολογίου" στη σελίδα 204.
Μπορείτε να αλλάξετε τις υπενθυμίσεις των συμβάντων ή να αγγίξετε το 
κουμπί  για να προσθέσετε μία. Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση υπενθύμισης 
συμβάντος" στη σελίδα 200.
Αν έχετε  δικαίωμα αλλαγής συμβάντων, μπορείτε να πατήσετε Μενού  για 
επεξεργασία ή διαγραφή του συμβάντος, όπως περιγράφεται στο 
"Επεξεργασία συμβάντος" στη σελίδα 198.

Αγγίξτε για να ορίσετε αν θα παραβρεθείτε 
στο συμβάν αυτό.

Αγγίξτε για διαγραφή αυτής της υπενθύμισης.
Αγγίξτε για προσθήκη άλλης υπενθύμισης 
για αυτό το συμβάν.

Αγγίξτε για να αλλάξετε την ώρα υπενθύμισης 
για αυτό το συμβάν.

Η κατάσταση των υπόλοιπων συμμετεχόντων 
εμφανίζεται κάτω από τη δική σας.
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Δημιουργία συμβάντος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο στο τηλέφωνό σας για τη 
δημιουργία συμβάντων που θα εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας και στο 
Ημερολόγιο Google στον ιστό.

Δημιουργία συμβάντος
1 Σε οποιαδήποτε προβολή του Ημερολογίου, πατήστε Μενού  και 

αγγίξτε Νέο συμβάν για να ανοίξει η οθόνη λεπτομερειών συμβάντος για 
ένα νέο συμβάν.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε & να κρατήσετε μια θέση σε προβολή 
ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε Νέο συμβάν 
για να ανοίξει η οθόνη λεπτομερειών συμβάντος με ήδη καταχωρημένη τη 
δεδομένη ημερομηνία και ώρα.

2 Προσθέστε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.
Εισαγάγετε όνομα ώρα και προαιρετικές επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά 
με το συμβάν. 
Κατά τον ορισμό μιας ημερομηνίας ή ώρας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα κουμπιά "συν" και "μείον" στο παράθυρο διαλόγου ή να αγγίξετε την 
ημερομηνία ή την ώρα και να την εισαγάγετε με το πληκτρολόγιο οθόνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ζώνη ώρας ή να 
ορίσετε άλλη για αυτό το συμβάν. Η προεπιλεγμένη ζώνη ώρας για τα 
συμβάντα σας είναι η ζώνη ώρας που έχει ορίσει η εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας, εκτός και αν διαμορφώσετε το Ημερολόγιο ώστε να 
λειτουργεί στη βασική ζώνη ώρας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή 
ρυθμίσεων Ημερολογίου" στη σελίδα 204.
Αν έχετε πάνω από ένα ημερολόγιο, μπορείτε να επιλέξετε το ημερολόγιο 
στο οποίο θα προσθέσετε το συμβάν.
Αγγίξτε το κουμπί συν  για να προσθέσετε περισσότερες υπενθυμίσεις. 
Ανατρέξτε στο "Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος" στη σελίδα 200.)

3 Προσκαλέστε προσκεκλημένους στο συμβάν.
Στο πεδίο Προσκεκλημένοι, εισαγάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των ατόμων που θέλετε να καλέσετε στο συμβάν. 
Διαχωρίστε τις διευθύνσεις με κόμματα ( , ). Αν τα άτομα στα οποία 
στέλνετε τις προσκλήσεις χρησιμοποιούν το Ημερολόγιο Google, θα 
λάβουν την πρόσκληση στο Ημερολόγιο και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.
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4 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εμφάνιση επιπρόσθετων επιλογών για 
να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.

5 Πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης λεπτομερειών 
συμβάντος και αγγίξτε Τέλος.
Το συμβάν προστίθεται στο ημερολόγιό σας.
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Επεξεργασία συμβάντος
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα συμβάν που δημιουργήσατε στο τηλέφωνο 
ή τον ιστό. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε συμβάντα που έχουν 
δημιουργηθεί από άλλα άτομα, εφόσον σας δώσουν την άδεια.

Επεξεργασία συμβάντος
1 Ανοίξτε τη σύνοψη του συμβάντος.

Ανατρέξτε στο "Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επεξεργασία συμβάντος.
Ανοίγει η οθόνη Λεπτομέρειες συμβάντος. Πρόκειται για την ίδια οθόνη 
που περιγράφεται στο "Δημιουργία συμβάντος" στη σελίδα 196.
Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εμφάνιση επιπρόσθετων επιλογών για 
να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

3 Κάντε τις αλλαγές σας στο συμβάν.

4 Πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και αγγίξτε Τέλος.
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Διαγραφή συμβάντος
Μπορείτε να διαγράψετε ένα συμβάν που δημιουργήσατε στο τηλέφωνο ή 
τον ιστό. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε συμβάντα που έχουν δημιουργηθεί 
από άλλα άτομα, εφόσον σας δώσουν την άδεια.

Διαγραφή συμβάντος
1 Ανοίξτε τη σύνοψη του συμβάντος.

Ανατρέξτε στο "Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Διαγραφή συμβάντος.

3 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αγγίξτε το στοιχείο OK.
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Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος
Μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες υπενθυμίσεις για ένα συμβάν, είτε 
έχετε δημιουργήσει το συμβάν και έχετε δικαίωμα επεξεργασίας των 
λεπτομερειών του, είτε όχι.

Ορισμός υπενθύμισης συμβάντος
1 Ανοίξτε τη σύνοψη του συμβάντος.

Ανατρέξτε στο "Προβολή λεπτομερειών συμβάντος" στη σελίδα 195.

2 Αν έχετε ήδη ορίσει μια υπενθύμιση, αγγίξτε το κουμπί συν  για να 
προσθέσετε μια υπενθύμιση.
Προστίθεται μια νέα υπενθύμιση, για 10 λεπτά πριν από το συμβάν.

3 Αγγίξτε την ώρα υπενθύμισης και, στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, 
αγγίξτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θέλετε να ειδοποιηθείτε πριν 
από το συμβάν.
Όταν φτάσει η ώρα, θα λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά το συμβάν. 
Ανατρέξτε στο "Απάντηση σε υπενθύμιση συμβάντος" στη σελίδα 201.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο Google στον ιστό για να 
διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις υπενθύμισης.

Διαγραφή υπενθύμισης συμβάντος
1 Ανοίξτε τη σύνοψη του συμβάντος.

2 Αγγίξτε το κουμπί πλην  της υπενθύμισης.
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Απάντηση σε υπενθύμιση συμβάντος
Αν ορίσετε μια υπενθύμιση για ένα συμβάν, το εικονίδιο Προσεχές συμβάν 
εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής κατάστασης όταν 
φτάσει η ώρα ειδοποίησης. Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη 
σελίδα 34. 

Απόκριση σε υπενθύμιση συμβάντος
S Αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη γραμμή κατάστασης, σύρετε τη γραμμή 

κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξει το πλαίσιο Ειδοποιήσεις. Στη 
συνέχεια, αγγίξτε την ειδοποίηση του συμβάντος για να ανοίξει η λίστα με 
τις ειδοποιήσεις του Ημερολογίου.

S Αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις με προειδοποιήσεις, ανοίγει η λίστα 
ειδοποιήσεων του Ημερολογίου, εμφανίζοντας όλες τις ειδοποιήσεις που 
περιμένουν την απάντησή σας.

S Αγγίξτε ένα συμβάν στη λίστα ειδοποιήσεων του Ημερολογίου για να δείτε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

S Αγγίξτε Αναβολή όλων στη λίστα ειδοποιήσεων του Ημερολογίου για να 
απενεργοποιήσετε όλες τις υπενθυμίσεις συμβάντων για 5 λεπτά.

S Αγγίξτε Παράβλεψη όλων στη λίστα ειδοποιήσεων του Ημερολογίου για 
να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις στη λίστα.

S Πατήστε Πίσω  στη λίστα ειδοποιήσεων του Ημερολογίου για να 
παραμείνουν οι υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα. Το εικονίδιο παραμένει στη 
γραμμή κατάστασης και οι υπενθυμίσεις παραμένουν στο πλαίσιο 
Ειδοποιήσεις.
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Συγχρονισμός και εμφάνιση ημερολογίων
Όταν προσθέσετε στο τηλέφωνό σας ένα Λογαριασμό Google ή ένα 
λογαριασμό Microsoft Exchange ActiveSync που περιλαμβάνει υπηρεσία 
ημερολογίου και διαμορφώσετε το λογαριασμό αυτό ώστε να συγχρονίζει τα 
συμβάντα ημερολογίου στο τηλέφωνο, τα συμβάντα από το ημερολόγιο αυτό 
προστίθεται και διατηρούνται ενημερωμένα στο Ημερολόγιο του τηλεφώνου.

Μπορείτε να ελέγξετε αν ένας λογαριασμός θα συγχρονίζει τις αλλαγές στα 
συμβάντα ημερολογίου μεταξύ μιας υπηρεσίας ημερολογίου Google ή άλλης 
υπηρεσίας ημερολογίου με την οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμών & 
συγχρονισμού της εφαρμογής (ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις λογαριασμών & 
συγχρονισμού" στη σελίδα 429). Διαμορφώνετε ποια ημερολόγια θα 
αποθηκευτούν στο τηλέφωνο (για ταχύτερη πρόσβαση) και ποια από αυτά 
θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στο τηλέφωνο στο Ημερολόγιο.

Ορίστε αν τα ημερολόγια θα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο ή θα είναι 
ορατά

1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ημερολόγια.
Η οθόνη Ημερολόγια εμφανίζει όλα τα ημερολόγια που έχετε προσθέσει ή 
στα οποία έχετε εγγραφεί για κάθε λογαριασμό που έχει διαμορφωθεί για 
συγχρονισμό συμβάντων στο τηλέφωνό σας, ταξινομημένα κατά 
λογαριασμό. (Τα ημερολόγια των λογαριασμών που έχουν διαμορφωθεί 
ώστε να μην συγχρονίζουν τα συμβάντα Ημερολογίου δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα.)
Αγγίξτε το όνομα ενός λογαριασμού για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε 
τα ημερολόγιά του στο τηλέφωνό σας.
Ένα εικονίδιο στα δεξιά κάθε ημερολογίου υποδεικνύει αν το συμβάντα 
του συγχρονίζονται (σε αυτή την περίπτωση, αποθηκεύονται) στο 
τηλέφωνο και αν είναι ορατά στο Ημερολόγιο.

Τα συμβάντα ημερολογίου αποθηκεύονται στο τηλέφωνο και 
είναι ορατά στο Ημερολόγιο

Τα συμβάντα ημερολογίου αποθηκεύονται στο τηλέφωνο 
αλλά δεν είναι ορατά στο Ημερολόγιο

Τα συμβάντα ημερολογίου δεν συγχρονίζονται στο τηλέφωνο
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2 Αγγίξτε το εικονίδιο δίπλα σε ένα ημερολόγιο για να αλλάξετε αν 
αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και αν είναι ορατό στο Ημερολόγιο.
Παραμένετε εγγεγραμμένοι στα Ημερολόγια που έχετε διαμορφώσει για 
μη αποθήκευση στο τηλέφωνο και εξακολουθείτε να μπορείτε να 
εργαστείτε με αυτά στο Ημερολόγιο Google στον ιστό ή σε άλλες 
υπηρεσίες ημερολογίου.

3 Αγγίξτε το ΟΚ.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Ημερολογίου
Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το πώς το Ημερολόγιο 
εμφανίζει τα συμβάντα και πώς σας ειδοποιεί για προσεχή συμβάντα.

S Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Ημερολογίου, ανοίξτε μια προβολή 
Ημερολογίου, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

Χρήση βασικής ζώνης ώρας  Επιλέξτε το για να χρησιμοποιήσετε τη 
βασική ζώνη ώρας κατά την προβολή ημερολογίων και πληροφοριών 
συμβάντων στο Ημερολόγιο καθώς ταξιδεύετε, αντί της τοπικής ζώνης ώρας 
που ορίζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε 
συνδεδεμένοι.

Βασική ζώνη ώρας  Αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Χρήση βασικής 
ζώνης ώρας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε 
τη ζώνη ώρας που θα χρησιμοποιείτε στο Ημερολόγιο καθώς ταξιδεύετε.

Απόκρυψη συμβάντων που έχουν απορριφθεί  Επιλέξτε αν δεν 
θέλετε να βλέπετε συμβάντα για τα οποία έχετε απορρίψει τις προσκλήσεις.

Ορισμός προειδοποιήσεων & ειδοποιήσεων  Ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τις υπενθυμίσεις συμβάντος ώστε 
να ανοίγουν μια προειδοποίηση, να σας στέλνουν ειδοποίηση ή να 
απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο 
"Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος" στη σελίδα 200 και το "Απάντηση σε 
υπενθύμιση συμβάντος" στη σελίδα 201.

Επιλογή ήχου κλήσης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε 
να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε μια 
υπενθύμιση συμβάντος.

Δόνηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να διαμορφώσετε 
το τηλέφωνο ώστε να δονείται οποτεδήποτε λαμβάνετε μια υπενθύμιση 
συμβάντος, μόνο όταν το τηλέφωνο είναι σε αθόρυβη λειτουργία ή ποτέ. 
Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ήχου" στη σελίδα 421.

Προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης  Ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο χρόνο πριν από 
ένα συμβάν για τις υπενθυμίσεις συμβάντος.

Έκδοση Build  Η έκδοση του Ημερολογίου που χρησιμοποιείτε.
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Google Voice
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Voice για την 
υπηρεσία σας αυτόματου τηλεφωνητή, στη θέση της υπηρεσίας 
αυτόματου τηλεφωνητή της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Το 
Google Voice παρέχει οπτική διεπαφή για όλα τα μηνύματα 
αυτόματου τηλεφωνητή—μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα 
μηνύματά σας με τη σειρά που θέλετε, να διαβάσετε μεταγραφές 
των μηνυμάτων σας και να ακούσετε τα μηνύματά σας, 
χρησιμοποιώντας μια διεπαφή τύπου καραόκε η οποία 
διευκολύνει την αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google Voice για να 
πραγματοποιήσετε διεθνείς κλήσεις, στη θέση της υπηρεσίας 
υπεραστικών κλήσεων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας, 
ώστε να επωφεληθείτε από τις χαμηλές χρεώσεις διεθνών 
κλήσεων του Google Voice.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Google Voice με αριθμό τηλεφώνου 
Google, μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας ώστε ένα 
μέρος ή όλες οι κλήσεις να πραγματοποιούνται μέσω του 
Google Voice. Τα άτομα που καλείτε βλέπουν τον αριθμό 
τηλεφώνου Google αντί τον αριθμό σας κινητού τηλεφώνου ως 
αναγνώριση κλήσης.

Για να μάθετε περισσότερα για το Google Voice, 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα αποκτήσετε 
έναν αριθμό Google Voice, μεταβείτε στο http://
www.google.com/voice.

Το Google Voice είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.
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Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα του Google Voice και των Εισερχομένων σας" στη σελίδα 207

"Ανάγνωση ή ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή" στη σελίδα 209

"Ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου" στη σελίδα 212

"Σήμανση μηνυμάτων με αστέρι" στη σελίδα 214

"Προβολή μηνυμάτων κατά ετικέτα" στη σελίδα 215

"Διαμόρφωση του Google Voice" στη σελίδα 216

"Πραγματοποίηση κλήσεων με το Google Voice" στη σελίδα 218

"Αλλαγή ρυθμίσεων Google Voice" στη σελίδα 219
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Άνοιγμα του Google Voice και των 
Εισερχομένων σας

Μπορείτε να ελέγξετε τα εισερχόμενα του Google Voice, να ανταλλάξετε 
μηνύματα και να εκτελέσετε άλλες εργασίες με το Google Voice.

Δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Φωνή για την πραγματοποίηση 
κλήσεων—το κάνετε με την εφαρμογή Τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο 
"Πραγματοποίηση κλήσεων με το Google Voice" στη σελίδα 218.

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Google Voice, θα σας ζητηθεί να το 
διαμορφώσετε, όπως περιγράφεται στο "Διαμόρφωση του Google Voice" στη 
σελίδα 216.

Άνοιγμα του Google Voice
S Αγγίξτε το εικονίδιο Google Voice  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική 

οθόνη.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Google Voice, ένας οδηγός ρύθμισης 
σάς βοηθά να επιλέξετε ποιες λειτουργίες του Google Voice θα 
χρησιμοποιήσετε με το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να 
διαμορφώσετε τις λειτουργίες που θέλετε.
Μετά την αρχική ρύθμιση, το Google Voice ανοίγει στην τελευταία οθόνη 
που είχατε προβάλει ή, εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Google Voice 
πρόσφατα, στα Εισερχόμενά σας.
Στα Εισερχόμενά σας εμφανίζονται τυχόν μηνύματα αυτόματου 
τηλεφωνητή (με το εικονίδιο ) και μηνύματα κειμένου (με το εικονίδιο ) 
που έχετε λάβει, μαζί με τον αποστολέα, την ημερομηνία αποστολής του 
μηνύματος και τις πρώτες λέξεις του μηνύματος.
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Άνοιγμα των Εισερχομένων σας
Μπορείτε να επιστρέψετε στα Εισερχόμενά σας από οποιαδήποτε οθόνη του 
Google Voice.

S Πατήστε το κουμπί Πίσω  μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα.

Έλεγχος του υπόλοιπου του λογαριασμού σας
Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο Google Voice για πρώτη φορά, έχετε 
υπόλοιπο US$0,10 για κλήσεις με χρέωση. Πρέπει να συνδεθείτε στον 
λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης για να 
αυξήσετε το υπόλοιπό σας, ωστόσο μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον 
υπόλοιπό σας από το τηλέφωνο.

S Στα Εισερχόμενα του Google Voice, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
Υπόλοιπο.
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού 
σας.

Αγγίξτε ένα μήνυμα αυτόματου 
τηλεφωνητή ή ένα μήνυμα κειμένου 
για να το ανοίξετε.
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Ανάγνωση ή ακρόαση του αυτόματου 
τηλεφωνητή

Τα εισερχόμενα του Google Voice περιλαμβάνουν μια λίστα των μηνυμάτων 
αυτόματου τηλεφωνητή που έχετε λάβει. Μπορείτε επίσης να ακούσετε τον 
αυτόματο τηλεφωνητή σας με την εφαρμογή Τηλέφωνο, ακριβώς όπως θα 
ακούγατε τον αυτόματο τηλεφωνητή από την υπηρεσία αυτόματου 
τηλεφωνητή της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Ανατρέξτε στο "Ακρόαση του 
αυτόματου τηλεφωνητή" στη σελίδα 100.

Σας αποστέλλονται επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταγραφές των 
μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή.

Για να διαβάσετε μια μεταγραφή των μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή
1 Ανοίξτε το Google Voice και τα Εισερχόμενά σας.

Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα του Google Voice και των Εισερχομένων σας" 
στη σελίδα 207.
Στα Εισερχόμενά σας εμφανίζονται τα μηνύματά σας. Για κάθε μήνυμα, 
μπορείτε να δείτε ποιος το έστειλε, πότε το λάβατε και μια μεταγραφή της 
αρχής του μηνύματος.

2 Αγγίξτε ένα μήνυμα για να το διαβάσετε.
Η μεταγραφή του μηνύματος εμφανίζεται σε ένα παράθυρο, το οποίο 
περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένου 
του ονόματος και του αριθμού του ατόμου που το άφησε.
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Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων
1 Ανοίξτε το Google Voice και τα Εισερχόμενά σας.

2 Αγγίξτε ένα μήνυμα για να το ακούσετε.
Τα στοιχεία ελέγχου για την ακρόαση του αυτόματου τηλεφωνητή 
βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο Αναπαραγωγή  για να ακούσετε το μήνυμα.
Το μήνυμα αναπαράγεται μέσω του ακουστικού ή του ηχείου του 
τηλεφώνου, ανάλογα με την προτίμηση που έχετε ρυθμίσει. Ανατρέξτε 
στο "Αλλαγή ρυθμίσεων Google Voice" στη σελίδα 219.
Αγγίξτε το εικονίδιο Ηχείο  για αναπαραγωγή του μηνύματος από το 
ηχείο του τηλεφώνου, αντί από το ακουστικό. 
Μπορείτε επίσης να κάνετε παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής και 
να μεταφέρετε το δείκτη προόδου πίσω και μπροστά, για να ακούσετε 
διαφορετικά μέρη του μηνύματος.

Απάντηση σε ένα μήνυμα
1 Ανοίξτε ένα μήνυμα όπως όταν πρόκειται να το διαβάσετε ή να το 

ακούσετε.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Κλήση ή Μήνυμα κειμένου.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Κλήση, ανοίγει η εφαρμογή Τηλέφωνο και 
πραγματοποιεί κλήση στον αριθμό του ατόμου που άφησε το μήνυμα.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Μήνυμα κειμένου, ανοίγει ένα παράθυρο 
Google Voice στο οποίο μπορείτε να συνθέσετε ένα μήνυμα κειμένου, 
όπως περιγράφεται στην ενότητα "Ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου" στη 
σελίδα 212.
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Διαγραφή ενός μηνύματος
S Ανοίξτε το μήνυμα όπως όταν πρόκειται να το διαβάσετε ή να το 

ακούσετε, πατήστε Μενού , αγγίξτε Περισσότερα και αγγίξτε 
Διαγραφή.

Ή
S Αγγίξτε και κρατήστε το μήνυμα στα Εισερχόμενα ή σε άλλο φάκελο 

μηνυμάτων με ετικέτα. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή 
Διαγραφή.
Μπορείτε να δείτε τα διαγραμμένα μηνύματα, προβάλλοντας μηνύματα με 
την ετικέτα Κάδος απορριμμάτων. Ανατρέξτε στο "Προβολή μηνυμάτων 
κατά ετικέτα" στη σελίδα 215.
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Ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Voice για να στείλετε και να λάβετε 
μηνύματα κειμένου (SMS).

Αποστολή μηνύματος κειμένου
1 Ανοίξτε τα Εισερχόμενά σας.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Σύνθεση.

3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να στείλετε το 
μήνυμα.
Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας επαφής με αριθμό 
κινητού τηλεφώνου.

4 Πληκτρολογήστε ένα σύντομο μήνυμα κειμένου.

5 Αγγίξτε την επιλογή Αποστολή.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα κειμένου
Όταν κάποιος στέλνει ένα μήνυμα κειμένου στον αριθμό σας Google Voice, 
λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι το μήνυμα βρίσκεται στα Εισερχόμενα του 
Google Voice.

1 Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις και αγγίξτε την ειδοποίηση ότι έχετε 
μήνυμα.
(Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.)
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε οποιοδήποτε μήνυμα βρίσκεται στα 
Εισερχόμενά σας.
Εμφανίζεται το μήνυμα και τυχόν προηγούμενα μηνύματα στη συνομιλία.
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2 Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πληκτρολογήστε ένα σύντομο μήνυμα και 
αγγίξτε Αποστολή.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Google Voice 214
Σήμανση μηνυμάτων με αστέρι
Μπορείτε να επισημάνετε με αστέρι μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή και 
κειμένου για να διευκολύνετε την παρακολούθησή τους.

Επισήμανση ενός μηνύματος με αστέρι
S Ενώ προβάλετε μια λίστα μηνυμάτων στα Εισερχόμενά σας ή σε άλλο 

φάκελο, αγγίξτε το αστέρι ενός μηνύματος.
Το αστέρι γίνεται χρυσό .

Κατάργηση επισήμανσης με αστέρι ενός μηνύματος
S Αγγίξτε ξανά το αστέρι του μηνύματος.

Προβολή των μηνυμάτων με αστέρι
Μπορείτε να ανοίξετε ένα φάκελο ο οποίος περιέχει μόνο τα μηνύματα που 
έχουν σήμανση με αστέρι.

1 Ενώ προβάλετε τα Εισερχόμενά σας ή άλλο φάκελο μηνυμάτων, πατήστε 
Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Ετικέτες.
Ανατρέξτε στο "Προβολή μηνυμάτων κατά ετικέτα" στη σελίδα 215.

2 Αγγίξτε το Με αστέρι.
Ανοίγει ένας φάκελος με μια λίστα των μηνυμάτων σας με αστέρι.
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Προβολή μηνυμάτων κατά ετικέτα
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα των μηνυμάτων που έχουν την ίδια ετικέτα, 
όπως Αυτόματος τηλεφωνητής, Μηνύματα κειμένου, Πραγματοποιήθηκαν, 
Ελήφθησαν, κ.ο.κ. 

1 Ενώ προβάλετε τα Εισερχόμενά σας ή άλλο φάκελο μηνυμάτων, πατήστε 
Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Ετικέτες.
Οι ετικέτες Google Voice παρουσιάζονται σε μια κυλιόμενη λίστα.

2 Αγγίξτε μια ετικέτα για να προβάλετε ένα φάκελο που περιέχει τα 
μηνύματα με αυτή την ετικέτα.
Ο φάκελος μοιάζει με τα Εισερχόμενά σας, αλλά η ετικέτα αντικαθιστά το 
"Εισερχόμενα" στη γραμμή τίτλου. Εργάζεστε με τις λίστες συνομιλιών 
που φέρουν ετικέτα όπως εργάζεστε στα Εισερχόμενά σας.

Αγγίξτε μια ετικέτα για να ανοίξετε 
ένα φάκελο που περιέχει μηνύματα 
με αυτή την ετικέτα.

Ο αριθμός των μηνυμάτων με αυτή 
την ετικέτα τα οποία είναι μη 
αναγνωσμένα.
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Διαμόρφωση του Google Voice
Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Google Voice, ένας οδηγός σάς βοηθά να 
διαμορφώσετε τις υπηρεσίες Google Voice στο τηλέφωνό σας. Εάν 
αποσυνδεθείτε, ο οδηγός εμφανίζεται ξανά την επόμενη φορά που θα 
εκκινήσετε το Google Voice. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του Google 
Voice. Ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων Google Voice" στη σελίδα 219.

Διαμόρφωση του Google Voice
1 Ανοίξτε το Google Voice.

Ανοίγει η οθόνη καλωσορίσματος, όπου ξεκινάτε τη διαδικασία 
διαμόρφωσης του Google Voice στο τηλέφωνό σας. Οι επιλογές που σας 
προσφέρει ο οδηγός εξαρτώνται από το κατά πόσο έχετε ήδη λογαριασμό 
Google Voice και από τις λειτουργίες που υποστηρίζει η εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

2 Συνδεθείτε στο Google Voice.
Ο λογαριασμός στον οποίο συνδέεστε είναι ο Λογαριασμός Google τα 
Εισερχόμενα του οποίου ανοίγετε για να διαβάσετε μηνύματα. Είναι επίσης ο 
Λογαριασμός Google που χρησιμοποιείτε για κάθε άλλη υπηρεσία Google 
Voice που αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε με το τηλέφωνό σας.
Αγγίξτε Σύνδεση για να συνδεθείτε στον κύριο Λογαριασμό Google στο 
τηλέφωνό σας. Ή αγγίξτε Χρήση διαφορετικού λογαριασμού για να 
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας διαφορετικό Λογαριασμό Google.
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3 Εάν σας ζητηθεί, αγγίξτε την επιλογή Επόμενο για να επαληθεύσετε τον 
αριθμό τηλεφώνου σας μέσω μηνύματος κειμένου.
Το Google Voice χρησιμοποιεί αυτό το βήμα για να εξασφαλίσει ότι μπορεί 
να επικοινωνήσει με το τηλέφωνό σας.

4 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό PIN αυτόματου τηλεφωνητή.
Αυτός είναι ο κωδικός που χρησιμοποιείτε για να ελέγξετε τον αυτόματο 
τηλεφωνητή από την εφαρμογή Τηλέφωνο.

5 Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας το 
Google Voice.
Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιείτε όλες τις διεθνείς κλήσεις μέσω 
του Google Voice, ώστε να επωφεληθείτε από τις χαμηλές χρεώσεις 
διεθνών κλήσεων του Google Voice, να σας ζητείται να επιλέξετε κάθε 
φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση ή να μην χρησιμοποιείτε ποτέ το 
Google Voice για κλήσεις.
Εάν έχετε συνδεθεί σε Λογαριασμό Google που διαθέτει αριθμό Google 
Voice, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να πραγματοποιείτε όλες τις κλήσεις 
μέσω του Google Voice. Εάν το κάνετε, τα άτομα που καλείτε θα βλέπουν 
τον αριθμό σας Google Voice ως Αναγνώριση κλήσης, αντί για τον αριθμό 
τηλεφώνου σας.

6 Διαμορφώστε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή.
Η εφαρμογή Google Voice ανοίγει την εφαρμογή Ρυθμίσεις, η οποία σας 
ζητά να επιλέξετε το Google Voice ή την εταιρεία σας κινητής τηλεφωνίας 
για την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή.

7 Πατήστε Πίσω  όταν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση του αυτόματου 
τηλεφωνητή.

8 Αγγίξτε Τέλος στην οθόνη που περιγράφει το συγχρονισμό των 
Εισερχομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις συγχρονισμού 
και ειδοποιήσεων" στη σελίδα 220.
Ανοίγουν τα Εισερχόμενά σας Google Voice. Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα του 
Google Voice και των Εισερχομένων σας" στη σελίδα 207 για 
περισσότερες πληροφορίες για να ξεκινήσετε με το Google Voice.
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Πραγματοποίηση κλήσεων με το Google Voice
Η πραγματοποίηση κλήσεων με το Google Voice είναι σχεδόν ίδια με την 
πραγματοποίηση κλήσεων μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα 
με το αν διαθέτετε αριθμό Google και τον τρόπο με τον οποίο έχετε 
διαμορφώσει το Google Voice στο τηλέφωνο.

1 Καλέστε μια επαφή ακριβώς όπως θα το κάνατε χωρίς το Google Voice.

2 Εάν έχετε διαμορφώσει το Google Voice να σας ρωτά αν θέλετε να το 
χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση, αγγίξτε 
Κλήση με το Google Voice στο παράθυρο διαλόγου.
Εάν έχετε διαμορφώσει το Google Voice για να το χρησιμοποιείτε για όλες 
τις κλήσεις, αυτό το παράθυρο διαλόγου δεν εμφανίζεται.
Το Google Voice εμφανίζει ένα μήνυμα, το οποίο σας υπενθυμίζει ότι 
πραγματοποιείτε την κλήση μέσω του Google Voice.
Εάν η κλήση είναι κλήση με χρέωση, το Google Voice αναπαράγει ένα 
μήνυμα με τη χρέωση ανά λεπτό και τον αριθμό των λεπτών ομιλίας που 
απομένουν με αυτή τη χρέωση στο λογαριασμό σας Google Voice.
Συνεχίστε με την κλήση όπως θα κάνατε χωρίς το Google Voice, όπως 
περιγράφεται στο "Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων" στη σελίδα 89.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Google Voice
Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις Google Voice, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιείτε στο 
τηλέφωνό σας και του τρόπου με τον οποίο θέλετε να ειδοποιείστε για νέα 
μηνύματα.

S Για να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις Google Voice, εκτός από την υπηρεσία 
αυτόματου τηλεφωνητή που θα χρησιμοποιείτε, ανοίξτε τα Εισερχόμενα 
Google Voice, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις.

S Για να αλλάξετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που θα 
χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις κλήσης" στη 
σελίδα 418.

Γενικές ρυθμίσεις
Πραγματοποίηση κλήσεων  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου 
μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιείται το Google Voice για την 
πραγματοποίηση μερικών ή όλων των τηλεφωνικών κλήσεων, όπως 
περιγράφεται στο "Διαμόρφωση του Google Voice" στη σελίδα 216.

Ο αριθμός αυτού του τηλεφώνου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να αλλάξετε ή να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου της 
συσκευής σας, ώστε να λειτουργεί με το Google Voice.

Αναπαραγωγή φωνητικού μηνύματος  Ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή να 
αναπαράγει τα μηνύματα μέσω του ακουστικού ή του ηχείου του τηλεφώνου 
από προεπιλογή.

Συγχρονισμός και ειδοποιήσεις  Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις 
συγχρονισμού και ειδοποιήσεων" στη σελίδα 220.

Αποσύνδεση  Αγγίξτε για να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες 
Google Voice στο τηλέφωνό σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την 
υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας και 
τον αριθμό του τηλεφώνου σας ως αναγνωριστικό κλήσης. Την επόμενη 
φορά που θα εκκινήσετε το Google Voice, ο οδηγός θα σας ζητήσει να το 
διαμορφώσετε ξανά. Ανατρέξτε στο "Διαμόρφωση του Google Voice" στη 
σελίδα 216.
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Νομικές πληροφορίες  Αγγίξτε για να ανοίξετε μια οθόνη στην οποία 
μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την 
πολιτική απορρήτου, την πολιτική προγράμματος και άλλες σημαντικές 
νομικές πληροφορίες για το Google Voice.

Ο αριθμός μου Google Voice  Εμφανίζει τον αριθμό Google Voice που 
έχετε διαμορφώσει για χρήση κατά την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων 
σε αυτό το τηλέφωνο.

Αριθμός έκδοσης  Η έκδοση του Google Voice που είναι εγκατεστημένη 
στο τηλέφωνό σας.

Ρυθμίσεις συγχρονισμού και ειδοποιήσεων
Συγχρονισμός Εισερχομένων  Επιλέξτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
από το Google Voice μόλις φτάνουν νέα μηνύματα στα Εισερχόμενά σας. 
Πρέπει να έχετε επιλεγμένα τα δεδομένα στο παρασκήνιο, στις ρυθμίσεις 
Λογαριασμοί και συγχρονισμός, για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
(ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις λογαριασμών & συγχρονισμού" στη σελίδα 429).

Δεδομένα παρασκηνίου  Αγγίξτε για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις 
Λογαριασμοί και συγχρονισμός, ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις λογαριασμών & 
συγχρονισμού" στη σελίδα 429.

Ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος κειμένου  Επιλέξτε το για να 
λαμβάνετε μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που 
λαμβάνετε νέο μήνυμα στα Εισερχόμενα Google Voice. (Να μην επιλέγετε 
ταυτόχρονα αυτή τη λειτουργία και τη λειτουργία Συγχρονισμός 
Εισερχομένων, γιατί θα λαμβάνετε δύο ειδοποιήσεις για κάθε νέο μήνυμα.)

Ειδοποιήσεις Εισερχομένων  Επιλέξτε το για να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα.

Επιλογή ήχου κλήσης  Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης που θα ηχεί όταν 
λαμβάνετε μια ειδοποίηση από το Google Voice.

Δόνηση  Το τηλέφωνο δονείται όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση από το 
Google Voice.

Λυχνία  Το Trackball αναβοσβήνει όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση από το 
Google Voice.
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Google Talk
Το Google Talk είναι η υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων 
της Google. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να 
επικοινωνείτε σε πραγματικό χρόνο με άλλα άτομα που επίσης 
χρησιμοποιούν το Google Talk στον ιστό ή με μια εφαρμογή 
επιτραπέζιου υπολογιστή.

Σε αυτήν την ενότητα
"Σύνδεση και άνοιγμα της Λίστας φίλων σας" στη σελίδα 222

"Συζήτηση με φίλους" στη σελίδα 224

"Αλλαγή και παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης" στη σελίδα 227

"Διαχείριση της Λίστας φίλων σας" στη σελίδα 230

"Αλλαγή ρυθμίσεων Google Talk" στη σελίδα 232
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Σύνδεση και άνοιγμα της Λίστας φίλων σας
Συνδέεστε στο Google Talk για να συζητήσετε με τους φίλους σας. 

Παραμένετε συνδεδεμένοι, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές, 
μέχρι να αποσυνδεθείτε εσκεμμένα.

Άνοιγμα του Google Talk και σύνδεση
S Αγγίξτε το εικονίδιο Google Talk  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική 

οθόνη.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Όταν ανοίξετε το Google Talk για πρώτη φορά, προβάλλεται η Λίστα 
φίλων σας. Αυτή η λίστα συμπεριλαμβάνει όλους τους φίλους που έχετε 
προσθέσει χρησιμοποιώντας το Google Talk στον ιστό, στο τηλέφωνο ή 
σε μια εφαρμογή επιτραπέζιου υπολογιστή. Η προσθήκη φίλων σε αυτή 
τη λίστα ώστε να μπορείτε να τους προσκαλέσετε σε συζήτηση 
περιγράφεται στο "Διαχείριση της Λίστας φίλων σας" στη σελίδα 230.

Η πρόσκληση φίλων σε συζήτηση και η αποδοχή προσκλήσεων σε 
συζήτηση περιγράφεται στο "Συζήτηση με φίλους" στη σελίδα 224.

Η κατάσταση σύνδεσής σας.
Αγγίξτε για να ανοίξετε μια 
προσωπική συζήτηση στην οποία 
συμμετέχετε. 
Αγγίξτε για να ανοίξετε μια ομαδική 
συζήτηση στην οποία συμμετέχετε.
Αγγίξτε ένα φίλο για να τον 
προσκαλέσετε σε συζήτηση.
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Επιστροφή στη Λίστα φίλων σας
Μπορείτε να επιστρέψετε στη Λίστα φίλων σας όταν κάνετε συζήτηση με ένα 
φίλο σας, ώστε να μπορείτε να προσκαλέσετε και άλλο φίλο για συζήτηση, να 
προσθέσετε ένα φίλο κτλ.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Λίστα φίλων.

Αποσύνδεση από το Google Talk
Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Google Talk—για παράδειγμα, εάν 
θέλετε να μεταφέρετε την εστίαση όλων των συζητήσεων και των 
προσκλήσεων του Google Talk σε έναν υπολογιστή. Η αποσύνδεσή σας θα 
παρατείνει επίσης τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

S Στη Λίστα φίλων σας, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Αποσύνδεση.
Δεν θα λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις για συζήτηση και δεν θα βλέπετε 
την κατάσταση άλλων ατόμων στο Google Talk σε άλλες εφαρμογές, 
όπως το Gmail.
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Συζήτηση με φίλους

Συζήτηση με ένα φίλο
1 Αγγίξτε ένα φίλο στη Λίστα φίλων σας.

Εάν ήδη συζητάτε με κάποιον, μπορείτε να πατήσετε Μενού  και να 
αγγίξετε Λίστα φίλων για να καλέσετε κάποιον άλλο φίλο για συζήτηση.
Ανοίγει η οθόνη συζήτησης.

2 Εισάγετε το μήνυμά σας και αγγίξτε Αποστολή.

Τα μηνύματα που ανταλλάσετε επικαλύπτονται στην οθόνη με 
πληροφορίες σχετικά με τη συζήτηση, όπως εάν είναι καταγραφόμενη, 
την ώρα αποστολής ενός μηνύματος και εάν δεν υπήρξε απάντηση έπειτα 
από λίγο κτλ.
Μπορείτε να εισαγάγετε ένα εικονίδιο smiley (ένα emoticon) στο 
πληκτρολόγιο της οθόνης, αγγίζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο Smiley 
και, στη συνέχεια, αγγίζοντας ένα smiley. Μπορείτε επίσης να πατήσετε 
Μενού  και να αγγίξετε το στοιχείο Περισσότερα > 
Εισαγ.εικον.smiley για να ανοίξετε μια κυλιόμενη λίστα με smiley.
Η περίοδος σύνδεσης συζήτησης θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να την 
τερματίσετε.
Οι φίλοι με τους οποίους συζητάτε προβάλλονται στην κορυφή της Λίστας 
φίλων σας.

Ποιός συζητάει μαζί σας και η 
κατάσταση σύνδεσής του.

Τα μηνύματα που ανταλλάσετε 
επικαλύπτονται με πληροφορίες 
σχετικά με τη συζήτηση, όπως εάν 
είναι καταγραφόμενη.

Εισάγετε ένα μήνυμα και αγγίξτε 
Αποστολή.
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Αποδοχή πρόσκλησης σε συζήτηση
Όταν ένας φίλος σας στέλνει ένα μήνυμα Google Talk, λαμβάνετε μια 
ειδοποίηση. Η καταχώρησή του στη Λίστα φίλων ανεβαίνει στην κορυφή και 
προβάλλεται το μήνυμα.

S Αγγίξτε ένα φίλο στη Λίστα φίλων σας.

Ή
S Ανοίξτε τον πίνακα Ειδοποιήσεις και αγγίξτε την ειδοποίηση συζήτησης.

Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.
Ανοίγει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να ανταλλάσετε με τον φίλο σας.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών συζητήσεων
Εάν έχετε περισσότερες από μία συζητήσεις σε εξέλιξη, μπορείτε να 
πραγματοποιείτε εναλλαγή μεταξύ των συζητήσεων.

S Στη Λίστα φίλων, αγγίξτε το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να 
συζητήσετε.

Ή
S Στην οθόνη συζήτησης ή στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 

Εναλλαγή συζητήσεων και στη συνέχεια αγγίξτε τον φίλο με τον οποίο 
θέλετε να συζητήσετε.

Ή
S Ενώ συζητάτε με ένα φίλο, σύρετε αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.

Πρόσκληση ενός φίλου να συμμετάσχει σε μια ομαδική συζήτηση
Όταν συζητάτε, μπορείτε να προσκαλέσετε και άλλους φίλους για να 
συμμετάσχουν σε μια ομαδική συζήτηση.

1 Στην οθόνη συζήτησης, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Προσθήκη στη 
συζήτηση.

2 Αγγίξτε το όνομα του φίλου που θέλετε να προσκαλέσετε.
Ο φίλος που προσκαλέσατε και όσοι ήδη συμμετέχουν λαμβάνουν μια 
πρόσκληση σε ομαδική συζήτηση. Καθένας που αποδέχεται την 
πρόσκληση συμμετέχει στην ομαδική συζήτηση.
Σε μια ομαδική συζήτηση, ο καθένας μπορεί να δει τα μηνύματα όλων των 
άλλων.
Η ομαδική συζήτηση εμφανίζεται στην κορυφή της Λίστας φίλων σας, με 
ένα εικονίδιο ομαδικής συζήτησης.
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Καταγραφόμενη ή μη καταγραφόμενη συζήτηση
Τα μηνύματά σας στο Google Talk αποθηκεύονται, για να μπορείτε να τα 
δείτε αργότερα και επίσης να εκτελείτε αναζήτηση για αυτά στο φάκελο 
Συζητήσεις στο Gmail. Όμως, εάν προτιμάτε να μην αποθηκεύονται τα 
μηνύματα σε μια συζήτηση, μπορείτε να κάνετε μη καταγραφόμενη 
συζήτηση.

S Στην οθόνη συζήτησης, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Μη 
καταγραφόμενη συζήτηση.
Για να συνεχίσετε την αποθήκευση των μηνυμάτων στη συζήτηση, 
πατήστε Μενού  και αγγίξτε Καταγραφόμενη συζήτηση.

Τερματισμός συζήτησης
Όταν τερματίζετε μια συζήτηση, ο φίλος σας δεν βρίσκεται πλέον στην 
κορυφή της Λίστας φίλων και η συζήτηση δεν προβάλλεται στην οθόνη 
Εναλλαγή συζητήσεων. Το κείμενο της συζήτησης δεν απορρίπτεται—εάν 
κάνετε επανεκκίνηση στη συζήτηση, η συνομιλία προβάλλεται στο νέο 
παράθυρο συζήτησης από το σημείο που σταματήσατε.

S Στη Λίστα φίλων, αγγίξτε και κρατήστε τον φίλο με το οποίο θέλετε να 
σταματήσετε τη συζήτηση. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή 
Τέλος συζήτησης.

Ή
S Στην οθόνη συζήτησης, πατήστε Μενού  και μετά αγγίξτε Τέλος 

συζήτησης.
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Αλλαγή και παρακολούθηση της κατάστασης 
σύνδεσης

Εικονίδια στο Google Talk, το Gmail, τους Χάρτες Google και άλλες 
εφαρμογές υποδηλώνουν την κατάσταση τη δική σας και των φίλων σας στο 
Google Talk.

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση σύνδεσής σας. Μπορείτε επίσης να 
αλλάξετε το μήνυμα κατάστασης που μοιράζεστε με άλλους χρήστες του 
Google Talk και την εικόνα που βλέπουν οι άλλοι.

Διαθέσιμος: Συνδεδεμένος στο Google Talk και διαθέσιμος για 
συζήτηση

Μακριά από τον υπολογιστή: Συνδεδεμένος στο Google Talk αλλά 
όχι ενεργός

Απασχολημένος: Συνδεδεμένος στο Google Talk αλλά πολύ 
απασχολημένος για συζήτηση

Αποσυνδεδεμένος από το Google Talk

Αόρατος: Συνδεδεμένος στο Google Talk αλλά εμφανίζεται 
αποσυνδεδεμένος στους άλλους
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Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης
1 Αγγίξτε τη δική σας καταχώρηση στην κορυφή της Λίστας φίλων σας.

2 Στην οθόνη που ανοίγει, αγγίξτε το μενού κατάστασης στην κορυφή της 
οθόνης.

3 Αγγίξτε μια κατάσταση στο παράθυρο διαλόγου.

4 Αγγίξτε Τέλος.
Η κατάστασή σας και οποιοδήποτε μήνυμα εμφανίζεται στις Λίστες φίλων 
των επαφών σας και σε άλλες τοποθεσίες όπου προβάλλεται η 
κατάστασή σας ή το μήνυμα κατάστασης.

Αλλαγή του μηνύματος κατάστασης
1 Αγγίξτε τη δική σας καταχώρηση στην κορυφή της Λίστας φίλων σας.

2 Στην οθόνη που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα κατάστασης ή εάν 
ήδη έχετε ένα, επεξεργαστείτε το. 
Εκτός από τις τυπικές ρυθμίσεις κατάστασης, μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε ένα μήνυμα που είχατε πληκτρολογήσει στο παρελθόν. Ή 
πατήστε Μενού  και αγγίξτε Διαγραφή προσαρμοσμένων 
μηνυμάτων για τα σβήσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή.

3 Αγγίξτε Τέλος.

Αγγίξτε για να αλλάξετε την εικόνα σας.

Αγγίξτε για να αλλάξετε την 
κατάσταση σύνδεσής σας.

Εισάγετε ένα μήνυμα κατάστασης.

Αγγίξτε για να χρησιμοποιήσετε ένα 
πρόσφατο μήνυμα κατάστασης.
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Αλλαγή της εικόνας σας
1 Αγγίξτε τη δική σας καταχώρηση στην κορυφή της Λίστας φίλων σας.

2 Στην οθόνη που ανοίγει, αγγίξτε την εικόνα σας επάνω αριστερά.

3 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αγγίξτε Αλλαγή (ή αγγίξτε 
Κατάργηση για να καταργήσετε την εικόνα σας και να μην την 
αντικαταστήσετε).
Ανοίγει μια οθόνη της Συλλογής με όλες τις εικόνες στο τηλέφωνό σας, 
οργανωμένες σε ομάδες. Η περιήγηση εικόνων στη Συλλογή 
περιγράφεται στο "Εργασία με εικόνες" στη σελίδα 330.

4 Ανοίξτε μια συλλογή και στη συνέχεια αγγίξτε την εικόνα που θα 
χρησιμοποιήσετε.

5 Κάντε περικοπής της φωτογραφίας.
Η περικοπή των φωτογραφιών περιγράφεται στο "Εργασία με εικόνες" 
στη σελίδα 330.

6 Αγγίξτε Αποθήκευση.
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Διαχείριση της Λίστας φίλων σας
Η Λίστα φίλων σας στο Google Talk περιέχει τους φίλους που έχετε 
προσκαλέσει ή από τους οποίους έχετε δεχτεί προσκλήσεις για να γίνετε φίλοι 
στο Google Talk. Οι φίλοι μπορούν να προσκαλέσουν ο ένας τον άλλο για να 
συζητήσουν στο Google Talk και να δουν την κατάσταση σύνδεσης ο ένας του 
άλλου στο Google Talk και σε άλλες εφαρμογές, όπως το Gmail και οι Χάρτες.

Η Λίστα φίλων του Google Talk είναι ταξινομημένη σύμφωνα με την 
κατάσταση σύνδεσης των φίλων σας: ενεργές συζητήσεις, συνδεδεμένοι, 
απασχολημένοι και εκτός σύνδεσης. Σε κάθε ομάδα κατάστασης, οι φίλοι 
αναφέρονται αλφαβητικά.

Προσθήκη φίλου στη λίστα φίλων σας
Μπορείτε να προσκαλέσετε οποιονδήποτε κάτοχο ενός Λογαριασμού Google 
να γίνει φίλος σας στο Google Talk, ώστε να μπορείτε να συζητάτε μεταξύ 
σας και να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης ο ένας του άλλου.

1 Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Προσθήκη φίλου.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση του φίλου σας και αγγίξτε Αποστολή πρόσκλησης.
Η διεύθυνση του φίλου σας στο Google Talk είναι μια διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail ή άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση που 
έχει διαμορφωθεί ώστε να συνδέεται στο Google Talk.

Προβολή και αποδοχή μιας πρόσκλησης να γίνετε φίλοι με κάποιον
Όταν μια επαφή σας προσκαλεί να γίνετε φίλοι στο Google Talk, λαμβάνετε 
μια ειδοποίηση στη Γραμμή κατάστασης και η πρόσκληση εμφανίζεται στη 
Λίστα φίλων σας.

1 Αγγίξτε την πρόσκληση στη Λίστα φίλων.

2 Αγγίξτε Αποδοχή στο μενού που ανοίγει.
Ή αγγίξτε Ακύρωση εάν δεν επιθυμείτε να συζητήσετε και να μοιραστείτε 
την κατάστασή σας στο Google Talk με τον αποστολέα.

Προβολή της λίστας με τις προσκλήσεις σε φίλους που εκκρεμούν
S Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > 

Προσκλήσεις.
Όλοι οι φίλοι στους οποίους έχετε αποστείλει προσκλήσεις να γίνετε φίλοι 
στο Google Talk εμφανίζονται στη λίστα μέχρι να αποδεχτούν ή να 
ακυρώσουν την πρόσκλησή σας.
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Προβολή όλων των φίλων ή εκείνων που είναι πιο δημοφιλείς σε 
εσάς

Ως προεπιλογή, μόνο οι φίλοι με τους οποίους συζητάτε συχνά—οι πιο 
δημοφιλείς σε εσάς—προβάλλονται στη Λίστα φίλων σας. Εναλλακτικά 
μπορείτε να προβάλλετε όλους τους φίλους σας.

S Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Όλοι οι φίλοι.
Για να ρυθμίσετε ξανά να προβάλλονται μόνο οι φίλοι με τους οποίους 
συζητάτε πιο συχνά, αγγίξτε Πιο δημοφιλείς στο μενού.

Ορισμός ενός φίλου ως δημοφιλή
Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε ένας φίλος να εμφανίζεται πάντοτε στη Λίστα 
φίλων σας.

1 Στη Λίστα φίλων, αγγίξτε και κρατήστε το όνομα ενός φίλου.
Εάν δεν βλέπετε το όνομα του φίλου, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Όλοι 
οι φίλοι. 

2 Αγγίξτε Να εμφανίζεται πάντα ο φίλος στο μενού που ανοίγει.
Για να καταργήσετε ένα φίλο από αυτή τη λίστα, αγγίξτε και κρατήστε το 
όνομα του φίλου στη Λίστα φίλων. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε 
Αυτόματη εμφάνιση φίλου.

Αποκλεισμός ενός φίλου
Μπορείτε να αποκλείσετε ένα φίλο από το να σας στέλνει μηνύματα. Όταν 
είναι αποκλεισμένος, ο φίλος σας επίσης καταργείται από τη Λίστα φίλων 
σας.

1 Στη Λίστα φίλων, αγγίξτε και κρατήστε το όνομα του φίλου.
Εάν δεν βλέπετε το φίλο, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Όλοι οι φίλοι. 

2 Αγγίξτε Αποκλεισμός φίλου στο μενού που ανοίγει.
Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα των αποκλεισμένων φίλων σας 
ανοίγοντας τη Λίστα φίλων σας, πατώντας Μενού  και αγγίζοντας 
Περισσότερα > Αποκλεισμένοι. Μπορείτε να καταργήσετε τον 
αποκλεισμό ενός φίλου αγγίζοντας το όνομα του φίλου στη λίστα 
αποκλεισμού και στη συνέχεια αγγίζοντας OK στο παράθυρο διαλόγου 
που ανοίγει.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Google Talk
Μπορείτε να διαμορφώσετε το Google Talk ώστε να σας στέλνει μια 
ειδοποίηση με τα περιεχόμενα κάθε μηνύματος που λαμβάνετε σε μία 
συζήτηση και επίσης να ηχεί ένας ήχος κλήσης ή να δονείται το τηλέφωνο.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το Google Talk ώστε να συνδέεστε 
αυτόματα μόλις ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας και μπορείτε επίσης να 
ορίσετε εάν θα εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας στις Λίστες φίλων των 
άλλων ατόμων μια ένδειξη κινητού τηλεφώνου.

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για τα νέα μηνύματα του Google Talk
1 Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε ή αφαιρέστε την επιλογή για τις Ειδοποιήσεις ΑΜ για να 
ορίσετε εάν θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση στη Γραμμή κατάστασης όταν 
φτάνει ένα νέο μήνυμα συζήτησης.

3 Αγγίξτε Επιλογή ήχου κλήσης για να ανοίξετε μια λίστα με ήχους κλήσης 
από την οποία μπορείτε να επιλέξετε ποιός θα ακούγεται όταν λαμβάνετε 
ειδοποίηση νέας συζήτησης.

4 Αγγίξτε Δόνηση για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα δονείται κάθε φορά 
που λαμβάνετε μια ειδοποίηση νέου μηνύματος, μόνο όταν το τηλέφωνο 
είναι σε λειτουργία σίγασης ή ποτέ.

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για νέες προσκλήσεις φίλων
1 Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Ειδοποιήσεις 
προσκλήσεων για να ορίσετε αν θα λαμβάνετε κάποια ειδοποίηση στη 
γραμμή κατάστασης όταν κάποιος σας προσκαλεί να γίνετε φίλοι στο 
Google Talk.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της ένδειξης κινητού τηλεφώνου στους φίλους
1 Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και στη συνέχεια αγγίξτε Ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Ένδειξη κινητού τηλεφώνου.
Εάν είναι επιλεγμένη η Ένδειξη κινητού τηλεφώνου, οι φίλοι σας 
βλέπουν ένα σχέδιο android κάθε φορά που συνδέεστε στο Google Talk 
από το τηλέφωνο.
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Ορισμός αυτόματης σύνδεσης στο Google Talk
1 Στη Λίστα φίλων, πατήστε Μενού  και στη συνέχεια αγγίξτε Ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Αυτόματη σύνδεση.
Όταν είναι επιλεγμένη η Αυτόματη σύνδεση, συνδέεστε στο Google Talk 
μόλις ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.
Η σύνδεση και η αποσύνδεση στο Google Talk περιγράφεται στο 
"Σύνδεση και άνοιγμα της Λίστας φίλων σας" στη σελίδα 222.

Ο φίλος σας έχει συνδεθεί στο 
Google Talk από το τηλέφωνό του.
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Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για να αναγνώσετε και να αποστείλετε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υπηρεσίες διαφορετικές από το 
Gmail. Το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
περιλαμβάνει έναν οδηγό που κάνει εύκολη τη διαμόρφωση για 
αρκετούς δημοφιλείς παροχείς υπηρεσιών μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της οθόνης λογαριασμών" στη 
σελίδα 236

"Ανάγνωση των μηνυμάτων σας" στη σελίδα 239

"Απάντηση σε μήνυμα" στη σελίδα 241

"Σήμανση μηνυμάτων με αστέρι" στη σελίδα 242

"Μαζική εργασία με μηνύματα" στη σελίδα 243

"Σύνθεση και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 244

"Εργασία με φακέλους λογαριασμών" στη σελίδα 246

"Προσάρτηση υπογραφής στα μηνύματά σας" στη σελίδα 247

"Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 248

"Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 252
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Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της 
οθόνης λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να 
αναγνώσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υπηρεσίες 
διαφορετικές από το Gmail. 

Ανοίξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
S Αγγίξτε το εικονίδιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στην Αρχική οθόνη ή 

στο Πρόγραμμα εκκίνησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ανοίγει ένας οδηγός για να σας βοηθήσει να προσθέσετε ένα λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως περιγράφεται στο "Προσθήκη και 
επεξεργασία λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη σελίδα 248.

Έπειτα από την αρχική ρύθμιση, ανοίγει το Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην τελευταία οθόνη που προβάλατε ή εάν δεν 
χρησιμοποιήσατε πρόσφατα το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
προβάλει τα περιεχόμενα των Εισερχομένων σας (εάν έχετε μόνο έναν 
λογαριασμό) ή την οθόνη Λογαριασμοί (εάν έχετε περισσότερους 
λογαριασμούς).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια συντόμευση στην Αρχική οθόνη σας 
στα Εισερχόμενα ενός λογαριασμού σας, ώστε να μπορείτε να το ανοίγετε 
αμέσως από την Αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της Αρχικής 
οθόνης" στη σελίδα 50 για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη 
συντομεύσεων.

Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί
Η οθόνη Λογαριασμοί εμφανίζει τη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων και 
καθέναν από τους λογαριασμούς μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας. Εάν έχετε μηνύματα με αστέρι, πρόχειρα ή μη απεσταλμένα μηνύματα 
σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας, προβάλλονται επίσης οι 
φάκελοι για αυτά τα αντικείμενα από όλους τους λογαριασμούς.

S Από μια οθόνη φακέλου, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Λογαριασμοί.
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Κάθε φάκελος και λογαριασμός στην οθόνη Λογαριασμοί προβάλλει τον 
αριθμό από μη αναγνωσμένα μηνύματα με πράσινο ή τον συνολικό 
αριθμό μηνυμάτων σε γκρι.
Μπορείτε να αγγίξετε έναν συνδυασμένο φάκελο, όπως ο φάκελος 
Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων, για να προβάλετε τα μηνύματα 
που περιέχει.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε ένα λογαριασμό για να προβάλετε τα 
Εισερχόμενά του ή ένα εικονίδιο φακέλου λογαριασμού για να προβάλετε 
μια λίστα με τους φακέλους αυτού του λογαριασμού.
Ο λογαριασμός από τον οποίο αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ως προεπιλογή υποδηλώνεται με μια ένδειξη επιλογής.

Ανοίξτε τη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων
Εάν έχετε διαμορφώσει το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να 
αποστέλλει και να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 
περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να εμφανίζετε όλα τα 
μηνύματα που αποστέλλονται σε όλους τους λογαριασμούς στη 
Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων σας.

1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.

2 Αγγίξτε Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων.
Τα μηνύματα στη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων έχουν χρωματικό 
κώδικα δίπλα στην αριστερή πλευρά τους, κατά λογαριασμό, 

Ανοίξτε για να ανοίξετε τη Συνδυασμένη 
προβολή εισερχομένων, με τα μηνύματα 
που έχουν σταλεί σε όλους τους 
λογαριασμούς σας.
Αγγίξτε για να ανοίξετε μια λίστα που θα 
εμφανίζει μόνο τα μηνύματά σας με αστέρι.

Αγγίξτε ένα λογαριασμό για να ανοίξετε τα 
Εισερχόμενα.
Αγγίξτε για να ανοίξετε μια οθόνη που 
εμφανίζει τους φακέλους του λογαριασμού.
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χρησιμοποιώντας τα ίδια χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον 
χρωματικό κώδικα στους λογαριασμούς σας στην οθόνη Λογαριασμοί.

Μόνο ορισμένα από τα πρόσφατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
λογαριασμού σας λαμβάνονται στο τηλέφωνό σας. Για μαζική λήψη 
παλαιότερων μηνυμάτων για λογαριασμούς IMAP ή POP3, αγγίξτε το 
στοιχείο Φόρτωση περισσότερων μηνυμάτων στο κάτω μέρος της λίστας 
των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για λογαριασμούς Exchange 
ActiveSync, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των ημερών ή των εβδομάδων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποθηκευθούν στο τηλέφωνό σας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη σελίδα 248.

Μήνυμα ήδη αναγνωσμένο.

Ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Τα μηνύματα έχουν χρωματικό 
κώδικα σύμφωνα με το λογαριασμό 
στον οποίο αποστέλλονται.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 239
Ανάγνωση των μηνυμάτων σας
Μπορείτε να αναγνώσετε τα μηνύματά σας στη Συνδυασμένη προβολή 
εισερχομένων ή στα Εισερχόμενα ή άλλους φακέλους για ξεχωριστούς 
λογαριασμούς.

Όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα, λαμβάνετε επίσης μια ειδοποίηση στη γραμμή 
κατάστασης, εκτός εάν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις για το 
Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις 
Λογαριασμού στο Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου μπορείτε 
επίσης να ορίσετε κατά πόσο οι ειδοποιήσεις για το Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θα δονούν το τηλέφωνο και να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης. 
Ανατρέξτε στο "Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός λογαριασμού" στη σελίδα 250. 
Όταν αγγίζετε μία ειδοποίηση για το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ανοίγει η συνδυασμένη προβολή εισερχομένων.

Ανάγνωση ενός μηνύματος
1 Ανοίξτε τη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων, τα Εισερχόμενα ενός 

λογαριασμού ή άλλο φάκελο μηνυμάτων.

2 Αγγίξτε το μήνυμα που θα διαβάσετε.
Το μήνυμα ανοίγει σε μία οθόνη με πληροφορίες σχετικά με το ποιός το 
έστειλε, την ημερομηνία στην οποία στάλθηκε και σχετικές πληροφορίες 
στην κορυφή, που ακολουθούνται από τα περιεχόμενα του μηνύματος.

Αγγίξτε ένα βέλος για να διαβάσετε το 
επόμενο ή το προηγούμενο μήνυμα στο 
φάκελο.

Κατάσταση σύνδεσης αποστολέα στο 
Google Talk.

Άνοιγμα ή αποθήκευση μιας επισύναψης.

Αγγίξτε για να απαντήσετε ή να 
διαγράψετε το μήνυμα.
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Ορισμένες από τις συνημμένες εικόνες εμφανίζονται σε αυτό το μήνυμα. 
Άλλες έχουν κουμπιά για να τις ανοίξετε. Οι επισυνάψεις που λαμβάνετε, 
αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην κάρτα SD του 
τηλεφώνου σας, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Η προβολή, το 
άνοιγμα εκ νέου και η διαγραφή των αρχείων που έχετε λάβει, 
περιγράφεται στην ενότητα "Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63.
Η κατάσταση σύνδεσης του Google Talk εμφανίζεται δίπλα στο όνομα του 
αποστολέα κάθε μηνύματος. Μπορείτε να αγγίξετε την ένδειξη 
κατάστασης για να ανοίξετε τις Γρήγορες επαφές. Ανατρέξτε στο 
"Γρήγορη σύνδεση με τις επαφές σας" στη σελίδα 53.
Μπορείτε να απαντήσετε, να προωθήσετε, να διαγράψετε ή να εκτελέσετε 
άλλες ενέργειες σε ένα μήνυμα, όπως περιγράφεται στο "Απάντηση σε 
μήνυμα" στη σελίδα 241.
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Απάντηση σε μήνυμα
Μπορείτε να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει. 
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μηνύματα και να τα διαχειριστείτε με άλλους 
τρόπους.

Απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος
S Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, αγγίξτε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους.

Ή
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Απάντηση, Απάντηση σε όλους ή 

Προώθηση.

Ανοίγει ένα παράθυρο για Σύνδεση μηνύματος με τις διευθύνσεις (όταν 
απαντάτε), το θέμα και ένα αντίγραφο του μηνύματος στο οποίο απαντάτε για 
να το συμπληρώσετε. 

Μπορείτε να αποστείλετε αυτό το μήνυμα όπως θα κάνατε σε ένα νέο 
μήνυμα, όπως περιγράφεται στο "Σύνθεση και αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη σελίδα 244.

Επισήμανση ενός μηνύματος ως μη αναγνωσμένο
Μπορείτε να επιστρέψετε ένα αναγνωσμένο μήνυμα σε κατάσταση μη 
αναγνωσμένου—για παράδειγμα, για να θυμηθείτε να το αναγνώσετε ξανά 
αργότερα. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια δέσμη μηνυμάτων ως μη 
αναγνωσμένα, ανατρέξτε στο "Μαζική εργασία με μηνύματα" στη σελίδα 243.

S Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή 
Επισήμανση ως μη αναγνωσμένα.

Διαγραφή ενός μηνύματος
Μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα από το φάκελό της. Μπορείτε επίσης να 
διαγράψετε μια δέσμη μηνυμάτων, ανατρέξτε στο "Μαζική εργασία με 
μηνύματα" στη σελίδα 243.

S Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, αγγίξτε Διαγραφή.

Ή
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Διαγραφή.

Για τους περισσότερους τύπους λογαριασμού, τα διαγραμμένα μηνύματα 
μετακινούνται σε ένα φάκελο Κάδος απορριμμάτων, ώστε να τα ανακτάτε εάν 
τα διαγράψετε κατά λάθος.
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Σήμανση μηνυμάτων με αστέρι
Μπορείτε να επισημάνετε με αστέρι ένα σημαντικό μήνυμα ώστε να μπορείτε 
να το παρακολουθείτε. Αφού επισημάνετε με αστέρι ένα μήνυμα, προστίθεται 
ένας φάκελος Με αστέρι στην οθόνη Λογαριασμοί. Μπορείτε επίσης να 
επισημάνετε με αστέρι μια δέσμη μηνυμάτων (ανατρέξτε στο "Μαζική 
εργασία με μηνύματα" στη σελίδα 243).

Επισήμανση ενός μηνύματος με αστέρι
S Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, αγγίξτε το αστέρι στην κεφαλίδα του.

Ή
S Ενώ προβάλετε μια λίστα μηνυμάτων σε ένα φάκελο, αγγίξτε το αστέρι 

ενός μηνύματος.
Το αστέρι γίνεται χρυσό .

Κατάργηση επισήμανσης με αστέρι ενός μηνύματος
S Αγγίξτε ξανά το αστέρι του μηνύματος.

Προβολή των μηνυμάτων με αστέρι
Μπορείτε να ανοίξετε ένα φάκελο ο οποίος περιέχει τα μηνύματα που έχουν 
σήμανση με αστέρι από όλους τους λογαριασμούς σας.

1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της οθόνης 
λογαριασμών" στη σελίδα 236.

2 Αγγίξτε το Με αστέρι.
Ανοίγει ένας φάκελος με μια λίστα των μηνυμάτων σας με αστέρι.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το φάκελο Με αστέρι για έναν ξεχωριστό 
λογαριασμό. Ανατρέξτε στο "Εργασία με φακέλους λογαριασμών" στη 
σελίδα 246.
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Μαζική εργασία με μηνύματα
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε, να επισημάνετε με αστέρι ή ως μη 
αναγνωσμένα μια δέσμη μηνυμάτων με μία κίνηση.

1 Στα Εισερχόμενα ή στο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε τα μηνύματα με τα 
οποία θέλετε να εργαστείτε μαζικά.
Όταν επιλέγετε ένα ή περισσότερα μηνύματα, εμφανίζονται τα κουμπιά 
Επισήμανση ως μη αναγνωσμένου, Προσθήκη αστεριού και 
Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.

2 Αγγίξτε το κουμπί Επισήμανση ως μη αναγνωσμένου, Προσθήκη 
αστεριού ή Διαγραφή. 
Μπορείτε επίσης να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Κατάργηση 
επιλογής όλων.
Η ενέργειά σας επηρεάζει το σύνολο των μηνυμάτων.
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Σύνθεση και αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επαφές σας ή 
σε άλλα άτομα ή ομάδες.

Σύνθεση και αποστολή ενός μηνύματος
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Σύνθεση.

2 Ορίστε τη διεύθυνση παραλήπτη του μηνύματος.
Καθώς πληκτρολογείτε κείμενο, εμφανίζονται αντίστοιχες διευθύνσεις από 
τις Επαφές σας. Μπορείτε να αγγίξετε μια από τις προτεινόμενες 
διευθύνσεις ή να πληκτρολογήσετε νέα. Διαχωρίστε τις περισσότερες από 
μία διευθύνσεις με κόμματα.
Ανατρέξτε στο "Επαφές" στη σελίδα 125 για περισσότερες πληροφορίες.

3 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη Κοιν./Κρυφής 
κοιν. για να ορίσετε παραλήπτες στους οποίους θα γίνει κοινοποίηση ή 
κρυφή κοινοποίηση αντιγράφου του μηνύματος.

4 Εισάγετε ένα θέμα για το μήνυμα.

5 Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και την επεξεργασία κειμένου, 
ανατρέξτε στο "Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36 και στο 
"Επεξεργασία κειμένου" στη σελίδα 43.

6 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Επισύναψη για να στείλετε 
μια φωτογραφία με το μήνυμα. 

7 Αγγίξτε την επιλογή Αποστολή.
Εάν δεν είστε έτοιμοι να στείλετε το μήνυμα, αγγίξτε την επιλογή 
Αποθήκευση ως πρόχειρο για να το αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο 
Πρόχειρα. Μπορείτε να ανοίξετε τον συνδυασμένο φάκελο Πρόχειρα για 
όλους τους λογαριασμούς στην οθόνη Λογαριασμοί ή απλώς το φάκελο 
Πρόχειρα του λογαριασμού σας. Ανατρέξτε στο "Εργασία με φακέλους 
λογαριασμών" στη σελίδα 246. Αγγίξτε ένα πρόχειρο μήνυμα στο φάκελο 
Πρόχειρα για να συνεχίσετε να εργάζεστε με αυτό. Το μήνυμά σας 
αποθηκεύεται επίσης ως πρόχειρο εάν πατήσετε Πίσω  πριν το 
αποστείλετε.
Αγγίξτε την επιλογή Απόρριψη για να απορρίψετε ένα μήνυμα, μαζί με 
τυχόν αποθηκευμένα πρόχειρα.
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Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο, για παράδειγμα, εάν εργάζεστε 
σε Λειτουργία πτήσης, τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο 
φάκελο Εξερχόμενα μέχρι να συνδεθείτε ξανά σε δίκτυο. Εάν περιέχει 
μηνύματα, ο φάκελος Εξερχόμενα προβάλλεται στην οθόνη Λογαριασμοί.
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Εργασία με φακέλους λογαριασμών
Κάθε λογαριασμός έχει τους φακέλους Εισερχόμενα, Εξερχόμενα 
Απεσταλμένα και Πρόχειρα. Ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο 
παροχέας υπηρεσιών του λογαριασμού σας, ενδέχεται να έχετε επιπλέον 
φακέλους.

Προβολή των φακέλων ενός λογαριασμού
1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.

2 Αγγίξτε ένα εικονίδιο φακέλου λογαριασμού. 
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τους φακέλους ενός λογαριασμού ενώ 
προβάλετε τα Εισερχόμενα ή άλλο φάκελο, αγγίζοντας Μενού  και στη 
συνέχεια αγγίζοντας Φάκελοι.
Ανοίγει η οθόνη Φάκελοι του λογαριασμού, με μια κυλιόμενη λίστα των 
φακέλων στο λογαριασμό. Αγγίξτε ένα φάκελο για να προβάλετε μια λίστα 
με τα μηνύματα που περιέχει.

Το όνομα λογαριασμού.

Οι πράσινοι κύκλοι υποδηλώνουν 
τον αριθμό μη αναγνωσμένων 
μηνυμάτων στο φάκελο.

Αγγίξτε ένα φάκελο για να 
προβάλετε μια λίστα με τα μηνύματα 
που περιέχει.
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Προσάρτηση υπογραφής στα μηνύματά σας
Μπορείτε να προσαρτήσετε μία ή περισσότερες γραμμές κειμένου σε κάθε 
μήνυμα που στέλνετε από ένα λογαριασμό, όπως το όνομά σας, 
πληροφορίες επαφής ή ακόμα και τη φράση "Εστάλη από ένα ανδροειδές".

1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.

2 Αγγίξτε και κρατήστε το λογαριασμό, τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να 
αλλάξετε. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις 
λογαριασμού.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για ένα λογαριασμό ενώ 
προβάλετε τα εισερχόμενά του, πατώντας Μενού  και αγγίζοντας 
Ρυθμίσεις λογαριασμού.

3 Αγγίξτε Υπογραφή.

4 Πληκτρολογήστε μια υπογραφή.

5 Αγγίξτε το ΟΚ.

6 Όταν τελειώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε Πίσω .

Πληκτρολογήστε μια υπογραφή που 
θα προσαρτάται στα μηνύματά σας 
και, στη συνέχεια, αγγίξτε το OK.
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Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα 
σας ζητηθεί να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Έπειτα από αυτό, μπορείτε να διαμορφώσετε το Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από επιπλέον λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί που 
διαμορφώνετε προβάλλονται στην οθόνη Λογαριασμοί. Ανατρέξτε στο 
"Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της οθόνης λογαριασμών" στη 
σελίδα 236.

Ο οδηγός ρύθμισης για το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας βοηθά 
να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας για πολλά δημοφιλή συστήματα μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται 
σε IMAP και POP3, ώστε να μπορείτε να διαβάζετε και να εργάζεστε με το 
ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως κάνετε σε έναν υπολογιστή 
στο Thunderbird, το Mac Mail, σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή με άλλη 
εφαρμογή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ο παροχέας 
υπηρεσιών σας απαιτεί επιπρόσθετες ρυθμίσεις ή εάν ο παροχέας 
υπηρεσιών σας δεν είναι γνωστός στο Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
μπορείτε να εισάγετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες μη αυτόματα, αν και θα 
χρειαστεί τυπικά να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να προσδιορίσετε τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις για το λογαριασμό σας.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange ActiveSync 
(Exchange 2003 και 2007), ώστε να έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε και να 
εργάζεστε με τα ίδια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ακριβώς 
κάνετε και σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook. Για 
τους λογαριασμούς Exchange ActiveSync, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, 
ενώ ο διαχειριστής IT μπορεί να ορίσει πρόσθετες πολιτικές ασφαλείας για το 
λογαριασμό (επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT για περισσότερες 
πληροφορίες). 
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Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.

Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της οθόνης 
λογαριασμών" στη σελίδα 236.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού.
Στην οθόνη Ρύθμιση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εισάγετε τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης.
Εάν προσθέτετε μια δεύτερη ή επόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιλογή να 
χρησιμοποιήσετε το νέο λογαριασμό για να αποστείλετε όλα τα 
εξερχόμενα μηνύματα.

3 Αγγίξτε Επόμενο. Ή εάν χρειάζεται να εισάγετε ρυθμίσεις λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο οδηγός δεν μπορεί να διαμορφώσει για 
εσάς, αγγίξτε Μη αυτόματη ρύθμιση.
Εάν αγγίξετε Επόμενο, το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δοκιμάζει 
να επικοινωνήσει με τον παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας για να επικυρώσει το λογαριασμό σας για αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας απλώς τη 
διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 
Αυτό είναι αρκετό για τις περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.
Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, ενδέχεται να ερωτηθείτε ποιόν τύπο 
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχετε. Εάν δεν είστε σίγουροι, 
επιλέξτε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για να 
αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στον υπολογιστή σας ή ρωτήστε τον παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας.
Εάν ο οδηγός προσδιορίσει ότι ο παροχέας υπηρεσιών σας απαιτεί 
επιπλέον πληροφορίες ή εάν αγγίξετε Μη αυτόματη ρύθμιση, θα σας 
ζητηθεί να εισάγετε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας. 
Οι λεπτομέρειες που εισάγετε είναι διαφορετικές, ανάλογα με τον τύπο 
υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι λεπτομέρειες 
περιγράφονται στο "Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου" στη σελίδα 252. Επικοινωνήστε με τον παροχέα 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για της τιμές που απαιτούνται 
για το λογαριασμό σας.
Εάν προσθέτετε ένα λογαριασμό Exchange ActiveSync, θα σας ζητηθεί 
να ορίσετε πόσο συχνά και με ποιον τρόπο θέλετε να πραγματοποιείται 
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έλεγχος για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πόσες ημέρες ή 
εβδομάδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέλετε να αποθηκεύονται στο 
τηλέφωνό σας και διάφορες άλλες επιλογές (ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 252). Θα σας ζητηθεί επίσης να επιλέξετε αν θα συγχρονίσετε τις 
επαφές και το ημερολόγιο από το διακομιστή Exchange ActiveSync στο 
τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις αργότερα από 
τις εφαρμογές Επαφές και Ημερολόγιο. Ανατρέξτε στις ενότητες 
"Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών εμφάνισης" στη 
σελίδα 149 και "Συγχρονισμός και εμφάνιση ημερολογίων" στη 
σελίδα 202.

4 Εισάγετε όλες τις πληροφορίες που απαιτείται από τον τύπο λογαριασμού 
που προσθέτετε και αγγίξτε Τέλος.

5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το λογαριασμό και αγγίξτε Τέλος.
Το Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχίζει να κάνει λήψη των 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και μπορείτε να αρχίσετε να 
το χρησιμοποιείτε για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το νέο λογαριασμό.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός λογαριασμού
Μπορείτε να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις για ένα λογαριασμό, 
συμπεριλαμβανομένου του πόσο συχνά θα γίνεται έλεγχος για μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πώς θα ειδοποιήστε για νέα μηνύματα και 
λεπτομέρειες σχετικά με τους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο λογαριασμός 
για να αποστείλει και να λάβει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.

2 Αγγίξτε και κρατήστε το λογαριασμό, τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να 
αλλάξετε. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις 
λογαριασμού.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για ένα λογαριασμό ενώ 
προβάλετε τα εισερχόμενά του, πατώντας Μενού  και αγγίζοντας 
Ρυθμίσεις λογαριασμού.
Για περιγραφές των ρυθμίσεων που μπορείτε να αλλάξετε, ανατρέξτε στο 
"Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη 
σελίδα 252.

3 Όταν τελειώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε Πίσω .
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Διαγραφή ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1 Ανοίξτε την οθόνη Λογαριασμοί.

Σε ορισμένες οθόνες στο Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε 
να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Λογαριασμοί.

2 Αγγίξτε και κρατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

3 Αγγίξτε Κατάργηση λογαριασμού στο μενού που ανοίγει.

4 Αγγίξτε το OK στο παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να 
διαγράψετε το λογαριασμό.
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Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για κάθε λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν τον δημιουργείτε ή αργότερα οποιαδήποτε 
στιγμή. Ανατρέξτε στο "Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" στη σελίδα 248.

Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο στο λογαριασμό στον οποίο 
εργάζεστε. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός άλλου λογαριασμού μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να εναλλάξετε τους λογαριασμούς, 
ανατρέξτε στο "Άνοιγμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της οθόνης 
λογαριασμών" στη σελίδα 236.

Ρυθμίσεις λογαριασμού
Όνομα λογαριασμού  Το όνομα του λογαριασμού όπως εμφανίζεται στις 
οθόνες Λογαριασμοί και Φάκελοι.

Το όνομά σας  Το όνομά σας όπως εμφανίζεται σε άλλους όταν 
λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς.

Υπογραφή  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να 
εισαγάγετε μια υπογραφή που θα προσαρτάται στα μηνύματα που στέλνετε 
από αυτό το λογαριασμό. Ανατρέξτε στο "Προσάρτηση υπογραφής στα 
μηνύματά σας" στη σελίδα 247.

Συχνότητα ελέγχου εισερχομένων  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να ορίσετε πόσο συχνά θα ελέγχει το Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν 
σταλεί σε αυτό το λογαριασμό.

Όγκος προς συγχρονισμό  Για τους λογαριασμούς Exchange 
ActiveSync, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε 
πόσες ημέρες ή εβδομάδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκεύονται 
στο τηλέφωνο.

Προεπιλεγμένος λογαριασμός  Χρησιμοποιήστε τον διακομιστή 
εξερχομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού του 
λογαριασμού για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνθέτετε και 
στέλνετε όταν δεν προβάλλετε ή εργάζεστε με μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από ένα συγκεκριμένο λογαριασμό.
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Ειδοποιήσεις μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Ρυθμίστε 
εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν λαμβάνετε νέα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε αυτό το λογαριασμό.

Επιλογή ήχου κλήσης  Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης που θα ηχεί όταν 
λαμβάνετε μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτό το 
λογαριασμό.

Δόνηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το 
τηλέφωνο ώστε να δονείται κάθε φορά που λαμβάνετε μια ειδοποίηση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτό το λογαριασμό, μόνο όταν το τηλέφωνο 
είναι σε Λειτουργία σίγασης. ή ποτέ.

Ρυθμίσεις εισερχομένων  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να 
διαμορφώσετε ρυθμίσεις για το πώς να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για αυτόν το λογαριασμό. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις διακομιστή 
εισερχομένων" στη σελίδα 253.

Ρυθμίσεις εξερχομένων  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να 
διαμορφώσετε ρυθμίσεις για το πώς να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από αυτόν το λογαριασμό. (Οι λογαριασμοί Microsoft 
Exchange ActiveSync δεν έχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις διακομιστή 
εξερχομένων.) Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων" 
στη σελίδα 257.

Συγχρονισμός επαφών  Για λογαριασμούς που μπορούν να 
συγχρονίσουν επαφές, επιλέξτε για να συγχρονίσετε επαφές από αυτό το 
λογαριασμό για το τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο "Διαμόρφωση 
συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών εμφάνισης" στη σελίδα 149.

Συγχρονισμός ημερολογίου  Για λογαριασμούς που μπορούν να 
συγχρονίσουν ημερολόγια, επιλέξτε για να συγχρονίσετε τα συμβάντα 
ημερολογίου από αυτόν το λογαριασμό στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο 
"Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών εμφάνισης" στη 
σελίδα 149.

Ρυθμίσεις διακομιστή εισερχομένων
Οι ρυθμίσεις εισερχομένων του λογαριασμού σας διαφέρουν, ανάλογα με το 
είδος της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λογαριασμό: 
Exchange ActiveSync, IMAP ή POP3.

Ρυθμίσεις για λογαριασμούς Microsoft Exchange ActiveSync:
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Τομέας 
διαδικτύου\\Όνομα 
χρήστη

Εάν ο διακομιστής Exchange ActiveSync 
απαιτεί να καθορίσετε έναν τομέα 
διαδικτύου, εισαγάγετέ τον πριν την 
ανάστροφη κάθετο. Διαφορετικά, εισαγάγετε 
το όνομα χρήστη (το τμήμα πριν από το 
@example.com στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μετά την 
ανάστροφη κάθετο. (Η ανάστροφη κάθετος 
είναι προαιρετική στην περίπτωση που 
εισάγετε μόνο το όνομα χρήστη. Το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εισάγει τη σωστή 
σύνταξη για τους τομείς διαδικτύου και τα 
ονόματα χρήστη κατά την επικοινωνία με το 
διακομιστή.)

Κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης για το λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Διακομιστής Το πλήρες ανεπτυγμένο όνομα κεντρικού 
υπολογιστή του διακομιστή Exchange 
ActiveSync, για παράδειγμα, owa.exam-
ple.com.

Χρήση ασφαλούς 
σύνδεσης (SSL)

Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν ο διακομιστής 
Exchange ActiveSync απαιτεί ασφαλή 
σύνδεση με το διακομιστή ή αν προτιμάτε να 
συνδέεστε με ασφαλή τρόπο.

Αποδοχή όλων των 
πιστοποιητικών SSL

Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να 
αποδεχθείτε ένα πιστοποιητικό διακομιστή 
από το διακομιστή Exchange ActiveSync, το 
οποίο διαθέτει δική του υπογραφή, δεν είναι 
ενημερωμένο ή δεν γίνεται αποδεκτό από 
την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Ρυθμίσεις για λογαριασμούς IMAP:

Όνομα χρήστη Ανάλογα με τις απαιτήσεις του παροχέα 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας, η πλήρης διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας ή απλώς το όνομα 
χρήστη (δηλαδή το τμήμα πριν από το 
@paradeigma.gr στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης για το λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Διακομιστής IMAP Το πλήρες ανεπτυγμένο όνομα τομέα του 
διακομιστή IMAP του παροχέα υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για 
παράδειγμα imap.example.com.

Θύρα Ρυθμίσετε τον Τύπο ασφάλειας αρχικά για 
να εισάγετε τον συνήθη αριθμό θύρας 
διακομιστή σε αυτό το πεδίο αυτόματα. Ή 
εισάγετε διαφορετικό αριθμό θύρας εάν ο 
παροχέας υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας το απαιτεί.

Τύπος ασφάλειας Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας που απαιτείται 
από τον παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας. Ορίστε την επιλογή 
(Αποδοχή όλων των πιστοποιητικών) 
για τον τύπο ασφαλείας σας, για να 
αποδεχτείτε ένα πιστοποιητικό διακομιστή 
από τον διακομιστή σας IMAP που διαθέτει 
δική του υπογραφή, δεν είναι ενημερωμένο 
ή δεν γίνεται αποδεκτό από την εφαρμογή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πρόθεμα διαδρομής 
IMAP

Αφήστε το κενό εκτός και αν ο παροχέας 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 
απαιτεί την εισαγωγή συγκεκριμένου 
προθέματος.
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Ρυθμίσεις για λογαριασμούς POP3:

Όνομα χρήστη Ανάλογα με τις απαιτήσεις του παροχέα 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας, η πλήρης διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας ή απλώς το όνομα 
χρήστη (δηλαδή το τμήμα πριν από το 
@paradeigma.gr στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης για το λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Διακομιστής POP3 Το πλήρες ανεπτυγμένο όνομα τομέα του 
διακομιστή POP3 του παροχέα υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για 
παράδειγμα pop3.paradeigma.gr.

Θύρα Ρυθμίσετε τον Τύπο ασφάλειας αρχικά 
για να εισάγετε τον συνήθη αριθμό θύρας 
διακομιστή σε αυτό το πεδίο αυτόματα. Ή 
εισάγετε διαφορετικό αριθμό θύρας εάν ο 
παροχέας υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας το απαιτεί.

Τύπος ασφάλειας Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας που 
απαιτείται από τον παροχέα υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε 
την επιλογή (Αποδοχή όλων των 
πιστοποιητικών) για τον τύπο ασφαλείας 
για να αποδεχτείτε ένα πιστοποιητικό 
διακομιστή από τον διακομιστή σας POP3 
που είναι αυτο-υπογραμμένο, δεν είναι 
ενημερωμένο ή με κάποιο άλλο τρόπο δεν 
είναι αποδεκτό από την εφαρμογή Μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων
Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό IMAP ή POP3 για να λαμβάνετε 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνήθως χρησιμοποιείτε ένα 
διακομιστή SMTP για να αποστέλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από αυτό το λογαριασμό. Οι λογαριασμοί Microsoft Exchange ActiveSync 
δεν έχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις διακομιστή εξερχομένων.

Διαγραφή μηνύματος 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από 
διακομιστή

Χρησιμοποιήστε για να διαμορφώσετε την 
εφαρμογή Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου να προκαλέσει τον παροχέα 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας να διαγράψει από το διακομιστή του 
κάθε μήνυμα που διαγράφετε στην 
εφαρμογή Μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή να μη διαγράφει ποτέ τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 
το διακομιστή του. 

Διακομιστής SMTP Το πλήρες ανεπτυγμένο όνομα τομέα του 
διακομιστή SMTP του παροχέα 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σας, για παράδειγμα smtp.paradeigma.gr.

Θύρα Ρυθμίσετε τον Τύπο ασφάλειας αρχικά 
για να εισάγετε τον συνήθη αριθμό θύρας 
διακομιστή σε αυτό το πεδίο αυτόματα. Ή 
εισάγετε διαφορετικό αριθμό θύρας εάν ο 
παροχέας υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας το απαιτεί.

Τύπος ασφάλειας Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας που 
απαιτείται από τον παροχέα υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε 
την επιλογή (Αποδοχή όλων των 
πιστοποιητικών) για τον τύπο ασφαλείας 
για να αποδεχτείτε ένα πιστοποιητικό 
διακομιστή από τον διακομιστή σας SMTP 
που είναι αυτο-υπογραμμένο, δεν είναι 
ενημερωμένο ή με κάποιο άλλο τρόπο δεν 
είναι αποδεκτό από την εφαρμογή Μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Να απαιτείται σύνδεση Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να εισάγετε 
ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης 
για το διακομιστή σας SMTP, εάν ο 
παροχέας υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας απαιτεί να τα εισάγετε 
για να αποστέλλετε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όνομα χρήστη Το όνομα χρήστη σας στο διακομιστή 
SMTP (αυτό ενδέχεται να διαφέρει από το 
όνομα χρήστη σας στο διακομιστή POP3 ή 
IMAP για τα εισερχόμενα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ορατό μόνο 
εάν είναι επιλεγμένη η επιλογή Να 
απαιτείται σύνδεση.

Κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασής σας στο 
διακομιστή SMTP (αυτό ενδέχεται να 
διαφέρει από το όνομα χρήστη σας στο 
διακομιστή POP3 ή IMAP για τα 
εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). Ορατό μόνο εάν είναι 
επιλεγμένη η επιλογή Να απαιτείται 
σύνδεση.
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Μηνύματα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Μηνύματα για να ανταλλάξετε 
μηνύματα κειμένου (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS) με 
τους φίλους σας στα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα Μηνυμάτων" στη σελίδα 260

"Ανταλλαγή μηνυμάτων" στη σελίδα 261

"Αλλαγή ρυθμίσεων για τα Μηνύματα" στη σελίδα 266
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Άνοιγμα Μηνυμάτων

Άνοιγμα των μηνυμάτων
S Αγγίξτε το εικονίδιο Μηνύματα  στην Αρχική οθόνη ή στην 

Πρόγραμμα εκκίνησης.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Ανοίγει το παράθυρο Μηνύματα, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 
νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα νήμα μηνυμάτων σε εξέλιξη.

S Αγγίξτε Νέο μήνυμα για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή 
πολυμέσων.

S Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων.
Η δημιουργία και η απάντηση σε μηνύματα περιγράφεται στο "Ανταλλαγή 
μηνυμάτων" στη σελίδα 261.

Διαγραφή ενός νήματος μηνυμάτων από το παράθυρο Μηνύματα
1 Αγγίξτε και κρατήστε το νήμα μηνυμάτων.

2 Αγγίξτε Διαγραφή νήματος στο μενού που ανοίγει.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Διαγραφή 
νημάτων για να διαγράψετε όλα τα νήματα μηνυμάτων από το παράθυρο.

Αγγίξτε για να συνθέσετε ένα νέο 
μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα νήμα 
μηνυμάτων σε εξέλιξη.
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Ανταλλαγή μηνυμάτων
Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) με έως και 160 χαρακτήρες 
σε ένα άλλο κινητό τηλέφωνο. Εάν συνεχίσετε την πληκτρολόγηση πέρα από 
αυτό το όριο, το μήνυμά σας παραδίδεται ως μια σειρά μηνυμάτων.

Τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) μπορεί να περιέχουν κείμενο και εικόνα, 
ηχογραφημένη φωνή, αρχείο ήχου, βίντεο ή παρουσίαση διαφανειών από 
εικόνες. 

Η εφαρμογή Μηνύματα μετατρέπει αυτόματα ένα μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων, 
εάν το στείλετε σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί για αριθμό 
τηλεφώνου, προσθέσετε θέμα ή επισυνάψετε ένα αρχείο πολυμέσων.

Αποστολή μηνύματος κειμένου
1 Στην οθόνη Μηνύματα, αγγίξτε Νέο μήνυμα.

2 Εισάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στο πεδίο Προς.
Καθώς πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου, εμφανίζονται οι επαφές 
που ταιριάζουν. Μπορείτε να αγγίξετε έναν από τους προτεινόμενους 
παραλήπτες ή να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τον αριθμό τηλεφώνου.
Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας επαφής με αριθμό 
κινητού τηλεφώνου.

3 Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου σύνθεσης για να αρχίσετε την 
πληκτρολόγηση του μηνύματός σας.

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό 
κινητού τηλεφώνου ή το όνομα μιας 
επαφής με αριθμό κινητού 
τηλεφώνου.
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Μπορείτε να εισαγάγετε ένα εικονίδιο smiley (ένα emoticon) στο 
πληκτρολόγιο της οθόνης, αγγίζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο Smiley 
και, στη συνέχεια, αγγίζοντας ένα smiley. Μπορείτε επίσης να πατήσετε 
Μενού  και να αγγίξετε το στοιχείο Εισαγωγή smiley για να ανοίξετε 
μια λίστα smiley με δυνατότητα κύλισης.
Καθώς πλησιάζετε το όριο των 160 χαρακτήρων, εμφανίζεται ένας 
μετρητής στην επάνω δεξιά γωνία στο πλαίσιο κειμένου που σας δείχνει 
πόσοι χαρακτήρες έχουν απομείνει. Εάν υπερβείτε αυτό το όριο, 
δημιουργείται νέο μήνυμα, το οποίο θα ενωθεί με τα προηγούμενα όταν 
ληφθούν.
Εάν πατήσετε Πίσω  ενώ κάνετε σύνθεση μηνύματος, αυτό 
αποθηκεύεται ως πρόχειρο στο παράθυρο Μηνύματα. Αγγίξτε το μήνυμα 
για να συνεχίσετε τη σύνθεση.

4 Αγγίξτε την επιλογή Αποστολή.
Ανοίγει το παράθυρο Μηνύματα, με το μήνυμα μετά το όνομά σας. Στο 
παράθυρο εμφανίζονται οι απαντήσεις. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε 
επιπλέον μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.
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Δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων
1 Στην οθόνη Μηνύματα, αγγίξτε Νέο μήνυμα.

2 Εισάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο πεδίο Προς.
Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται οι επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε 
να αγγίξετε μία από τις προτεινόμενες επαφές ή να συνεχίσετε να 
πληκτρολογείτε.
Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας επαφής με αριθμό 
κινητού τηλεφώνου.

3 Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου σύνθεσης για να αρχίσετε την 
πληκτρολόγηση του μηνύματός σας.

4 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη θέματος για να 
προσθέσετε ένα θέμα μηνύματος.

5 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Επισύναψη για να ανοίξετε ένα μενού στο 
οποίο μπορείτε να αγγίξετε το είδος του αρχείου πολυμέσου που θα 
επισυνάψετε στο μήνυμα.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Εικόνες, θα σας ζητηθεί να αγγίξετε μια εικόνα 
για να την επισυνάψετε.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Λήψη εικόνας, ανοίγει η Φωτογραφική μηχανή, 
ώστε να τραβήξετε μια εικόνα και να την επισυνάψετε.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Βίντεο, θα σας ζητηθεί να αγγίξετε ένα βίντεο 
για να το επισυνάψετε.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Λήψη εικόνας, ανοίγει η Φωτογραφική μηχανή, 
ώστε να τραβήξετε ένα βίντεο και να το επισυνάψετε.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Ήχος, θα σας ζητηθεί να αγγίξετε έναν ήχο 
κλήσης για να τον επισυνάψετε.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Ηχογράφηση, ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε 
να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό μήνυμα και να το επισυνάψετε.
Εάν αγγίξετε Προβολή διαφανειών (slideshow), ανοίγει μια οθόνη όπου 
μπορείτε να ενσωματώσετε φωτογραφίες σε μία προβολή διαφανειών με 
έως και 10 διαφάνειες και να την επισυνάψετε στο μήνυμα.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της οθόνης Σύνθεσης μηνύματος για να 
κάνετε προεπισκόπηση ή να καταργήσετε την επισύναψη πολυμέσου.

6 Αγγίξτε την επιλογή Αποστολή MMS.
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Απάντηση σε μηνύματα που λαμβάνετε
Εάν εργάζεστε σε ένα παράθυρο μηνύματος, τα μηνύματα που λαμβάνετε 
προβάλλονται σε αυτό.

Διαφορετικά, λαμβάνετε μία ειδοποίηση νέου μηνύματος και στη Γραμμή 
κατάστασης εμφανίζεται ένα εικονίδιο νέου μηνύματος. Ανατρέξτε στο 
"Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

Όταν αγγίξετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος, ανοίγει το παράθυρο 
Ανταλλαγής μηνυμάτων, όπου μπορείτε να απαντήσετε στο μήνυμα.

Εάν δεν είναι επιλεγμένη h Αυτόματη ανάκτηση, θα πρέπει να αγγίξετε την 
επιλογή Λήψη για να προβάλετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στο "Αλλαγή 
ρυθμίσεων για τα Μηνύματα" στη σελίδα 266.

Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει ένα αρχείο πολυμέσων, αγγίξτε 
Αναπαραγωγή για να το προβάλετε, να το παρακολουθήσετε ή να το 
ακούσετε. Αγγίξτε παρατεταμένα το αρχείο μέσων για να ανοίξετε ένα μενού 
που περιέχει την επιλογή αποθήκευσης του μηνύματος στην κάρτα SD ή 
στον αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου).

S Αγγίξτε και κρατήστε ένα μήνυμα για να ανοίξει ένα μενού με διάφορες 
επιλογές για εργασία με το μήνυμα και τις πληροφορίες του αποστολέα 
του.
Οι περισσότερες από αυτές τις επιλογές περιγράφονται σε αυτή την 
ενότητα.

Προώθηση μηνύματος
1 Αγγίξτε και κρατήστε ένα μήνυμα σε ένα παράθυρο μηνύματος.

2 Αγγίξτε Προώθηση στο μενού που ανοίγει.

3 Εισάγετε έναν παραλήπτη για το μήνυμα και επεξεργαστείτε το 
περιεχόμενο, εάν θέλετε.

4 Αγγίξτε την επιλογή Αποστολή.
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Κλείδωμα μηνύματος
Μπορείτε να κλειδώσετε ένα μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί μόλις υπερβείτε 
τα όρια αποθήκευσης (ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου" στη 
σελίδα 266). Εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε ένα νήμα που περιέχει ένα 
κλειδωμένο μήνυμα, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε τη 
διαγραφή του.

1 Αγγίξτε και κρατήστε ένα μήνυμα σε ένα παράθυρο μηνύματος.

2 Αγγίξτε Κλείδωμα μηνύματος στο μενού που ανοίγει.
Στα δεξιά του μηνύματος εμφανίζεται ένα εικονίδιο λουκέτου.
Ξεκλειδώστε ένα μήνυμα αγγίζοντας και κρατώντας και αγγίζοντας στη 
συνέχεια Ξεκλείδωμα μηνύματος.

Προβολή λεπτομερειών μηνύματος
1 Αγγίξτε και κρατήστε ένα μήνυμα σε ένα παράθυρο μηνύματος.

2 Αγγίξτε Προβολή λεπτομερειών μηνύματος στο μενού που ανοίγει.
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Αλλαγή ρυθμίσεων για τα Μηνύματα
Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στα Μηνύματα.

S Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στα Μηνύματα, ανοίξτε το παράθυρο 
Μηνύματα, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου
Διαγραφή παλιών μηνυμάτων  Επιλέξτε για να διαγράψετε παλιότερα 
μηνύματα σε ένα νήμα όταν υπερβληθεί το Όριο μηνύματος κειμένου ή 
Όριο μηνύματος πολυμέσων. Καταργήστε την επιλογή για να διατηρήσετε 
όλα τα μηνύματα.

Όριο μηνύματος κειμένου  Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό 
μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται ανά νήμα μηνυμάτων κειμένου. Όταν 
ξεπεραστεί αυτό το όριο, τα παλαιότερα μηνύματα διαγράφονται εφόσον είναι 
επιλεγμένη η Διαγραφή παλαιών μηνυμάτων.

Όριο μηνύματος πολυμέσων  Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό 
μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται ανά νήμα μηνυμάτων πολυμέσων. Όταν 
ξεπεραστεί αυτό το όριο, τα παλαιότερα μηνύματα διαγράφονται εφόσον είναι 
επιλεγμένη η Διαγραφή παλαιών μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις μηνύματος κειμένου (SMS)
Αναφορές παράδοσης  Επιλέξτε για να λαμβάνετε αναφορές 
παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε.

Διαχείριση μηνυμάτων της κάρτας SIM  Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα 
παράθυρο στο οποίο μπορείτε να εργαστείτε με μηνύματα αποθηκευμένα 
στην κάρτα SIM—για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσατε την κάρτα SIM σε 
ένα άλλο τηλέφωνο όπου ανταλλάξατε μηνύματα κειμένου.

Ρυθμίσεις μηνύματος πολυμέσων (MMS)
Αναφορές παράδοσης  Επιλέξτε για να λαμβάνετε αναφορά για τα 
μηνύματα που στέλνετε.

Αναφορές ανάγνωσης  Επιλέξτε για να λαμβάνετε αναφορές όταν τα 
μηνύματά σας διαβαστούν ή διαγραφούν.
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Αυτόματη ανάκτηση  Καταργήστε την επιλογή για να κάνετε λήψη μόνο 
τον τίτλο των μηνυμάτων πολυμέσων, τον οποίο μπορείτε μετά να αγγίξετε 
για να ανοίξετε ένα μενού για να κάνετε λήψη ολόκληρου του μηνύματος. 
Αυτό είναι χρήσιμο για να ελέγχετε πόσο όγκο δεδομένων λαμβάνετε, για 
παράδειγμα, όταν συνδέεστε σε ένα αργό δίκτυο δεδομένων.

Αυτόματη ανάκτηση περιαγωγής  Καταργήστε την επιλογή για να 
κάνετε λήψη μόνο τον τίτλο των μηνυμάτων πολυμέσων όταν είστε 
συνδεδεμένοι σε δίκτυα δεδομένων άλλων παροχέων. Αυτό είναι χρήσιμο για 
να αποφύγετε τις απροσδόκητες χρεώσεις, εάν συμβόλαιό σας έχει όρια 
στην περιαγωγή δεδομένων.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων
Ειδοποιήσεις  Επιλέξτε για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που 
λαμβάνετε νέο μήνυμα. Ανατρέξτε στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη 
σελίδα 34.

Επιλογή ήχου κλήσης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε 
να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
νέων μηνυμάτων.

Δόνηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το 
τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση νέου μηνύματος, 
μόνο όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία σίγασης ή ποτέ.
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Πρόγραμμα περιήγησης
Το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείται για την προβολή 
ιστοσελίδων και για την αναζήτηση πληροφοριών στον ιστό.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 270

"Πλοήγηση εντός ιστοσελίδας" στη σελίδα 274

"Πλοήγηση μεταξύ ιστοσελίδων" στη σελίδα 276

"Εργασία με πολλά παράθυρα προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 278

"Λήψη αρχείων" στη σελίδα 280

"Εργασία με σελιδοδείκτες" στη σελίδα 282

"Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 285
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Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης
Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα περιήγησης για να περιηγηθείτε στον ιστό.

Ορισμένοι ιστότοποι διαθέτουν δύο εκδόσεις: μια πλήρους μεγέθους για 
προγράμματα περιήγησης ιστού που βασίζονται σε υπολογιστές και μια 
δεύτερη για κινητές συσκευές. Μπορεί να επιτρέπεται η εναλλαγή μεταξύ 
αυτών των εκδόσεων. Οι ιστότοποι πλήρους μεγέθους είναι συνήθως πιο 
δύσχρηστοι στα προγράμματα περιήγησης για κινητά σε σχέση με αυτούς 
που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε κινητές συσκευές.

Άνοιγμα του Προγράμματος περιήγησης
S Αγγίξτε το εικονίδιο "Τηλέφωνο"  στο κάτω μέρος της Αρχικής οθόνης 

ή το εικονίδιο της εφαρμογής "Τηλέφωνο" στην Εκκίνηση ή στην Αρχική 
οθόνη.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει επίσης όταν αγγίξετε ένα σύνδεσμο 
ιστού, π.χ. σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα κειμένου.
Όταν ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, εμφανίζεται η τελευταία 
ιστοσελίδα που προβάλατε. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα το 
πρόγραμμα περιήγησης, ανοίγει η αρχική σελίδα σας.
Η διεύθυνση ιστού (URL) της τρέχουσας σελίδας εμφανίζεται στο πάνω 
μέρος του παραθύρου, εκτός αν κάποιος ιστότοπος για κινητά 
πραγματοποιεί κύλιση της γραμμής διεύθυνσης URL εκτός του επάνω 
μέρους της οθόνης (αν συμβαίνει αυτό, απλώς σύρετε τη σελίδα προς τα 
κάτω για να εμφανιστεί ξανά η γραμμή διεύθυνσης URL).
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Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας ή αναζήτηση στον ιστό
1 Αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στο πάνω μέρος της οθόνης του 

Προγράμματος περιήγησης.
Αν το πλαίσιο διεύθυνσης URL δεν είναι ορατό, πατήστε Μενού  ή 
απλά σύρετε τη σελίδα προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί το πλαίσιο 
διεύθυνσης URL.

2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση (URL) μιας ιστοσελίδας. Ή εισαγάγετε τους 
όρους για τους οποίους θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
Καθώς εισάγετε το κείμενο, η μηχανή αναζήτησης στον ιστό προτείνει 
ιστοσελίδες και ερωτήματα.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο μικροφώνου για να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση με φωνή (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση 
φωνητικών ενεργειών" στη σελίδα 117).
Μπορείτε να ορίσετε τη μηχανή αναζήτησης στον ιστό που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων 
προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 285. Το εικονίδιο μικροφώνου 
είναι διαθέσιμο μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη μηχανή αναζήτησης Google. 
Άλλες μηχανές αναζήτησης ενδέχεται να μην παρέχουν προτάσεις 
αναζήτησης.

Η διεύθυνση (URL) της τρέχουσας 
σελίδας.
Ορισμένοι ιστότοποι μετακινούν τη 
γραμμή διεύθυνσης URL έξω από 
το πάνω μέρος της οθόνης, αλλά 
μπορείτε να σύρετε τη σελίδα προς 
τα κάτω ή να πατήσετε Μενού για 
να τη δείτε ξανά.
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3 Αγγίξτε μια πρόταση ή εισαγάγετε μια διεύθυνση και αγγίξτε το εικονίδιο 
βέλους .
Αν αγγίξετε μια προτεινόμενη σελίδα ή πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση 
και αγγίξετε το εικονίδιο βέλους , ανοίγει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. 
Αν αγγίξετε ένα προτεινόμενο ερώτημα, ανοίγει η μηχανή αναζήτησης 
στον ιστό με τα αποτελέσματα.

Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ανανέωση.

Η ιστοσελίδα ανοίγει ξανά, ενημερώνοντας τυχόν περιεχόμενο που έχει 
αλλάξει.

Διακοπή ανοίγματος μιας σελίδας
Αν μια ιστοσελίδα καθυστερεί να ανοίξει ή αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να 
σταματήσετε το άνοιγμά της.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Ακύρωση  στα δεξιά της διεύθυνσης URL.

Ή
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Διακοπή.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα σελίδα
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Πληροφορίες σελίδας.

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τον τίτλο και την πλήρη διεύθυνση 
(URL) της σελίδας.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Πρόγραμμα περιήγησης 273
Ορισμός της αρχικής σελίδας σας
Η αρχική σελίδα ανοίγει όταν ανοίγετε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος 
περιήγησης και όταν εκκινείτε το πρόγραμμα περιήγησης μετά από μια 
περίοδο μη χρήσης του ή μετά από επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας.

1 Περιηγηθείτε στη σελίδα που θέλετε να ορίσετε ως την αρχική σας σελίδα.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ορισμός ως 
αρχική σελίδα.

3 Αγγίξτε τη Χρήση τρέχουσας σελίδας. Διαφορετικά, πληκτρολογήστε τη 
διεύθυνση μιας άλλης σελίδας (URL).

4 Αγγίξτε το ΟΚ
Αν προτιμάτε να ανοίγετε νέα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης 
χωρίς να ανοίγει κάποια ιστοσελίδα από προεπιλογή, αφήστε το πεδίο 
αυτό κενό. Με τον τρόπο αυτό, τα καινούρια παράθυρα του 
προγράμματος περιήγησης ανοίγουν πιο γρήγορα.
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Πλοήγηση εντός ιστοσελίδας
Οι ιστοσελίδες που είναι βελτιστοποιημένες για κινητές συσκευές, ανοίγουν 
συνήθως σε μέγεθος κατάλληλο για το τηλέφωνό σας. Συχνά, δεν μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε ζουμ ή κύλιση στα περιεχόμενά τους. 

Οι ιστοσελίδες που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές 
ανοίγουν συνήθως σε λειτουργία επισκόπησης: η σελίδα εμφανίζεται στην 
ελάχιστη εστίαση, ώστε να μπορείτε να δείτε τη γενική εικόνα της. Μπορείτε 
να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουν οι σελίδες, όπως περιγράφεται 
στο "Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 285.

Κύλιση μιας ιστοσελίδας
S Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας ιστοσελίδας
Μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης για 
ιστοσελίδες σχεδιασμένες για κινητές συσκευές.

1 Σύρετε ελαφρά το δάχτυλό σας στην οθόνη για να εμφανιστεί το στοιχείο 
ελέγχου Εστίαση .

2 Πατήστε την πλευρά συν ή πλην του στοιχείου ελέγχου Εστίαση για 
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Γρήγορη μεγέθυνση ενός τμήματος μιας ιστοσελίδας
Μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης για 
ιστοσελίδες σχεδιασμένες για κινητές συσκευές.

S Χτυπήστε δύο φορές ελαφρά στο τμήμα της ιστοσελίδας που θέλετε να 
προβάλετε.
Η ιστοσελίδα εστιάζει ώστε να μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο στη 
συγκεκριμένη ενότητα πραγματοποιώντας κύλιση επάνω και κάτω.
Αν ρυθμίσετε το επίπεδο εστίασης σε αυτή την προβολή, το πρόγραμμα 
περιήγησης θυμάται την επιλογή σας όσο παραμένετε στη συγκεκριμένη 
σελίδα.

S Για να επιστρέψετε στο προεπιλεγμένο επίπεδο ζουμ, χτυπήστε ξανά 
ελαφρά δύο φορές.
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S Αγγίξτε μία περιοχή με δύο δάχτυλα και πλησιάστε τα μεταξύ τους για 
σμίκρυνση ή απομακρύνετε τα για μεγέθυνση. Πατήστε δύο φορές την 
οθόνη μετά από αυτού του είδους τη μεγέθυνση, για να προσαρμόσετε 
μια στήλη κειμένου στην οθόνη (αν έχετε επιλεγμένη τη ρύθμιση 
Αυτόματη προσαρμογή σελίδων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
"Ρυθμίσεις περιεχομένου σελίδας" στη σελίδα 285).

Εύρεση κειμένου σε μια ιστοσελίδα
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Εύρεση στη σελίδα.

2 Εισαγάγετε το κείμενο που ψάχνετε.
Καθώς πληκτρολογείτε, η πρώτη λέξη με χαρακτήρες που αντιστοιχούν 
επισημαίνεται στην οθόνη και οι επόμενες αντιστοιχίες περιβάλλονται από 
πλαίσιο.

3 Αγγίξτε το αριστερό ή το δεξί βέλος για να μετακινηθείτε και να 
επισημάνετε την προηγούμενη ή την επόμενη λέξη που αντιστοιχεί.

Αγγίξτε για μετάβαση στην 
προηγούμενη ή επόμενη λέξη που 
αντιστοιχεί.
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Πλοήγηση μεταξύ ιστοσελίδων
Μπορείτε να ανοίξετε συνδέσμους σε μια ιστοσελίδα, να πλοηγηθείτε μεταξύ 
διαφόρων σελίδων και να δείτε το ιστορικό περιήγησής σας, όπως και σε 
οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε επίσης να εκμεταλλευτείτε 
ορισμένες συντομεύσεις για την εργασία με συνδέσμους και άλλα είδη 
πληροφοριών.

Άνοιγμα συνδέσμου
S Αγγίξτε ένα σύνδεσμο για να τον ανοίξετε.

Οι σύνδεσμοι που αγγίζετε επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα μέχρι να 
ανοίξει στο παράθυρο η ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται.

Μετακίνηση ανάμεσα στις σελίδες που έχετε ανοίξει
S Πατήστε το κουμπί Πίσω .

Ή
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εμπρός.

Προβολή του ιστορικού του Προγράμματος περιήγησης
Καθώς περιηγείστε στον ιστό, το πρόγραμμα περιήγησης καταγράφει τις 
σελίδες που επισκέπτεστε ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτές 
αργότερα. Το "Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης" στη 
σελίδα 285 περιγράφει τη ρύθμιση για την απαλοιφή του ιστορικού σας.

1 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  επάνω δεξιά στην οθόνη.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Ιστορικό.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί 
Πίσω  κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας για να ανοίξει η καρτέλα 
Ιστορικό.
Οι σελίδες που έχετε επισκεφτεί είναι ομαδοποιημένες με χρονολογική 
σειρά. Οι σελίδες με σελιδοδείκτη επισημαίνονται με ένα χρυσό αστέρι. 
Αγγίξτε το αστέρι για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τη σελίδα από 
τους σελιδοδείκτες σας.

3 Αγγίξτε μια χρονική περίοδο για να δείτε τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί.
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4 Αγγίξτε παρατεταμένα μια σελίδα στη λίστα για να ανοίξετε ένα μενού με 
επιλογές σχετικά με το άνοιγμα της σελίδας, την προσθήκη ή την 
κατάργησή της από τους σελιδοδείκτες σας, την κοινή χρήση της σελίδας, 
την κατάργησή της από το ιστορικό κ.ο.κ.

5 Αγγίξτε μια σελίδα στο ιστορικό για να την ανοίξετε ξανά.

Προβολή των σελίδων που επισκέπτεστε πιο συχνά
1 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  επάνω δεξιά στην οθόνη.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Οι πιο δημοφιλείς.
Οι σελίδες που επισκέπτεστε πιο συχνά παρατίθενται με τη σειρά. Οι 
σελίδες με σελιδοδείκτη επισημαίνονται με ένα χρυσό αστέρι. Αγγίξτε το 
αστέρι για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τη σελίδα από τους 
σελιδοδείκτες σας.

3 Αγγίξτε παρατεταμένα μια σελίδα στη λίστα για να ανοίξετε ένα μενού με 
επιλογές σχετικά με το άνοιγμα της σελίδας, την προσθήκη ή την 
κατάργησή της από τους σελιδοδείκτες σας, την κοινή χρήση της σελίδας, 
την κατάργησή της από το ιστορικό κ.ο.κ.

4 Αγγίξτε μία σελίδα για να την ανοίξετε.

Ακολουθήστε συντομεύσεις για συνδέσμους, αριθμούς τηλεφώνου 
και διευθύνσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης αναγνωρίζει τους συνδέσμους, καθώς και 
ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και παρόμοιες πληροφορίες, 
ως πληροφορίες στις οποίες μπορεί να θέλετε να ενεργήσετε άμεσα.

S Αγγίξτε & κρατήστε ένα σύνδεσμο για να ανοίξει ένα μενού με 
συντομεύσεις για άνοιγμα, σήμανση με σελιδοδείκτη, αποθήκευση και 
αποστολή του συνδέσμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

S Αγγίξτε έναν αριθμό τηλεφώνου για να ανοίξει η εφαρμογή Τηλέφωνο με 
καταχωρημένο τον αριθμό.
Ανατρέξτε στο "Πραγματοποίηση και τερματισμός κλήσεων" στη 
σελίδα 90.

S Αγγίξτε μια διεύθυνση οδού για να την ανοίξετε στους Χάρτες.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Χάρτες, Πλοήγηση, 
Places και Latitude" στη σελίδα 289.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Πρόγραμμα περιήγησης 278
Εργασία με πολλά παράθυρα προγράμματος 
περιήγησης

Μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα ανοικτά μέχρι και οκτώ παράθυρα του 
προγράμματος περιήγησης και να μετακινείστε μεταξύ τους.

Άνοιγμα νέου παραθύρου του Προγράμματος περιήγησης
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Νέο παράθυρο.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Παράθυρα. Στην οθόνη που ανοίγει, 
αγγίξτε Νέο παράθυρο.
Τα νέα παράθυρα ανοίγουν στην αρχική σας σελίδα.

Εναλλαγή παραθύρων του Προγράμματος περιήγησης
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Παράθυρα.

Εμφανίζονται τα ανοικτά σας παράθυρα.

2 Αγγίξτε ένα παράθυρο για να το ανοίξετε.

Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα νέο 
παράθυρο.

Αγγίξτε για να κλείσετε ένα παράθυρο.

Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα υφιστάμενο 
παράθυρο.
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Κλείσιμο παραθύρου του Προγράμματος περιήγησης
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Παράθυρα.

Όλα τα ανοικτά παράθυρα εμφανίζονται σε μια κυλιόμενη λίστα 
μικρογραφιών.

2 Αγγίξτε το πλαίσιο Κλείσιμο  στο παράθυρο για να το κλείσετε.
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Λήψη αρχείων
Μπορείτε να λάβετε αρχεία, ακόμα και εφαρμογές, από ιστοσελίδες. Τα 
αρχεία που λαμβάνετε, αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην 
κάρτα SD του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου. Η 
προβολή, το άνοιγμα εκ νέου και η διαγραφή των αρχείων που έχετε λάβει, 
περιγράφεται στην ενότητα "Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63.

Παροχή άδειας για την εγκατάσταση εφαρμογών από τον ιστό ή το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι διαμορφωμένο ώστε να εμποδίζει 
την εγκατάσταση εφαρμογών που λαμβάνετε από τον ιστό ή μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Προειδοποίηση Οι εφαρμογές που λαμβάνονται από τον ιστό μπορεί να έχουν άγνωστη 
προέλευση. Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών 
δεδομένων σας, να λαμβάνετε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως 
το Android Market.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , έπειτα πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > Εφαρμογές.

2 Επιλέξτε Άγνωστες πηγές.

3 Αγγίξτε το OK στο παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να 
επιτρέψετε τη λήψη εφαρμογών και από άλλες πηγές εκτός του Market.

Λήψη ενός αρχείου
Οι διάφορες ιστοσελίδες παρέχουν διαφορετικούς μηχανισμούς για τη λήψη 
εικόνων, εγγράφων, εφαρμογών και άλλων αρχείων.

S Αγγίξτε & κρατήστε μια εικόνα ή ένα σύνδεσμο για ένα αρχείο ή άλλη 
ιστοσελίδα. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή Αποθήκευση.

Αν το αρχείο είναι σε μορφή που υποστηρίζεται από κάποια εφαρμογή του 
τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί λήψη του στην κάρτα SD ή στον 
αποθηκευτικό χώρο USB.
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Ακύρωση μιας λήψης
Αν αλλάξατε γνώμη σχετικά με τη λήψη ενός αρχείου ή ξεκινήσατε τη λήψη 
κατά λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε.

1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Λήψεις.

2 Αγγίξτε & κρατήστε ένα στοιχείο στη λίστα και, στο μενού που ανοίγει, 
αγγίξτε Ακύρωση λήψης. Διαφορετικά, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
την επιλογή Ακύρωση όλων των λήψεων.

Προβολή των αρχείων που έχετε λάβει
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Περισσότερα > Λήψεις.

Ανοίγει η εφαρμογή "Λήψεις" η οποία περιέχει μια λίστα με τα αρχεία που 
έχετε λάβει από το Πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και από άλλες 
εφαρμογές.
Ανατρέξτε στο "Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63.
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Εργασία με σελιδοδείκτες
Μπορείτε να επισημάνετε ιστοσελίδες με σελιδοδείκτες, ώστε να μπορείτε να 
επιστρέψετε γρήγορα σε αυτές.

Προσθήκη ιστοσελίδας στους σελιδοδείκτες
1 Ανοίξτε τη σελίδα την οποία θέλετε να επισημάνετε με σελιδοδείκτη. 

2 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  στο πάνω μέρος της οθόνης (ή 
πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Σελιδοδείκτες) και, στο πάνω 
μέρος της οθόνης Σελιδοδείκτες, αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Περισσότερα > 
Προσθήκη σελιδοδείκτη. 

3 Επεξεργαστείτε το όνομα και τη διεύθυνση αν απαιτείται και αγγίξτε OK.
Ο σελιδοδείκτης προστίθεται στη λίστα των σελιδοδεικτών σας.

Άνοιγμα ενός σελιδοδείκτη
1 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Σελιδοδείκτες.
Ανοίγει ένα παράθυρο με τη λίστα των σελιδοδεικτών σας, ταξινομημένων 
ανάλογα με το πόσο συχνά τους επισκέπτεστε.
Οι σελιδοδείκτες εμφανίζονται σε προβολή μικρογραφιών από 
προεπιλογή. Για να τους δείτε ως λίστα, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
Προβολή λίστας.

2 Αγγίξτε ένα σελιδοδείκτη για να τον ανοίξετε.
Ο σελιδοδείκτης ανοίγει στο τρέχον παράθυρο. Αν προτιμάτε να ανοίξει 
σε νέο παράθυρο, αγγίξτε & κρατήστε το σελιδοδείκτη και αγγίξτε 
Άνοιγμα σε νέο παράθυρο στο μενού.
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Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη
1 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Σελιδοδείκτες.

2 Αγγίξτε & κρατήστε το σελιδοδείκτη για επεξεργασία.

3 Αγγίξτε Επεξεργασία σελιδοδείκτη στο μενού

4 Επεξεργαστείτε το όνομα ή τη διεύθυνση στο παράθυρο διαλόγου που 
ανοίγει.

5 Αγγίξτε το ΟΚ.

Κοινή χρήση ενός σελιδοδείκτη
1 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Σελιδοδείκτες.

2 Αγγίξτε & κρατήστε το σελιδοδείκτη για κοινή χρήση.

3 Αγγίξτε Κοινή χρήση συνδέσμου στο μενού.

4 Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αποστολή του 
σελιδοδείκτη.
Η εφαρμογή ανοίγει με καταχωρημένη τη διεύθυνση του σελιδοδείκτη.

Προσθήκη συντόμευσης σελιδοδείκτη στην Αρχική οθόνη
Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση στην Αρχική οθόνη του τηλεφώνου 
σας, την οποία μπορείτε να αγγίζετε για να ανοίγει ένας από τους 
σελιδοδείκτες σας σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

1 Αγγίξτε & κρατήστε ένα κενό σημείο στην Αρχική οθόνη του τηλεφώνου 
σας.

2 Αγγίξτε την επιλογή Συντόμευση.

3 Αγγίξτε την επιλογή Σελιδοδείκτες.

4 Αγγίξτε ένα σελιδοδείκτη για να τον προσθέσετε.
Το εικονίδιο σελιδοδείκτη προστίθεται στην Αρχική οθόνη.
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Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη
1 Αγγίξτε το εικονίδιο σελιδοδείκτη  στο πάνω μέρος της οθόνης. 

Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Σελιδοδείκτες.

2 Αγγίξτε & κρατήστε ένα σελιδοδείκτη για να τον διαγράψετε.

3 Αγγίξτε Διαγραφή σελιδοδείκτη στο μενού.

4 Αγγίξτε το ΟΚ.
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Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος 
περιήγησης

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που χρησιμοποιούνται για τη 
διαχείριση του απορρήτου σας.

S Για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, 
πατήστε Μενού  και αγγίξτε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις περιεχομένου σελίδας
Μέγεθος κειμένου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου που χρησιμοποιεί το 
πρόγραμμα περιήγησης κατά την εμφάνιση των ιστοσελίδων.

Προεπιλεγμένο ζουμ  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο μεγέθυνσης που χρησιμοποιεί το 
πρόγραμμα περιήγησης την πρώτη φορά που θα ανοίξει μια ιστοσελίδα.

Άνοιγμα σελίδων στην επισκόπηση  Αποεπιλέξτε για να ανοίγουν οι 
ιστοσελίδες εμφανίζοντας τις πάνω αριστερές γωνίες τους σε μέγεθος 100%. 
Επιλέξτε για να ανοίγουν οι ιστοσελίδες σε σμίκρυνση, σε επισκόπηση.

Κωδικοποίηση κειμένου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να αλλάξετε το πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που 
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης για την εμφάνιση κειμένου σε μια 
ιστοσελίδα.

Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων  Επιλέξτε για να μην 
επιτρέπεται στους ιστότοπους να ανοίγουν παράθυρα, εκτός αν το ζητήσετε 
εσείς.

Φόρτωση εικόνων  Αποεπιλέξτε για παράλειψη των εικόνων όταν το 
πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει μια ιστοσελίδα. Αυτό επιταχύνει την 
εμφάνιση της ιστοσελίδας, κάτι που είναι χρήσιμο αν έχετε αργή σύνδεση. 
Ωστόσο, πολλοί ιστότοποι δεν εμφανίζονται σωστά μόνο με το κείμενο.

Αυτόματη προσαρμογή σελίδων  Επιλέξτε ώστε το πρόγραμμα 
περιήγησης να βελτιστοποιεί την παρουσίαση του κειμένου και άλλων 
στοιχείων των ιστοσελίδων για προσαρμογή στην οθόνη του τηλεφώνου σας. 
Η επιλογή αυτή αναγκάζει επίσης το πρόγραμμα περιήγησης να 
προσαρμόζει τις στήλες κειμένου στην οθόνη με διπλό κτύπημα στην οθόνη 
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αμέσως μετά την εστίαση με τα δάχτυλά σας. Αποεπιλέξτε για προβολή των 
σελίδων όπως έχουν σχεδιαστεί για την οθόνη του υπολογιστή. Στην 
περίπτωση αυτή, το διπλό κτύπημα απλά προκαλεί εναλλαγή μεταξύ της 
μεγεθυμένης και της προεπιλεγμένης προβολής.

Προβολή μόνο σε τοπίο  Επιλέξτε για εμφάνιση των σελίδων σε 
οριζόντιο προσανατολισμό στην οθόνη σας, ανεξάρτητα του πώς κρατάτε το 
τηλέφωνο.

Ενεργοποιήσετε το JavaScript  Αποεπιλέξτε για να εμποδίσετε την 
εκτέλεση JavaScript στις ιστοσελίδες. Πολλές ιστοσελίδες λειτουργούν 
σωστά μόνο αν μπορούν να εκτελέσουν JavaScript στο τηλέφωνό σας.

Ενεργοποίηση πρόσθετων  Αποεπιλέξτε για απενεργοποίηση των 
πρόσθετων από τις ιστοσελίδες.

Άνοιγμα στο παρασκήνιο  Επιλέξτε για άνοιγμα των νέων παραθύρων 
στο παρασκήνιο όταν αγγίξετε & κρατήσετε ένα σύνδεσμο και αγγίξετε 
Άνοιγμα σε νέο παράθυρο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν εργάζεστε με 
παράθυρα που καθυστερούν πολύ να φορτώσουν και να εμφανιστούν. 
Πατήστε Μενού , αγγίξτε την επιλογή Παράθυρα και, στη συνέχεια, 
αγγίξτε το νέο παράθυρο για να το δείτε. Αποεπιλέξτε αν προτιμάτε τα νέα 
παράθυρα που ανοίγετε με αυτόν τον τρόπο να ανοίγουν στη θέση του 
τρέχοντος παραθύρου. Ανατρέξτε στο "Εναλλαγή παραθύρων του 
Προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 278.

Ορισμός ως αρχική σελίδα  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση URL μιας σελίδας που θέλετε να ανοίγει 
όταν ανοίγετε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Αν προτιμάτε 
να ανοίγουν τα νέα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης πιο γρήγορα 
χωρίς να ανοίγει κάποια σελίδα από προεπιλογή, αφήστε το παράθυρο 
διαλόγου κενό.

Ρυθμίσεις απορρήτου
Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης  Το πρόγραμμα περιήγησης 
αποθηκεύει το κείμενο και τις εικόνες των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, 
ώστε να ανοίγουν πιο γρήγορα όταν επιστρέφετε σε αυτές. Αγγίξτε την 
επιλογή Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης για να διαγράψετε αυτά τα 
προσωρινά αρχεία.
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Απαλοιφή ιστορικού  Το πρόγραμμα περιήγησης καταγράφει τις 
ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να μπορείτε γρήγορα να τις βρείτε και 
να τις ανοίξετε ξανά αργότερα. (Ανατρέξτε στο "Προβολή του ιστορικού του 
Προγράμματος περιήγησης" στη σελίδα 276.) Αγγίξτε την επιλογή 
Απαλοιφή ιστορικού για να διαγράψετε αυτό το αρχείο.

Αποδοχή cookie  Πολλές ιστοσελίδες αποθηκεύουν, διαβάζουν και 
ενημερώνουν αρχεία που ονομάζονται cookie στο τηλέφωνό σας, για δική 
σας διευκόλυνση. Για παράδειγμα, ορισμένοι ιστότοποι που προστατεύονται 
από κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιούν cookies ώστε να μην χρειάζεται να 
συνδέεστε σε κάθε επίσκεψή σας. Άλλοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookie για 
να θυμούνται τις προτιμήσεις σας. Αποεπιλέξτε για να εμποδίζετε τις 
ιστοσελίδες να αποθηκεύουν cookies στο τηλέφωνό σας.

Εκκαθάριση όλων των δεδομένων cookie  Αγγίξτε για να διαγράψετε 
όλα τα cookie από το τηλέφωνό σας.

Απομνημόνευση δεδομένων φόρμας  Το πρόγραμμα περιήγησης 
θυμάται τι έχετε καταχωρήσει σε ορισμένα πεδία φόρμας σε έναν ιστότοπο 
και σας βοηθά να επανεισάγετε το κείμενο την επόμενη φορά που θα 
χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη φόρμα. Αποεπιλέξτε για να 
απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Εκκαθάριση δεδομένων φόρμας  Αγγίξτε για να διαγράψετε όλες τις 
πληροφορίες που θυμάται το πρόγραμμα περιήγησης σχετικά με αυτά που 
καταχωρείτε σε φόρμες.

Ενεργοποίηση τοποθεσίας  Επιλέξτε για να επιτρέπεται σε ιστοτόπους 
με περιεχόμενο συγκεκριμένο για την εκάστοτε τοποθεσία να σας ρωτούν αν 
θέλετε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
τοποθεσίας του τηλεφώνου σας. Για να δώσετε σε έναν ιστότοπο την 
τοποθεσία σας, θα πρέπει να έχετε επίσης ενεργοποιημένη την κοινή χρήση 
τοποθεσίας στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις 
απορρήτου" στη σελίδα 431.

Απαλοιφή πρόσβασης τοποθεσίας  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να εκκαθαρίσετε τα δικαιώματα που έχετε εκχωρήσει σε 
ιστότοπους στο παρελθόν για πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Αν αυτοί οι 
ιστότοποι θέλουν ξανά άδεια για πρόσβαση στην τοποθεσία σας, θα πρέπει 
να την εκχωρήσετε ξανά.
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Ρυθμίσεις ασφαλείας
Απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης  Το πρόγραμμα περιήγησης 
μπορεί να απομνημονεύσει τους κωδικούς πρόσβασης για ορισμένες 
ιστοσελίδες που απαιτούν σύνδεση, ώστε να είναι πιο γρήγορη η σύνδεσή 
σας στις σελίδες αυτές στις επόμενες επισκέψεις σας. Αποεπιλέξτε για να 
εμποδίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να αποθηκεύει τους κωδικούς 
πρόσβασης.

Εκκαθάριση κωδικών πρόσβασης  Αγγίξτε για να διαγράψετε τους 
κωδικούς πρόσβασης που έχει αποθηκεύσει το πρόγραμμα περιήγησης.

Εμφάνιση προειδοποιήσεων ασφαλείας  Αποεπιλέξτε για να μην 
σας ενημερώνει το πρόγραμμα περιήγησης σχετικά με ιστότοπους με 
συνηθισμένα προβλήματα ασφαλείας, όπως παλιά ή μη έγκυρα 
πιστοποιητικά.

Σύνθετες ρυθμίσεις
Ορισμός μηχανής αναζήτησης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από 
όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μηχανή αναζήτησης στον ιστό που θέλετε να 
χρησιμοποιείτε κατά την εισαγωγή διευθύνσεων ιστού (URL) ή όρων 
αναζήτησης, στο πλαίσιο διευθύνσεων URL. Το ποια μηχανή αναζήτησης 
είναι διαθέσιμη εξαρτάται από την τοποθεσία σας. Το εικονίδιο μικροφώνου 
είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο διευθύνσεων URL μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη 
μηχανή αναζήτησης Google.

Ρυθμίσεις ιστότοπου  Ανοίγει μια οθόνη στην οποία μπορείτε να δείτε 
σύνθετες ρυθμίσεις για συγκεκριμένους ιστότοπους.

Επαναφορά προεπιλογών  Αγγίξτε για διαγραφή όλων των δεδομένων 
του προγράμματος περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων του ιστορικού 
περιήγησης, των cookies και των σελιδοδεικτών, και για επαναφορά όλων 
των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στις αρχικές τιμές τους.
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Χάρτες, Πλοήγηση, Places 
και Latitude
Χρησιμοποιήστε τους Χάρτες για να βρείτε την τρέχουσα 
τοποθεσία σας, για να προβάλετε κυκλοφοριακές συνθήκες σε 
πραγματικό χρόνο, για να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες 
κατεύθυνσης με τα πόδια, με δημόσια συγκοινωνία, με 
ποδήλατο ή με αυτοκίνητο και για να πλοηγηθείτε 
χρησιμοποιώντας προφορικές οδηγίες στροφή προς στροφή, 
μέσω της υπηρεσίας Πλοήγηση Χαρτών Google (Beta).

Μπορείτε να βρείτε διευθύνσεις, αξιοθέατα και επιχειρήσεις και 
να εντοπίσετε αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος απευθείας σε ένα 
χάρτη οδών ή σε μια δορυφορική εικόνα. Σε ορισμένες 
περιοχές, μπορείτε να προβάλλετε εικόνες στο επίπεδο του 
δρόμου από επιχειρήσεις και γειτονιές. Με το Google Latitude, 
μπορείτε να προβάλετε την τοποθεσία των φίλων σας στους 
χάρτες σας και να μοιραστείτε μαζί τους την τοποθεσία σας και 
άλλες πληροφορίες.

Η εφαρμογή Χάρτες περιέχει επίσης τρεις λειτουργίες που σας 
επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο Google Places, στην 
Πλοήγηση (Beta) και στο Latitude. Αυτές οι λειτουργίες 
εμφανίζονται με τη μορφή εικονιδίων εφαρμογών στην 
Εκκίνηση.

Η εφαρμογή Χάρτες δεν διαθέτει πληροφορίες για κάθε 
τοποθεσία.
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Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα Χαρτών" στη σελίδα 291

"Προβολή του στοιχείου "Η τοποθεσία μου" και των υπηρεσιών τοποθεσίας" 
στη σελίδα 292

"Αναζήτηση, εξερεύνηση και σήμανση μερών με αστέρι" στη σελίδα 294

"Χρήση της λειτουργίας Places στην Εκκίνηση" στη σελίδα 298

"Αλλαγή επιπέδων χάρτη" στη σελίδα 299

"Λήψη οδηγιών" στη σελίδα 301

"Πλοήγηση με χρήση της Πλοήγησης Χαρτών Google (Beta)" στη σελίδα 303

"Προεπισκόπηση και αλλαγή προβολών της διαδρομής σας" στη σελίδα 305

"Εύρεση των φίλων σας με το Google Latitude" στη σελίδα 308
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Άνοιγμα Χαρτών
Οι Χάρτες Google για το Android περιλαμβάνουν την εφαρμογή Χάρτες, 
καθώς και τα στοιχεία Latitude, Πλοήγηση και Places, τα οποία 
περιλαμβάνονται στους Χάρτες, αλλά διατίθενται και έως ξεχωριστές 
συντομεύσεις στην Εκκίνηση.

Άνοιγμα Χαρτών
S Αγγίξτε το εικονίδιο  Χάρτες στην Εκκίνηση ή στην Αρχική οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή Χάρτες, ανατρέξτε στις ενότητες "Εύρεση 
των φίλων σας με το Google Latitude" στη σελίδα 308, "Πλοήγηση με 
χρήση της Πλοήγησης Χαρτών Google (Beta)" στη σελίδα 303 και "Χρήση 
της λειτουργίας Places στην Εκκίνηση" στη σελίδα 298.

Μετακίνηση του χάρτη
S Σύρετε το χάρτη με το δάκτυλό σας.

Μεγέθυνση στο χάρτη
S Αγγίξτε την πλευρά συν ή πλην του στοιχείου ελέγχου Μεγέθυνση

Ή
S Πατήστε δύο φορές μια τοποθεσία στο χάρτη με ένα δάκτυλο για 

μεγέθυνση αυτής της τοποθεσίας και πατήστε μία φορά με δύο δάκτυλα 
για σμίκρυνση.

Ή
S Αγγίξτε μια περιοχή με τα δύο δάχτυλα ταυτόχρονα και ανοίξτε τα για να 

πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή πλησιάστε τα μεταξύ τους για να 
πραγματοποιήσετε σμίκρυνση.
Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα επίπεδα μεγέθυνσης για όλες τις τοποθεσίες.
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Προβολή του στοιχείου "Η τοποθεσία μου" και 
των υπηρεσιών τοποθεσίας

Η λειτουργία "Η τοποθεσία μου" στους Χάρτες Google σάς επιτρέπει να 
εστιάσετε το χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία σας, χρησιμοποιώντας 
διάφορες μεθόδους για τον εντοπισμό της τοποθεσίας σας.

Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας
Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να 
προβάλετε την τοποθεσία σας στους Χάρτες και για να την χρησιμοποιήσετε 
για να βρείτε τοπικούς πόρους.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , έπειτα πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και ασφάλεια.

2 Ορίστε τις επιλογές Η τοποθεσία μου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Επιλέξτε Χρήση ασύρματων δικτύων για να επιτρέπεται στο τηλέφωνο 
να προσδιορίσει την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας 
Wi-Fi και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Επιλέξτε Χρήση δορυφόρων GPS για να επιτρέπεται στο τηλέφωνο να 
προσδιορίζει την τοποθεσία σας με ακρίβεια επιπέδου δρόμου. (Το GPS 
λειτουργεί καλύτερα όταν έχετε οπτική επαφή με τον ουρανό.)

Προβολή της τοποθεσίας σας
S Αγγίξτε το εικονίδιο  "Η τοποθεσία μου" στη γραμμή αναζήτησης.

Ο χάρτης εστιάζει σε ένα μπλε βέλος που δηλώνει την τοποθεσία σας 
Ένας μπλε κύκλος γύρω από το βέλος υποδηλώνει ότι η πραγματική σας 
τοποθεσία βρίσκεται εντός του κύκλου.
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Ανάλογα με τις επιλογές της λειτουργίας "Η τοποθεσία μου" που έχετε 
ενεργοποιήσει, θα δείτε διάφορους βαθμούς προσέγγισης, με τους 
δορυφόρους GPS να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, τα 
ασύρματα δίκτυα να ακολουθούν αμέσως μετά και στο τέλος βρίσκονται 
τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
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Αναζήτηση, εξερεύνηση και σήμανση μερών 
με αστέρι

Οι Χάρτες Google σάς επιτρέπουν να εξερευνήσετε τον κόσμο γύρω σας. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια τοποθεσία ή να 
πραγματοποιήσετε περιήγηση στη γύρω περιοχή χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία Places.

Αναζήτηση
1 Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το μέρος που αναζητάτε. 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση, μια πόλη ή έναν τύπο 
επιχείρησης ή εγκατάστασης—για παράδειγμα, "μουσεία στο Σαν 
Φρανσίσκο."

2 Αγγίξτε το στοιχείο Μετάβαση για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Καθώς πληκτρολογείτε πληροφορίες, εμφανίζονται προτάσεις από 
προηγούμενες αναζητήσεις σας ή από δημοφιλείς αναζητήσεις σε μια 
λίστα κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης. Μπορείτε να αγγίξετε μια 
πρόταση για να εκτελέσετε αναζήτηση για αυτή.

Προβολή των αποτελεσμάτων αναζήτησης
Μετά την αναζήτηση, δείκτες με ετικέτες που περιέχουν γράμματα 
υποδεικνύουν τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

S Αγγίξτε ένα δείκτη για να ανοίξετε ένα πλαίσιο που περιέχει μια ετικέτα με 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με μια τοποθεσία.

S Αγγίξτε το πλαίσιο για να ανοίξετε μια οθόνη με περισσότερες 
πληροφορίες, η οποία περιέχει και επιλογές για τη λήψη οδηγιών κ.ά.
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Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας
Μπορείτε να λάβετε τη διεύθυνση και άλλες πληροφορίες σχετικά με μια 
περιοχή σε ένα χάρτη. Η ποσότητα των πληροφοριών εξαρτάται από την 
τοποθεσία.

S Αγγίξτε παρατεταμένα μια τοποθεσία, ένα αστέρι ή μια λειτουργία με 
ετικέτα ή επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης στο χάρτη.
Ανοίγει ένα πλαίσιο πάνω από την τοποθεσία, με τη διεύθυνση και μια 
μικρογραφία από το Street View, αν υπάρχει.

S Αγγίξτε ένα πλαίσιο για να ανοίξετε μια οθόνη με εργαλεία που σας 
βοηθούν να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τοποθεσία.
Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε να λάβετε οδηγίες ή να πλοηγηθείτε, να 
πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να εξερευνήσετε το Street 
View και να διαβάσετε κριτικές και αξιολογήσεις σχετικά με ένα μέρος.
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Επισήμανση με αστέρι και κατάργηση της επισήμανσης με αστέρι 
από μια τοποθεσία

Μπορείτε να επισημάνετε με αστέρι μια τοποθεσία ή λειτουργία με ετικέτα σε 
ένα χάρτη, για να διευκολύνετε τον εντοπισμό της όταν είστε συνδεδεμένοι 
στους Χάρτες Google στο τηλέφωνό σας ή στον ιστό. 

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια τοποθεσία ή μια λειτουργία με ετικέτα σε ένα 
χάρτη.

2 Αγγίξτε το πλαίσιο που ανοίγει.

3 Αγγίξτε το γκρι αστέρι  στην κορυφή της οθόνης για να επισημάνετε 
την τοποθεσία με αστέρι (ή αγγίξτε ένα χρυσό αστέρι για να καταργήσετε 
την επισήμανση με αστέρι αυτής της τοποθεσίας).
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Προβολή μιας λίστας Μερών με αστέρι
Μπορείτε να ανοίξετε μια λίστα των τοποθεσιών που έχετε επισημάνει με 
αστέρι, ώστε να μπορέσετε γρήγορα να μεταβείτε σε μια τοποθεσία με αστέρι 
στο χάρτη. Η λίστα περιλαμβάνει τοποθεσίες που επισημάνατε με αστέρι ενώ 
ήσασταν συνδεδεμένοι στους Χάρτες στο τηλέφωνό σας ή στον ιστό.

1 Ενώ προβάλετε ένα χάρτη, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Περισσότερα > Μέρη με αστέρι.
Ανοίγει η λίστα των στοιχείων σας με αστέρι και των διευθύνσεών τους. 
Μπορείτε να πατήσετε το Μενού  και να αγγίξετε το στοιχείο 
Ανανέωση για να ενημερώσετε τη λίστα.
Αγγίξτε μια τοποθεσία στη λίστα για να την προβάλετε σε ένα χάρτη.

Εκκαθάριση του ιστορικού αναζήτησης
Οι Χάρτες Google αποθηκεύουν τα στοιχεία της αναζήτησής σας, για να 
διευκολύνουν την αναζήτησή τους αργότερα. Μπορείτε να εκκαθαρίσετε το 
ιστορικό αναζήτησης μέσω της εφαρμογής Ρυθμίσεις.

1 Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 
Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Όλες.

3 Αγγίξτε τους Χάρτες στη λίστα με δυνατότητα κύλισης.

4 Αγγίξτε το στοιχεί Εκκαθάριση δεδομένων.
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Χρήση της λειτουργίας Places στην Εκκίνηση
Η λειτουργία Places χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας για την 
εύρεση επιχειρήσεων που βρίσκονται κοντά στην τρέχουσα θέση σας. 

1 Αγγίξτε το εικονίδιο Places  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική οθόνη.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.

2 Επιλέξτε από μια λίστα προκαθορισμένων κατηγοριών μερών (όπως 
Εστιατόρια και ATM) ή δημιουργήστε τη δική σας κατηγορία αγγίζοντας το 
στοιχείο Προσθήκη.
Μόλις επιλέξετε, θα δείτε μια λίστα με αποτελέσματα αναζήτησης που 
βρίσκονται κοντά σας, με τη γενική απόσταση από την τρέχουσα θέση 
σας και τη σχετική τοποθεσία να υποδεικνύονται από ένα μικρό βέλος. 
Εάν θέλετε να δείτε τα αποτελέσματά σας σε ένα χάρτη, αγγίξτε το 
εικονίδιο Χάρτης  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης (αυτή η 
ενέργεια θα εκκινήσει την εφαρμογή Χάρτες Google).
Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Οι χάρτες μου για να δείτε μια 
λίστα με τους χάρτες σας.
Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Μέρη με αστέρι για να δείτε 
μια λίστα με τα Μέρη με αστέρι.

3 Αγγίξτε ένα αποτέλεσμα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, για να 
υποβάλλετε μια αξιολόγηση ή να λάβετε οδηγίες.
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Αλλαγή επιπέδων χάρτη
Αρχικά, οι Χάρτες Google ανοίγουν με έναν οδικό χάρτη. Ενεργοποιήστε τα 
Επίπεδα για να προβάλλετε δορυφορικές εικόνες ή εικόνες του εδάφους μιας 
τοποθεσίας, να ελέγξετε την κυκλοφορία, να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
Street View και πολλά άλλα.

Αλλαγή επιπέδων χάρτη
1 Αγγίξτε το εικονίδιο Επίπεδα  στη γραμμή αναζήτησης. 

Θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου με μια λίστα επιπέδων καθώς και με 
συντομεύσεις των πρόσφατων αναζητήσεων.
Αγγίξτε το στοιχείο Περισσότερα Επίπεδα για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο στοιχείο "Οι χάρτες μου", σε πληροφορίες από τη Wikipedia και άλλα.
Αγγίξτε το στοιχείο Εκκαθάριση χάρτη για να πραγματοποιήσετε 
εκκαθάριση όλων των επιπέδων του χάρτη.

2 Αγγίξτε το επίπεδο που θέλετε να προβάλλετε. Ή αγγίξτε ένα επιλεγμένο 
επίπεδο για να το αποκρύψετε.
Ανάλογα με το επίπεδο, οι πληροφορίες του εμφανίζονται πάνω από το 
βασικό χάρτη ή αλλάζουν το χάρτη πλήρως.
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Πρόσβαση στο Street View
Το Street View προσφέρει εικόνες επιπέδου οδών μιας τοποθεσίας, στις 
οποίες μπορείτε να πλοηγηθείτε, να μεγεθύνετε, κ.λπ. Το Street View δεν 
είναι διαθέσιμο για όλες τις περιοχές.

1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια τοποθεσία σε ένα χάρτη για να ανοίξετε ένα 
πλαίσιο με τη διεύθυνση και μια μικρογραφία Street View.

2 Αγγίξτε το πλαίσιο. 

3 Στην οθόνη που ανοίγει, αγγίξτε το εικονίδιο Street View.

Πλοήγηση στο Street View
Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να μετακινηθείτε στο χάρτη.

S Σύρετε το εικονίδιο με το ανθρωπάκι, που βρίσκεται στην κάτω αριστερή 
γωνία, σε ένα σημείο της εικόνας, για να μεγεθύνετε απευθείας αυτό το 
σημείο.

S Πατήστε δύο φορές ένα σημείο στο Street View με ένα δάχτυλο για 
μεγέθυνση ή αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε τη λειτουργία Πυξίδα για να 
χρησιμοποιήσετε το ίδιο το τηλέφωνο για πλοήγηση στο Street View. 
Δώστε κλίση, μετακινήστε ή στρέψτε το τηλέφωνο για να αλλάξετε την 
προβολή. Αγγίξτε ξανά τη λειτουργία Πυξίδα για τερματισμό.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Αναφορά εικόνας για να ανοίξετε μια 
φόρμα που βασίζεται στον ιστό και να αναφέρετε στη Google τυχόν 
εικόνες με ακατάλληλο περιεχόμενο ή ζητήματα απορρήτου.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Μετάβαση στο χάρτη για έξοδο από το 
Street View.
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Λήψη οδηγιών
Οι Χάρτες μπορούν να παρέχουν οδηγίες για διαδρομές με τα πόδια, με 
δημόσια συγκοινωνία, με ποδήλατο ή με αυτοκίνητο.

Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση προς ένα προορισμό στην Αρχική 
οθόνη, ώστε να μπορείτε απλά με ένα άγγιγμα της συντόμευσης να λάβετε 
οδηγίες προς τη συγκεκριμένη τοποθεσία, όπου κι αν βρίσκεστε.

Λήψη οδηγιών
1 Ενώ προβάλετε ένα χάρτη, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 

Οδηγίες .

2 Εισαγάγετε ένα σημείο εκκίνησης και ένα σημείο τερματισμού και επιλέξτε 
τη μέθοδο μεταφοράς (αυτοκίνητο, δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, 
πεζοπορία).
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "Η τοποθεσία μου", αυτή θα 
εμφανιστεί στο πεδίο του σημείου έναρξης από προεπιλογή. 

3 Αγγίξτε το εικονίδιο για οδηγίες με το αυτοκίνητο, τη δημόσια συγκοινωνία, 
το ποδήλατο ή με τα πόδια.

4 Αγγίξτε Μετάβαση.
Οι οδηγίες προς τον προορισμό σας εμφανίζονται σε μια λίστα.

Αγγίξτε το στοιχείο Εμφάνιση στο χάρτη για να δείτε τη διαδρομή σας σε 
ένα χάρτη.
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5 Πατήστε Μενού  για επιλογές σχετικές με τις οδηγίες που ζητήσατε, 
όπως η αντιστροφή των οδηγιών, διαδρομές που αποφεύγουν τους 
αυτοκινητόδρομους ή τα διόδια ή για να αναφέρετε στη Google ένα 
πρόβλημα σχετικά με τις οδηγίες.
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Πλοήγηση με χρήση της Πλοήγησης Χαρτών 
Google (Beta)

Οι χάρτες Google στο Android περιέχουν μια λειτουργία που ονομάζεται 
Πλοήγηση (Beta), η οποία παρέχει οδηγίες στροφή προς στροφή και σας 
καθοδηγεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τον προορισμό σας. 

Χρήση της Πλοήγησης (Beta) στους Χάρτες
Μπορείτε να ξεκινήσετε την Πλοήγηση μετά την εύρεση των οδηγιών 
κατεύθυνσης με ένα άγγιγμα:

1 Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης από την τοποθεσία σας σε έναν προορισμό 
της επιλογής σας.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Πλοήγηση για να λάβετε καθοδήγηση στροφή προς 
στροφή.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε απευθείας σε μια τοποθεσία από τη σελίδα 
λεπτομερειών της:

1 Μετάβαση στη σελίδα λεπτομερειών μιας τοποθεσίας. 

2 Αγγίξτε το εικονίδιο οδηγιών .

3 Αγγίξτε το στοιχείο Πλοήγηση για οδηγούς για να λάβετε καθοδήγηση 
στροφή προς στροφή. 
Επίσης διαθέσιμη είναι η πλοήγηση για πεζούς με τη μορφή ξεχωριστής 
λειτουργίας καθοδήγησης. Για να τη χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε 
Πλοήγηση για πεζούς αντί της Πλοήγησης για οδηγούς.

Προσθήκη μιας συντόμευσης πλοήγησης στην Αρχική οθόνη
1 Από την αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο 

Προσθήκη.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Συντομεύσεις και, στη συνέχεια, το στοιχείο Οδηγίες 
και πλοήγηση.

3 Εισαγάγετε μια διεύθυνση προορισμού στο πεδίο "Προορισμός".

4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "αυτοκίνητο" στην ενότητα "Διαδρομή με" 
και ότι έχετε επιλέξει το στοιχείο Πλοήγηση στροφή προς στροφή.

5 Δώστε όνομα στη συντόμευσή σας, επιλέξτε ένα εικονίδιο συντόμευσης 
και αγγίξτε το στοιχείο Αποθήκευση. 
Η συντόμευσή σας προστίθεται στην Αρχική οθόνη.
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Χρήση φωνητικών εντολών
1 Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο μικροφώνου. 

2 Όταν σας ζητηθεί να μιλήσετε, πείτε "Πλοήγηση προς" και, στη συνέχεια, 
πείτε μια τοποθεσία. 

3 Εάν σας ζητηθεί, αγγίξτε έναν προορισμό στη λίστα προτάσεων. 
Η καθοδήγηση στροφή προς στροφή θα ξεκινήσει αυτόματα.
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Προεπισκόπηση και αλλαγή προβολών της 
διαδρομής σας

Μπορείτε να προβάλετε την πρόοδό σας στη διαδρομή με διάφορα επίπεδα 
πληροφοριών. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη και 
να τον σύρετε για να δείτε γειτονικές περιοχές. Μπορείτε επίσης να 
προβάλλετε την πρόοδο στην προβολή Δορυφόρος ή στο Street View και να 
ελέγξετε τις συνθήκες της κυκλοφορίας κατά μήκος της διαδρομής σας.

Προεπισκόπηση της διαδρομής
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση κάθε στροφής στη διαδρομή σας στην 
προβολή Πλοήγηση, Δορυφόρος και σε άλλες προβολές.

1 Αγγίξτε το banner στο επάνω μέρος της οθόνης. 

2 Αγγίξτε ένα αριστερό ή δεξί βέλος για προεπισκόπηση του επόμενου ή 
του προηγούμενου τμήματος της διαδρομής σας.
Κατά την προεπισκόπηση μιας διαδρομής, αγγίξτε το εικονίδιο με το 
ανθρωπάκι για να αλλάξετε στην προβολή οδών της διαδρομής σας. Στην 
προβολή οδών, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο με το ανθρωπάκι για να 
αλλάξετε στο Street View, όπου μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας για να 
αλλάξετε την προβολή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Street 
View στην ενότητα "Αλλαγή επιπέδων χάρτη" στη σελίδα 299.

3 Όταν τελειώσετε με την προεπισκόπηση, αγγίξτε το εικονίδιο πλοήγησης 
για να επιστρέψετε στην τρέχουσα τοποθεσία σας και την οδηγία για την 
επόμενη στροφή.

Αλλαγή των προβολών της διαδρομής σας
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Πληροφορίες διαδρομής για μια 

συνοπτική προβολή υψηλού επιπέδου της διαδρομής σας, που σας 
προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε νέα διαδρομή, να δείτε 
πληροφορίες κυκλοφορίας, κ.ά.

S Στην οθόνη Πληροφορίες διαδρομής αγγίξτε το εικονίδιο προβολής Λίστα 
για να προβάλλετε κάθε στροφή της διαδρομής με τη μορφή λίστας 
γραπτών οδηγιών με δυνατότητα κύλισης.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Επίπεδα για να αλλάξετε σε 
προβολές που δείχνουν την κυκλοφορία, σε δορυφορική προβολή ή για 
να εμφανίσετε τις τοποθεσίες στάθμευσης, εστιατορίων και άλλων 
αξιοθέατων κατά μήκος της διαδρομής σας.
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S Σύρετε το χάρτη για να προβάλετε γειτονικές περιοχές ή αγγίξτε το χάρτη 
για να δείτε τα στοιχεία ελέγχου για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Φιλτράρισμα της διαδρομής σας
Κατά τη λήψη καθοδήγησης στροφή προς στροφή, μπορείτε να φιλτράρετε 
τη διαδρομή σας ώστε να αποφύγετε τα διόδια και τους αυτοκινητόδρομους.

1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Πληροφορίες διαδρομής.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

3 Επιλέξτε τις προτιμήσεις διαδρομής και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο 
OK για να ενημερώσετε τη διαδρομή σας.

Εύρεση εναλλακτικών διαδρομών
Μπορείτε να ζητήσετε μια εναλλακτική διαδρομή από την Πλοήγηση Χαρτών 
Google (Beta).

1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Πληροφορίες διαδρομής.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο Εναλλακτική διαδρομή.
Οι εναλλακτικές διαδρομές εμφανίζονται στο χάρτη (εάν είναι διαθέσιμες. 

3 Επιλέξτε την εναλλακτική διαδρομή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και 
συνεχίστε την καθοδήγηση στροφή προς στροφή.

Λήψη πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι σας
Η Πλοήγηση Χαρτών Google (Beta) παρέχει μια εκτίμηση της διάρκειας του 
ταξιδιού την οποία εμφανίζει στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

S Αγγίξτε τη χρωματιστή κουκκίδα στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης 
για να δείτε γρήγορα τις συνθήκες κυκλοφορίας κατά μήκος της 
διαδρομής, καθώς και μια εκτίμηση της ώρας άφιξης. Αγγίξτε το εικονίδιο 
Πλοήγηση για να επιστρέψετε στην καθοδήγηση στροφή προς στροφή

Χρήση της λειτουργίας Πλοήγηση στην Εκκίνηση
Η λειτουργία Πλοήγηση παρέχει επιλογές για την προσαρμογή της 
διαδρομής σας, καθώς και πρόσβαση σε πρόσφατες διαδρομές που είχατε 
βρει. Από αυτήν την οθόνη, μπορείτε επίσης να εισέλθετε στη λειτουργία 
Πλοήγηση χωρίς να ορίσετε προορισμό.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Πλοήγηση  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική οθόνη.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Χάρτες, Πλοήγηση, Places και Latitude 307
Επιλέξτε προορισμό από τη λίστα με τις επιλογές προορισμού ή επιλέξτε 
έναν πρόσφατο προορισμό για να ξεκινήσετε την καθοδήγηση στροφή 
προς στροφή.
Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη διαδρομή σας 
ώστε να αποφεύγετε αυτοκινητόδρομους ή διόδια.
Αγγίξτε το στοιχείο Χάρτης για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση του 
ταξιδιού, ακόμα και αν δεν έχετε επιλέξει προορισμό. 

Επιλογή προορισμού όταν βρίσκεστε καθοδόν.
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ορισμός προορισμού.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή από τη λίστα με τις επιλογές προορισμού.

Έξοδος από την Πλοήγηση (Beta)
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία Πλοήγηση όταν 
φτάσετε στον προορισμό σας ή ανά πάσα στιγμή.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Έξοδος από την Πλοήγηση.
Επιστρέφετε στην προηγούμενη προβολή Χαρτών.
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Εύρεση των φίλων σας με το Google Latitude
Το Google Latitude επιτρέπει σε εσάς και τους φίλους σας να προβάλετε τις 
τοποθεσίες σας σε χάρτες και να μοιράζεστε μεταξύ σας μηνύματα 
κατάστασης. Στο Latitude μπορείτε επίσης να στείλετε απλά μηνύματα και 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές 
κλήσεις και να λάβετε οδηγίες προς τις τοποθεσίες των φίλων σας. 

Δεν γίνεται κοινή χρήση της τοποθεσίας σας αυτόματα. Πρέπει να εγγραφείτε 
στο Latitude και κατόπιν να προσκαλέσετε τους φίλους σας να δουν την 
τοποθεσία σας ή να αποδεχτείτε προσκλήσεις από τους φίλους σας. 

Εγγραφή στο Latitude
S Ενώ προβάλετε ένα χάρτη, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Εγγραφείτε 

στο Latitude.
Την πρώτη φορά που θα εγγραφείτε στο Latitude, θα σας ζητηθεί να 
αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την πολιτική απορρήτου της Google.
Αφού εγγραφείτε στο Latitude, το στοιχείο μενού αλλάζει σε Latitude.

Άνοιγμα του Latitude
Αφού εγγραφείτε στο Latitude, μπορείτε να το ανοίξετε για να βρείτε τους 
φίλους σας και να δείτε τις ενημερώσεις τους.

S Ενώ προβάλετε ένα χάρτη, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Latitude.

Προσκαλέστε φίλους να μοιραστούν τις τοποθεσίες τους
Αφού εγγραφείτε στο Latitude, μπορείτε να αρχίσετε να μοιράζεστε την 
τοποθεσία σας με τους φίλους σας. Μόνο φίλοι τους οποίους έχετε ρητά 
προσκαλέσει ή αποδεχτεί μπορούν να δουν την τοποθεσία σας.

1 Ανοίξτε το Latitude, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Προσθήκη φίλων. 

2 Αγγίξτε Επιλογή από τις Επαφές ή Προσθήκη μέσω διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο μενού που ανοίγει.
Εάν αγγίξατε Επιλογή από τις Επαφές, ανοίγει μια κυλιόμενη λίστα 
όλων των επαφών σας. Επιλέξτε όλες τις επαφές που θέλετε να 
προσκαλέσετε.
Εάν αγγίξατε το στοιχείο Προσθήκη μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μία ή περισσότερες 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχωρισμένες με κόμματα, των 
φίλων που θέλετε να προσκαλέσετε.
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3 Αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη φίλων στο κάτω μέρος της οθόνης.
Εάν οι φίλοι σας χρησιμοποιούν ήδη το Latitude, λαμβάνουν μια αίτηση 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση στο 
Latitude. Εάν δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο Latitude, λαμβάνουν ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους προσκαλεί να συνδεθούν 
στο Latitude με το Λογαριασμό τους Google. 

Απάντηση σε πρόσκληση
Όταν ένας φίλος σας προσκαλεί να μοιραστείτε την τοποθεσία σας στο 
Latitude, μπορείτε να απαντήσετε με τους εξής τρόπους.

Αποδοχή και κοινή χρήση  Εσείς και ο φίλος σας μπορείτε να δείτε ο 
ένας την τοποθεσία του άλλου.

Αποδοχή, αλλά απόκρυψη της τοποθεσίας μου  Μπορείτε να δείτε 
την τοποθεσία του φίλου σας, αλλά δεν μπορεί να δει τη δική σας.

Να μην γίνει αποδοχή.  Δεν γίνεται κοινή χρήση πληροφοριών 
τοποθεσίας ανάμεσα σε εσάς και τον φίλο σας. 

Προβολή των τοποθεσιών των φίλων σας
Μπορείτε να προβάλετε τις τοποθεσίες των φίλων σας σε χάρτη ή σε λίστα.

Οι τοποθεσίες των φίλων σας εμφανίζονται κατά το άνοιγμα των Χαρτών. 
Κάθε φίλος αντιπροσωπεύεται από τη φωτογραφία που έχετε αποθηκεύσει 
στις Επαφές με ένα βέλος που δείχνει την τοποθεσία του κατά προσέγγιση. 
Εάν ένας φίλος έχει επιλέξει να κάνει κοινή χρήση των τοποθεσιών του σε 
επίπεδο πόλης, η φωτογραφία του δεν έχει βέλος και εμφανίζεται στη μέση 
της πόλης.

Εάν οι φίλοι σας χρησιμοποιούν το Google Talk, η κατάσταση σύνδεσής τους 
(Διαθέσιμος/η, Απασχολημένος/η, κ.ο.κ.) δηλώνεται από ένα κυκλικό 
εικονίδιο κάτω από τις φωτογραφίες τους. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο "Αλλαγή και παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης" στη 
σελίδα 227.

S Για να δείτε το προφίλ ενός φίλου και να συνδεθείτε, αγγίξτε τη 
φωτογραφία. 
Το όνομα του φίλου σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο. 

S Αγγίξτε το πλαίσιο ενός φίλου για να ανοίξετε μια οθόνη με λεπτομέρειες 
σχετικά με το φίλο σας και πολλές επιλογές σύνδεσης.
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Όταν ανοίγετε το Latitude βλέπετε μια λίστα με τους φίλους σας στο Latitude, 
με μια σύνοψη της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας τους, της κατάστασής 
τους, κ.ο.κ. Αγγίξτε ένα φίλο στη λίστα για να ανοίξετε μια οθόνη με 
λεπτομέρειες σχετικά με το φίλο και πολλές επιλογές σύνδεσης.

Διαχείριση συνδέσεων με τους φίλους σας
Αγγίξτε το πλαίσιο λεπτομερειών επαφής ενός φίλου στην προβολή Χάρτης ή 
αγγίξτε ένα φίλο στην προβολή Λίστα για να ανοίξετε το προφίλ του φίλου. 
Στην οθόνη Προφίλ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το φίλο σας και να 
ορίσετε επιλογές απορρήτου.

Εμφάνιση στον χάρτη  Εμφανίζει την τοποθεσία του φίλου στο χάρτη.

Συζήτηση μέσω Google Talk  Ανοίγει ένα παράθυρο συζήτησης Google 
Talk με αυτόν το φίλο.

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Ανοίγει το 
Gmail με ένα μήνυμα που έχει ως παραλήπτη το φίλο.

Οδηγίες  Λαμβάνει οδηγίες προς την τοποθεσία του φίλου. 

Απόκρυψη από αυτόν το φίλο  Διακόπτει την κοινή χρήση της 
τοποθεσίας σας με αυτόν το φίλο στο Latitude, σε μια λίστα ή σε ένα χάρτη. 
Για να κάνετε ξανά κοινή χρήση της τοποθεσίας σας με αυτόν το φίλο, αγγίξτε 
Κατάργηση απόκρυψης από αυτόν το φίλο.

Κοινή χρήση τοποθεσίας μόνο σε επίπεδο πόλης  Κοινή χρήση 
μόνο της πόλης στην οποία βρίσκεστε, όχι της τοποθεσίας σας σε επίπεδο 
οδού. Ο φίλος σας βλέπει τη φωτογραφία σας στο κέντρο της πόλης στην 
οποία βρίσκεστε. Για να κάνετε ξανά κοινή χρήση ακριβέστερων τοποθεσιών, 
αγγίξτε Καλύτερη διαθέσιμη τοποθεσία. 

Κατάργηση  Καταργήστε το φίλο από τη λίστα σας και διακόψτε την κοινή 
χρήση τοποθεσιών συνολικά. 

Έλεγχος κοινής χρήσης
Μπορείτε να επιλέξετε το πώς και το πότε μπορούν να σας βρουν οι φίλοι 
σας στο Latitude. Μόνο η τελευταία τοποθεσία που εστάλη στο Latitude 
αποθηκεύεται στο Λογαριασμό σας Google. Εάν απενεργοποιήσετε το 
Latitude ή κρύβεστε, δεν αποθηκεύεται τοποθεσία.

S Ανοίξτε το Latitude, αγγίξτε το όνομά σας και αγγίξτε την επιλογή 
Επεξεργασία ρυθμίσεων απορρήτου.

Μπορείτε να ορίσετε τις εξής επιλογές απορρήτου. 
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Χάρτες, Πλοήγηση, Places και Latitude 311
Εντοπισμός της τοποθεσίας σας  Επιτρέπει στο Latitude να εντοπίζει 
και να ενημερώνει την τοποθεσία σας ενώ κινήστε. Η συχνότητα ενημέρωσης 
καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το επίπεδο φόρτισης της 
μπαταρίας του κινητού σας τηλεφώνου και το πόσο πρόσφατα άλλαξε η 
τοποθεσία σας. 

Ορισμός της τοποθεσίας σας  Ορίστε την τοποθεσία που θα 
μοιράζεστε με άλλους ως μια διεύθυνση που πληκτρολογείτε ή από τις 
Επαφές, επιλέξτε ένα σημείο στο χάρτη ή αφήστε το Latitude να κάνει κοινή 
χρήση της πραγματικής σας τοποθεσίας.

Απόκρυψη της τοποθεσίας σας  Αποκρύψτε την τοποθεσία σας από 
όλους τους φίλους σας.

Αποσύνδεση από το Latitude  Απενεργοποιήστε το Latitude και 
διακόψτε την κοινή χρήση της τοποθεσίας ή της κατάστασής σας. Μπορείτε 
πάντα να εγγραφείτε ξανά στο Latitude.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223
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Φωτογραφική μηχανή 
Η Φωτογραφική μηχανή είναι ένας συνδυασμός φωτογραφικής 
και βιντεοκάμερας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 
τραβάτε και να μοιράζεστε εικόνες και βίντεο.

Οι εικόνες και τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα SD του 
τηλεφώνου ή στον αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το 
τηλέφωνο). Μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες και τα βίντεο σε 
έναν υπολογιστή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση σε 
υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76. 

Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο στο τηλέφωνο, 
να τα επεξεργαστείτε, να τα μοιραστείτε κ.ο.κ. με τη Συλλογή. 
Ανατρέξτε στο "Συλλογή" στη σελίδα 323.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα της Φωτογραφικής μηχανής και λήψη εικόνων ή βίντεο" στη 
σελίδα 314

"Αλλαγή ρυθμίσεων Φωτογραφικής μηχανής" στη σελίδα 318
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Άνοιγμα της Φωτογραφικής μηχανής και λήψη 
εικόνων ή βίντεο

Μπορείτε να τραβήξετε εικόνες και βίντεο με τη Φωτογραφική μηχανή.

Οι διάφορες ρυθμίσεις της Φωτογραφικής μηχανής περιγράφονται στο 
"Αλλαγή ρυθμίσεων Φωτογραφικής μηχανής" στη σελίδα 318.

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις εικόνες σας με την εφαρμογή Συλλογή, 
όπως περιγράφεται στο "Συλλογή" στη σελίδα 323.

Σημαντικό Πριν τη λήψη φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το 
προστατευτικό κάλυμμα του φακού με ένα πανί από μικροΐνες. Αν το 
κάλυμμα του φακού έχει λερωθεί από τα δάχτυλά σας, μπορεί οι 
φωτογραφίες να είναι θολές με εφέ "φωτοστέφανου". 

Άνοιγμα φωτογραφικής μηχανής
S Αγγίξτε το εικονίδιο Φωτογρ.μηχανή  στην Εκκίνηση ή στην αρχική 

οθόνη.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Η φωτογραφική μηχανή ανοίγει σε λειτουργία τοπίου, έτοιμη να τραβήξει 
μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 

Αγγίξτε για προεπισκόπηση 
των φωτογραφιών ή των 
βίντεό σας στη Συλλογή.

Αγγίξτε τις ρυθμίσεις για να τις αλλάξετε.

Αγγίξτε για λήψη 
φωτογραφίας ή βίντεο.

Σύρετε προς τα πάνω για 
λήψη βίντεο, σύρετε προς τα 
κάτω για λήψη φωτογραφιών.
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Λήψη φωτογραφίας
1 Αν χρειάζεται, σύρετε το στοιχείο ελέγχου στη θέση Φωτογραφική 

μηχανή.

2 Ρυθμίστε την έκθεση, το φλας και άλλες ρυθμίσεις αν επιθυμείτε. 
Διαφορετικά, διατηρήστε τις αυτόματες ρυθμίσεις.
Ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων Φωτογραφικής μηχανής" στη 
σελίδα 318. Η εικόνα προεπισκόπησης αλλάζει όταν αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις.

3 Κεντράρετε στο θέμα σας στην οθόνη.
Ανάλογα με τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, μπορείτε να ορίσετε αν θα 
χρησιμοποιήσετε την εμπρός ή την πίσω φωτογραφική μηχανή, 
αγγίζοντας το μπροστινό  ή το πίσω  Επιλέξτε το εικονίδιο της 
Φωτογραφικής μηχανής ή πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση 
αγγίζοντας το εικονίδιο Μεγέθυνσης 1x και, στη συνέχεια, αγγίζοντας ένα 
επίπεδο μεγέθυνσης.

4 Αγγίξτε το εικονίδιο του κλείστρου στην οθόνη.

Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει Trackball ή κουμπί για τη Φωτογραφική 
μηχανή, μπορείτε να το πατήσετε για να τραβήξετε τη φωτογραφία 
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες 
σχετικά με τα κουμπιά του).
Η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει την εστίαση της εικόνας. Όταν 
πραγματοποιηθεί η εστίαση της εικόνας, οι δείκτες εστίασης σε όλες τις 
γωνίες γίνονται πράσινες και γίνεται λήψη της φωτογραφίας.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε παρατεταμένα το εικονίδιο κλείστρου (ή το 
κουμπί του τηλεφώνου σας) για να εστιάσετε πριν τη λήψη μιας 
φωτογραφίας. Στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας ώστε να 
πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα η λήψη της εστιασμένης φωτογραφίας. 
Σύρετε το δάχτυλό σας από το εικονίδιο κλείστρου και σηκώστε το 
δάχτυλό σας για να ακυρώσετε τη λήψη της φωτογραφίας.
Η φωτογραφία που μόλις τραβήξατε εμφανίζεται για μια στιγμή και έπειτα 
εμφανίζεται ως μικρογραφία.
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5 Αγγίξτε τη μικρογραφία για προβολή, κοινή χρήση και εργασία με τις 
εικόνες σας στη Συλλογή
Ανατρέξτε στο "Συλλογή" στη σελίδα 323.

Αλλαγή μεταξύ της εμπρός και της πίσω φωτογραφικής μηχανής
Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει εμπρός και πίσω φωτογραφική μηχανή 
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου), μπορείτε να επιλέξετε τη 
φωτογραφική μηχανή με την οποία θα πραγματοποιείτε προεπισκόπηση και 
θα τραβάτε φωτογραφίες.

S Αγγίξτε το εικονίδιο "Επιλογή φωτογραφικής μηχανής" για να 
πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της πίσω φωτογραφικής μηχανής 

 και της εμπρός φωτογραφικής μηχανής .
Η προεπισκόπηση αλλάζει για να εμφανίσει τη σκηνή που προβάλλεται 
από τη φωτογραφική μηχανή που επιλέξατε. Η εμπρός φωτογραφική 
μηχανή δεν διαθέτει όλες τις λειτουργίες (όπως το φλας).

Λήψη φωτογραφιών με ψηφιακό ζουμ
Εάν η φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου υποστηρίζει ψηφιακό ζουμ 
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου), μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας σκηνής πριν τραβήξετε μια 
φωτογραφία.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Εστίαση 1x στην οθόνη και έπειτα αγγίξτε το ποσό 
εστίασης που θέλετε.

Ή
S Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές την οθόνη για μέγιστη ή ελάχιστη εστίαση.

Οι φωτογραφίες που λαμβάνετε με ψηφιακή εστίαση μπορεί να είναι 
μικρότερες (σε pixel) από το μέγεθος που έχετε ορίσει στη ρύθμιση 
Μέγεθος εικόνας. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις της λειτουργίας 
Φωτογραφικής μηχανής" στη σελίδα 319.
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Λήψη βίντεο
1 Αν είναι απαραίτητο, σύρετε το στοιχείο ελέγχου στη θέση Βίντεο.

2 Επιλέξτε τη φωτογραφική μηχανή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, αν 
θέλετε, προσαρμόστε την ποιότητα, το εφέ χρώματος, το φλας και άλλες 
ρυθμίσεις. Διαφορετικά, διατηρήστε τις αυτόματες ρυθμίσεις.
Ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων Φωτογραφικής μηχανής" στη 
σελίδα 318. Η εικόνα προεπισκόπησης αλλάζει καθώς αλλάζετε τις 
ρυθμίσεις. Τα διάφορα τηλέφωνα υποστηρίζουν διαφορετικές ρυθμίσεις 
βίντεο.

3 Στοχεύστε το φακό ώστε να κεντράρετε στη σκηνή με την οποία θέλετε να 
ξεκινήσετε.

4 Αγγίξτε το εικονίδιο "Έναρξη βίντεο"  στην οθόνη.
Η Φωτογραφική μηχανή ξεκινά τη λήψη του βίντεο. Στα αριστερά φαίνεται 
η αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου λήψης. Όταν απομένει 
λιγότερο από ένα λεπτό, η αντίστροφη μέτρηση γίνεται κόκκινη.

5 Αγγίξτε το εικονίδιο "Διακοπή βίντεο"  για να σταματήσετε τη λήψη.
Μια εικόνα από το πιο πρόσφατο βίντεό σας εμφανίζεται ως μικρογραφία 
πάνω δεξιά.
Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει Trackball ή κουμπί για τη Φωτογραφική 
μηχανή, μπορείτε να το πατήσετε για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε 
τη λήψη του βίντεο (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου σας 
για λεπτομέρειες σχετικά με τα κουμπιά του).

6 Αγγίξτε τη μικρογραφία για προβολή, κοινή χρήση και εργασία με τα 
βίντεό σας στη Συλλογή
Ανατρέξτε στο "Συλλογή" στη σελίδα 323.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Φωτογραφικής μηχανής
Η Φωτογραφική μηχανή διαθέτει αυτόματες ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για τη λήψη γρήγορων φωτογραφιών και βίντεο. Επιπλέον, 
διαθέτει διάφορους τρόπους για τον έλεγχο της έκθεσης, 
συμπεριλαμβάνοντας τον έλεγχο εστίασης, την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του φλας και τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού. Μπορείτε 
ακόμα να πραγματοποιήσετε λήψη με αρνητικά και άλλα ειδικά εφέ.

Στη λειτουργία βίντεο, η Φωτογραφική μηχανή περιλαμβάνει ρυθμίσεις για 
τον έλεγχο της ποιότητας των φωτογραφιών και των βίντεο, για τη διάρκεια 
του βίντεο, για την αποθήκευση της τοποθεσίας όπου τραβάτε τις 
φωτογραφίες σας κ.ο.κ.

Οι ρυθμίσεις της Φωτογραφικής μηχανής εξαρτώνται από τις λειτουργίες που 
υποστηρίζει το τηλέφωνό σας.

Αλλαγή ρυθμίσεων Φωτογραφικής μηχανής
1 Ανοίξτε την οθόνη Φωτογραφική μηχανή για τη λήψη φωτογραφιών ή 

βίντεο και αγγίξτε το εικονίδιο για τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε. 
Οι ρυθμίσεις ανοίγουν στην οθόνη.

2 Αγγίξτε την κατηγορία ρυθμίσεων που θέλετε να ελέγξετε και, στη 
συνέχεια, αγγίξτε μια ρύθμιση. 
Οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής περιγράφονται στο "Ρυθμίσεις 
της λειτουργίας Φωτογραφικής μηχανής" στη σελίδα 319. Οι ρυθμίσεις 
των βίντεο περιγράφονται στην ενότητα "Ρυθμίσεις της λειτουργίας 
Βίντεο" στη σελίδα 320.

3 Πατήστε Πίσω  για να κλείσετε τα μενού ρυθμίσεων.
Τα εικονίδια στην οθόνη υποδεικνύουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

4 Πραγματοποιήστε λήψη των φωτογραφιών χρησιμοποιώντας τις νέες 
ρυθμίσεις.
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Ρυθμίσεις της λειτουργίας Φωτογραφικής μηχανής
Στη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, οι ρυθμίσεις της Φωτογραφικής 
μηχανής εμφανίζονται στην οθόνη.

 Ρυθμίσεις  Αγγίξτε για να ανοίξετε μια κυλιόμενη λίστα ρυθμίσεων:

G Λειτουργία εστίασης Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη Φωτογραφική μηχανή 
ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτόματης εστίασης (Αυτόματο), της 
γρήγορης λήψης φωτογραφιών εστιασμένων στο άπειρο (Άπειρο) ή της 
λήψης κοντινών φωτογραφιών (Απόσταση). Για να μάθετε ποιες 
λειτουργίες εστίασης υποστηρίζει το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήστη.

G Έκθεση Αγγίξτε για να προσαρμόσετε την έκθεση.

G Λειτουργία σκηνής Αγγίξτε για να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο 
συνδυασμό ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής που έχουν σχεδιαστεί για 
ειδικές σκηνές, όπως σκηνές στην παραλία ή πυροτεχνήματα. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου σας για να δείτε αν υποστηρίζει 
λειτουργίες σκηνής.

G Μέγεθος εικόνας Αγγίξτε το μέγεθος (σε εικονοστοιχεία) των εικόνων 
που λαμβάνετε. Για τηλέφωνα που υποστηρίζουν αυτό το μέγεθος, το 
μέγεθος VGA είναι 640x480 εικονοστοιχεία.

G Ποιότητα εικόνας Αγγίξτε την ποιότητα των φωτογραφιών που τραβάτε 
(δηλαδή, την ισορροπία που προτιμάτε ανάμεσα στην ποιότητα εικόνας 
και το μέγεθος του αρχείου που χρησιμοποιεί η Φωτογραφική μηχανή 
κατά τη συμπίεση της φωτογραφίας σε ένα αρχείο).

G Εφέ χρώματος Αγγίξτε ένα ειδικό εφέ για τις λήψεις σας, όπως 
μονόχρωμο, τόνος σέπια ή αρνητικό.

G Επαναφορά στις προεπιλογές Αγγίξτε για επαναφορά όλων των 
ρυθμίσεων της Φωτογραφικής μηχανής στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Αποθήκευση τοποθεσίας  Επιλέξτε για να συμπεριλαμβάνεται η 
τοποθεσία κάθε φωτογραφίας που τραβάτε, χρησιμοποιώντας το GPS του 
τηλεφώνου.

 Η τοποθεσία αποθηκεύτηκε με τη φωτογραφία

 Η τοποθεσία δεν αποθηκεύτηκε με τη φωτογραφία

Ισορροπία λευκού  Αγγίξτε για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο η 
Φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει τα χρώματα σε διαφορετικούς 
φωτισμούς, ώστε να επιτύχετε τα πιο φυσικά χρώματα για τις λήψεις σας. 
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Διαφορετικά, αφήστε τη Φωτογραφική μηχανή να ρυθμίσει την ισορροπία 
λευκού αυτόματα.

 Αυτόματο
 Λαμπτήρας πυρακτώσεως
 Φως ημέρας
 Λαμπτήρας φθορισμού
 Συννεφιά

Λειτουργία Flash  Αγγίξτε για να ρυθμίσετε αν η Φωτογραφική μηχανή θα 
ελέγχει μέσω του μετρητή φωτός αν χρειάζεται φλας ή αν το φλας θα είναι 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο για όλες τις λήψεις. 

 Αυτόματο
 Ενεργό 

 Ανενεργό

Εστίαση 1x   Αγγίξτε για αλλαγή της εστίασης από 1x σε 2x. Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Λήψη φωτογραφιών με ψηφιακό ζουμ" στη σελίδα 316 για να 
δείτε άλλους τρόπους μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη του τηλεφώνου σας για να δείτε αν υποστηρίζει ψηφιακό ζουμ.

Επιλογή κάμερας  Αγγίξτε για να επιλέξετε τη φωτογραφική μηχανή που 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε (σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας διαθέτει 
περισσότερες από μία φωτογραφικές μηχανές).

 Πίσω φωτογραφική μηχανή

 Εμπρός φωτογραφική μηχανή

Ρυθμίσεις της λειτουργίας Βίντεο
Όπως και στη λειτουργία Φωτογραφικής μηχανής, οι ρυθμίσεις της 
λειτουργίας Βίντεο εμφανίζονται στην οθόνη.

 Ρυθμίσεις  Αγγίξτε για να ανοίξετε μια κυλιόμενη λίστα ρυθμίσεων:

G Εφέ χρώματος Αγγίξτε ένα ειδικό εφέ για τα βίντεό σας, όπως 
μονόχρωμο, τόνος σέπια ή αρνητικό.

G Επαναφορά στις προεπιλογές Αγγίξτε για επαναφορά όλων των 
ρυθμίσεων της Φωτογραφικής μηχανής στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
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Ισορροπία λευκού  Αγγίξτε για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο η 
Φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει τα χρώματα σε διαφορετικούς 
φωτισμούς, ώστε να επιτύχετε τα πιο φυσικά χρώματα για τα βίντεό σας. 
Διαφορετικά, αφήστε τη Φωτογραφική μηχανή να ρυθμίσει την ισορροπία 
λευκού αυτόματα.

 Αυτόματο
 Λαμπτήρας πυρακτώσεως
 Φως ημέρας
 Λαμπτήρας φθορισμού
 Συννεφιά

Λειτουργία φλας  Αγγίξτε για να φωτίσετε το βίντεό σας ενεργοποιώντας 
τη λυχνία φλας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του τηλεφώνου σας για να 
δείτε αν υποστηρίζει φλας στα βίντεο.

 Ενεργό 

 Ανενεργό

Ποιότητα βίντεο  Αγγίξτε τον κατάλληλο συνδυασμό ποιότητας βίντεο και 
μέγιστου μήκους για προβολή σε υπολογιστή ή για κοινή χρήση με άλλους 
μέσω Μηνυμάτων ή YouTube:

Υψηλή (30m)
Χαμηλή (30m)
MMS (Χαμηλή, 30s)
YouTube (Υψηλή, 10m)

Επιλογή κάμερας  Αγγίξτε για να επιλέξετε τη φωτογραφική μηχανή που 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε (σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας διαθέτει 
περισσότερες από μία φωτογραφικές μηχανές).

 Πίσω φωτογραφική μηχανή

 Εμπρός φωτογραφική μηχανή
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Συλλογή
Χρησιμοποιείτε τη Συλλογή για την προβολή εικόνων και την 
αναπαραγωγή βίντεο που έχετε τραβήξει με τη Φωτογραφική 
μηχανή, έχετε λάβει ή αντιγράψει στην κάρτα SD ή στον 
αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του 
τηλεφώνου). Μπορείτε επίσης να προβάλετε εικόνες σε ένα 
Λεύκωμα Ιστού Picasa. Μπορείτε να εκτελέσετε βασικές 
εργασίες επεξεργασίας σε εικόνες και να τις ορίσετε ως 
ταπετσαρία ή εικόνα επαφής σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο με φίλους σας, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανταλλαγής 
μηνυμάτων, ή κάνοντας μεταφόρτωση στους ιστότοπους Picasa 
και YouTube.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας" στη σελίδα 324

"Εργασία με λευκώματα" στη σελίδα 326

"Εργασία με εικόνες" στη σελίδα 330

"Εργασία με βίντεο" στη σελίδα 335
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Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των 
λευκωμάτων σας

Ανοίξτε τη Συλλογή για να προβάλετε εικόνες και βίντεο.

Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας
S Αγγίξτε το εικονίδιο Συλλογή  στη λειτουργία εκκίνησης ή στην αρχική 

οθόνη.

Ή
S Ανοίξτε τη Συλλογή από τη Φωτογραφική μηχανή αγγίζοντας την εικόνα 

μικρογραφίας πάνω δεξιά.

Ή
S Ανοίξτε τη Συλλογή από τη Φωτογραφική μηχανή πατώντας Μενού  

και αγγίζοντας τη Συλλογή.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών. Ανατρέξτε στο "Φωτογραφική μηχανή" στη σελίδα 313 για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο 
με το τηλέφωνό σας.
Η Συλλογή εμφανίζει τις εικόνες και τα βίντεο που υπάρχουν στην κάρτα 
SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του 
τηλεφώνου), συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχετε τραβήξει με τη 
Φωτογραφική μηχανή και αυτών που έχετε λάβει από τον ιστό ή άλλες 
τοποθεσίες. 
Εάν διαθέτετε λογαριασμό Picasa συσχετισμένο με ένα Λογαριασμό 
Google τον οποίο έχετε προσθέσει στο τηλέφωνό σας, και εφόσον τον 
έχετε διαμορφώσει για συγχρονισμό με το Picasa, η Συλλογή εμφανίζει 
επίσης τα δικά σας Λευκώματα Ιστού Picasa. Ανατρέξτε στο 
"Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών και επιλογών εμφάνισης" στη 
σελίδα 149.
Εάν έχετε πάρα πολλές εικόνες ή βίντεο στη κάρτα SD, στον 
αποθηκευτικό χώρο USB ή σε Λευκώματα Ιστού Picasa, ενδέχεται να 
χρειαστούν μερικά λεπτά κατά το άνοιγμα της Συλλογής προκειμένου 
αυτά να εντοπιστούν και να οργανωθούν.
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S Αγγίξτε ένα λεύκωμα για να το ανοίξετε και να προβάλετε το περιεχόμενό 
του.
Οι εικόνες και τα βίντεο στο λεύκωμα εμφανίζονται με χρονολογική σειρά. 
Ανατρέξτε στο "Εργασία με λευκώματα" στη σελίδα 326.

S Ρίξτε μια ματιά σε μια στοίβα λευκωμάτων αγγίζοντάς την με δύο δάκτυλα 
και απομακρύνοντάς τα.

S Αγγίξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο σε ένα λεύκωμα για να τα προβάλετε.
Ανατρέξτε στο "Εργασία με εικόνες" στη σελίδα 330 και το "Εργασία με 
βίντεο" στη σελίδα 335.

S Επιστρέψτε στην κύρια οθόνη Συλλογής ανά πάσα στιγμή αγγίζοντας το 
εικονίδιο  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

Αγγίξτε για να ανοίξετε τη Φωτογραφική μηχανή.

Αγγίξτε σε οποιαδήποτε προβολή για να 
επιστρέψετε στην κύρια οθόνη της Συλλογής.

Ένα λεύκωμα των φωτογραφιών και των 
βίντεο που τραβήξατε με τη Φωτογραφική 
μηχανή.

Ένα Λεύκωμα Ιστού Picasa.

Ολίσθηση αριστερά ή δεξιά για προβολή 
περισσότερων λευκωμάτων.

Ρίξτε μια ματιά σε μια στοίβα αγγίζοντάς την 
με δύο δάκτυλα και απομακρύνοντάς τα.
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Εργασία με λευκώματα
Τα λευκώματα είναι ομάδες εικόνων και βίντεο σε φακέλους που υπάρχουν 
στην κάρτα SD, στον αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του 
τηλεφώνου) ή σε Λευκώματα Ιστού Picasa.

Άνοιγμα ενός λευκώματος και προβολή του περιεχομένου του
S Ανοίξτε τη Συλλογή και αγγίξτε το λεύκωμα τα περιεχόμενα του οποίου 

θέλετε να προβάλετε.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας" 
στη σελίδα 324.
Τα λευκώματα ανοίγουν εμφανίζοντας τις εικόνες και τα βίντεο που 
περιέχουν σε ένα πλέγμα οργανωμένο με χρονολογική σειρά. Το όνομα 
του λευκώματος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να αγγίξετε μια εικόνα ή ένα βίντεο για να το προβάλετε, όπως 
περιγράφεται στο "Εργασία με εικόνες" στη σελίδα 330 και το "Εργασία με 
βίντεο" στη σελίδα 335.

S Αγγίξτε ένα βέλος στο εργαλείο κύλισης στο κάτω μέρος της οθόνης, για 
να μετακινηθείτε στις εικόνες ανά οθόνη.

S Μεταφέρετε το εργαλείο κύλισης προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να 
μετακινηθείτε περισσότερο ή λιγότερο γρήγορα. Εμφανίζεται η 
ημερομηνία των εικόνων που προβάλλονται, επομένως μπορείτε να 
μετακινηθείτε ανά ημερομηνία.

Το όνομα του λευκώματος.

Αγγίξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο για 
να το προβάλετε.

Αγγίξτε ένα βέλος για κύλιση ανά 
οθόνη. Μεταφέρετε αριστερά ή δεξιά 
για γρήγορη κύλιση.

Αγγίξτε για αλλαγή από προβολή 
πλέγματος σε προβολή στοίβας.
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S Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε σε ένα λεύκωμα σύροντας προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των περιεχομένων ενός λευκώματος
Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο που βρίσκονται στα 
λευκώματά σας σε ένα πλέγμα με χρονολογική σειρά ή σε στοίβες, 
ταξινομημένες ανάλογα με την ημερομηνία και την τοποθεσία λήψης. 
Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή λευκώματος από το διακόπτη εναλλαγής 
προβολής λευκώματος στο πάνω δεξί τμήμα της οθόνης.

S Μεταφέρετε το διακόπτη εναλλαγής προβολής λευκώματος  προς 
τα δεξιά για να προβάλετε τα περιεχόμενα του λευκώματος σε στοίβες.

S Μεταφέρετε το διακόπτη εναλλαγής προβολής λευκώματος  προς 
τα αριστερά για να προβάλετε πάλι τα περιεχόμενα του λευκώματος σε 
πλέγμα με χρονολογική σειρά.

Οι στοίβες ταξινομούνται ανά 
ημερομηνία και τοποθεσία λήψης.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Συλλογή 328
Εργασία με σύνολα εικόνων ή βίντεο
Εκτός από την εργασία με ολόκληρα λευκώματα και με μεμονωμένες εικόνες, 
μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες εικόνες ή βίντεο σε ένα λεύκωμα 
για να εργαστείτε με αυτά σε σύνολα—για παράδειγμα, προκειμένου να 
στείλετε μερικές εικόνες από ένα λεύκωμα σε ένα φίλο.

1 Ανοίξτε το λεύκωμα για να προβάλετε τις εικόνες και τα βίντεο με τα οποία 
θέλετε να εργαστείτε.

2 Πατήστε δύο φορές Μενού . 

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα στοιχεία με τα οποία θέλετε να εργαστείτε.
Μπορείτε να αποεπιλέξετε όλα τα στοιχεία που έχετε επιλέξει αγγίζοντας 
το Κατάργηση επιλογής όλων στο πάνω δεξί τμήμα του παραθύρου.

4 Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης για να 
πραγματοποιήσετε ενέργειες στα στοιχεία που έχετε επιλέξει.
Τα στοιχεία ελέγχου που είναι διαθέσιμα διαφέρουν ανάλογα με το είδος 
των στοιχείων που έχετε επιλέξει. Για πληροφορίες σχετικά με την κοινή 
χρήση και την επεξεργασία εικόνων και βίντεο, ανατρέξτε στο "Εργασία με 
εικόνες" στη σελίδα 330 και το "Εργασία με βίντεο" στη σελίδα 335.

Κοινή χρήση ενός λευκώματος
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του συνόλου των περιεχομένων ενός ή 
περισσοτέρων λευκωμάτων.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση μεμονωμένων εικόνων ή βίντεο από 
ένα λεύκωμα, όπως περιγράφεται στο "Εργασία με εικόνες" στη σελίδα 330 
και το "Εργασία με βίντεο" στη σελίδα 335.

1 Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της Συλλογής.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας" 
στη σελίδα 324.

2 Πατήστε δύο φορές Μενού . 

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα λευκώματα τα οποία θέλετε να καταστήσετε 
κοινόχρηστα.

4 Αγγίξτε την επιλογή Κοινή χρήση στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο μενού 
που ανοίγει, αγγίξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για κοινή 
χρήση των επιλεγμένων λευκωμάτων.
Η εφαρμογή που επιλέξατε ανοίγει με συνημμένες τις εικόνες από τα 
επιλεγμένα λευκώματα ή τους επιλεγμένους συνδέσμους σε ένα νέο 
μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του παραλήπτη και την 
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αποστολή του μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα για την αντίστοιχη 
εφαρμογή.

Σημαντικό Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός λευκώματος μέσω του Gmail, μην διαγράψετε 
το πρωτότυπο ενός συνημμένου πριν ολοκληρωθεί η αποστολή του 
μηνύματος (δηλαδή, όταν το μήνυμα φέρει ετικέτα "Απεσταλμένα", όχι "Προς 
αποστολή"), διαφορετικά δεν θα σταλεί το συνημμένο.

Λήψη λεπτομερειών ενός λευκώματος
1 Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της Συλλογής.

Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας" 
στη σελίδα 324.

2 Πατήστε δύο φορές Μενού . 

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα λευκώματα για τα οποία θέλετε να δείτε 
λεπτομέρειες.

4 Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο μενού 
που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή Λεπτομέρειες.

Διαγραφή λευκώματος
Μπορείτε να διαγράψετε ένα λεύκωμα και τα περιεχόμενά του από την κάρτα 
SD ή τον αποθηκευτικό χώρο USB. 

1 Ανοίξτε το κύριο παράθυρο της Συλλογής.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας" 
στη σελίδα 324.

2 Πατήστε δύο φορές Μενού .

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τα λευκώματα που θέλετε να διαγράψετε.

4 Αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο 
παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή Επιβεβαίωση 
διαγραφής.
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Εργασία με εικόνες
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για να προβάλλετε εικόνες που έχετε τραβήξει 
με τη Φωτογραφική μηχανή, που έχετε λάβει ή αντιγράψει στην κάρτα SD ή 
στον αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου), ή 
που είναι αποθηκευμένες σε Λευκώματα Ιστού Picasa. Μπορείτε επίσης να 
επεξεργαστείτε τις εικόνες στο τηλέφωνό σας και να τις μοιραστείτε με 
φίλους.

Προβολή και περιήγηση σε εικόνες
S Ανοίξτε ένα λεύκωμα της Συλλογής και αγγίξτε μια εικόνα.

Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα της Συλλογής και προβολή των λευκωμάτων σας" 
στη σελίδα 324 και το "Εργασία με λευκώματα" στη σελίδα 326.

S Στρέψτε το τηλέφωνο ώστε να προβάλετε την εικόνα σε κατακόρυφο ή 
οριζόντιο προσανατολισμό.
Η εικόνα προβάλλεται (αλλά δεν αποθηκεύεται) με το νέο 
προσανατολισμό.

S Αγγίξτε την εικόνα για να εμφανίσετε την Εστίαση και άλλα στοιχεία 
ελέγχου.

S Αγγίξτε ένα εικονίδιο της Εστίασης, χτυπήστε ελαφρά δύο φορές την 
οθόνη ή πλησιάστε δύο δάκτυλα μεταξύ τους ή απομακρύνετέ τα για 
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

S Όταν έχει γίνει μεγέθυνση στην εικόνα, σύρετε την εικόνα για να 
προβάλετε σημεία τα οποία δεν είναι ορατά.

S Όταν η εικόνα έχει μέγεθος προσαρμοσμένο στο μέγεθος του 
παραθύρου, μεταφέρετε αριστερά ή δεξιά για προβολή της επόμενης ή 
της προηγούμενης εικόνας του λευκώματος.

Αγγίξτε για μεγέθυνση ή 
σμίκρυνση.

Αγγίξτε την εικόνα για να δείτε 
τα στοιχεία ελέγχου.
Μεταφέρετε αριστερά ή δεξιά 
για να δείτε την επόμενη ή την 
προηγούμενη εικόνα στο 
λεύκωμα.
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Εμφάνιση των εικόνων σας σε προβολή διαφανειών
S Αγγίξτε μια εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 

επιλογή Προβολή διαφανειών (slideshow).
S Αγγίξτε μια εικόνα για να τερματίσετε την προβολή.

Περιστροφή μιας εικόνας
1 Αγγίξτε μια εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 

επιλογή Μενού. 

2 Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα.
Ανοίγει ένα μενού το οποίο περιέχει εργαλεία για εργασία με την εικόνα.

3 Αγγίξτε την επιλογή Αριστερή περιστροφή ή Δεξιά περιστροφή.
Η εικόνα αποθηκεύεται με το νέο προσανατολισμό.
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Χρήση μιας εικόνας ως εικονίδιο επαφής ή ως ταπετσαρία αρχικής 
οθόνης

1 Αγγίξτε την εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 
επιλογή Μενού.

2 Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα.

3 Αγγίξτε την επιλογή Ορισμός ως.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Εικονίδιο επαφής, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε 
την επαφή που θα συσχετίσετε με την εικόνα και, στη συνέχεια, να 
περικόψετε την εικόνα.
Εάν αγγίξετε την επιλογή Ταπετσαρία, θα σας ζητηθεί να περικόψετε την 
εικόνα.

Περικοπή μιας εικόνας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα τμήμα της εικόνας, το οποίο έχετε μεγεθύνει, 
περικόπτοντάς τη. Μπορείτε να κάνετε περικοπή μόνο σε εικόνες που 
βρίσκονται στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB (όχι σε όσες 
βρίσκονται, για παράδειγμα, σε ένα Λεύκωμα Ιστού Picasa).

1 Αγγίξτε μια εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 
επιλογή Μενού.

2 Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα.

3 Αγγίξτε την επιλογή Περικοπή.
Εμφανίζεται το ορθογώνιο περικοπής πάνω από την εικόνα.

4 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο περικοπής για να επιλέξετε το τμήμα της 
εικόνας που θα περικόψετε.
Μεταφέρετε από το εσωτερικό του εργαλείου περικοπής για να το 
μετακινήσετε.
Μεταφέρετε μια άκρη του εργαλείου περικοπής για προσαρμόσετε το 
μέγεθός του σε οποιαδήποτε αναλογία.
Μεταφέρετε μια άκρη του εργαλείου περικοπής για προσαρμόσετε το 
μέγεθός του σε οποιαδήποτε αναλογία.
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5 Αγγίξτε την επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο 
της εικόνας όπως την περικόψατε.
Η αρχική έκδοση πριν την περικοπή διατηρείται.

Προβολή λεπτομερειών μιας εικόνας
1 Αγγίξτε την εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 

επιλογή Μενού.

2 Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα.

3 Αγγίξτε την επιλογή Λεπτομέρειες.

Προβολή της τοποθεσίας μιας εικόνας στους Χάρτες Google
Εάν έχετε ρυθμίσει τη Φωτογραφική μηχανή να αποθηκεύει δεδομένα 
τοποθεσίας μαζί με τις εικόνες σας (ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων 
Φωτογραφικής μηχανής" στη σελίδα 318), μπορείτε να προβάλετε στους 
Χάρτες Google την τοποθεσία στην οποία τραβήξατε τη φωτογραφία.

1 Αγγίξτε μια εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 
επιλογή Μενού.

2 Αγγίξτε την επιλογή Περισσότερα.

3 Αγγίξτε την επιλογή Εμφάνιση στον χάρτη.
Ανοίγουν οι Χάρτες Google με κέντρο την τοποθεσία που έχει 
αποθηκευτεί στην εικόνα.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε την επιλογή 
Αποθήκευση.

Μεταφέρετε από το εσωτερικό το εργαλείο 
περικοπής για να το μετακινήσετε.
Μεταφέρετε μια γωνία ή άκρη για να 
προσαρμόσετε το μέγεθος του εργαλείου 
περικοπής και να κάνετε μεγέθυνση ή 
σμίκρυνση.
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Κοινή χρήση μιας εικόνας
Μπορείτε να μοιραστείτε μια εικόνα στέλνοντάς την σε φίλους ή 
δημοσιεύοντάς την σε ένα Λεύκωμα Ιστού Picasa.

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε λευκώματα εικόνων ή βίντεο, όπως 
περιγράφεται στο "Εργασία με λευκώματα" στη σελίδα 326.

1 Αγγίξτε μια εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 
επιλογή Περισσότερα.

2 Αγγίξτε την επιλογή Κοινή χρήση.

3 Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για 
κοινή χρήση της επιλεγμένης εικόνας.
Η εφαρμογή που επιλέξατε ανοίγει με συνημμένη την εικόνα (ή ένα 
σύνδεσμο) σε ένα νέο μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό 
του παραλήπτη και την αποστολή του μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα 
για την αντίστοιχη εφαρμογή.

Σημαντικό Εάν κάνετε κοινή χρήση μιας εικόνας μέσω του Gmail, μην διαγράψετε την 
αρχική εικόνα πριν ολοκληρωθεί η αποστολή του μηνύματος (δηλαδή, όταν 
το μήνυμα φέρει ετικέτα "Απεσταλμένα", όχι "Προς αποστολή"), διαφορετικά 
δεν θα σταλεί η συνημμένη εικόνα.

Διαγραφή μιας εικόνας
Μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα από την κάρτα SD ή τον αποθηκευτικό 
χώρο USB

1 Αγγίξτε μια εικόνα για να εμφανίσετε τα στοιχεία ελέγχου και αγγίξτε την 
επιλογή Μενού.

2 Αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή.

3 Αγγίξτε την επιλογή OK στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.
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Εργασία με βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για αναπαραγωγή και κοινή χρήση βίντεο που 
έχετε τραβήξει με τη Φωτογραφική μηχανή.

Αναπαραγωγή βίντεο
S Ανοίξτε ένα λεύκωμα της Συλλογής και αγγίξτε ένα βίντεο.

Γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο, με τον προσανατολισμό με τον οποίο το 
τραβήξατε (κάθετος ή οριζόντιος).
Το άνοιγμα των λευκωμάτων περιγράφεται στο "Άνοιγμα της Συλλογής και 
προβολή των λευκωμάτων σας" στη σελίδα 324.

S Αγγίξτε το βίντεο για να προβάλλετε τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής.

Κοινή χρήση ενός βίντεο
Μπορείτε να μοιραστείτε ένα βίντεο στέλνοντάς το με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή με μήνυμα πολυμέσων (MMS). Τα μηνύματα MMS έχουν 
όρια μεγέθους, συνήθως 3MB, ή περίπου 1 λεπτό βίντεο υψηλής ποιότητας ή 
2 λεπτά βίντεο χαμηλής ποιότητας. Ανατρέξτε στο "Αλλαγή ρυθμίσεων 
Φωτογραφικής μηχανής" στη σελίδα 318. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε 
ένα βίντεο κάνοντας μεταφόρτωση στον ιστότοπο YouTube.

1 Κατά την προβολή ενός λευκώματος, πατήστε δύο φορές την επιλογή 
Μενού .

2 Επιλέξτε τα βίντεο ή τις εικόνες που θα μοιραστείτε.

3 Αγγίξτε την επιλογή Κοινή χρήση.

Αγγίξτε το βίντεο για να 
προβάλετε τα στοιχεία 
ελέγχου αναπαραγωγής για 
παύση, συνέχιση και 
μετάβαση στο προηγούμενο 
και το επόμενο.
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4 Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για 
κοινή χρήση των επιλεγμένων βίντεο.
Η εφαρμογή που επιλέξατε ανοίγει με συνημμένο το βίντεο σε ένα νέο 
μήνυμα. Εάν επιλέξατε το YouTube, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε 
λεπτομέρειες σχετικά με το βίντεο που θα μεταφορτώσετε. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα για την αντίστοιχη 
εφαρμογή.

Σημαντικό Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός ή περισσότερων βίντεο μέσω του Gmail, μην 
διαγράψετε τα πρωτότυπα πριν ολοκληρωθεί η αποστολή του μηνύματος 
(δηλαδή, όταν το μήνυμα φέρει ετικέτα "Απεσταλμένα", όχι "Προς 
αποστολή"), διαφορετικά δεν θα σταλούν τα συνημμένα βίντεο.

Διαγραφή ενός βίντεο
1 Κατά την προβολή ενός λευκώματος, πατήστε δύο φορές την επιλογή 

Μενού .

2 Επιλέξτε τα βίντεο ή τις εικόνες που θα διαγράψετε.

3 Αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή.

4 Αγγίξτε την επιλογή Επιβεβαίωση διαγραφής.
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YouTube
Το YouTube είναι η υπηρεσία ροής βίντεο στο διαδίκτυο της 
Google για την προβολή, τον εντοπισμό και την κοινή χρήση 
βίντεο.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα του YouTube και παρακολούθηση βίντεο" στη σελίδα 338

"Εύρεση βίντεο" στη σελίδα 342

"Αξιολόγηση και σχολιασμός βίντεο" στη σελίδα 344

"Μεταφόρτωση και κοινή χρήση βίντεο" στη σελίδα 346

"Εργασία με λίστες αναπαραγωγής" στη σελίδα 348

"Εργασία με κανάλια" στη σελίδα 350

"Αλλαγή ρυθμίσεων του YouTube" στη σελίδα 352
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Άνοιγμα του YouTube και παρακολούθηση 
βίντεο

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να εκτελέσετε αναζήτηση, να προβάλετε, να 
μεταφορτώσετε και να κατατάξετε βίντεο του YouTube στο τηλέφωνό σας με 
την εφαρμογή YouTube.

Άνοιγμα του YouTube και της αρχικής οθόνης YouTube
S Αγγίξτε το εικονίδιο YouTube  στο Πρόγραμμα εκκίνησης ή στο  στην 

Αρχική οθόνη του Android.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
Ανοίγει η αρχική οθόνη του YouTube Εάν έχετε συνδεθεί (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Συνδεθείτε στο YouTube" στη σελίδα 341), εμφανίζονται τα 
πρόσφατα βίντεο από τα κανάλια στα οποία είστε συνδρομητές, καθώς 
και άλλα προτεινόμενα βίντεο. Διαφορετικά, εμφανίζει δημοφιλή βίντεο 
από όλο το YouTube.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Αρχική οθόνη σε οποιαδήποτε 
οθόνη του YouTube για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη του YouTube.
Μπορείτε να αγγίξετε ένα βίντεο στην αρχική οθόνη του YouTube για να 
το παρακολουθήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Παρακολούθηση βίντεο" 
στη σελίδα 339.
Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο της κάμερας  για να ανοίξετε την 
εφαρμογή Φωτογραφική μηχανή, για τη λήψη και την κοινή χρήση ενός 
βίντεο: ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη βίντεο και μεταφόρτωσή του στο 
YouTube" στη σελίδα 346.
Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο αναζήτησης  για να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση για βίντεο: ανατρέξτε στην ενότητα 
"Εύρεση βίντεο" στη σελίδα 342.
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Παρακολούθηση βίντεο
S Σε μια οθόνη του YouTube, αγγίξτε ένα βίντεο για να ξεκινήσετε την 

αναπαραγωγή του.
Το βίντεο ξεκινά στην οθόνη παρακολούθησης.
Η οθόνη παρακολούθησης, πέρα από τη δυνατότητα παρακολούθησης, 
επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τα βίντεο με διάφορους τρόπους. 
Ανατρέξτε στις ενότητες "Αξιολόγηση και σχολιασμός βίντεο" στη 
σελίδα 344, "Μεταφόρτωση και κοινή χρήση βίντεο" στη σελίδα 346, 
καθώς και σε άλλες ενότητες αυτού του κεφαλαίου.

S Στην οθόνη παρακολούθησης, αγγίξτε το βίντεο για να το θέσετε σε 
παύση ή για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του.

Αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε λήψη και 
κοινή χρήση ενός βίντεο με την εφαρμογή 
Φωτογραφική μηχανή.

Αγγίξτε για να εκτελέσετε αναζήτηση για ένα 
βίντεο. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε 
φωνητική αναζήτηση.

Αγγίξτε ένα βίντεο για να το αναπαράγετε.
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S Αγγίξτε μια καρτέλα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το βίντεο.
Εκτός από τις πληροφορίες στην καρτέλα Πληροφορίες, η οθόνη 
παρακολούθησης περιλαμβάνει τις καρτέλες Σχετικά βίντεο και Σχόλια. 
Μπορείτε να σύρετε αριστερά ή δεξιά για να δείτε καρτέλες που δεν 
φαίνονται. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εύρεση βίντεο" στη σελίδα 342.

S Γυρίστε το τηλέφωνό σας στο πλάι για να παρακολουθήσετε το βίντεο 
στην προβολή πλήρους οθόνης.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές το βίντεο για να 
πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής πλήρους οθόνης και 
της οθόνης παρακολούθησης του βίντεο.

S Στην προβολή πλήρους οθόνης, αγγίξτε το βίντεο για να προβάλλετε τα 
στοιχεία ελέγχου. Αγγίξτε το ξανά για να το θέσετε σε παύση ή για να 
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Αγγίξτε το βίντεο για να το θέσετε σε 
παύση, αγγίξτε το ξανά για να 
συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Γυρίστε το τηλέφωνο στο πλάι για 
να ενεργοποιήσετε την προβολή 
πλήρους οθόνης.

Αγγίξτε μια καρτέλα για να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με το βίντεο 
(σύρετε για να δείτε περισσότερες 
καρτέλες).

Αγγίξτε το όνομα του κατόχου του 
βίντεο, για να ανοίξετε το κανάλι του

Αγγίξτε το βίντεο για να 
προβάλλετε τα στοιχεία 
ελέγχου. Αγγίξτε το ξανά για 
να το θέσετε σε παύση ή για 
να συνεχίσετε την 
αναπαραγωγή.

Σύρετε το δείκτη για να 
μεταβείτε σε διαφορετικό 
τμήμα του βίντεο
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



YouTube 341
S Όταν εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να σύρετε το δείκτη για 
να μεταβείτε σε διαφορετικό τμήμα του βίντεο.

S Αγγίξτε το εικονίδιο HQ για να διαλέξετε εάν θα παρακολουθήσετε μια 
έκδοση υψηλής ή κανονικής ποιότητας του βίντεο.
Μπορείτε να ορίσετε εάν τα βίντεο θα ξεκινούν σε υψηλή ή κανονική 
ποιότητα όταν συνδέεστε σε δίκτυα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων του YouTube" στη 
σελίδα 352.

S Αγγίξτε το εικονίδιο CC για να εμφανίσετε κλειστούς υπότιτλους στη 
γλώσσα που θέλετε ή για να τους αποκρύψετε. 
Οι κλειστοί υπότιτλοι είναι διαθέσιμοι στα βίντεο μόνο αν τους παρέχει ο 
κάτοχος του βίντεο. 
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των υποτίτλων. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αλλαγή ρυθμίσεων του YouTube" στη σελίδα 352.

S Πατήστε Πίσω  για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε 
στη λίστα βίντεο.

Συνδεθείτε στο YouTube
Μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθήσετε βίντεο στο YouTube χωρίς να 
έχετε λογαριασμό στο YouTube, αλλά αν θέλετε να υποβάλλετε σχόλια στα 
βίντεο, να τα προσθέσετε στα Αγαπημένα, να μεταφορτώσετε βίντεο ή να 
εκμεταλλευτείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες του YouTube, θα πρέπει να 
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο YouTube.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Το κανάλι μου για να 
συνδεθείτε στο YouTube.
Εάν ένας από τους Λογαριασμούς Google στο τηλέφωνό σας είναι ήδη 
λογαριασμός του YouTube, σας ζητείται να το χρησιμοποιήσετε για να 
συνδεθείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να προσθέσετε ένα λογαριασμό στο 
YouTube.

Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε μια 
λειτουργία του YouTube που απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού, θα σας 
ζητηθεί να συνδεθείτε.

Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το YouTube (για παράδειγμα, όταν θέλετε 
να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογαριασμό) αγγίζοντας την 
επιλογή Αποσύνδεση στο στοιχείο "Το Κανάλι μου" (ανατρέξτε στην ενότητα 
"Εργασία με κανάλια" στη σελίδα 350).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς στο YouTube, 
επισκεφθείτε το YouTube στον ιστό.
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Εύρεση βίντεο
Μπορείτε να βρείτε βίντεο του YouTube με διαφορετικούς τρόπους, όπως 
μέσω της περιήγησης κατά κατηγορία, της αναζήτησης και της αναζήτησης 
πληροφοριών σχετικά με ένα βίντεο στην οθόνη παρακολούθησής του.

Η προβολή των καναλιών των ατόμων που μεταφόρτωσαν ένα βίντεο που 
σας αρέσει, αποτελεί έναν ακόμα καλό τρόπο να βρείτε βίντεο: ανατρέξτε 
στην ενότητα "Εργασία με κανάλια" στη σελίδα 350.

Αναζήτηση για βίντεο
1 Πατήστε το κουμπί Αναζήτηση  κατά την εκτέλεση του YouTube. 

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο αναζήτησης  στην αρχική 
οθόνη του YouTube ή να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε το στοιχείο 
Αναζήτηση.

2 Εισαγάγετε το κείμενο για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση ή αγγίξτε το εικονίδιο Μικροφώνου για να εκτελέσετε φωνητική 
αναζήτηση.

3 Αγγίξτε μία από τις προτάσεις που εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο 
αναζήτησης ή αγγίξτε το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού  για να 
πραγματοποιήσετε αναζήτηση του κειμένου που εισαγάγατε.

4 Πραγματοποιήστε κύλιση στα αποτελέσματα αναζήτησης και αγγίξτε ένα 
βίντεο για να το παρακολουθήσετε.
Στην αρχή, τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν όλα τα βίντεο 
που έχουν μεταφορτωθεί. Μπορείτε όμως να περιορίσετε τα 
αποτελέσματα σε μια πιο πρόσφατη χρονική περίοδο αγγίζοντας το 
στοιχείο Όλων των εποχών (ή την τρέχουσα ρύθμιση του χρονικού 
φίλτρου) που εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης των αποτελεσμάτων 
αναζήτησης.
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να φιλτράρετε τυχόν προσβλητικά βίντεο 
με την Ασφαλή Αναζήτηση. Μπορείτε επίσης να εκκαθαρίσετε το ιστορικό 
αναζήτησης, ώστε να μην περιλαμβάνεται στις αναζητήσεις σας στο 
YouTube. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή ρυθμίσεων του YouTube" στη 
σελίδα 352.
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Περιήγηση στα βίντεο κατά κατηγορία
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Περιήγηση.

2 Αγγίξτε μια κατηγορία στη λίστα με δυνατότητα κύλισης που περιέχει τις 
κατηγορίες του YouTube (ή αγγίξτε το στοιχείο Όλα).
Θα ανοίξει η οθόνη κατηγοριών για την κατηγορία που αγγίξατε, η οποία 
περιέχει μια λίστα με βίντεο που μπορείτε να αγγίξετε για να προβάλλετε.
Μπορείτε να περιορίσετε τα βίντεο που εμφανίζονται στην οθόνη 
κατηγοριών σε μια πιο πρόσφατη ή λιγότερο πρόσφατη χρονική περίοδο, 
αγγίζοντας την τρέχουσα ρύθμιση του χρονικού φίλτρου στην κορυφή της 
οθόνης κατηγοριών.
Αγγίξτε μια καρτέλα για να προβάλλετε τα βίντεο με τις περισσότερες 
προβολές, καθώς και τα κορυφαία, τα πιο συζητημένα ή τα πιο 
αγαπημένα βίντεο σε αυτήν την κατηγορία.

Αναζητήστε σχετικά βίντεο
Η οθόνη παρακολούθησης κάθε βίντεο περιέχει πληροφορίες σχετικά με 
αυτό το βίντεο, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε σχετικά 
βίντεο.

S Αγγίξτε την καρτέλα Σχετικά βίντεο.

Ή
S Αγγίξτε το όνομα του χρήστη στην καρτέλα Πληροφορίες, για να ανοίξετε 

το κανάλι του και να προβάλλετε μια λίστα με άλλα βίντεο που έχει 
μεταφορτώσει.

Ή
S Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ετικέτες που περιέχονται 

στην καρτέλα Πληροφορίες, σε μια αναζήτηση στο YouTube.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση για βίντεο" στη σελίδα 342.
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YouTube 344
Αξιολόγηση και σχολιασμός βίντεο
Μπορείτε να αξιολογήσετε βίντεο επιδοκιμάζοντας ή αποδοκιμάζοντάς τα, 
καθώς και να υποβάλλετε σχόλια. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα 
βίντεο στα αγαπημένα σας και να αναφέρετε βίντεο που πιστεύετε ότι είναι 
ακατάλληλα.

Χρησιμοποιήστε την έκδοση ιστού του YouTube για να μοιραστείτε γραπτά 
σχόλια σχετικά με τα βίντεο.

Επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία ενός βίντεο
S Στην οθόνη παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο 

επιδοκιμασίας  ή το εικονίδιο αποδοκιμασίας .
Η ψήφος σας προστίθεται στο σύνολο των χρηστών που επιδοκίμασαν ή 
αποδοκίμασαν το βίντεο, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη 
παρακολούθησης του βίντεο.

Προσθήκη ή κατάργηση ενός βίντεο από τα Αγαπημένα
S Στην οθόνη παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε το στοιχείο 

Περισσότερα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Αγαπημένο ή Μη 
αγαπημένο.
Το βίντεο προστίθεται (ή καταργείται) από τα αγαπημένα.
Τα αγαπημένα σας εμφανίζονται στην οθόνη "Το κανάλι μου". Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Εργασία με κανάλια" στη σελίδα 350.

Σχολιασμός ενός βίντεο
Μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με ένα βίντεο με άλλους 
χρήστες.

1 Στην οθόνη παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε την καρτέλα Σχόλια.

2 Αγγίξτε το πεδίο κειμένου στην κορυφή της καρτέλας.

3 Εισαγάγετε τα σχόλιά σας στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση σχολίου.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη 
σελίδα 36

4 Αγγίξτε το στοιχείο Δημοσίευση.
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YouTube 345
Επισήμανση ενός βίντεο ως ακατάλληλου
S Στην οθόνη παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε το στοιχείο 

Περισσότερα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Επισήμανση.
Θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης και μετά τη σύνδεσή σας στο 
YouTube στον ιστό, σας ζητείται να επιλέξετε το λόγο που πιστεύετε ότι το 
βίντεο είναι ακατάλληλο, πριν στείλετε τα σχόλιά σας στη Google.
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YouTube 346
Μεταφόρτωση και κοινή χρήση βίντεο
Μπορείτε να μεταφορτώσετε τα δικά σας βίντεο στο YouTube, τα οποία θα 
εμφανίζονται στη σελίδα "Το κανάλι μου". Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε 
βίντεο, στέλνοντας τη διεύθυνση ιστού (URL).

Λήψη βίντεο και μεταφόρτωσή του στο YouTube
1 Αγγίξτε το εικονίδιο της κάμερας  στην κορυφή της αρχικής οθόνης 

του YouTube.
Η Φωτογραφική μηχανή ανοίξει στη λειτουργία βίντεο.

2 Λήψη βίντεο με τη Φωτογραφική μηχανή.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη βίντεο" στη σελίδα 317.
Μόλις τελειώσετε, ανοίγει η οθόνη Μεταφόρτωση βίντεο.

3 Εισαγάγετε έναν τίτλο για το βίντεο και άλλες πληροφορίες, όπως το αν 
θέλετε το βίντεο να είναι δημόσιο ή απόρρητο.

4 Αγγίξτε το στοιχείο Μεταφόρτωση.
Το βίντεο προστίθεται στο κανάλι.

Μεταφόρτωση ενός υπάρχοντος βίντεο στο YouTube
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Μεταφόρτωση.

Θα ανοίξει η Συλλογή, η οποία περιέχει λευκώματα με τα βίντεό σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συλλογή, όπως 
πληροφορίες για το άνοιγμα λευκωμάτων, την επιλογή βίντεο και τη 
μεταφόρτωση στο YouTube, ανατρέξτε στην ενότητα "Συλλογή" στη 
σελίδα 323.

2 Ανοίξτε ένα λεύκωμα και αγγίξτε το βίντεο που θέλετε να μεταφορτώσετε.

3 Εισαγάγετε έναν τίτλο για το βίντεο και άλλες πληροφορίες, όπως το αν 
θέλετε το βίντεο να είναι δημόσιο ή απόρρητο.

4 Αγγίξτε το στοιχείο Μεταφόρτωση.
Το βίντεο προστίθεται στο κανάλι.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



YouTube 347
Διαγραφή ενός βίντεο που έχετε μεταφορτώσει
Μπορείτε να διαγράψετε ένα βίντεο που έχετε μεταφορτώσει στο κανάλι σας 
στο YouTube, είτε το έχετε μεταφορτώσει από το τηλέφωνό σας είτε από ένα 
πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Το κανάλι μου.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Μεταφορτώσεις.
Ενδέχεται να χρειαστεί να σύρετε την καρτέλα για να τη δείτε.

3 Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο  που εμφανίζεται δίπλα από το 
βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.

4 Αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή.

Κοινή χρήση ενός βίντεο
1 Κατά την προβολή της οθόνης παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε το 

στοιχείο Περισσότερα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Κοινή 
χρήση.

2 Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε 
το βίντεο.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής που επιλέξατε για να μάθετε 
πώς θα ολοκληρώσετε την αποστολή πληροφοριών σχετικών με το 
βίντεο, στους χρήστες με τους οποίους θέλετε να το μοιραστείτε.

Αντιγράψτε τη διεύθυνση ιστού ενός βίντεο
Μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση ιστού (URL) ενός βίντεο στο 
YouTube, για να την επικολλήσετε σε ένα μήνυμα ή άλλο έγγραφο.

S Κατά την προβολή της οθόνης παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε το 
στοιχείο Περισσότερα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Αντιγραφή 
διεύθυνσης URL.
Μπορείτε πλέον να επικολλήσετε τη διεύθυνση URL σε ένα πεδίο 
κειμένου οποιασδήποτε εφαρμογής (ανατρέξτε στην ενότητα 
"Επεξεργασία κειμένου" στη σελίδα 43).
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YouTube 348
Εργασία με λίστες αναπαραγωγής
Μια λίστα αναπαραγωγής είναι μια συλλογή από βίντεο που μπορείτε να 
παρακολουθήσετε στο YouTube. Οι λίστες αναπαραγωγής εμφανίζονται στην 
οθόνη "Το κανάλι μου" (ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασία με κανάλια" στη 
σελίδα 350). Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στις λίστες αναπαραγωγής. 
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις λίστες αναπαραγωγής άλλων 
χρηστών.

Επισκεφθείτε το YouTube στον ιστό για να μάθετε πώς μπορείτε να 
δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε λίστες αναπαραγωγής.

Προσθήκη βίντεο σε λίστα αναπαραγωγής
Δημιουργείτε, επεξεργάζεστε και διαγράφετε λίστες αναπαραγωγής στο 
YouTube στον ιστό. Μπορείτε όμως να προσθέσετε βίντεο στις υπάρχουσες 
λίστες αναπαραγωγής, χρησιμοποιώντας το YouTube στο τηλέφωνό σας.

1 Στην οθόνη παρακολούθησης ενός βίντεο, αγγίξτε το στοιχείο 
Περισσότερα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο Αποθήκευση σε.

2 Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, αγγίξτε το όνομα της λίστας 
αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να προσθέσετε το βίντεο.

Προβολή των λιστών αναπαραγωγής
1 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Το κανάλι μου.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Λίστες αναπαραγωγής.
Ενδέχεται να χρειαστεί να σύρετε την καρτέλα Λίστες αναπαραγωγής για 
να τη δείτε.

3 Αγγίξτε μια λίστα αναπαραγωγής στη λίστα με δυνατότητα κύλισης, για να 
προβάλλετε τα βίντεό της.
Μπορείτε να αγγίξετε ένα από τα βίντεο για να το προβάλλετε. Ή αγγίξτε 
το στοιχείο Αναπαραγωγή όλων στην κορυφή της οθόνης, για να 
αναπαράγετε όλα τα βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής χωρίς διακοπή.
Κατά την προβολή όλων των βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής, 
μπορείτε να σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε βίντεο.
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YouTube 349
Προβολή λιστών αναπαραγωγής άλλων χρηστών
1 Ανοίξτε το κανάλι του άλλου χρήστη.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Εργασία με κανάλια" στη σελίδα 350.

2 Αγγίξτε την καρτέλα Λίστες αναπαραγωγής.
Ενδέχεται να χρειαστεί να σύρετε την καρτέλα Λίστες αναπαραγωγής για 
να τη δείτε.

3 Αγγίξτε μια λίστα αναπαραγωγής στη λίστα με δυνατότητα κύλισης, για να 
προβάλλετε τα βίντεό της.
Μπορείτε να αγγίξετε ένα από τα βίντεο για να το προβάλλετε. Ή αγγίξτε 
το στοιχείο Αναπαραγωγή όλων στην κορυφή της οθόνης, για να 
αναπαράγετε όλα τα βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής χωρίς διακοπή.
Κατά την προβολή όλων των βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής, 
μπορείτε να σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε βίντεο.
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YouTube 350
Εργασία με κανάλια
Ένα κανάλι είναι μια συλλογή που περιέχει τα βίντεο, τις λίστες 
αναπαραγωγής και άλλες πληροφορίες YouTube, ενός χρήστη. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε το δικό σας κανάλι και να προσκαλέσετε χρήστες να γίνουν 
μέλη σε όλα ή σε ορισμένα τμήματά του, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
απολαμβάνουν τις συνεισφορές σας στο YouTube. Μπορείτε επίσης να 
προβάλλετε και να γίνετε μέλος στα κανάλια άλλων χρηστών.

Στο τηλέφωνο, οι μεταφορτώσεις, οι λίστες αναπαραγωγής, τα αγαπημένα 
και οι συνδρομές, περιέχονται στο στοιχείο Το κανάλι μου. Επισκεφθείτε το 
YouTube στον ιστό για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση 
του καναλιού σας.

Άνοιγμα της οθόνης "Το κανάλι μου"
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Το κανάλι μου.

Θα ανοίξει η οθόνη "Το κανάλι μου", η οποία περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με το κανάλι, καθώς και καρτέλες που μπορείτε να αγγίξετε για να 
προβάλλετε μια λίστα των βίντεο που έχετε μεταφορτώσει, των 
αγαπημένων σας βίντεο, των λιστών αναπαραγωγής και των καναλιών 
που έχετε γίνει μέλος.

Άνοιγμα του καναλιού άλλου χρήστη
S Στην οθόνη παρακολούθησης ενός βίντεο που έχει μεταφορτώσει άλλος 

χρήστης, αγγίξτε το όνομα του χρήστη που εμφανίζεται στην καρτέλα 
Πληροφορίες.

Ή
S Στην καρτέλα Συνδρομές της οθόνης "Το κανάλι μου", αγγίξτε ένα κανάλι 

στη λίστα με τα κανάλια που είστε μέλος.
Θα ανοίξει η οθόνη του καναλιού η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά 
με το κανάλι.
Μπορείτε να αγγίξετε μια καρτέλα στο κανάλι για να προβάλλετε τις 
μεταφορτώσεις, τα αγαπημένα, τις δραστηριότητες ή τις λίστες 
αναπαραγωγής του καναλιού.
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YouTube 351
Συνδρομή σε κανάλι
1 Άνοιγμα του καναλιού άλλου χρήστη.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα του καναλιού άλλου χρήστη" στη 
σελίδα 350.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Εγγραφή στο επάνω μέρος της οθόνης του καναλιού.

3 Στο παράθυρο διαλόγου, αγγίξτε το στοιχείο Όλες οι δραστηριότητες ή 
το στοιχείο Μόνο μεταφορτώσεις βίντεο.
Η επιλογή που αγγίζετε ορίζει την καρτέλα που θα ανοίγει κατά το άνοιγμα 
της οθόνης του καναλιού.
Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα των καναλιών στα οποία έχετε εγγραφεί 
(και να αγγίξετε ένα για να το ανοίξετε) από την καρτέλα Συνδρομές της 
οθόνης "Το κανάλι μου".
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί σε κάποιο κανάλι, το στοιχείο Εγγραφή στην 
κορυφή της οθόνης αυτού του καναλιού, αλλάζει σε Κατάργηση 
εγγραφής.
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YouTube 352
Αλλαγή ρυθμίσεων του YouTube
Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το YouTube στο τηλέφωνό 
σας.

S Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του YouTube, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
το στοιχείο Ρυθμίσεις.

Βίντεο υψηλής ποιότητας σε κινητό  Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να 
παρακολουθήσετε βίντεο σε υψηλή ποιότητα ως προεπιλογή όταν συνδέεστε 
σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μειώσετε τον χρόνο εκκίνησης και τη 
χρήση δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση δεν έχει καμία επίδραση εάν είστε 
συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi, όπου τα βίντεο πάντοτε ανοίγουν σε υψηλή 
ποιότητα.

Μέγεθος γραμματοσειράς λεζάντας  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος κειμένου που προτιμάτε όταν 
προβάλλετε υπότιτλους στα βίντεό σας.

Εκκαθάριση ιστορικού αναζήτησης  Αγγίξτε για να καταργήσετε το 
αρχείο των αποτελεσμάτων των αναζητήσεων βίντεο που είχατε επιλέξει στο 
παρελθόν, ώστε να μην παρουσιάζονται ως προτάσεις σε μελλοντικές 
αναζητήσεις για βίντεο του YouTube.

Φιλτράρισμα με Ασφαλή Αναζήτηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θέλετε να αποκλείει κάποια αποτελέσματα 
το φιλτράρισμα του Google SafeSearch όταν εκτελείτε αναζήτηση για βίντεο: 
Κανένας αποκλεισμός σε αποτελέσματα αναζήτησης (απενεργοποίηση), 
μόνο ακατάλληλα ή προσβλητικά βίντεο (μέτριο) ή ακατάλληλα ή 
προσβλητικά κείμενα και βίντεο (αυστηρό).

Βοήθεια  Ανοίγει το Κέντρο βοήθειας YouTube στο Πρόγραμμα 
περιήγησης.

Σχόλια  Ανοίγει μια φόρμα σχολίων του YouTube στο Πρόγραμμα 
περιήγησης.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών και πολιτικές απορρήτου για κινητά  
Προβάλλει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube και της Google, 
καθώς και τις πολιτικές απορρήτου.

Έκδοση εφαρμογής  Η έκδοση της εφαρμογής YouTube που είναι 
εγκατεστημένη στο τηλέφωνό σας.
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353
Μουσική
Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Μουσική για να οργανώσετε και 
να ακούσετε μουσική και άλλα αρχεία ήχου που μεταφέρετε 
στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB (ανάλογα με το 
μοντέλο του τηλεφώνου σας) από τον υπολογιστή σας.

Σε αυτήν την ενότητα
"Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας" στη σελίδα 354

"Άνοιγμα της Μουσικής και εργασία με τη βιβλιοθήκη σας" στη σελίδα 355

"Αναπαραγωγή μουσικής" στη σελίδα 358

"Εργασία με λίστες αναπαραγωγής" στη σελίδα 362
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Μουσική 354
Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας
Η εφαρμογή Μουσική αναπαράγει αρχεία ήχου που βρίσκονται 
αποθηκευμένα στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB του 
τηλεφώνου σας (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας). Επομένως, 
πριν ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική, θα πρέπει να αντιγράψετε αρχεία ήχου 
από τον υπολογιστή σας.

Η Μουσική υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία μορφών αρχείων ήχου, ώστε να 
μπορεί να αναπαράγει μουσική που αγοράζετε από καταστήματα στο 
διαδίκτυο, μουσική που αντιγράφετε από τη συλλογή CD που έχετε κτλ. 

Η Μουσική υποστηρίζει αρχεία ήχου σε διάφορες μορφές, 
συμπεριλαμβανομένων των MP3, M4A (εφαρμογή iTunes AAC, χωρίς 
DRM), AMR, MIDI και OGG Vorbis.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής από τον υπολογιστή σας
1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB και 

συνδέστε την κάρτα SD ή τον αποθηκευτικό χώρο USB στον υπολογιστή σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη 
σελίδα 76.

2 Για να οργανώσετε τα αρχεία ήχου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
υπολογιστή για να δημιουργήσετε έναν φάκελο μουσικής στο ανώτερο 
επίπεδο της κάρτας SD ή του αποθηκευτικού χώρου USB.

3 Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για να αντιγράψετε μουσική και άλλα 
αρχεία ήχου στον φάκελο που δημιουργήσατε.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υποφακέλους για να οργανώσετε τα αρχεία 
μουσικής. Ή μπορείτε απλώς να αντιγράψετε τα αρχεία ήχου στο ανώτερο 
επίπεδο της κάρτας SD ή του αποθηκευτικού χώρου USB.
Εάν τα αρχεία μουσικής συνοδεύονται από εικόνες σε μορφή JPEG, 
μετονομάστε το αρχείο εικόνας σε albumart.jpg και συμπεριλάβετέ το 
στον ίδιο φάκελο με τα μουσικά αρχεία.

4 Εάν έχετε δημιουργήσει λίστες αναπαραγωγής, δημιουργήστε έναν 
υποφάκελο για αυτές στον φάκελο μουσικής και αντιγράψτε τις λίστες 
αναπαραγωγής σε αυτόν.

5 Αποσυνδέστε την κάρτα SD ή τον αποθηκευτικό χώρο USB από τον 
υπολογιστή και αποσυνδέστε το τηλέφωνο.

Προειδοποίηση Για να μην καταστρέψετε τα αρχεία σας, ακολουθήσετε τις οδηγίες του 
υπολογιστή για την αποσύνδεση των συσκευών USB, καθώς και τις οδηγίες 
στην ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76.
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Μουσική 355
Άνοιγμα της Μουσικής και εργασία με τη 
βιβλιοθήκη σας

Μετά την αντιγραφή μουσικής στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο 
USB, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφορά αρχείων μουσικής στο 
τηλέφωνό σας" στη σελίδα 354 ή μετά τη λήψη μουσικής από άλλη πηγή, 
μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική και να δείτε τη βιβλιοθήκη με τα 
αρχεία μουσικής, ταξινομημένα με έναν από τους τέσσερεις διαθέσιμους 
τρόπους.

Άνοιγμα της εφαρμογής Μουσική και προβολή της μουσικής 
βιβλιοθήκης σας

S Αγγίξτε το εικονίδιο Μουσική  στη Πρόγραμμα εκκίνησης ή  στην 
Αρχική οθόνη.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Όταν αντιγράφετε μουσική στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο 
USB, η εφαρμογή Μουσική αναζητά αρχεία μουσικής και δημιουργεί έναν 
κατάλογο της μουσικής σας, με βάση τις πληροφορίες για κάθε αρχείο 
που είναι αποθηκευμένες στο ίδιο το αρχείο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα ως αρκετά λεπτά, ανάλογα με τον 
αριθμό των αρχείων.
Όταν ο κατάλογος ολοκληρωθεί, ανοίγει η οθόνη βιβλιοθήκης της 
Μουσικής, με ετικέτες που μπορείτε να αγγίξετε για να προβάλετε τη 
μουσική βιβλιοθήκη σας σύμφωνα με τους Καλλιτέχνες, τα Άλμπουμ, τα 
Τραγούδια ή τις Λίστες αναπαραγωγής.
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Μουσική 356
Μπορείτε να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη της Βιβλιοθήκης από τις 
περισσότερες οθόνες της εφαρμογής Μουσική πατώντας το Μενού  και 
αγγίζοντας Βιβλιοθήκη.

Αναζήτηση μουσικής στη βιβλιοθήκη σας
1 Ανοίξτε την κύρια οθόνη της Βιβλιοθήκης και πατήσετε το κουμπί 

Αναζήτηση  .

2 Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του καλλιτέχνη, του άλμπουμ ή του 
κομματιού που ψάχνετε.
Τα αντίστοιχα τραγούδια προβάλλονται στη λίστα κάτω από το πλαίσιο 
αναζήτησης.

3 Αγγίξτε ένα αντίστοιχο τραγούδι για να το αναπαράγετε. Ή αγγίξτε ένα 
αντίστοιχο άλμπουμ ή έναν καλλιτέχνη για να προβάλετε μια λίστα 
σχετιζόμενων τραγουδιών.

Αγγίξτε μία καρτέλα για να 
προβάλετε τη βιβλιοθήκη σας με 
έναν από τους τέσσερεις τρόπους.

Αγγίξτε την περίληψη του τρέχοντος 
κομματιού για να ανοίξετε την οθόνη 
Αναπαραγωγής.
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Μουσική 357
Διαγραφή τραγουδιού από την κάρτα SD ή τον αποθηκευτικό χώρο 
USB

S Αγγίξτε και κρατήστε ένα τραγούδι σε μια λίστα βιβλιοθήκης. Στο μενού 
που ανοίγει, αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή.

Ή
S Στην οθόνη Αναπαραγωγής, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Διαγραφή.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή, μπορείτε 
επίσης να διαγράψετε αρχεία μουσικής από την κάρτα SD ή από τον 
αποθηκευτικό χώρο USB, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφορά 
αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας" στη σελίδα 354.
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Μουσική 358
Αναπαραγωγή μουσικής
Μπορείτε να ακούσετε μουσική χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ηχείο 
του τηλεφώνου, μέσω ενός σετ ακουστικού-μικροφώνου με καλώδιο ή μέσω 
ενός ασύρματου στερεοφωνικού σετ ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth που 
υποστηρίζει το προφίλ A2DP. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε συσκευές 
Bluetooth" στη σελίδα 72 και στον οδηγό χρήστη του τηλεφώνου σας για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σετ ακουστικού-μικροφώνου που 
παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Αναπαραγωγή μουσικής
S Αγγίξτε ένα τραγούδι στη βιβλιοθήκη σας για να το ακούσετε.

Ή
S Ενώ προβάλετε μια λίστα από κομμάτια σε ένα άλμπουμ Μενού  και 

αγγίξτε Αναπαραγωγή όλων.
Η οθόνη Αναπαραγωγής ανοίγει και το τραγούδι που αγγίξατε ή το πρώτο 
τραγούδι στο άλμπουμ ή άλλης λίστας αναπαραγωγής αρχίζει να 
αναπαράγεται. Τα κομμάτια στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής 
αναπαράγονται με τη σειρά μέχρι να φτάσουν στο τέλος της λίστας 
αναπαραγωγής (εκτός εάν έχετε επιλέξει επανάληψη). Διαφορετικά, η 
αναπαραγωγή σταματά μόνο εάν τη σταματήσετε, ακόμη κι εάν κάνετε 
εναλλαγή εφαρμογών ή δεχτείτε μία τηλεφωνική κλήση.

Αγγίξτε για να ανοίξετε την τρέχουσα 
λίστα αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για τυχαία αναπαραγωγή της 
τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

Αγγίξτε και κρατήστε για να εκτελέσετε 
αναζήτηση για πληροφορίες.

Παράλειψη κομματιών ή παύση και 
συνέχιση αναπαραγωγής. Σύρετε τον 
ρυθμιστή για μεταβείτε απευθείας σε ένα 
τμήμα ενός κομματιού.

Αγγίξτε για επανάληψη της τρέχουσας 
λίστας αναπαραγωγής και αγγίξτε ξανά 
για επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
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Μουσική 359
Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη Αναπαραγωγής από τις 
περισσότερες οθόνες της εφαρμογής Μουσική πατώντας το Μενού  και 
αγγίζοντας Αναπαραγωγή.
Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη Αναπαραγωγής από οποιαδήποτε 
άλλη εφαρμογή ανοίγοντας τον πίνακα Ειδοποιήσεις. Ανατρέξτε στο 
"Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.

Έλεγχος της αναπαραγωγής
Η οθόνη Αναπαραγωγής περιλαμβάνει αρκετά εικονίδια που μπορείτε να 
αγγίξετε για να ελέγξετε την αναπαραγωγή τραγουδιών, άλμπουμ και λιστών 
αναπαραγωγής:

Αγγίξτε για παύση της αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για παύση της αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, της 
λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι του 
άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας 
αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

Αγγίξτε για αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής 
σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής (τα κομμάτια 
αναπαράγονται με τυχαία σειρά).

Αγγίξτε για εναλλαγή της λειτουργίας επανάληψης: Χωρίς 
επανάληψη, Επανάληψη της λίστας αναπαραγωγής ή 
Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
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Μουσική 360
Έλεγχος της έντασης ήχου της αναπαραγωγής
Εκτός από τις τεχνικές για τη ρύθμιση της έντασης ήχου πολυμέσων που 
περιγράφεται στο "Ρυθμίσεις ήχου" στη σελίδα 421, μπορείτε να ελέγξετε την 
ένταση ήχου της μουσικής στην εφαρμογή Μουσική.

S Πατήστε το κουμπί Αύξηση / Μείωσης έντασης του τηλεφώνου.
Ανοίγει ένας πίνακας που δείχνει την τρέχουσα ένταση ήχου πολυμέσων 
και ο δείκτης μετακινείται καθώς ρυθμίζετε την ένταση ήχου.
Ορισμένα σετ ακουστικού-μικροφώνου περιλαμβάνουν τα δικά τους 
στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου ή τρόπους για παύση και συνέχιση της 
αναπαραγωγής ή εναλλαγή κομματιών.

Αναπαραγωγή των κομματιών σας σε λειτουργία πάρτι - τυχαία 
αναπαραγωγή

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Πάρτι - τυχαία αναπαραγωγή, η εφαρμογή 
Μουσική αναπαράγει κομμάτια με τυχαία σειρά, μέχρι να απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Πάρτι - τυχαία αναπαραγωγή.

S Στην οθόνη Αναπαραγωγή ή Βιβλιοθήκη, πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
το στοιχείο Πάρτι - τυχ.αναπαρ.
Η εφαρμογή Μουσική δημιουργεί μια τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής 
δώδεκα κομματιών που επιλέγονται τυχαία και αρχίζει την αναπαραγωγή 
τους. Όταν ολοκληρώνεται η αναπαραγωγή των πρώτων δώδεκα 
κομματιών, γίνεται προσθήκη άλλων δώδεκα κομματιών και η 
αναπαραγωγή συνεχίζεται.

S Προβάλετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής που αναπαράγει το Πάρτι - 
τυχαία αναπαραγωγή αγγίζοντας το εικονίδιο Λίστα αναπαραγωγής 

στην οθόνη Αναπαραγωγή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Εργασία με λίστες 
αναπαραγωγής" στη σελίδα 362.

S Προσθέστε ένα κομμάτι στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής Πάρτι - 
τυχαία αναπαραγωγή αγγίζοντας και κρατώντας το όνομα ενός κομματιού 
στη βιβλιοθήκη σας. Στο μενού που ανοίγει, αγγίξτε Προσθ.στη λίστα 
αναπαρ. και στη συνέχεια Τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής. 
Το κομμάτι προστίθεται στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής Πάρτι - 
τυχαία αναπαραγωγή.

S Διακόψτε το Πάρτι - τυχαία αναπαραγωγή πατώντας Μενού  και 
αγγίζοντας Απενεργοποίηση λειτουργίας "πάρτι - τυχαία 
αναπαραγωγή".
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Μουσική 361
Χρήση τραγουδιού ως ήχου κλήσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι ως ήχο κλήσης του τηλεφώνου 
σας, στη θέση ενός από τους ήχους κλήσης που παρέχονται με το τηλέφωνο.

S Αγγίξτε και κρατήστε ένα τραγούδι σε μια λίστα βιβλιοθήκης. Στο μενού 
που ανοίγει, αγγίξτε Χρήση ως ήχος κλήσης τηλεφώνου.

Ή
S Στην οθόνη Αναπαραγωγής, πατήστε Μενού  και αγγίξτε Χρήση ως 

ήχος κλήσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Ρυθμίσεις για την 
προβολή και τη ρύθμιση του ήχου κλήσης του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο 
"Ρυθμίσεις ήχου" στη σελίδα 421.
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Μουσική 362
Εργασία με λίστες αναπαραγωγής
Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής για να οργανώσετε τα 
μουσικά αρχεία σας σε ομάδες τραγουδιών, που μπορείτε να αναπαράγετε 
με τη σειρά που ορίζετε ή με τυχαία αναπαραγωγή.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
1 Όταν προβάλετε μία λίστα τραγουδιών στη βιβλιοθήκη, αγγίξτε και 

κρατήστε το πρώτο τραγούδι που θέλετε να προσθέσετε στη νέα λίστα 
αναπαραγωγής.

2 Αγγίξτε Προσθ.στη λίστα αναπαρ.

3 Αγγίξτε το Νέο.

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και αγγίξτε Αποθ/ση.
Η νέα λίστα αναπαραγωγής προστίθεται στη βιβλιοθήκη με τις Λίστες 
αναπαραγωγής.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το τραγούδι που αναπαράγεται στην 
οθόνη Αναπαραγωγής ως το πρώτο τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής 
πατώντας το Μενού  και αγγίζοντας Προσθ.στη λίστα αναπαρ. Ή 
αγγίξτε Αποθ.ως λίστα αναπ. για να αποθηκεύσετε όλα τα τραγούδια σε 
ένα άλμπουμ που αναπαράγεται ως μία λίστα αναπαραγωγής.

Προσθήκη τραγουδιού σε μια λίστα αναπαραγωγής
1 Ενώ προβάλετε μία λίστα κομματιών στη Βιβλιοθήκη, αγγίξτε και 

κρατήστε ένα τραγούδι για να το προσθέσετε σε μία λίστα 
αναπαραγωγής.

2 Αγγίξτε Προσθ.στη λίστα αναπαρ.

3 Αγγίξτε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής στην οποία θα προσθέσετε 
το τραγούδι.
Το τραγούδι προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το τραγούδι που αναπαράγεται στην 
οθόνη Αναπαραγωγής σε μία λίστα αναπαραγωγής πατώντας το 
Μενού  και αγγίζοντας Προσθ.στη λίστα αναπαρ.
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Μουσική 363
Αναδιάταξη των τραγουδιών σε μια λίστα αναπαραγωγής
1 Ανοίξτε μία λίστα αναπαραγωγής αγγίζοντάς την στη βιβλιοθήκη με τις 

Λίστες αναπαραγωγής.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής που 
αναπαράγεται αγγίζοντας το εικονίδιο Λίστα αναπαραγωγής στην οθόνη 
Αναπαραγωγή.

2 Σύρετε ένα τραγούδι προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τη 
σειρά του στη λίστα αναπαραγωγής.

Κατάργηση τραγουδιού από μια λίστα αναπαραγωγής
1 Ανοίξτε μια λίστα αναπαραγωγής.

2 Αγγίξτε και κρατήστε ένα τραγούδι και στη συνέχεια αγγίξτε Κατάργηση 
από τη λίστα αναπαραγωγής. Ή πατήστε Μενού  και αγγίξτε 
Εκκαθ.λίστ.αναπαρ. για να καταργήσετε όλα τα τραγούδια από τη λίστα 
αναπαραγωγής.
Το τραγούδι δεν διαγράφεται από το τηλέφωνό σας ή τις άλλες λίστες 
αναπαραγωγής. Καταργείται μόνο από τη λίστα αναπαραγωγής στην 
οποία εργάζεστε.

Μετονομασία ή διαγραφή λίστας αναπαραγωγής
1 Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη με τις Λίστες αναπαραγωγής.

2 Αγγίξτε και κρατήστε μια λίστα αναπαραγωγής. Στο μενού που ανοίγει, 
αγγίξτε Μετονομασία ή Διαγραφή.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τη λίστα αναπαραγωγής 
από τα Αρχεία που προστέθηκαν πρόσφατα.
Δεν προκαλούνται ζημιές στα τραγούδια με τη διαγραφή μιας λίστας 
αναπαραγωγής.
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Μουσική 364
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγή στον υπολογιστή σας
Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας για 
να τις χρησιμοποιήσετε στη Μουσική. Η Μουσική μπορεί να διαχειριστεί 
λίστες αναπαραγωγής σε μορφές αρχείων M3U, WPL και PLS. Η αντιγραφή 
λιστών αναπαραγωγής στην κάρτα SD ή στον αποθηκευτικό χώρο USB, 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιγράφετε μουσική, ο οποίος 
περιγράφεται στην ενότητα "Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό 
σας" στη σελίδα 354. Η βέλτιστη πρακτική είναι να δημιουργήσετε έναν 
υποφάκελο για τις λίστες αναπαραγωγής σας μέσα στον φάκελο μουσικής.

Εάν δεν έχετε στην υπολογιστή σας μία συγκεκριμένη εφαρμογή που να 
δημιουργεί λίστες αναπαραγωγής, μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα 
αναπαραγωγής σε μία εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, χρησιμοποιώντας 
τις ακόλουθες οδηγίες:

G Πληκτρολογήστε το όνομα κάθε αρχείου μουσικής που θέλετε να 
συμπεριλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής στη δική του γραμμή.

G Χρησιμοποιήστε τα ονόματα των αρχείων μουσικής όπως προβάλλονται 
στον υπολογιστή σας. Η Μουσική αγνοεί τα πάντα εκτός από τα ονόματα 
των κομματιών όταν προβάλλει τη λίστα αναπαραγωγής.

G Αποθηκεύστε το αρχείο με επέκταση .m3u
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Ειδήσεις και Καιρός
Μπορείτε να δείτε τον καιρό και τα άρθρα των κυριότερων 
ειδήσεων με το Ειδήσεις και Καιρός, ένα γραφικό στοιχείο για 
την επιφάνεια εργασίας σας το οποίο υποστηρίζεται από μια 
πλήρη εφαρμογή.

Σε αυτήν την ενότητα
"Ενημέρωση για ειδήσεις και καιρό" στη σελίδα 366

"Αλλαγή ρυθμίσεων Ειδήσεις και Καιρός" στη σελίδα 369
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Ενημέρωση για ειδήσεις και καιρό
Το Ειδήσεις και Καιρός προσφέρει προβλέψεις για τον καιρό και άρθρα 
ειδήσεων για κοινά θέματα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα θέματα 
ειδήσεων που εμφανίζονται. 

Αυτές οι πληροφορίες συνοψίζονται στο γραφικό στοιχείο Ειδήσεις και 
Καιρός, το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε στην Αρχική οθόνη, και 
παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην εφαρμογή Ειδήσεις και 
Καιρός.

Άνοιγμα του γραφικού στοιχείου Ειδήσεις και Καιρός
S Αγγίξτε την ενότητα ειδήσεων ή καιρού του γραφικού στοιχείου Ειδήσεις 

και Καιρός στην Αρχική οθόνη ή αγγίξτε το εικονίδιο  στο Πρόγραμμα 
εκκίνησης.
Για πληροφορίες σχετικά με την εργασία με γραφικά στοιχεία, ανατρέξτε 
στο "Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50. Μπορείτε να 
προσθέσετε πολλά γραφικά στοιχεία Ειδήσεις και Καιρός στην αρχική 
οθόνη, διαμορφώνοντας το καθένα να εμφανίζει μόνο ειδήσεις, μόνο τον 
καιρό ή και τα δύο.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.

Αγγίξτε την ενότητα καιρού του 
γραφικού στοιχείου Ειδήσεις και 
Καιρός για να ανοίξετε την 
εφαρμογή Ειδήσεις και Καιρός με 
μια σύνοψη του καιρού. Αγγίξτε την 
ενότητα ειδήσεων του γραφικού 
στοιχείου για να ανοίξει μια λίστα με 
τα κυριότερα άρθρα ειδήσεων.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Ειδήσεις και Καιρός 367
Λήψη λεπτομερειών σχετικά με τις ειδήσεις και τον καιρό
Όταν ανοίγετε το Ειδήσεις και Καιρός, προβάλλεται μια σύνοψη του καιρού ή 
των τίτλων ειδήσεων.

S Αγγίξτε μια καρτέλα στην κυλιόμενη λίστα καρτελών στο επάνω μέρος της 
οθόνης, για να δείτε τον καιρό ή τα κυριότερα άρθρα ανά κατηγορία. Ή 
απλά σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά 
μήκος της οθόνης, για εναλλαγή των κατηγοριών ειδήσεων.

S Αγγίξτε τη σύνοψη καιρού για λεπτομερέστερη πρόβλεψη.

Πραγματοποιήστε κύλιση στην 
κατηγορία των ειδήσεων που σας 
ενδιαφέρει.

Αγγίξτε την οθόνη για λεπτομέρειες.

Αγγίξτε το γράφημα για να 
προβάλετε λεπτομερή πρόβλεψη 
για μια συγκεκριμένη ώρα της 
ημέρας.
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Αγγίξτε μια ώρα στο γράφημα καιρού για λεπτομερή πρόβλεψη ανά ώρα.

S Αγγίξτε έναν τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.

S Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε 
κατηγορίες ειδήσεων.

S Ενώ προβάλετε τον καιρό ή τίτλους ειδήσεων, πατήστε Μενού  και 
αγγίξτε Ανανέωση για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Αγγίξτε έναν τίτλο για να διαβάσετε 
ολόκληρο το άρθρο.

Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά για να 
αλλάξετε κατηγορίες ειδήσεων.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Ειδήσεις και Καιρός 369
Αλλαγή ρυθμίσεων Ειδήσεις και Καιρός
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις για το Ειδήσεις και Καιρός. 

Η τοποθεσία και οι σχετικές ρυθμίσεις επηρεάζουν επίσης την εμφάνιση του 
γραφικού στοιχείου Ειδήσεις και Καιρός και την εφαρμογή Ρολόι.

S Για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων του Ειδήσεις και Καιρός, πατήστε 
Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Ειδήσεις και Καιρός
Ρυθμίσεις καιρού  Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις καιρού" στη σελίδα 369.

Ρυθμίσεις ειδήσεων  Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ειδήσεων" στη 
σελίδα 370.

Ανανέωση ρυθμίσεων  Ανατρέξτε στο "Ανανέωση ρυθμίσεων" στη 
σελίδα 370.

Έκδοση εφαρμογής  Εμφανίζει την έκδοση του Ειδήσεις και Καιρός που 
είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνό σας.

Ρυθμίσεις καιρού
Χρήση της τοποθεσίας μου  Επιλέξτε το για να χρησιμοποιείται η 
υπηρεσία τοποθεσίας του τηλεφώνου για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας 
σας κατά την εμφάνιση πληροφοριών για τον καιρό. Αποεπιλέξτε για να 
ορίσετε την τοποθεσία μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας την επιλογή Ορισμός 
τοποθεσίας.

Ορισμός τοποθεσίας  Όταν δεν έχει επιλεγεί το στοιχείο Χρήση της 
τοποθεσίας μου, αγγίξτε για να προσδιορίσετε την τοποθεσία για 
πληροφορίες καιρού, πληκτρολογώντας μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό 
κώδικα.

Χρήση βαθμών Κελσίου  Επιλέξτε το για να χρησιμοποιείται η κλίμακα 
βαθμών Κελσίου αντί για Φαρενάιτ.
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Ρυθμίσεις ειδήσεων
Επιλογή θεμάτων ειδήσεων  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να 
επιλέξετε τις κατηγορίες ειδήσεων που θα περιλαμβάνονται στην κυλιόμενη 
λίστα των καρτελών Ειδήσεις και Καιρός. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε 
Προσαρμοσμένο θέμα για να πληκτρολογήσετε συγκεκριμένα θέματα—για 
παράδειγμα, "ηλιακή ενέργεια" ή "Ολυμπιακοί αγώνες".

Όροι Παροχής Υπηρεσιών ειδήσεων  Ανοίγει μια οθόνη με 
λεπτομέρειες σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών για τις Ειδήσεις 
Google.

Προαναζήτηση άρθρων  Επιλέξτε το για να κάνετε λήψη άρθρων 
ειδήσεων, ώστε να ανοίγουν γρηγορότερα και να είναι διαθέσιμα όταν δεν 
έχετε σύνδεση δεδομένων. Η προαναζήτηση άρθρων βελτιώνει την 
απόδοση, ωστόσο κάνει μεγαλύτερη χρήση δεδομένων και μειώνει τη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανάμεσα στις φορτίσεις.

Προαναζήτηση εικόνων  Επιλέξτε για να γίνεται προαναζήτηση εικόνων 
εκτός από το κείμενο των ειδήσεων, όταν γίνεται λήψη των τίτλων. Η 
προαναζήτηση εικόνων βελτιώνει την απόδοση, ωστόσο κάνει μεγαλύτερη 
χρήση δεδομένων και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανάμεσα στις 
φορτίσεις. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η 
Προαναζήτηση άρθρων.

Ανανέωση ρυθμίσεων
Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν τη συχνότητα ενημέρωσης των πληροφοριών 
στο γραφικό στοιχείο Ειδήσεις και Καιρός. Εκτός από τη χρήση αυτών των 
ρυθμίσεων, η προσθήκη ή η αφαίρεση του γραφικού στοιχείου Ειδήσεις και 
Καιρός από την Αρχική οθόνη, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί επίσης την 
Αυτόματη ανανέωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
εργασία με γραφικά στοιχεία, ανατρέξτε στο "Προσαρμογή της Αρχικής 
οθόνης" στη σελίδα 50.

Αυτόματη ανανέωση  Επιλέξτε για αυτόματη ενημέρωση των 
πληροφοριών στο Ειδήσεις και Καιρός, με τη συχνότητα που καθορίζετε με 
το Διάστημα ανανέωσης. Αποεπιλέξτε για ενημέρωση των ειδήσεων και 
του καιρού μόνο όταν πατάτε Μενού  και αγγίζετε Ανανέωση. Για να 
λειτουργήσει η αυτόματη ανανέωση, πρέπει να έχετε επίσης ενεργοποιήσει 
τα δεδομένα παρασκηνίου στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο 
"Ρυθμίσεις λογαριασμών & συγχρονισμού" στη σελίδα 429. 
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Διάστημα ανανέωσης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε 
να ρυθμίσετε τη συχνότητα αυτόματης ενημέρωσης των ειδήσεων και του 
καιρού, εφόσον έχει επιλεγεί η Αυτόματη ανανέωση. Με τις συχνές 
ενημερώσεις απολαμβάνετε επίκαιρες πληροφορίες, ωστόσο αυξάνεται η 
χρήση δεδομένων και μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανάμεσα στις 
φορτίσεις.

Κατάσταση ανανέωσης  Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της 
τελευταίας ανανέωσης και την επόμενη προγραμματισμένη ανανέωση των 
ειδήσεων και του καιρού.
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Ρολόι
Εκτός από την προβολή ημερομηνίας και ώρας, η εφαρμογή 
Ρολόι προβάλλει πληροφορίες σχετικά με τον καιρό και το 
τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Ρολόι 
για να μετατρέψετε το τηλέφωνό σας σε ξυπνητήρι.

Το Ρολόι έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με μια βάση 
σύνδεσης υπολογιστή, αν και δεν είναι απαραίτητο να έχετε μια 
βάση σύνδεσης για να χρησιμοποιήσετε το Ρολόι.

Σε αυτήν την ενότητα
"Προβολή ημερομηνίας, ώρας και άλλων πληροφοριών" στη σελίδα 374

"Ρύθμιση ξυπνητηριών" στη σελίδα 377

"Αλλαγή ρυθμίσεων Ξυπνητηριού" στη σελίδα 379
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Προβολή ημερομηνίας, ώρας και άλλων 
πληροφοριών

Χρησιμοποιείτε το Ρολόι για να παρακολουθείτε αρκετά είδη πληροφοριών 
την ίδια στιγμή, εκτός από την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Άνοιγμα της εφαρμογής Ρολόι
S Εισάγετε το τηλέφωνο σε μια βάση σύνδεσης υπολογιστή.

Ή
S Αγγίξτε το εικονίδιο Ρολόι  στην Αρχική οθόνη ή στην Πρόγραμμα 

εκκίνησης.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46 
για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το άνοιγμα και την εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών.
Το Ρολόι ανοίγει με την προβολή της ημερομηνίας και ώρας να 
εμφανίζεται στην ταπετσαρία Αρχικής οθόνης, μαζί με τον τοπικό καιρό 
και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Η ώρα στην οποία έχει ρυθμιστεί το 
επόμενο ξυπνητήρι.

Αγγίξτε για θάμπωμα της οθόνης.

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας 
και εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο 
σε φορτιστή.

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ρυθμίσετε 
ένα ξυπνητήρι, να παρακολουθήσετε μια 
προβολή διαφανειών, να ακούσετε 
μουσική ή να μεταβείτε στην Αρχική 
οθόνη.
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Όταν εκτελείται η εφαρμογή Ρολόι, έπειτα από λίγα λεπτά μεταβαίνει σε 
λειτουργία προφύλαξης οθόνης, μετακινώντας την προβολή ημερομηνίας 
και ώρας στην οθόνη τηλεφώνου. Απλώς αγγίξτε την οθόνη ή κάποιο 
κουμπί τηλεφώνου για να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο.
Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο της Αρχικής 
οθόνης  στο κάτω μέρος της οθόνης Ρολογιού.

Παρακολούθηση προβολής διαφανειών
Μπορείτε να αναπαράγετε μία προβολή διαφανειών από εικόνες στα 
άλμπουμ Συλλογής σας, στη θέση της ημερομηνίας και ώρας.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Προβολή διαφανειών  στο κάτω μέρος της οθόνης 
Ρολογιού.

S Πατήστε Πίσω  για να τερματίσετε την προβολή.

Αναπαραγωγή μουσικής
Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική ενώ προβάλλεται το Ρολόι. Εάν έχετε 
εξάρτημα βάσης σύνδεσης υπολογιστή, η μουσική μεταδίδεται από την 
υποδοχή ήχου της βάσης σύνδεσης, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε 
μουσική από το τηλέφωνο σε ένα στερεοφωνικό, χρησιμοποιώντας το 
καλώδιο ήχου στερεοφωνικού που συμπεριλαμβάνεται με τη βάση 
σύνδεσης.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Μουσική  στο κάτω μέρος της οθόνης Ρολογιού.
Ανοίγει η εφαρμογή Μουσική, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μουσική που 
θα αναπαράγετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
"Μουσική" στη σελίδα 353. Μπορείτε να επιστρέψετε στο Ρολόι ή να 
χρησιμοποιήσετε άλλη εφαρμογή κατά την αναπαραγωγή της μουσικής.

Για να θαμπώσετε την οθόνη της εφαρμογής Ρολόι
S Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως πρωινό ξυπνητήρι, 

μπορείτε να ρυθμίσετε πολύ χαμηλά τη φωτεινότητα οθόνης. Αγγίξτε το 
εικονίδιο Θάμπωμα  για να θαμπώσετε το ρολόι.

S Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο Θάμπωμα  για να επαναφέρετε την κανονική 
φωτεινότητα.
Εάν δεν βλέπετε το εικονίδιο Θάμπωμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί Αρχική οθόνη   και αγγίξτε το εικονίδιο Ρολόι για να ανοίξετε 
ξανά το Ρολόι στην κανονική φωτεινότητα.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου της βάσης σύνδεσης υπολογιστή
Την πρώτη φορά που εισάγετε το τηλέφωνο σε μία βάση σύνδεσης 
υπολογιστή, ένα παράθυρο διαλόγου σας ρωτάει εάν θέλετε να 
αναπαράγετε μουσική και άλλους ήχους μέσω της θύρας εξόδου ήχου της 
βάσης σύνδεσης. Η ρύθμισή σας εφαρμόζεται μόνο στη βάση σύνδεσης 
που χρησιμοποιείτε—μπορείτε να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις για 
διαφορετικές βάσεις σύνδεσης.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις βάσης σύνδεσης.
Ανοίγουν οι Ρυθμίσεις βάσης σύνδεσης, όπως περιγράφεται στο 
"Ρυθμίσεις ήχου" στη σελίδα 421.
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Ρύθμιση ξυπνητηριών
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι τροποποιώντας ένα υπάρχον 
ξυπνητήρι ή προσθέτοντας ένα νέο.

Ορισμός ξυπνητηριού
1 Αγγίξτε το εικονίδιο Ξυπνητήρι  στο κάτω μέρος της οθόνης Ρολογιού.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα από ένα ξυπνητήρι για να το 
ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.
Τα ξυπνητήρια που έχουν ρυθμιστεί υπογραμμίζονται με πράσινο χρώμα.

3 Αγγίξτε ένα υπάρχον ξυπνητήρι για να αλλάξετε την ώρα και άλλα 
χαρακτηριστικά. Ή αγγίξτε την Προσθήκη ξυπνητηριού για να 
προσθέσετε ένα νέο.
Όταν βλέπετε την κύρια οθόνη Ρολογιού, μπορείτε επίσης να πατήσετε 
Μενού  και να αγγίξετε το Προσθήκη ξυπνητηριού για να προσθέσετε 
ένα νέο ξυπνητήρι.

Αγγίξτε για προσθήκη ξυπνητηριού.

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι.
Αγγίξτε για να ανοίξετε μία οθόνη 
όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ώρα του ξυπνητηριού και άλλα 
χαρακτηριστικά.

Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην 
κύρια οθόνη Ρολογιού.
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4 Αγγίξτε Ώρα για να ρυθμίσετε την ώρα του ξυπνητηριού.
Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, μπορείτε να αλλάξετε την ώρα 
αγγίζοντας τα κουμπιά + ή - και τα κουμπιά AM ή PM. Ή αγγίξτε μια ώρα 
για να πληκτρολογήσετε την ώρα που θέλετε.

5 Αγγίξτε Ήχος κλήσης για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το ξυπνητήρι.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης που υπάρχει στο τηλέφωνο ή 
κάποιον που αποθηκεύσατε ως ήχο κλήσης χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή Μουσική. Ανατρέξτε στο "Χρήση τραγουδιού ως ήχου κλήσης" 
στη σελίδα 361.
Ο ήχος κλήσης αναπαράγεται για λίγο όταν τον επιλέγετε.

6 Αγγίξτε Δόνηση για να υπάρξει δόνηση στο τηλέφωνο, εκτός από την 
αναπαραγωγή του ήχου κλήσης.

7 Αγγίξτε Επανάληψη για να τις ημέρες που θέλετε να ηχεί το ξυπνητήρι.
Εάν δεν ρυθμίσετε επανάληψη, το ξυπνητήρι θα ηχεί μόνο μία φορά.

8 Αγγίξτε Ετικέτα για να εισάγετε ένα όνομα για το ξυπνητήρι.

9 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε Τέλος.
Το ξυπνητήρι ηχεί την ώρα που έχετε ρυθμίσει.

10 Πατήστε Πίσω  για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Ρολογιού.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Ξυπνητηριού
Μπορείτε να αλλάξετε έναν αριθμό ρυθμίσεων για τα ξυπνητήρια που 
ρυθμίζετε.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο που προβάλλονται οι ώρες στο 
Ρολόι στις εφαρμογές Ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις ημερομηνίας & 
ώρας" στη σελίδα 440.

S Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ξυπνητηριού στο Ρολόι, αγγίξτε το εικονίδιο 
Ξυπνητήρι  στο κάτω μέρος της οθόνης Ρολογιού. Στην οθόνη 
Ξυπνητήρια που ανοίγει, αγγίξτε Ρυθμίσεις.

Ξυπνητήρι σε λειτουργία σίγασης  Επιλέξτε για αναπαραγωγή 
ξυπνητηριών ακόμα και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης.

Ένταση ήχου ξυπνητηριού  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ξυπνητηριών.

Διάρκεια αναβολής αφύπνισης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να ρυθμίσετε πόσο χρόνο θα αναμένει το Ρολόι πριν αναπαράγει 
ξανά έναν ήχο ξυπνητηριού.

Συμπεριφορά πλευρικού κουμπιού  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τι θα συμβεί εάν πατήσετε το κουμπί Αύξηση / 
Μείωσης έντασης ενώ ηχεί ένα ξυπνητήρι. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη 
συμπεριφορά του κουμπιού ώστε να μην έχει καμία επίδραση, να 
πραγματοποιεί αναβολή αφύπνισης ή παράβλεψή του.
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Car Home
Το Car Home κάνει προσβάσιμες με το άγγιγμα ενός κουμπιού 
τις εφαρμογές που είναι οι πιο χρήσιμες όταν οδηγείτε.

Το Car Home έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με μια βάση 
σύνδεσης αυτοκινήτου, αν και δεν είναι απαραίτητο να έχετε μια 
βάση σύνδεσης για να το χρησιμοποιήσετε.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα του Car home" στη σελίδα 382

"Προσαρμογή του Car home" στη σελίδα 384

"Εκκίνηση του Car Home με μια συσκευή Bluetooth" στη σελίδα 387

"Αλλαγή των ρυθμίσεων του Car home" στη σελίδα 388
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Άνοιγμα του Car home
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Car Home είτε διαθέτετε βάση σύνδεσης 
αυτοκινήτου είτε όχι.

Άνοιγμα του Car home
S Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε μια βάση σύνδεσης αυτοκινήτου.

Ή
S Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας κοντά σε μια συσκευή Bluetooth την οποία 

έχετε διαμορφώσει, για να ξεκινήσετε το Car Home.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκκίνηση του Car Home με μια συσκευή 
Bluetooth" στη σελίδα 387.

Ή
S Αγγίξτε το εικονίδιο Car Home  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική οθόνη.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
Το Car Home ανοίγει και εμφανίζει μεγάλα κουμπιά, τα οποία μπορείτε να 
αγγίξετε για να έχετε πρόσβαση στην Πλοήγηση, την Αναζήτηση με φωνή, 
τις Επαφές και άλλες λειτουργίες που είναι χρήσιμες όταν οδηγείτε.
Επίσης, το Car home θέτει το τηλέφωνο στη λειτουργία Αυτοκινήτου, που 
σημαίνει ότι πιέζοντας το κουμπί Αρχική οθόνη επιστρέφετε στο Car 
Home και όχι στην Αρχική οθόνη. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες 
εφαρμογές, χρησιμοποιήστε το κουμπί Έξ. από λειτ. αυτ.
Το κουμπί Πλοήγηση αντικαθίσταται από το κουμπί Οδηγίες σε 
περίπτωση που δεν διατίθεται η πλοήγηση Google στην περιοχή σας ή 
εάν το τηλέφωνό σας δεν έχει πρόσβαση σε δορυφόρους GPS.

S Αγγίξτε το μικρό βέλος (ή σύρετέ το) για να ανοίξετε τις υπόλοιπες οθόνες 
του Car Home.
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Προσθέτετε ή μετακινείτε συντομεύσεις στις οθόνες του Car Home, 
αλλάζετε την ταπετσαρία και διαμορφώνετε άλλες ρυθμίσεις του Car 
Home. Ανατρέξτε στις ενότητες "Προσαρμογή του Car home" στη 
σελίδα 384 και "Αλλαγή των ρυθμίσεων του Car home" στη σελίδα 388.
Για πληροφορίες σχετικά με τους Χάρτες, συμπεριλαμβανομένης της 
πλοήγησης, ανατρέξτε στο "Χάρτες, Πλοήγηση, Places και Latitude" στη 
σελίδα 289.
Για πληροφορίες σχετικά με τους Χάρτες, συμπεριλαμβανομένης της 
πλοήγησης, ανατρέξτε στο "Αναζήτηση με κείμενο και φωνητική 
αναζήτηση" στη σελίδα 107.
Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να λειτουργείτε τις Επαφές σας, 
ανατρέξτε στο "Επαφές" στη σελίδα 125.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακρόαση Μουσικής, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Μουσική" στη σελίδα 353.

Αγγίξτε ένα κουμπί για να 
έχετε πρόσβαση σε αυτήν 
την εφαρμογή ή υπηρεσία 
ενώ οδηγείτε.

Αγγίξτε για έξοδο από τη 
λειτουργία Αυτοκινήτου.

Αγγίξτε ένα βέλος (ή 
σύρετέ το) για να μεταβείτε 
στις υπόλοιπες οθόνες του 
Car Home.

Αγγίξτε μια κενή θέση για 
να προσθέσετε ένα κουμπί 
συντόμευσης ή σύρετε το 
υπάρχον κουμπί σε μια 
κενή θέση, για να το 
μετακινήσετε.
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Προσαρμογή του Car home
Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας συντομεύσεις σε κενές θέσεις στις 
οθόνες του Car Home, καθώς και να μετακινήσετε συντομεύσεις ή να τις 
διαγράψετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Φωτεινότητα 
και Ρυθμίσεις (βρίσκονται στη δεύτερη οθόνη του Car Home από 
προεπιλογή), για να προσαρμόσετε το Car Home με διάφορους τρόπους, 
όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, καθώς και στην ενότητα "Αλλαγή 
των ρυθμίσεων του Car home" στη σελίδα 388.

Προσθήκη μιας συντόμευσης
1 Αγγίξτε το κουμπί Προσθήκη συντόμευσης.

2 Αγγίξτε το είδος της συντόμευσης που θέλετε να προσθέσετε.
G Αγγίξτε το στοιχείο Εφαρμογές αυτοκινήτου για να δείτε μια λίστα με 

εφαρμογές που σας χρησιμεύουν ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.
G Αγγίξτε το στοιχείο Άλλες εφαρμογές για να δείτε τις υπόλοιπες 

εφαρμογές που διαθέτετε.
G Αγγίξτε το στοιχείο Άμεση κλήση για να δείτε μια λίστα με τις επαφές 

σας.
G Αγγίξτε το στοιχείο Οδηγίες και πλοήγηση για να εισαγάγετε μια 

διεύθυνση προορισμού και τη μέθοδο ταξιδιού που προτιμάτε. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Χάρτες, 
συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Χάρτες, Πλοήγηση, Places και Latitude" στη σελίδα 289.

Μετακίνηση μιας συντόμευσης
S Σύρετε μια συντόμευση σε ένα ελεύθερο σημείο στην ίδια ή κάποια άλλη 

οθόνη.

Διαγραφή μιας συντόμευσης
1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια συντόμευση.

2 Σύρετε τη συντόμευση στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται στο 
κάτω μέρος της οθόνης.

3 Μόλις ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, αφήστε τη συντόμευση.
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Αλλαγή του χρώματος των κουμπιών του Car home
1 Αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις .

Το κουμπί ρυθμίσεων βρίσκεται από προεπιλογή στη δεύτερη από τα 
αριστερά οθόνη του Car Home.

2 Αγγίξτε το στοιχείο Χρωματισμός εικονιδίων.

3 Αγγίξτε το χρώμα που θέλετε. Ή αγγίξτε το στοιχείο Προσαρμογή του 
χρώματός σας για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου από όπου 
μπορείτε να επιλέξετε προσαρμοσμένο χρώμα και κορεσμό.

4 Αγγίξτε το ΟΚ.

Αλλαγή της ταπετσαρίας του Car home
Αρχικά, το Car Home χρησιμοποιεί ως φόντο την ίδια ταπετσαρία που έχετε 
ορίσει στην Αρχική οθόνη. Έχετε όμως τη δυνατότητα να επιλέξετε 
διαφορετική ταπετσαρία για το Car Home.

1 Αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις .

2 Αγγίξτε το στοιχείο Ταπετσαρία.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Ίδια με την Αρχική οθόνη ή το στοιχείο Επιλογή 
από τη Συλλογή.

4 Αγγίξτε μια φωτογραφία από τη Συλλογή και, στη συνέχεια, το στοιχείο 
Ορισμός ταπετσαρίας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων φωτεινότητας του Car Home
S Αγγίξτε το κουμπί φωτεινότητας Αυτόματο, Νύχτα ή Ημέρα  για να 

αλλάξετε τη ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού.
Το κουμπί φωτεινότητας βρίσκεται από προεπιλογή στη δεύτερη από τα 
αριστερά οθόνη του Car Home.
Μπορείτε να εναλλάσσετε κυκλικά αυτές τις τρεις λειτουργίες, ανάλογα με 
το εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού μη αυτόματα 
ή εάν θέλετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί τον αισθητήρα φωτός 
περιβάλλοντος για να πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου της βάσης σύνδεσης αυτοκινήτου
Την πρώτη φορά που τοποθετείτε το τηλέφωνο σε μία βάση σύνδεσης 
αυτοκινήτου, ένα παράθυρο διαλόγου σάς ρωτάει εάν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε τη βάση σύνδεσης σε λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας και 
εάν θέλετε να αναπαράγετε μουσική και άλλους ήχους στο ηχείο της βάσης 
σύνδεσης. Η ρύθμισή σας εφαρμόζεται μόνο στη βάση σύνδεσης που 
χρησιμοποιείτε—μπορείτε να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις για διαφορετικές 
βάσεις σύνδεσης.

Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο στην περίπτωση που το τηλέφωνό 
σας υποστηρίζει μια βάση σύνδεσης αυτοκινήτου.

1 Αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις .

2 Αγγίξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις Android.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Βάση σύνδεσης.
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Εκκίνηση του Car Home με μια συσκευή 
Bluetooth

Εάν στο αυτοκίνητό σας έχετε μια συσκευή Bluetooth, όπως ένα τηλέφωνο 
ανοιχτής συνομιλίας ή ένα ενσωματωμένο σύστημα hands-free, μπορείτε να 
ορίσετε να ξεκινά το Car Home όταν εντοπίζει τη συγκεκριμένη συσκευή. 

Θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε σύζευξη μεταξύ του τηλεφώνου και της 
συσκευής, για να μπορέσετε να τη διαμορφώσετε ώστε να ξεκινά το Car 
Home. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth" στη 
σελίδα 72.

Διαμόρφωση συσκευής Bluetooth ώστε να ξεκινά το Car Home
1 Ανοίξτε το Car Home και αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις .

2 Αγγίξτε το στοιχείο Το Bluetooth ξεκινά το Car Home.

3 Επιλέξτε τις συσκευές Bluetooth σε σύζευξη που θέλετε να εκκινούν το 
Car Home όταν αυτό τις εντοπίζει.

Διαμορφώστε την ταχύτητα τερματισμού του Car Home μετά την 
αποσύνδεσή του από μια συσκευή

Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα πριν τον τερματισμό του Car Home 
μετά την απώλεια σύνδεσης με μια συσκευή Bluetooth. Εάν οι συσκευές που 
χρησιμοποιείτε έχουν αδύναμο σήμα, ο ορισμός ενός μεγαλύτερου χρονικού 
διαστήματος μπορεί να αποτρέψει τον πρόωρο τερματισμό του Car home. 
Ορίστε μικρότερο χρονικό διάστημα όταν οι συσκευές έχουν ισχυρότερο 
σήμα και σας εμποδίζουν να τερματίσετε το Car Home όποτε θέλετε.

1 Ανοίξτε το Car Home και αγγίξτε το κουμπί Ρυθμίσεις .

2 Αγγίξτε το στοιχείο Το Bluetooth ξεκινά το Car Home.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Χρονικό όριο λήξης.

4 Επιλέξτε το χρονικό διάστημα αναμονής μετά την αποσύνδεση για να 
τερματιστεί το Car Home.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων του Car home
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις του Car Home, 
συμπεριλαμβανομένων του χρώματος των κουμπιών του Car Home, της 
ταπετσαρίας και των συσκευών Bluetooth που ξεκινούν το Car Home 
αυτόματα. Αυτές οι ρυθμίσεις και άλλοι τρόποι προσαρμογής του Car Home 
περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, καθώς και στις ενότητες "Προσαρμογή 
του Car home" στη σελίδα 384 και "Εκκίνηση του Car Home με μια συσκευή 
Bluetooth" στη σελίδα 387.

S Για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων του Car Home, αγγίξτε το κουμπί 
Ρυθμίσεις .
Το κουμπί ρυθμίσεων βρίσκεται από προεπιλογή στη δεύτερη από τα 
αριστερά οθόνη του Car Home.

Να εμφανίζεται πάντα η δήλωση αποποίησης  Επιλέξτε για να 
ανοίγει ένα μήνυμα ασφαλείας και μια δήλωση αποποίησης κάθε φορά που 
ξεκινάτε το Car Home.

Απόκρυψη γραμμής κατάστασης  Επιλέξτε για να πραγματοποιείται 
απόκρυψη της γραμμής κατάστασης κατά τη χρήση του Car Home.

Χρωματισμός εικονιδίων  Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή του 
χρώματος των κουμπιών του Car home" στη σελίδα 385.

Ταπετσαρία  Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της ταπετσαρίας του Car 
home" στη σελίδα 385.

Το Bluetooth πραγματοποιεί εκκίνηση του Car Home  Ανατρέξτε 
στην ενότητα "Εκκίνηση του Car Home με μια συσκευή Bluetooth" στη 
σελίδα 387.

Επαναφορά προεπιλογών  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου 
μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Car Home.

Ρυθμίσεις Android  Ανοίγει την εφαρμογή "Ρυθμίσεις Android". Για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις" στη 
σελίδα 411.
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Αριθμομηχανή
Χρησιμοποιήστε την Αριθμομηχανή για την επίλυση απλών 
αριθμητικών προβλημάτων ή χρησιμοποιήστε τους σύνθετους 
τελεστές της για πιο περίπλοκες εξισώσεις.

Σε αυτήν την ενότητα
"Χρήση της Αριθμομηχανής" στη σελίδα 390
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Χρήση της Αριθμομηχανής
Χρησιμοποιήστε την Αριθμομηχανή για την επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων.

Άνοιγμα και χρήση της Αριθμομηχανής
S Αγγίξτε το εικονίδιο Αριθμομηχανή  στην αρχική οθόνη ή στο 

Πρόγραμμα εκκίνησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.

S Εισαγάγετε αριθμούς και αριθμητικούς τελεστές στη βασική οθόνη.

S Σύρετε τη βασική οθόνη στα αριστερά για να ανοίξετε τη σύνθετη οθόνη. 

S Αγγίξτε και κρατήστε την οθόνη της Αριθμομηχανής για να ανοίξετε ένα 
μενού στο οποίο μπορείτε να αντιγράψετε αυτά που έχετε εισάγει και να 
προσπελάσετε άλλα εργαλεία.

S Αγγίξτε την επιλογή Απαλοιφή για να διαγράψετε τον τελευταίο αριθμό ή 
τελεστή που εισάγατε. Αγγίξτε και κρατήστε την επιλογή Απαλοιφή για να 
διαγράψετε τα πάντα στην οθόνη.

Σύρετε για 
εναλλαγή μεταξύ 
των βασικών και 
των σύνθετων 
οθονών.
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Πρόσβαση στο ιστορικό λειτουργιών σας
S Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει Trackball ή παρόμοια συσκευή, 

πραγματοποιήστε κύλιση του Trackball προς τα επάνω ή προς τα κάτω, 
για να προβάλλετε τις προηγούμενες λειτουργίες σας.
Οι προηγούμενες λειτουργίες εμφανίζονται στην οθόνη, όπου μπορείτε να 
εργαστείτε με αυτές.

S Πραγματοποιήστε εκκαθάριση ιστορικού πατώντας Μενού  και 
αγγίζοντας την επιλογή Εκκαθάριση ιστορικού.
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Ετικέτες
Η επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC) είναι μια τεχνολογία που 
επιτρέπει την αποθήκευση μικρού αριθμού πληροφοριών σε 
ένα αυτοκόλλητο ή άλλη μικρή συσκευή, τα οποία μπορείτε να 
σαρώσετε από μικρή απόσταση με έναν αναγνώστη NFC.

Οι ετικέτες NFC μπορούν να περιέχουν διευθύνσεις URL, 
εικόνες, τοποθεσίες χαρτών, επαφές και πολλές άλλες 
πληροφορίες.

Εάν το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα σάρωσης ετικετών 
NFC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ετικέτες για 
να ανοίξετε, να πραγματοποιήσετε ενέργειες και να οργανώσετε 
τις ετικέτες που έχετε σαρώσει.

Σε αυτήν την ενότητα
"Σάρωση Ετικετών" στη σελίδα 394

"Εργασία με ετικέτες" στη σελίδα 395
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Σάρωση Ετικετών
Εάν το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα σάρωσης ετικετών NFC, μπορείτε 
να σαρώσετε μία ετικέτα ανά πάσα στιγμή όταν το τηλέφωνό σας είναι 
ενεργοποιημένο και έχετε ενεργοποιήσει το NFC στις Ρυθμίσεις (ανατρέξτε 
στην ενότητα "Ασύρματο και δίκτυα" στη σελίδα 413).

Σάρωση ετικέτας
1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου σας και τοποθετήστε το τηλέφωνο 

δίπλα στην ετικέτα.
Το τηλέφωνο σαρώνει την ετικέτα και προβάλλει τα περιεχόμενα που 
συνέλεξε.

2 Αγγίξτε ένα από τα περιεχόμενα της ετικέτας για να το ανοίξετε (και να 
αποθηκεύσετε την ετικέτα στο τηλέφωνό σας). Ή αγγίξτε το στοιχείο 
Τέλος ή Διαγραφή για να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε την ετικέτα και 
να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη στην οποία εργαζόσασταν.
Εάν αγγίξετε ένα από τα περιεχόμενα της ετικέτας, αυτό ανοίγει σε μια 
εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για τη χρήση του, όπως είναι η Συλλογή, το 
Πρόγραμμα περιήγησης, οι Χάρτες, τα Μηνύματα κ.ά.

Αγγίξτε το στοιχείο Τέλος για να 
αποθηκεύσετε την ετικέτα και να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη 
οθόνη. Ή αγγίξτε το στοιχείο 
Διαγραφή.

Αγγίξτε το περιεχόμενο της ετικέτας 
για να το ανοίξετε.
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Εργασία με ετικέτες
Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Ετικέτες για να εργαστείτε στις ετικέτες που 
έχετε σαρώσει.

Άνοιγμα της εφαρμογής Ετικέτες και προβολή των ετικετών που έχετε 
σαρώσει

S Αγγίξτε το εικονίδιο Ετικέτες  στην αρχική οθόνη ή στο Πρόγραμμα 
εκκίνησης.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
Θα ανοίξει η εφαρμογή Ετικέτες, με μια λίστα που περιέχει τις ετικέτες που 
είχατε σαρώσει προηγουμένως.
Μπορείτε να αγγίξετε την καρτέλα "Με αστέρι" για να προβάλλετε μια 
λίστα με τις ετικέτες που έχετε επισημάνει με αστέρι. Ή αγγίξτε τη λίστα 
Ετικέτες, για να προβάλλετε μια λίστα με όλες τις ετικέτες.

Αγγίξτε τη λίστα "Με αστέρι" για να 
προβάλλετε μια λίστα με ετικέτες 
που έχετε επισημάνει με αστέρι.

Αγγίξτε μια ετικέτα για να την 
ανοίξετε.
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Ετικέτες 396
Άνοιγμα και εργασία με μια ετικέτα που έχετε σαρώσει
1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ετικέτες και αγγίξτε μια ετικέτα από τη λίστα 

"Ετικέτες" ή "Με αστέρι".
Η ετικέτα θα ανοίξει σε μια οθόνη που περιέχει πληροφορίες σχετικά με 
την ετικέτα, καθώς και μια λίστα των περιεχομένων της.

2 Αγγίξτε το αστέρι της ετικέτας για να την προσθέσετε ή να την 
καταργήσετε από τη λίστα με τις ετικέτες με αστέρι.

3 Αγγίξτε το περιεχόμενο μιας ετικέτας για να το ανοίξετε.

4 Αγγίξτε το στοιχείο Τέλος για να επιστρέψετε στη λίστα με τις ετικέτες.

Διαγραφή μιας ετικέτας
1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ετικέτες και αγγίξτε μια ετικέτα από τη λίστα 

"Ετικέτες" ή "Με αστέρι".

2 Αγγίξτε την επιλογή Διαγραφή.

Αγγίξτε το αστέρι της για να την 
προσθέσετε ή να την καταργήσετε 
από τη λίστα με τις ετικέτες με 
αστέρι.
Αγγίξτε το περιεχόμενο μιας ετικέτας 
για να το ανοίξετε.

Αγγίξτε το στοιχείο Τέλος για να 
επιστρέψετε στη λίστα με τις 
ετικέτες. Ή αγγίξτε το στοιχείο 
Διαγραφή.
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Market
Το Android Market παρέχει άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και 
παιχνίδια για λήψη και εγκατάσταση στο τηλέφωνό σας.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα Android Market και εύρεση εφαρμογών" στη σελίδα 398

"Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών" στη σελίδα 402

"Διαχείριση των λήψεων" στη σελίδα 405
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Άνοιγμα Android Market και εύρεση 
εφαρμογών

Ανοίξτε το Android Market για να περιηγηθείτε και να αναζητήσετε δωρεάν 
εφαρμογές και εφαρμογές με πληρωμή.

Ανοίξτε το Android Market
S Αγγίξτε το εικονίδιο Market  στην Εκκίνηση ή στην Αρχική οθόνη.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη 
σελίδα 46.
Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το γραφικό στοιχείο του Market για να 
ανοίξετε το Market, εάν υπάρχει στην Αρχική οθόνη σας (ανατρέξτε στο 
"Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης" στη σελίδα 50).
Όταν ανοίξετε το Android Market για πρώτη φορά, θα πρέπει να 
διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών για να 
συνεχίσετε.

Αγγίξτε για αναζήτηση στο Market.

Αγγίξτε μία κατηγορία για να την ανοίξετε.

Αγγίξτε μια εμφανιζόμενη εφαρμογή για να 
προβάλετε σχετικές λεπτομέρειες.

Σύρετε το καρουζέλ με τα εικονίδια προς τα 
πίσω και προς τα εμπρός για να βρείτε 
εφαρμογές. Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να 
μάθετε περισσότερα.
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Λήψη βοήθειας για το Android Market
Οι ιστοσελίδες για τη Βοήθεια για το Android Market είναι διαθέσιμες από 
όλες της οθόνες του Android Market.

S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Βοήθεια.
Το Internet ανοίγει στη σελίδα Βοήθεια για το Android Market, με 
συνδέσμους σε πολλά θέματα βοήθειας. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Πρόγραμμα περιήγησης" στη σελίδα 269.

Περιήγηση για εφαρμογές
Μπορείτε να περιηγηθείτε στις εφαρμογές ανά κατηγορία και να τις 
ταξινομήσετε με διάφορους τρόπους.

1 Στην αρχική σελίδα του Android Market, αγγίξτε μια κατηγορία ανωτέρου 
επιπέδου, όπως Εφαρμογές ή Παιχνίδια.

Αγγίξτε μια υποκατηγορία για να 
δείτε τη λίστα εφαρμογών της.
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2 Πραγματοποιήστε κύλιση για να προβάλετε υποκατηγορίες και αγγίξτε 
αυτή που θέλετε να εξερευνήσετε.

3 Αγγίξτε Κορυφαία με πληρωμή, Κορυφαία δωρεάν ή Νέα για να 
ταξινομήσετε την υποκατηγορία.

Άνοιγμα μιας οθόνης με λεπτομέρειες σχετικά με μια εφαρμογή
S Οποιαδήποτε στιγμή περιηγείσθε στο Android Market, αγγίξτε μία 

εφαρμογή για να ανοίξετε μία οθόνη με σχετικές λεπτομέρειες.
Οι οθόνες με τις λεπτομέρειες εφαρμογών περιλαμβάνουν μια περιγραφή, 
βαθμολογήσεις και σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή. Η καρτέλα 
Σχόλια περιλαμβάνει σχόλια από άτομα που έχουν δοκιμάσει την 
εφαρμογή. Μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής 
από αυτή την οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψη και εγκατάσταση 
εφαρμογών" στη σελίδα 402. 
Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε μια αξιολόγηση, να καταργήσετε την 
εγκατάσταση και να εκτελέσετε άλλες ενέργειες. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Διαχείριση των λήψεων" στη σελίδα 405.

Αγγίξτε για να προβάλετε τις 
κορυφαίες με πληρωμή, τις 
κορυφαίες δωρεάν ή τις πιο 
πρόσφατες εφαρμογές σε αυτή την 
υποκατηγορία.

Αγγίξτε μία εφαρμογή για να 
ανοίξετε την οθόνη με τις 
λεπτομέρειες.
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Αναζήτηση για εφαρμογές
1 Αγγίξτε το εικονίδιο Αναζήτηση  στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης ή 

πατήστε το κουμπί Αναζήτηση .

2 Πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να αναζητήσετε και αγγίξτε ξανά το 
στοιχείο Αναζήτηση .
Μπορείτε είτε να εισάγετε ολόκληρο ή μέρος του ονόματος μιας 
εφαρμογής ή της περιγραφής της είτε το όνομα του προγραμματιστή που 
θέλετε να αναζητήσετε.

3 Αγγίξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης για να ανοίξετε την οθόνη 
λεπτομερειών αυτής της εφαρμογής.
Η οθόνη λεπτομερειών περιγράφει την εφαρμογή και περιέχει κουμπιά για 
τη λήψη της και την εκτέλεση άλλων εργασιών.  
Ανατρέξτε στις ενότητες "Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών" στη 
σελίδα 402 και "Διαχείριση των λήψεων" στη σελίδα 405.

Επιστροφή στην αρχική οθόνη του Android Market
Μπορείτε να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη από τις περισσότερες άλλες 
οθόνες του Android Market.

S Αγγίξτε το εικονίδιο Market  επάνω αριστερά στην οθόνη.

Ή
S Πατήστε Μενού  και αγγίξτε Αρχική οθόνη.
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Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών
Όταν βρείτε μια εφαρμογή που σας αρέσει, μπορείτε να την εγκαταστήσετε 
στο τηλέφωνό σας. 

Λήψη και εγκατάσταση μιας εφαρμογής
1 Βρείτε μία εφαρμογή που θέλετε και ανοίξτε την οθόνη με τις 

λεπτομέρειες.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα Android Market και εύρεση εφαρμογών" στη 
σελίδα 398.
Στην οθόνη λεπτομερειών της εφαρμογής, μπορείτε να διαβάσετε 
περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων του 
κόστους, της αξιολόγησης και των σχολίων χρηστών, καθώς και 
πληροφορίες για τον προγραμματιστή της.

2 Πατήστε Μενού  και αγγίξτε το στοιχείο Ασφάλεια για να 
πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση των λειτουργιών και των δεδομένων 
στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση η εφαρμογή στο τηλέφωνό σας εάν 
την εγκαταστήσετε.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Δωρεάν ή την τιμή που εμφανίζεται κάτω από το 
στοιχείο Εγκατάσταση.
Οι εφαρμογές με πληρωμή δεν προσφέρονται σε όλες τις περιοχές από 
όλους τους παροχείς.

Πραγματοποιήστε κύλιση στην οθόνη 
λεπτομερειών μιας εφαρμογής για να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με την 
εφαρμογή και τον προγραμματιστή της.

Αγγίξτε μια ενότητα για να την αναπτύξετε 
και να διαβάσετε περισσότερα.

Αγγίξτε για να κάνετε λήψη και 
εγκατάσταση της εφαρμογής. (Εάν 
πρόκειται για εφαρμογή με πληρωμή, το 
κουμπί εμφανίζει την τιμή.)
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Εάν η εφαρμογή απαιτεί την πρόσβαση στα δεδομένα σας ή τον έλεγχο 
λειτουργιών του τηλεφώνου, εμφανίζεται μια επισκόπηση στην κορυφή 
της οθόνης λεπτομερειών, στην οποία μπορείτε να αγγίξετε το στοιχείο 
Περισσότερα για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Προειδοποίηση Διαβάστε προσεκτικά αυτή την οθόνη. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με 
εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό όγκο 
δεδομένων σας. Μόλις αγγίξετε το OK σε αυτή την οθόνη, είστε υπεύθυνοι 
για τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας. 

4 Εάν αποδέχεστε τις απαιτήσεις άδειας της εφαρμογής, αγγίξτε το στοιχείο 
OK στην ενότητα Αποδοχή αδειών.
Εάν επιλέξατε εφαρμογή με πληρωμή, ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε 
να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 
υπάρχουσα μέθοδο πληρωμής ή να προσθέσετε μια νέα. Μπορείτε 
επίσης να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό εκ των προτέρων, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα "Δημιουργία λογαριασμού στο Google 
Checkout" στη σελίδα 404.

Εάν επιλέξετε μια δωρεάν εφαρμογή (ή αφού αγγίξετε το στοιχείο Άμεση 
αγορά, θα λάβετε έναν αριθμό ειδοποιήσεων καθώς γίνεται η λήψη της 
εφαρμογής και στη συνέχεια η εγκατάστασή της στο τηλέφωνό σας. 
Όταν εγκατασταθεί η εφαρμογή, μπορείτε να αγγίξετε την ειδοποίηση για 
να ανοίξετε την εφαρμογή ή να την ανοίξετε αγγίζοντας το εικονίδιό της 
στην Πρόγραμμα εκκίνησης. Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ 
εφαρμογών" στη σελίδα 46.

Αγγίξτε για να αλλάξετε ή να 
προσθέσετε την κάρτα που θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε για την αγορά 
της εφαρμογής.

Αγγίξτε για να αγοράσετε, να 
πραγματοποιήσετε λήψη και να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
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Συνήθως μπορείτε για κάποιο διάστημα να δοκιμάσετε την εφαρμογή και 
εάν αποφασίσετε ότι δεν την θέλετε, να καταργήσετε την εγκατάστασή της 
για να σας επιστραφούν τα χρήματά σας. Ανατρέξτε στο "Αίτημα 
επιστροφής χρημάτων για μια εφαρμογή" στη σελίδα 407.
Εάν έχετε ένα άλλο τηλέφωνο Android, μπορείτε να κάνετε λήψη μιας 
εφαρμογής με πληρωμή σε αυτό το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον ίδιο 
λογαριασμό Android Market, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Δημιουργία λογαριασμού στο Google Checkout
Για την πληρωμή των αντικειμένων που αγοράζετε από το Android Market 
χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό στο Google Checkout. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε έναν κατά την πρώτη αγορά αντικειμένου στο Android Market ή εκ 
των προτέρων, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

S Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, μεταβείτε στη διεύθυνση http://
checkout.google.com για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Google 
Checkout.

Ή
S Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό στο Google Checkout, την πρώτη 

φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να αγοράσετε ένα 
αντικείμενο από το Android Market, τη στιγμή που θα σας ζητηθεί να 
εισάγετε πληροφορίες χρέωσης. 

Προειδοποίηση Αφού έχετε χρησιμοποιήσει μία φορά το Google Checkout για την αγορά μιας 
εφαρμογής από το Android Market, το τηλέφωνο διατηρεί στη μνήμη του τον 
κωδικό πρόσβασής σας, συνεπώς δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε 
την επόμενη φορά. Γι΄αυτόν το λόγο, πρέπει να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας 
για να εμποδίσετε τη χρήση του από άλλους χωρίς την άδειά σας. Ανατρέξτε 
στο "Κλείδωμα της οθόνης σας" στη σελίδα 49.
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Διαχείριση των λήψεων
Αφού κάνετε λήψη και εγκατάσταση μιας εφαρμογής, μπορείτε να 
υποβάλλετε αξιολόγηση, να την προβάλετε σε μία λίστα με τις υπόλοιπες 
εφαρμογές που έχετε λάβει, να τη διαμορφώσετε ώστε να λαμβάνει αυτόματα 
ενημερώσεις κ.ά.

Προβολή των εφαρμογών που έχετε λάβει
Μπορείτε να προβάλετε μία λίστα των εφαρμογών που έχετε λάβει από το 
Android Market και να χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάφορους σκοπούς.

S Στην αρχική οθόνη του Android Market, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το 
στοιχείο Οι εφαρμογές μου.
Στη λίστα με τις δωρεάν εφαρμογές και τις εφαρμογές με πληρωμή που 
θα ανοίξει, μπορείτε να αγγίξετε μία εφαρμογή για να υποβάλλετε την 
αξιολόγησή σας, να καταργήσετε την εγκατάστασή της, να ζητήσετε 
επιστροφή χρημάτων κ.ά.

Διαμόρφωση μιας εφαρμογής για τη λήψη αυτόματων ενημερώσεων
Οι εφαρμογές τις οποίες αποκτάτε με λήψη από το Market δεν έχουν 
ρυθμιστεί ώστε να ενημερώνονται αυτόματα ως προεπιλογή, σε αντίθεση με 
τις εφαρμογές που παρέχονται με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε, όμως, να 
αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση για οποιοδήποτε είδος εφαρμογής, ώστε να 
αλλάξετε τι θα συμβεί όταν λαμβάνετε ειδοποίηση ότι μία ή περισσότερες 
εφαρμογές έχουν διαθέσιμες ενημερώσεις (ανατρέξτε στο "Απάντηση σε μια 
ειδοποίηση σχετικά με διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογής" στη σελίδα 405).

1 Στην αρχική οθόνη του Android Market, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το 
στοιχείο Οι εφαρμογές μου.

2 Αγγίξτε μία εφαρμογή.

3 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση.

Απάντηση σε μια ειδοποίηση σχετικά με διαθέσιμες ενημερώσεις 
εφαρμογής

Θα λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση 
μίας εφαρμογής (εκτός κι εάν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις 
ενημερώσεων, ανατρέξτε στο "Επιλογή για το αν θα ειδοποιείστε σχετικά με 
τις ενημερωμένες εφαρμογές" στη σελίδα 407). Η απόκριση σε ειδοποιήσεις 
περιγράφεται γενικά στο "Διαχείριση ειδοποιήσεων" στη σελίδα 34.
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Εάν μία εφαρμογή έχει ρυθμιστεί να ενημερώνεται αυτόματα και δεν έχουν 
αλλάξει οι άδειες που απαιτεί η εφαρμογή, η ειδοποίηση σας ενημερώνει 
μετά τη λήψη και την εγκατάσταση της ενημέρωσης (ανατρέξτε στο 
"Διαμόρφωση μιας εφαρμογής για τη λήψη αυτόματων ενημερώσεων" στη 
σελίδα 405).

Εάν η εφαρμογή δεν έχει ρυθμιστεί να ενημερώνεται αυτόματα ή εάν έχουν 
αλλάξει οι άδειες που απαιτεί η εφαρμογή, θα ειδοποιηθείτε ότι υπάρχουν 
διαθέσιμες ενημερώσεις. Αγγίζοντας την ειδοποίηση, ανοίγει η οθόνη Λήψεις 
στο Market. Κάθε εφαρμογή που  λαμβάνετε για την οποία υπάρχει 
διαθέσιμη ενημέρωση, έχει μία ετικέτα Ενημέρωση ή μία ετικέτα 
Ενημέρωση (με μη αυτόματο τρόπο).

S Αγγίξτε μία εφαρμογή με ετικέτα Ενημέρωση ή Ενημέρωση (μη 
αυτόματα) για να την ενημερώσετε, αφού ελέγξετε τις αλλαγές στις άδειές 
της, εάν είναι απαραίτητο.

S Αγγίξτε Ενημέρωση όλων για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές με 
ενημερώσεις που δεν έχουν αλλαγές στις άδειες.
Το κουμπί Ενημέρωση όλων είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε 
περισσότερες από μία ενημερώσεις που δεν απαιτούν από εσάς να 
εγκρίνετε αλλαγές στις άδειες.
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Επιλογή για το αν θα ειδοποιείστε σχετικά με τις ενημερωμένες 
εφαρμογές

1 Στην αρχική οθόνη Android Market, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το 
στοιχείο Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε το μενού Ειδοποιήσεις για να επιλέξετε αν θα ειδοποιήστε σχετικά 
με τις ενημερώσεις των εφαρμογών που έχετε λάβει.

3 Αγγίξτε το στοιχείο ΟΚ.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής
Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών που έχετε λάβει 
από το Market χρησιμοποιώντας το Market. Μπορείτε επίσης να 
καταργήσετε την εγκατάσταση των εφαρμογών που έχετε λάβει από το 
Market και από άλλες τοποθεσίες, μέσα από την οθόνη Διαχείριση 
εφαρμογών της εφαρμογής Ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάργηση 
εγκατάστασης εφαρμογής" στη σελίδα 407).

1 Στην αρχική οθόνη του Android Market, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το 
στοιχείο Οι εφαρμογές μου.

2 Αγγίξτε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να καταργήσετε την 
εγκατάσταση.
Ανοίγει η οθόνη με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή.

3 Αγγίξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

4 Αγγίξτε την επιλογή OK στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

5 Αγγίξτε την εξήγηση που ταιριάζει περισσότερο στον λόγο που θέλετε την 
κατάργηση εγκατάστασης και αγγίξτε το OK.
Πραγματοποιείται η κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής. Μπορείτε 
να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ξανά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς 
χρέωση, εάν ήταν μία εγκατάσταση με πληρωμή.

Αίτημα επιστροφής χρημάτων για μια εφαρμογή
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με μία εφαρμογή, μπορείτε συνήθως να 
ζητήσετε επιστροφή χρημάτων μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα 
από την αγορά σας. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να 
ζητήσετε επιστροφή χρημάτων δηλώνεται στην οθόνη αγοράς που 
εμφανίζεται κατά την αγορά της εφαρμογής και στην απόδειξη που λάβατε 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή, όπως αναφέρεται στην οθόνη 
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λεπτομερειών της εφαρμογής (ανατρέξτε στην ενότητα "Άνοιγμα μιας οθόνης 
με λεπτομέρειες σχετικά με μια εφαρμογή" στη σελίδα 400). Η πιστωτική 
κάρτα σας δεν χρεώνεται και γίνεται η κατάργηση εγκατάστασης της 
εφαρμογής από το τηλέφωνό σας.

Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά την εφαρμογή, αλλά 
δεν μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για δεύτερη φορά. 

1 Στην αρχική οθόνη του Android Market, πατήστε Μενού  και αγγίξτε το 
στοιχείο Οι εφαρμογές μου.

2 Αγγίξτε την εφαρμογή της οποίας θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση 
με επιστροφή χρημάτων.
Ανοίγει η οθόνη με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή.

3 Αγγίξτε το στοιχείο Επιστροφή χρημάτων.
Γίνεται η κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής σας και ακυρώνεται η 
χρέωση.

4 Αγγίξτε την εξήγηση που ταιριάζει περισσότερο στον λόγο που θέλετε την 
κατάργηση εγκατάστασης και αγγίξτε το OK.

Υποβολή αξιολόγησης ή σχολίου για μια εφαρμογή
Μπορείτε να απονείμετε σε μία εφαρμογή από ένα έως πέντε αστέρια και να 
μοιραστείτε τη γνώμη σας σχετικά με την εφαρμογή με άλλους αγοραστές.

1 Ανοίξτε την οθόνη με τις λεπτομέρειες για μια εφαρμογή.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε με πλοήγηση ή με αναζήτηση για τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή και στη συνέχεια αγγίζοντάς την. Ή εάν η 
εφαρμογή προέρχεται από λήψη, εάν την αγγίξετε από τη λίστα με τις 
εφαρμογές από λήψη.

2 Αγγίξτε τα αστέρια στην ενότητα Η αξιολόγησή μου.

3 Αγγίξτε τον αριθμό αστεριών που θα απονείμετε στην εφαρμογή και 
αγγίξτε OK.

4 Αγγίξτε το στοιχείο Δημοσίευση σχολίου.

5 Εισαγάγετε ένα σχόλιο και αγγίξτε το στοιχείο OK.
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Επισήμανση εφαρμογών ως ακατάλληλων
Εάν ανακαλύψετε μία εφαρμογή με γραφιστικά βίαιο, σεξουαλικό ή με άλλο 
τρόπο κακοπροαίρετο ή προσβλητικό περιεχόμενο, μπορείτε να το 
αναφέρετε στην ομάδα του Android Market.

1 Ανοίξτε την οθόνη με τις λεπτομέρειες για μια εφαρμογή.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε με πλοήγηση ή με αναζήτηση για τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή και στη συνέχεια αγγίζοντάς την. Ή εάν η 
εφαρμογή προέρχεται από λήψη, εάν την αγγίξετε από τη λίστα με τις 
εφαρμογές από λήψη.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης με τις λεπτομέρειες 
και αγγίξτε Επισήμανση ως ακατάλληλο.

3 Αγγίξτε τον λόγο για τον οποίο θεωρείτε την εφαρμογή μη αποδεκτή.

4 Αγγίξτε Υποβολή.
Τα σχόλιά σας αποστέλλονται στην ομάδα του Android Market.
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Ρυθμίσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις για να 
διαμορφώσετε την όψη του τηλεφώνου σας, τους ήχους, τον 
τρόπο που επικοινωνεί, που προστατεύει τις απόρρητες 
πληροφορίες σας και που λειτουργεί με διάφορους ακόμα 
τρόπους.

Πολλές εφαρμογές έχουν επίσης τις δικές τους ρυθμίσεις. Για 
λεπτομέρειες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση αυτών των 
εφαρμογών.

Σε αυτήν την ενότητα
"Άνοιγμα Ρυθμίσεων" στη σελίδα 412

"Ασύρματο και δίκτυα" στη σελίδα 413

"Ρυθμίσεις κλήσης" στη σελίδα 418

"Ρυθμίσεις ήχου" στη σελίδα 421

"Ρυθμίσεις προβολής" στη σελίδα 423

"Ρυθμίσεις τοποθεσίας και ασφάλειας" στη σελίδα 424

"Ρυθμίσεις εφαρμογών" στη σελίδα 427

"Ρυθμίσεις λογαριασμών & συγχρονισμού" στη σελίδα 429

"Ρυθμίσεις απορρήτου" στη σελίδα 431

"Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου" στη σελίδα 432

"Ρυθμίσεις γλώσσας & πληκτρολογίου" στη σελίδα 433

"Ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου & εξόδου" στη σελίδα 436

"Ρυθμίσεις προσβασιμότητας" στη σελίδα 438

"Ρυθμίσεις βάσης σύνδεσης" στη σελίδα 439

"Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας" στη σελίδα 440

"Σχετικά με το τηλέφωνο" στη σελίδα 441
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Άνοιγμα Ρυθμίσεων
Η εφαρμογή Ρυθμίσεις περιέχει τα περισσότερα από τα εργαλεία για την 
προσαρμογή και τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.

Άνοιγμα ρυθμίσεων
S Πατήστε Αρχική οθόνη , πατήστε Μενού  και αγγίξτε Ρυθμίσεις.

Ή
S Αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις  στην Αρχική οθόνη ή στην Πρόγραμμα 

εκκίνησης.
Ανατρέξτε στο "Άνοιγμα και εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών" στη σελίδα 46. 

Όλες οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή Ρυθμίσεις περιγράφονται σε αυτή την 
ενότητα.
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Ασύρματο και δίκτυα
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Ασύρματο και δίκτυα για τη διαμόρφωση και τη 
διαχείριση συνδέσεων σε δίκτυα και συσκευές μέσω Wi-Fi, Bluetooth και 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιείτε επίσης τις ρυθμίσεις Ασύρματο 
και δίκτυα για τη διαμόρφωση των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και 
ιδιωτικών εικονικών δικτύων (VPN), για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο 
Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του 
τηλεφώνου σας και για την απενεργοποίηση όλων των πομπών με τη 
λειτουργία πτήσης.

Οθόνη ρυθμίσεων Ασύρματο και δίκτυα
Λειτουργία πτήσης  Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε όλους τους 
πομπούς του τηλεφώνου σας που μεταδίδουν φωνή ή δεδομένα. Όταν είναι 
επιλεγμένο, απενεργοποιούνται επίσης οι Ρυθμίσεις κλήσης (ανατρέξτε στο 
"Ρυθμίσεις κλήσης" στη σελίδα 418).

Wi-Fi  Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ώστε να μπορείτε να 
συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi.

Ρυθμίσεις Wi-Fi  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi" στη 
σελίδα 414.

Bluetooth  Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ώστε να μπορείτε 
να συνδεθείτε σε συσκευές Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth" στη 
σελίδα 415.

Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης  Ανατρέξτε στο "Οθόνη 
ρυθμίσεων tethering και φορητού σημείου πρόσβασης" στη σελίδα 415

Ρυθμίσεις VPN  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων VPN" στη σελίδα 416.

NFC  Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την Επικοινωνία κοντινού πεδίου, 
επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται στις εφαρμογές η χρήση 
NFC, καθώς και η ανάγνωση και η δημιουργία ετικετών NFC στο τηλέφωνό 
σας από άλλες συσκευές. Καταργήστε την επιλογή αυτής της ρύθμισης για 
να απενεργοποιήσετε το NFC στο τηλέφωνό σας. Εργάζεστε με τις ετικέτες 
NFC στην εφαρμογή Ετικέτες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ετικέτες" στη 
σελίδα 393.
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Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας" στη σελίδα 416.

Οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε 
στην ενότητα "Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" στη σελίδα 69.

Εκτός από τις ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, μπορείτε 
να πατήσετε Μενού  σε αυτή την οθόνη και να αγγίξετε Σύνθετα για να 
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στο "Οθόνη σύνθετων 
ρυθμίσεων Wi-Fi" στη σελίδα 414.

Wi-Fi  Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ώστε να μπορείτε να 
συνδεθείτε σε δίκτυα Wi-Fi. Κατά τη σύνδεση σε ένα δίκτυο, προβάλλει το 
όνομα του δικτύου.

Ειδοποίηση δικτύου  Επιλέξτε για να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν 
είναι διαθέσιμο ένα ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi.

Δίκτυα Wi-Fi  Προβάλλει μία λίστα δικτύων Wi-Fi που έχετε διαμορφώσει 
στο παρελθόν και αυτά που ανιχνεύτηκαν όταν το τηλέφωνο 
πραγματοποίησε τελευταία φορά σάρωση για δίκτυα Wi-Fi. Ανατρέξτε στο 
"Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" στη σελίδα 69.

Προσθήκη δικτύου Wi-Fi  Ανοίγει ένας διάλογος όπου μπορείτε να 
προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi πληκτρολογώντας το SSID (το όνομα που 
εκπέμπει) και τον τύπο ασφαλείας. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi" 
στη σελίδα 69.

Οθόνη σύνθετων ρυθμίσεων Wi-Fi
Πολιτική κατάστασης αδράνειας Wi-Fi  Ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε εάν και πότε θα αποσυνδέεται ο 
πομπός Wi-Fi. Η απενεργοποίηση της αδράνειας χρησιμοποιεί περισσότερη 
ενέργεια μπαταρίας.

Διεύθυνση MAC  Η διεύθυνση Ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC) του 
τηλεφώνου σας όταν συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi.

Διεύθυνση IP  Η διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) που έχει 
εκχωρηθεί στο τηλέφωνο από το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είστε συνδεδεμένοι 
(εκτός και αν χρησιμοποιήσατε τις ρυθμίσεις IP για την εκχώρηση στατικής 
διεύθυνσης IP).
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Ρυθμίσεις IP  Εάν επιλέξετε Χρήση στατικής διεύθυνσης IP, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τις Ρυθμίσεις IP για να εισαγάγετε μία διεύθυνση IP και 
άλλες ρυθμίσεις δικτύου για το τηλέφωνό σας με μη αυτόματο τρόπο, αντί να 
χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο DHCP για να λάβετε ρυθμίσεις δικτύου από 
το ίδιο το δίκτυο Wi-Fi.

Οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εργασία με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε 
στο "Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth" στη σελίδα 72.

Bluetooth  Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ώστε να μπορείτε 
να συνδεθείτε σε συσκευές Bluetooth.

Όνομα συσκευής  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας που θα είναι ορατό σε ορισμένες 
συσκευές Bluetooth όταν πραγματοποιείτε μεταξύ τους ζεύξη. Εμφανίζεται το 
τρέχον όνομα.

Ανιχνεύσιμο  Επιλέξτε για να κάνετε το τηλέφωνό σας ανιχνεύσιμο από 
άλλες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

Σάρωση για συσκευές  Αγγίξτε για αναζήτηση και προβολή 
πληροφοριών σχετικά με κοντινές συσκευές Bluetooth.

Συσκευές Bluetooth  Προβάλλει μία λίστα συσκευών Bluetooth που έχετε 
διαμορφώσει στο παρελθόν και αυτές που ανιχνεύτηκαν όταν το τηλέφωνο 
πραγματοποίησε τελευταία φορά σάρωση για συσκευές Bluetooth.

Οθόνη ρυθμίσεων tethering και φορητού σημείου 
πρόσβασης
Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο "Κοινή χρήση 
της σύνδεσης δεδομένων του κινητού σας τηλεφώνου" στη σελίδα 79.

Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB  Επιλέξτε για να κάνετε 
κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με 
τον υπολογιστή σας, μέσω σύνδεσης USB.

Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi  Επιλέξτε για να κάνετε κοινή 
χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο 
πρόσβασης Wi-Fi.
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Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi  Ανοίγει μια οθόνη 
με ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το σημείο 
πρόσβασης και να ρυθμίσετε το SSID (το όνομα που εκπέμπει) και την 
ασφάλεια.

Βοήθεια  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και φορητά σημεία πρόσβασης Wi-
Fi καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πού να μάθετε περισσότερα.

Οθόνη ρυθμίσεων VPN
Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο "Σύνδεση σε 
ιδιωτικά εικονικά δίκτυα" στη σελίδα 82.

Προσθήκη VPN  Ανοίξει μια οθόνη που σας ζητά να επιλέξετε τον τύπο 
του VPN που θα προσθέσετε. Στη συνέχεια σας ζητούνται οι λεπτομέρειες 
διαμόρφωσης του VPN.

VPN  Η λίστα των VPN που έχετε διαμορφώσει στο παρελθόν.

Οθόνη ρυθμίσεων δικτύων κινητής τηλεφωνίας
Ενεργοποίηση δεδομένων  Καταργήστε την επιλογή για να εμποδίσετε 
το τηλέφωνό σας να μεταδίδει δεδομένα σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας. Αυτό είναι χρήσιμο εάν ταξιδεύετε σε μια περιοχή όπου δεν 
έχετε συμβόλαιο πρόγραμμα δεδομένων κινητής συσκευής και θέλετε να 
αποφύγετε χρεώσεις για χρήση δεδομένων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
τοπικών παροχέων. Εάν καταργήσετε την επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν 
αποτρέπετε το τηλέφωνό σας να μεταδίδει δεδομένα σε άλλα ασύρματα 
δίκτυα, όπως Wi-Fi ή Bluetooth.

Περιαγωγή δεδομένων  Καταργήστε την επιλογή για να εμποδίσετε το 
τηλέφωνό σας να μεταδίδει δεδομένα μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
άλλων παροχέων όταν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας του δικού σας παροχέα. Ανατρέξτε στο "Απενεργοποίηση 
δεδομένων κατά την περιαγωγή" στη σελίδα 67.

Χρήση δεδομένων   Διαθέσιμο μόνο εάν ο παροχέας σας εφαρμόζει μια 
πολιτική χρήσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Προβάλει τον όγκο 
των δεδομένων που έχετε μεταδώσει μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
στην τρέχουσα περίοδο, το όριο δεδομένων (τον όγκο δεδομένων που 
μπορείτε να μεταδώσετε πριν εφαρμοστεί η πολιτική) και τον χρόνο στον 
οποίο ξεκινά η επόμενη περίοδος. Εάν αγγίξετε αυτή τη ρύθμιση, ανοίγει η 
οθόνη Χρήσης δεδομένων, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
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χρήση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, την περίοδο στην οποία 
μετράται και τον τρόπο στον οποίο ο παροχέας θα εφαρμόσει την πολιτική 
εάν υπερβείτε το όριο δεδομένων για την περίοδο. Επικοινωνήστε με τον 
παροχέα σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική χρήσης 
δεδομένων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Ονόματα σημείου πρόσβασης  Ανοίγει την οθόνη APN, όπου μπορείτε 
να επιλέξετε διαμορφώσεις σημείου πρόσβασης δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
ή να πατήσετε Μενού  για να προσθέσετε ένα νέο APN. Συμβουλευτείτε 
τον παροχέα σας σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία σε αυτή 
την οθόνη.

Χρήση μόνο δικτύων 2G  Επιλέξτε για να έχετε ελαφρώς μακρύτερη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εμποδίζοντας το τηλέφωνό σας να συνδέεται 
με δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Ανατρέξτε στο "Περιορισμός σύνδεσης 
δεδομένων σε δίκτυα 2G" στη σελίδα 68.

Εταιρείες δικτύου  Ανοίγει μια οθόνη που εκτελεί αναζήτηση και 
προβάλλει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που είναι συμβατά με το τηλέφωνό 
σας. Συμβουλευτείτε τον παροχέα σας για να κατανοήσετε τις συνέπειες 
χρέωσης εάν επιλέξετε άλλο παροχέα.
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Ρυθμίσεις κλήσης
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις κλήσης για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις 
κλήσης του τηλεφώνου σας, όπως προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και 
άλλες ειδικές λειτουργίες που προσφέρει ο παροχέας σας. Μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε τις Ρυθμίσεις κλήσης για να διαμορφώσετε το τηλέφωνο 
ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις μόνο μέχρι σε 
συγκεκριμένη ομάδα αριθμών τηλεφώνου.

Οθόνη Ρυθμίσεων κλήσης
Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών  Μόνο τηλέφωνα GSM. 
Ανατρέξτε στο "Οθόνη αριθμών κλήσης καθορισμένων αριθμών" στη 
σελίδα 419.

Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή  Ανοίγει ένας διάλογος όπου 
μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παροχέα 
σας ή άλλη υπηρεσία, όπως το Google Voice. Ανατρέξτε στο "Διαμόρφωση 
του Google Voice" στη σελίδα 216.

Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή  Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία 
αυτόματου τηλεφωνητή του παροχέα σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα 
χρησιμοποιείτε για να ακούσετε και να διαχειριστείτε τον αυτόματο 
τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να εισάγετε κόμμα (,) να εισάγετε μια παύση στον 
αριθμό—για παράδειγμα, να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης μετά από 
τον αριθμό τηλεφώνου. Εάν χρησιμοποιείτε το Google Voice, αυτή η ρύθμιση 
ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό του Google Voice 
ή να αποσυνδεθείτε από το Google Voice. Ανατρέξτε στο "Google Voice" στη 
σελίδα 205.

Προώθηση κλήσεων  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να 
διαμορφώσετε πώς θα προωθούνται οι κλήσεις σας όταν βρίσκεστε σε 
κλήση, όταν δεν απαντάτε κτλ.

Πρόσθετες ρυθμίσεις  Ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες ρυθμίσεις" 
στη σελίδα 419.

Λογαριασμοί  Ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνη λογαριασμών κλήσεων 
μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 420.

Χρήση κλήσεων μέσω Διαδικτύου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας ώστε να χρησιμοποιεί τη 
λειτουργία κλήσεων μέσω Διαδικτύου για όλες τις κλήσεις, μόνο για τις 
AUG-2.3-103-EL Εγχειρίδιο χρήσης του Android



Ρυθμίσεις 419
κλήσεις σε διευθύνσεις κλήσεων μέσω Διαδικτύου (η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση) ή να σας ρωτά για κάθε κλήση. Για να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία κλήσεων μέσω Διαδικτύου, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε 
δίκτυο Wi-Fi και να έχετε προσθέσει ένα λογαριασμό κλήσεων μέσω 
Διαδικτύου στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση 
κλήσεων μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 86

Οθόνη αριθμών κλήσης καθορισμένων αριθμών
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις σε αυτή την οθόνη για να διαμορφώσετε το 
τηλέφωνό σας ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις μόνο 
στους αριθμούς κλήσεις καθορισμένων αριθμών (FDN) που αποθηκεύετε 
στην κάρτα SIM του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση FDN  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητάει να 
εισάγετε τον αριθμό PIN2 και στη συνέχεια θέτει το τηλέφωνο σε λειτουργία 
FDN. Όταν είναι ενεργοποιημένο το FDN, αυτή η ρύθμιση αλλάζει σε 
Απενεργοποίηση του FDN.

Αλλαγή του αριθμού PIN2  Ανοίγει μία ακολουθία παραθύρων διαλόγου 
που σας ζητούν να εισάγετε τον τρέχοντα αριθμό PIN2 και στη συνέχεια να 
εισάγετε και να επιβεβαιώσετε ένα νέο αριθμό PIN2.

Λίστα FDN  Ανοίγει μια οθόνη που εμφανίζει όλα τα FDN που είναι 
αποθηκευμένα στην κάρτα SIM σας. Πατήστε Μενού  και αγγίξτε την 
επιλογή Προσθήκη επαφής για να προσθέσετε έναν αριθμό FDN στη SIM 
σας. Πατήστε Μενού  σε αυτή την οθόνη για να εισάγετε έναν αριθμό από 
τις Επαφές σας στη Λίστα FDN ή να διαγράψετε έναν αριθμό από τη Λίστα 
FDN.

Πρόσθετες ρυθμίσεις
Αναγνώριση κλήσης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
ρυθμίσετε εάν θα προβάλλεται ο αριθμός τηλεφώνου της συσκευής σας στα 
άτομα που καλείτε.

Αναμονή κλήσης  Επιλέξτε για να δείτε και να απαντήσετε σε νέες 
κλήσεις όταν ήδη βρίσκεστε σε κλήση, όπως περιγράφεται στο 
"Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων" στη σελίδα 89.
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Οθόνη λογαριασμών κλήσεων μέσω Διαδικτύου 
(SIP)
Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Διαμόρφωση κλήσεων μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 86.

Λήψη εισερχόμενων κλήσεων  Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να 
διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας να διατηρεί μια σύνδεση με τον παροχέα 
υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου, ώστε το τηλέφωνό σας να κουδουνίζει όταν 
κάποιος καλεί μια διεύθυνση κλήσεων μέσω Διαδικτύου για ένα λογαριασμό 
που έχετε προσθέσει στο τηλέφωνό σας. Η επιλογή αυτής της ρύθμισης θα 
μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας μεταξύ των φορτίσεων.

Λογαριασμοί SIP  Η λίστα των λογαριασμών κλήσεων μέσω Διαδικτύου 
που είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Αγγίξτε έναν για να προβάλλετε ή 
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
"Διαμόρφωση κλήσεων μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 86.

Προσθήκη κουμπιού λογαριασμού  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε 
να προσθέσετε ένα λογαριασμό κλήσεων μέσω Διαδικτύου εισάγοντας τα 
στοιχεία του λογαριασμού που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών κλήσεων 
μέσω Διαδικτύου και περιγράφονται στην ενότητα "Διαμόρφωση κλήσεων 
μέσω Διαδικτύου (SIP)" στη σελίδα 86.
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Ρυθμίσεις ήχου
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε πώς και σε ποια 
ένταση θα κουδουνίζει, θα δονείται ή θα σας ειδοποιεί με άλλον τρόπο το 
τηλέφωνό σας κατά τη λήψη μιας κλήσης, μια ειδοποίησης ή κατά την 
ενεργοποίηση ενός ξυπνητηριού. Χρησιμοποιείτε επίσης αυτές τις ρυθμίσεις 
για τον ορισμό της έντασης ήχου της μουσικής ή άλλων μέσων με ήχο και 
ορισμένων σχετικών ρυθμίσεων.

Λειτουργία σίγασης  Επιλέξτε για σίγαση όλων των ήχων 
(συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης και ειδοποιήσεων) εκτός από τον 
ήχο για μουσική, βίντεο και άλλα πολυμέσα και τυχόν ξυπνητήρια που έχετε 
ρυθμίσει. (Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε σίγαση για τα πολυμέσα και τα 
ξυπνητήρια στις δικές τους εφαρμογές.)

Δόνηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να διαμορφώσετε 
το πότε θα ενεργοποιείται η δόνηση του τηλεφώνου κατά τη λήψη μιας 
τηλεφωνικής κλήσης ή ειδοποίησης: Πάντα, ποτέ, μόνο όταν το τηλέφωνο 
είναι σε Αθόρυβη λειτουργία ή μόνο όταν το τηλέφωνο δεν είναι σε Αθόρυβη 
λειτουργία.

Ένταση ήχου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ένταση των ήχων κλήσης που ηχούν όταν λαμβάνετε μια 
τηλεφωνική κλήση ή ειδοποίηση, πολυμέσα (μουσική, βίντεο κτλ.) και 
ξυπνητήρια. Εάν καταργήσετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε την ίδια 
ένταση ήχου τόσο για τις κλήσεις όσο και για τις ειδοποιήσεις, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης ειδοποίησης ανεξάρτητα.

Ήχος κλήσης τηλεφώνου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε μια 
τηλεφωνική κλήση. Αγγίξτε έναν ήχο κλήσης για να τον ακούσετε. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε κάποιες εφαρμογές μέσων για να προσθέσετε ένα 
τραγούδι σε αυτήν τη λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση τραγουδιού ως 
ήχου κλήσης" στη σελίδα 361 για να μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό 
με την εφαρμογή Μουσική.

Δόνηση τηλεφώνου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται κάθε φορά που λαμβάνετε μια 
εισερχόμενη κλήση, μόνο όταν το τηλέφωνο είναι σε Λειτουργία σίγασης ή 
ποτέ.

Ήχος κλήσης ειδοποίησης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε μια 
ειδοποίηση. Αγγίξτε έναν ήχο κλήσης για να τον ακούσετε.
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Παλμός φωτεινής ένδειξης ειδοποίησης  Σε τηλέφωνα στα οποία 
αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη του Trackball ή άλλη φωτεινή ένδειξη κατά τη 
λήψη μιας ειδοποίησης, επιλέξτε ώστε να αναβοσβήνει η ένδειξη κάθε λίγα 
δευτερόλεπτα όταν έχετε νέες ειδοποιήσεις. Καταργήστε την επιλογή για να 
αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη μόνο μία φορά για κάθε νέα ειδοποίηση που 
λαμβάνετε.

Ήχοι αγγίγματος οθόνης  Επιλέξτε για να ακούτε τόνους όταν 
χρησιμοποιείτε το Τηλέφωνο για να σχηματίσετε έναν αριθμό.

Ηχητική επιλογή  Επιλέξτε για να αναπαράγετε έναν ήχο όταν αγγίζετε 
κουμπιά, εικονίδια και άλλα αντικείμενα στην οθόνη που αντιδρούν στο 
άγγιγμά σας.

Ήχοι κλειδώματος οθόνης  Επιλέξτε για αναπαραγωγή ήχου όταν 
κλειδώνει ή ξεκλειδώνει η οθόνη.

Απτικά σχόλια  Επιλέξτε για να δονείται σύντομα το τηλέφωνό σας όταν 
αγγίζετε μαλακά πλήκτρα και εκτελείτε άλλες ενέργειες.

Τόνος έκτακτης ανάγκης  Σε ορισμένα τηλέφωνα, ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου όπου μπορείτε να διαμορφώσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο 
όταν πραγματοποιείτε μία κλήση έκτακτης ανάγκης.
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Ρυθμίσεις προβολής
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις προβολής για να διαμορφώσετε τη 
φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις της οθόνης.

Φωτεινότητα  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για ρύθμιση της 
φωτεινότητας της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε την Αυτόματη 
φωτεινότητα για να ορίσετε το τηλέφωνο να ρυθμίζει τη φωτεινότητα 
αυτόματα, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός του 
τηλεφώνου. Ή καταργήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον 
ρυθμιστή για να ορίσετε το επίπεδο φωτεινότητας που θέλετε να ισχύει 
συνέχεια όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας μεταξύ των φορτίσεων, χρησιμοποιήστε τη μικρότερη δυνατή 
φωτεινότητα.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης  Επιλέξτε για να αλλάζει αυτόματα ο 
προσανατολισμός της οθόνης καθώς στρέφετε πλάγια το τηλέφωνο ή 
κατακόρυφα.

Κίνηση  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ορίσετε εάν 
θέλετε να παρακολουθείτε κινούμενες μεταβάσεις για ορισμένα εφέ (όπως 
για το άνοιγμα μενού), για όλα τα υποστηριζόμενα εφέ 
(συμπεριλαμβανομένης της πλοήγησης από οθόνη σε οθόνη) ή να έχετε ένα 
τηλέφωνο χωρίς καθόλου προαιρετικά κινούμενα εφέ (αυτή η ρύθμιση δεν 
ελέγχει την κίνηση σε όλες τις εφαρμογές).

Λήξη ορίου χρόνου οθόνης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μέχρι να σκοτεινιάσει η οθόνη 
αφού αγγίξετε την οθόνη ή θα πατήσετε ένα κουμπί. Για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας μεταξύ των φορτίσεων, χρησιμοποιήστε το μικρότερο 
δυνατό χρονικό όριο.
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Ρυθμίσεις τοποθεσίας και ασφάλειας
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις τοποθεσίας και ασφάλειας για να ρυθμίσετε τις 
προτιμήσεις σας για χρήση και κοινή χρήση της τοποθεσίας σας όταν 
εκτελείτε αναζήτηση για πληροφορίες και χρησιμοποιείτε εφαρμογές με 
επίγνωση τοποθεσίας, όπως οι Χάρτες. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε 
ρυθμίσεις που βοηθούν να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας και τα δεδομένα 
του.

Χρήση ασύρματων δικτύων  Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε 
πληροφορίες από δίκτυα Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας για να προσδιορίσετε 
κατά προσέγγιση την τοποθεσία σας, για χρήση στους Χάρτες, όταν εκτελείτε 
αναζήτηση κτλ. Όταν επιλέγετε αυτή την επιλογή, θα ερωτηθείτε εάν 
συμφωνείτε να κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας ανώνυμα με την 
υπηρεσία τοποθεσίας της Google.

Χρήση δορυφόρων GPS  Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη 
δορυφόρου για το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS) του τηλεφώνου 
σας (GPS)για να προσδιοριστεί η τοποθεσία σας με ακρίβεια λίγων μέτρων 
("επίπεδο δρόμου"). Η πραγματική ακρίβεια του GPS εξαρτάται από την 
καθαρή θέα στον ουρανό και άλλους παράγοντες.

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης  Αγγίξτε για να διαμορφώσετε το 
τηλέφωνό σας ώστε να απαιτεί την εισαγωγή ενός μοτίβου, ενός PIN ή ενός 
κωδικού πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης σας. Μόλις ορίσετε το 
κλείδωμα της οθόνης, αυτή η ρύθμιση αντικαθιστάται από ορισμένες άλλες 
ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος  Ανοίγει ένα σύνολο από οθόνες που 
σας καθοδηγούν να σχεδιάσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, όπως 
περιγράφεται στο "Κλείδωμα της οθόνης σας" στη σελίδα 49.

Αλλαγή μοτίβου ξεκλειδώματος  Όταν οριστεί ένα μοτίβο 
ξεκλειδώματος, ανοίγει ένα σύνολο από οθόνες που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε το μοτίβο ξεκλειδώματος.

Χρήση εμφανούς μοτίβου  Όταν οριστεί ένα μοτίβο ξεκλειδώματος, 
επιλέξτε να τραβήξετε γραμμές ανάμεσα στα σημεία του μοτίβου 
ξεκλειδώματος που σχεδιάζετε.

Χρήση απτών σχολίων  Όταν έχετε διαμορφώσει κλείδωμα οθόνης, 
επιλέξτε για να δονείται σύντομα το τηλέφωνό σας καθώς αγγίζετε κάθε 
κουκκίδα όταν σχεδιάζετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος ή καθώς εισάγετε το PIN 
ξεκλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασης.
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Ορισμός αριθμού PIN ξεκλειδώματος  Ανοίγει ένα σύνολο από οθόνες 
για να ορίσετε ένα αριθμητικό PIN που θα πρέπει να εισάγετε για να 
ξεκλειδώσετε την οθόνη σας, όπως περιγράφεται στο "Κλείδωμα της οθόνης 
σας" στη σελίδα 49.

Αλλαγή αριθμού PIN ξεκλειδώματος  Όταν οριστεί ένας αριθμός PIN 
κλειδώματος οθόνης, ανοίγει ένα σύνολο από οθόνες που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον αριθμό PIN κλειδώματος.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος  Ανοίγει ένα σύνολο 
από οθόνες για να ορίσετε έναν κωδικό που θα πρέπει να εισάγετε για να 
ξεκλειδώσετε την οθόνη σας, όπως περιγράφεται στο "Κλείδωμα της οθόνης 
σας" στη σελίδα 49.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος  Όταν οριστεί ένας 
κωδικός πρόσβασης κλειδώματος οθόνης, ανοίγει ένα σύνολο από οθόνες 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης 
κλειδώματος.

Απενεργοποίηση κλειδώματος οθόνης  Αγγίξτε για να μην απαιτείται 
μοτίβο, PIN ή κωδικός πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας. Αυτή 
η ρύθμιση δεν είναι ορατή, εκτός εάν έχετε διαμορφώσει ένα μοτίβο 
ξεκλειδώματος οθόνης, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε 
να διαμορφώσετε το τηλέφωνο ώστε να απαιτεί την εισαγωγή αριθμού PIN 
της SIM για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο και όπου μπορείτε να αλλάξετε 
τον αριθμό PIN της SIM.

Εμφανιζόμενοι κωδικοί πρόσβασης  Επιλέξτε για να προβάλετε 
σύντομα κάθε χαρακτήρα των κωδικών πρόσβασης καθώς τους 
πληκτρολογείτε, ώστε να βλέπετε τι πληκτρολογήσατε.

Επιλογή διαχειριστών συσκευής  Ανοίγει μια οθόνη που περιέχει μια 
λίστα με τις εφαρμογές που έχετε εξουσιοδοτήσει ως διαχειριστές συσκευής 
για το τηλέφωνό σας. Συνήθως πρόκειται για μια εφαρμογή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μια εφαρμογή ημερολογίου ή άλλη εταιρική εφαρμογή που 
εξουσιοδοτήσατε κατά την προσθήκη ενός λογαριασμού ο οποίος 
φιλοξενείται από μια εταιρική υπηρεσία που απαιτεί τη δυνατότητα 
εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας σε συσκευές που συνδέονται σε αυτόν. 
Αγγίξτε μια εφαρμογή σε αυτήν τη λίστα για να απενεργοποιήσετε την 
ιδιότητα του διαχειριστή συσκευής. Αν το κάνετε αυτό και μέχρι να 
επαναφέρετε την ιδιότητα του διαχειριστή συσκευής, ο λογαριασμός που 
προσθέσατε θα χάσει μέρος της λειτουργικότητάς του στις εφαρμογές του, 
όπως τη δυνατότητα να συγχρονίζει νέα μηνύματα ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου ή συμβάντα ημερολογίου στο τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές για 
τις οποίες έχετε απενεργοποιήσει την ιδιότητα του διαχειριστή συσκευής με 
αυτόν τον τρόπο, αλλά περιέχουν λογαριασμούς που απαιτούν την ιδιότητα 
αυτή, συνήθως σας ενημερώνουν για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να 
επαναφέρετε την ιδιότητά τους τη στιγμή που θα προσπαθήσετε να τις 
χρησιμοποιήσετε, εκτός και αν διαγράψετε αυτούς τους λογαριασμούς.

Χρήση διαπιστευτηρίων ασφαλείας  Επιλέξτε για να επιτρέψετε τις 
εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στον κρυφό χώρο αποθήκευσης του 
τηλεφώνου σας με τα διαπιστευτήρια ασφαλείας και σχετικούς κωδικούς 
πρόσβασης και άλλα διαπιστευτήρια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
χώρο αποθήκευσης διαπιστευτηρίων για να πραγματοποιήσετε συνδέσεων 
VPN και Wi-Fi, όπως περιγράφεται στο "Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές" 
στη σελίδα 65. Εάν δεν έχετε ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης για τον χώρο 
αποθήκευσης διαπιστευτηρίων, αυτή η ρύθμιση είναι θαμπή.

Εγκατάσταση από κάρτα SD  Εάν το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μια 
αφαιρούμενη κάρτα SD για την αποθήκευση αρχείων χρήστη, αγγίξτε για να 
εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας από μια κάρτα SD, όπως 
περιγράφεται στην ενότητα "Εργασία με πιστοποιητικά ασφαλείας" στη 
σελίδα 84.

Εγκατάσταση από αποθηκευτικό χώρο USB  Εάν το τηλέφωνό σας 
χρησιμοποιεί εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο USB για τα αρχεία χρήστη, 
αγγίξτε για να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας από τον 
αποθηκευτικό χώρο USB, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εργασία με 
πιστοποιητικά ασφαλείας" στη σελίδα 84.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για το χώρο 
αποθήκευσης διαπιστευτηρίων ασφαλείας. Ο κωδικός πρόσβασής σας θα 
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Ανατρέξτε στο 
"Εργασία με πιστοποιητικά ασφαλείας" στη σελίδα 84.

Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης  Διαγράφει όλα τα πιστοποιητικά 
ασφαλείας και τα σχετικά διαπιστευτήρια και διαγράφει τον κωδικό 
πρόσβασης του χώρου αποθήκευσης, αφού σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι 
θέλετε να γίνει αυτό.
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Ρυθμίσεις εφαρμογών
Χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις εφαρμογών για να προβάλετε λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στο τηλέφωνό σας, να 
διαχειριστείτε τα δεδομένα τους, να επιβάλλετε τη διακοπή της λειτουργίας 
τους σε περίπτωση που εμφανίζουν εσφαλμένη συμπεριφορά και να 
ρυθμίσετε εάν θέλετε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών που 
λαμβάνετε από ιστότοπους και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οθόνη ρυθμίσεων εφαρμογών
Άγνωστες πηγές  Επιλέξτε για να επιτρέψετε την εγκατάσταση των 
εφαρμογών που λαμβάνετε από ιστοτόπους, μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή άλλες τοποθεσίες, διαφορετικές από το Android Market.

Προειδοποίηση Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών δεδομένων σας, να 
λαμβάνετε εφαρμογές μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market.

Διαχείριση εφαρμογών  Ανοίγει μια λίστα που περιέχει όλες τις 
εφαρμογές και άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας, 
καθώς και τα μεγέθη και τα εργαλεία για τη διαχείρισή τους. Ανατρέξτε στο 
"Διαχείριση του τρόπου χρήσης της μνήμης από τις εφαρμογές" στη 
σελίδα 56.

Υπηρεσίες που εκτελούνται  Ανοίγει μια λίστα με εφαρμογές, 
διαδικασίες και υπηρεσίες που εκτελούνται την τρέχουσα στιγμή ή έχουν 
αποθηκευθεί προσωρινά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση του τρόπου 
χρήσης της μνήμης από τις εφαρμογές" στη σελίδα 56. Χρήση 
αποθηκευτικού χώρου

Χρήση αποθηκευτικού χώρου  Ανοίγει μια λίστα που περιέχει όλες τις 
εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, καθώς και πληροφορίες για τον αποθηκευτικό 
χώρο που χρησιμοποιούν. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση του τρόπου 
χρήσης της μνήμης από τις εφαρμογές" στη σελίδα 56.

Χρήση μπαταρίας  Ανοίγει μια λίστα με τις εφαρμογές που 
χρησιμοποίησαν την ενέργεια της μπαταρίας από την τελευταία φόρτιση του 
τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτιστοποίηση διάρκειας ζωής 
μπαταρίας" στη σελίδα 54. 

Ανάπτυξη  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ανάπτυξης" στη σελίδα 428.
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Οθόνη ανάπτυξης
Η Οθόνη ανάπτυξης περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την 
ανάπτυξη των εφαρμογών Android. Για πλήρεις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των Android API και εργαλείων 
ανάπτυξης, ανατρέξτε στον ιστότοπο προγραμματιστών του Android (http://
developer.android.com).

Εντοπισμός σφαλμάτων USB  Επιλέξτε για να επιτρέψετε στα εργαλεία 
εντοπισμού σφαλμάτων σε έναν υπολογιστή να επικοινωνεί με το τηλέφωνό 
σας μέσω σύνδεσης USB.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας  Επιλέξτε για να 
εμποδίσετε την οθόνη να θαμπώσει και να κλειδώσει όταν το τηλέφωνο 
συνδέεται σε έναν φορτιστή ή σε συσκευή USB που παρέχει τροφοδοσία. Μη 
χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση με μια στατική εικόνα στο τηλέφωνο για 
μεγάλες χρονικές περιόδους, διαφορετικά η οθόνη θα σημειωθεί με αυτή την 
εικόνα.

Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες  Επιλέξτε για να επιτρέψετε σε 
ένα εργαλείο ανάπτυξης σε έναν υπολογιστή να ελέγχει εκεί όπου το 
τηλέφωνο θεωρεί ότι βρίσκεται η τοποθεσία, αντί να χρησιμοποιούνται τα 
εσωτερικά εργαλεία του τηλεφώνου για αυτό τον σκοπό.
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Ρυθμίσεις λογαριασμών & συγχρονισμού
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις λογαριασμών & συγχρονισμού για να 
προσθέσετε, να καταργήσετε και να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς 
Google και άλλους λογαριασμούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε πώς και εάν οι εφαρμογές θα στέλνουν, 
θα λαμβάνουν και θα συγχρονίζουν δεδομένα ακολουθώντας το δικό τους 
πρόγραμμα και εάν οι εφαρμογές θα συγχρονίζουν τα δεδομένα χρήστη 
αυτόματα. 

Το Gmail, το Ημερολόγιο και άλλες εφαρμογές ενδέχεται επίσης να έχουν τις 
δικές τους ρυθμίσεις που ελέγχουν πώς θα συγχρονίζουν δεδομένα. 
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση αυτών των εφαρμογών για λεπτομέρειες.

Οθόνη Ρυθμίσεων λογαριασμών & συγχρονισμού
Δεδομένα παρασκηνίου  Επιλέξτε για να επιτρέψετε στις εφαρμογές να 
συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε εργάζεστε ενεργά σε αυτές είτε 
όχι. Καταργώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ 
μπαταρίας και να μειώσετε (αλλά όχι να μηδενίσετε) τη χρήση δεδομένων.

Αυτόματος συγχρονισμός  Επιλέξτε για να επιτρέψετε στις εφαρμογές 
να συγχρονίζουν δεδομένα σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα. Εάν 
καταργήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να αγγίξετε ένα λογαριασμό στη 
λίστα αυτής της οθόνης, να πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε 
Συγχρονισμός τώρα για να συγχρονίσετε δεδομένα για αυτό τον 
λογαριασμό. Ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων είναι 
απενεργοποιημένος εάν δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Δεδομένα 
παρασκηνίου. Σε αυτήν την περίπτωση, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματος 
συγχρονισμός είναι θαμπό. 

Διαχείριση λογαριασμών  Η υπόλοιπη οθόνη εμφανίζει τους 
Λογαριασμούς Google και άλλους λογαριασμούς που έχετε προσθέσει στο 
τηλέφωνο. Η προσθήκη λογαριασμών περιγράφεται στο "Λογαριασμοί" στη 
σελίδα 145.

Εάν αγγίξετε ένα λογαριασμό σε αυτή την οθόνη, ανοίγει η οθόνη αυτού του 
λογαριασμού.
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Οθόνη λογαριασμού
Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει διαφορετικές εφαρμογές, ανάλογα με τον τύπο 
του λογαριασμού.

Για Λογαριασμούς Google, εμφανίζονται οι τύποι δεδομένων που μπορείτε 
να συγχρονίσετε με το τηλέφωνο, με πλαίσια ελέγχου ώστε να ενεργοποιείτε 
και να απενεργοποιείτε τον συγχρονισμό για κάθε τύπο. Μπορείτε επίσης να 
πατήσετε Μενού  και να αγγίξετε Συγχρονισμός τώρα για να 
συγχρονίσετε δεδομένα. Αγγίξτε το κουμπί Κατάργηση λογαριασμού για να 
καταργήσετε το λογαριασμό μαζί με όλα τα δεδομένα του (επαφές, 
αλληλογραφία, ρυθμίσεις κτλ.). Δεν μπορείτε να καταργήσετε τον πρώτο 
Λογαριασμό Google που προσθέσατε στο τηλέφωνό σας εκτός εάν 
επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις προεπιλογές του εργοστασίου και 
διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη. Ανατρέξτε στο "Ρυθμίσεις απορρήτου" 
στη σελίδα 431.
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Ρυθμίσεις απορρήτου
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις απορρήτου για να διαχειριστείτε τις 
προσωπικές πληροφορίες σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου  Επιλέξτε 
για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ορισμένων προσωπικών δεδομένων 
σας στους διακομιστές της Google, με το Λογαριασμό σας Google. Εάν 
αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα για τα 
οποία δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας, την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε 
με το Λογαριασμό σας Google. Εάν επιλέξετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται 
αντίγραφα ασφαλείας για μια μεγάλη ποικιλία προσωπικών δεδομένων σας, 
συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασής σας σε Wi-Fi, των 
σελιδοδεικτών του προγράμματος περιήγησης, μιας λίστας εφαρμογών που έχετε 
εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο οθόνης και τις περισσότερες ρυθμίσεις που έχετε διαμορφώσει με 
την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Ορισμένες εφαρμογές τρίτων μερών ενδέχεται να 
εκμεταλλεύονται αυτήν τη λειτουργία, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να 
επαναφέρετε τα δεδομένα σας κατά την εκ νέου εγκατάσταση μιας εφαρμογής. 
Εάν καταργήσετε αυτή την επιλογή, παύει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
των δεδομένων σας στο λογαριασμό σας και οποιαδήποτε υπάρχοντα αντίγραφα 
ασφαλείας διαγράφονται από τους διακομιστές της Google.

Αυτόματη επαναφορά  Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να επαναφέρετε τις 
ρυθμίσεις σας και άλλα δεδομένα όταν κάνετε εγκατάσταση μιας εφαρμογής, 
εάν εγκαταστήσατε και τη χρησιμοποιήσατε στο παρελθόν σε αυτό το τηλέφωνο 
ή σε άλλο τηλέφωνο, όταν συνδεθήκατε στον ίδιο Λογαριασμό Google και 
δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεών σας.

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων  Ανοίγει ένα παράθυρο 
διαλόγου όπου μπορείτε να διαγράψετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από 
τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google, τυχόν άλλους 
λογαριασμούς, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών σας και οποιεσδήποτε 
εφαρμογές που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει τυχόν 
ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει. Περιέχει επίσης ένα 
πλαίσιο ελέγχου για τη διαγραφή του αποθηκευτικού χώρου USB ή της κάρτας 
SD του τηλεφώνου σας (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου), που μπορούν 
να περιέχουν αρχεία που έχετε λάβει ή αντιγράψει, όπως μουσική ή 
φωτογραφίες. Εάν επαναφέρετε το τηλέφωνο με αυτόν τον τρόπο, την επόμενη 
φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά 
τον ίδιο τύπο πληροφοριών όπως όταν ξεκινήσατε για πρώτη φορά το Android. 
Ανατρέξτε στο "Εκκίνηση του Android για πρώτη φορά" στη σελίδα 16.
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Ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου για να 
παρακολουθήσετε τον χρησιμοποιημένο και τον διαθέσιμο χώρο στον 
εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην κάρτα 
SD του τηλεφώνου σας (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου). 

Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να διαχειριστείτε το χώρο που 
χρησιμοποιούν οι εφαρμογές, καθώς και το χώρο στον οποίο αποθηκεύονται. 
Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση του τρόπου χρήσης της μνήμης από τις 
εφαρμογές" στη σελίδα 56. Μπορείτε να προβάλλετε, να ανοίξετε ξανά και να 
διαγράψετε αρχεία που έχετε λάβει με το Πρόγραμμα περιήγησης, το Gmail, 
ή το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω τις εφαρμογής Λήψεις. Ανατρέξτε στην 
ενότητα "Διαχείριση λήψεων" στη σελίδα 63.

Κάρτα SD ή αποθηκευτικός χώρος USB  Αναγράφει την ποσότητα 
του χώρου στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην κάρτα SD του τηλεφώνου 
σας, καθώς και το χώρο που έχετε χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση 
φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής, λήψεων και άλλων αρχείων. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαχείριση του τρόπου 
χρήσης της μνήμης από τις εφαρμογές" στη σελίδα 56, καθώς και στις 
ενότητες για τις εφαρμογές που αποθηκεύουν πολυμέσα και άλλα αρχεία 
στον αποθηκευτικό χώρο USB ή στην κάρτα SD.

Αποσύνδεση κάρτας SD  Αποσυνδέει την κάρτα SD από το τηλέφωνό 
σας, ώστε να μπορείτε να την αφαιρέσετε με ασφάλεια όταν το τηλέφωνο 
είναι ενεργοποιημένο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται θαμπή εάν δεν υπάρχει 
εγκατεστημένη κάρτα SD, εάν την έχετε ήδη αποσυνδέσει ή εάν έχετε 
συνδέσει την κάρτα SD στον υπολογιστή σας. Δεν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση 
για τηλέφωνα που διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο USB. Ανατρέξτε στην 
ενότητα "Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB" στη σελίδα 76.

Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου USB ή Διαγραφή κάρτας SD  
Διαγράφει οριστικά όλο το περιεχόμενο του αποθηκευτικού χώρου USB ή της 
κάρτας SD του τηλεφώνου σας και τα προετοιμάζει για χρήση με το 
τηλέφωνό σας.

Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος  Ο όγκος του εσωτερικού 
αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, τα 
στοιχεία του, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων όσων κάνετε λήψη εκεί), 
τα μόνιμα και προσωρινά δεδομένα τους.
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Ρυθμίσεις γλώσσας & πληκτρολογίου
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις γλώσσας & πληκτρολογίου για να επιλέξετε τη 
γλώσσα για το κείμενο στο τηλέφωνό σας και για να διαμορφώσετε το 
πληκτρολόγιο οθόνης, συμπεριλαμβανομένων λέξεων που ήδη έχετε 
προσθέσει στο λεξικό του.

Οθόνη γλώσσας & πληκτρολογίου
Επιλογή γλώσσας  Ανοίγει την οθόνη Γλώσσας, όπου μπορείτε να 
επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε για το κείμενο στο τηλέφωνό 
σας.

Λεξικό χρήστη  Ανοίγει μια λίστα λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό, 
όπως περιγράφεται στο "Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36. 
Αγγίξτε μια λέξη για να την επεξεργαστείτε ή να τη διαγράψετε. Πατήστε 
Μενού  και αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε μια λέξη.

Πληκτρολόγιο Android  Ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνη ρυθμίσεων 
πληκτρολογίου Android" στη σελίδα 433.

Πλαίσιο ελέγχου πληκτρολογίου Android  Για τηλέφωνα με κανονικό 
πληκτρολόγιο, καταργήστε την επιλογή για να απενεργοποιήσετε το 
πληκτρολόγιο οθόνης. Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων πληκτρολογίου 
Android" στη σελίδα 433. 

Πληκτρολόγιο συσκευής  Ανατρέξτε στο "Οθόνη ρυθμίσεων 
πληκτρολογίου συσκευής" στη σελίδα 435. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη 
μόνο εάν το τηλέφωνό σας έχει κανονικό πληκτρολόγιο.

Οθόνη ρυθμίσεων πληκτρολογίου Android
Οι Ρυθμίσεις πληκτρολογίου Android ισχύουν στο πληκτρολόγιο οθόνης που 
συμπεριλαμβάνεται στο τηλέφωνό σας. Οι λειτουργίες διόρθωσης και 
κεφαλαιοποίησης επηρεάζουν μόνο την Αγγλική έκδοση του πληκτρολογίου.

Δόνηση κατά το πάτημα πλήκτρων  Επιλέξτε για να δονείται σύντομα 
το τηλέφωνό σας κάθε φορά που αγγίζετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο 
οθόνης.

Ήχος κατά το πάτημα πλήκτρων  Επιλέξτε για να αναπαράγεται 
σύντομα ένας ήχος κάθε φορά που αγγίζετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο 
οθόνης.
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Εμφάνιση με το πάτημα πλήκτρου  Καταργήστε την επιλογή για να 
μην εμφανίζεται η μεγαλύτερη εικόνα κάθε πλήκτρου πάνω από το πλήκτρο 
όταν το αγγίζετε (εμφανίζεται κάτω από το δάχτυλό σας).

Αγγίξτε για να διορθώσετε λέξεις  Καταργήστε την επιλογή για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία που υπογραμμίζει μια λέξη σε ένα πεδίο 
κειμένου σε περίπτωση που αγγίξετε τη λέξη και το πληκτρολόγιο διαθέτει 
προτάσεις για άλλες λέξεις που ίσως θέλατε να εισαγάγετε.

Αυτόματη χρήση κεφαλαίων  Επιλέξτε για να γίνεται αυτόματα 
κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης μετά από μια τελεία, της 
πρώτης λέξεις σε ένα πεδίο κειμένου και της κάθε λέξης σε πεδία ονομάτων 
στο πληκτρολόγιο οθόνης. 

Εμφάνιση πλήκτρου ρυθμίσεων  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου 
όπου μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται αυτόματα το πλήκτρο 
Ρυθμίσεις στο πληκτρολόγιο (αυτό συμβαίνει μόνο όταν έχετε εγκατεστημένα 
περισσότερα του ενός πληκτρολόγια ή άλλη μέθοδο εισαγωγής), αν το 
πλήκτρο Ρυθμίσεις θα εμφανίζεται πάντα ή δεν θα εμφανίζεται ποτέ.

Φωνητική είσοδος  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τη φωνητική είσοδο ή να ορίσετε σε ποιό πληκτρολόγιο 
οθόνης θέλετε το πλήκτρο φωνητικής εισόδου Μικρόφωνο . Ανατρέξτε στο 
"Φωνητική εισαγωγή κειμένου" στη σελίδα 41.

Γλώσσες εισόδου  Ανοίγει την οθόνη Γλώσσες εισόδου, όπου μπορείτε 
να επιλέξετε τις γλώσσες που θέλετε να είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε 
το πληκτρολόγιο οθόνης. Η αλλαγή της γλώσσας πληκτρολογίου 
περιγράφεται στο "Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36.

Γρήγορες διορθώσεις  Επιλέξτε για να διορθώνετε αυτόματα ορισμένα 
κοινά λάθη ορθογραφίας καθώς πληκτρολογείτε.

Εμφάνιση υποδείξεων  Επιλέξτε για να προβάλετε υποδείξεις λέξεων σε 
μια λωρίδα πάνω από το πληκτρολόγιο οθόνης καθώς πληκτρολογείτε. 
Ανατρέξτε στο "Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36.

Αυτόματη συμπλήρωση  Επιλέξτε για την αυτόματη εισαγωγή μιας 
προτεινόμενης λέξης, που επισημαίνεται στη γραμμή πάνω από το 
πληκτρολόγιο, όταν εισαγάγετε ένα κενό ή ένα σημείο στίξης. Ανατρέξτε στο 
"Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης" στη σελίδα 36.
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Οθόνη ρυθμίσεων πληκτρολογίου συσκευής
Αυτή η οθόνη ρυθμίσεων είναι διαθέσιμη μόνο εάν το τηλέφωνό σας έχει 
κανονικό πληκτρολόγιο.

Αυτόματη αντικατάσταση  Επιλέξτε για να διορθώνετε αυτόματα 
ορισμένα λέξεις με ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε.

Αυτόματη χρήση κεφαλαίων  Επιλέξτε για να γίνεται κεφαλαίο το 
πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης στις προτάσεις.

Αυτόματη στίξη  Επιλέξτε για να εισάγεται μια τελεία ( . ) όταν πατάτε το 
πλήκτρο Διάστημα δύο φορές στη σειρά.
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Ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου & εξόδου
Χρησιμοποιείτε τις Ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου & εξόδου για να 
διαμορφώσετε τη λειτουργία φωνητικής εισόδου του Android, που 
περιγράφεται στο "Φωνητική εισαγωγή κειμένου" στη σελίδα 41 και το 
πρόγραμμα σύνθεσης κείμενο σε λόγο, για εφαρμογές που μπορούν να το 
εκμεταλλευτούν, όπως το TalkBack, που περιγράφεται στο "Ρυθμίσεις 
προσβασιμότητας" στη σελίδα 438.

Οθόνη ρυθμίσεων αναγνώρισης φωνής Google
Γλώσσα  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα που 
χρησιμοποιείτε όταν εισάγετε κείμενο μέσω ομιλίας.

SafeSearch  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε 
εάν θέλετε να αποκλείει κάποια αποτελέσματα το φιλτράρισμα του Google 
SafeSearch όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική αναζήτηση Google: Κανένας 
αποκλεισμός σε αποτελέσματα αναζήτησης (απενεργοποίηση), μόνο 
ακατάλληλες ή προσβλητικές εικόνες (μέτριο) ή ακατάλληλα ή προσβλητικά 
κείμενα και εικόνες (αυστηρό).

Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων  Όταν δεν είναι επιλεγμένο, η 
αναγνώριση φωνής Google θα αναγνωρίσει και θα μεταγράψει λέξεις που 
πολλά άτομα θεωρούν προσβλητικά, όταν εισάγετε κείμενο μέσω ομιλίας. 
Όταν είναι επιλεγμένο, η αναγνώριση φωνής Google αντικαθιστά αυτές τις 
λέξεις στις μεταγραφές με ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αποτελείται 
από σύμβολα κατακερματισμού ( # ).

Οθόνη ρυθμίσεων κειμένου σε λόγο
Εάν δεν έχετε εγκατεστημένα δεδομένα πρόγραμμα σύνθεσης ομιλίας, είναι 
διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση Εγκατάσταση δεδομένων φωνής.

Ακούστε ένα παράδειγμα  Αναπαράγεται ένα σύντομο δείγμα 
προγράμματος σύνθεσης ομιλίας, με τη χρήση των τρεχουσών ρυθμίσεών 
σας.

Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα  Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε 
τις ρυθμίσεις σε αυτή την οθόνη αντί για τις ρυθμίσεις του προγράμματος 
σύνθεσης ομιλίας που είναι διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές.
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Προεπιλεγμένη μηχανή  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε 
να ορίσετε την εφαρμογή κείμενο σε λόγο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, 
εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερα από ένα.

Εγκατάσταση δεδομένων φωνής  Εάν το τηλέφωνό σας δεν έχει 
εγκαταστημένα δεδομένα προγράμματα σύνθεσης ομιλίας, συνδέεται στο 
Android Market και σας καθοδηγεί μέσα από τη διαδικασία λήψης και 
εγκατάστασης των δεδομένων. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη εάν τα 
δεδομένα είναι ήδη εγκατεστημένα.

Ταχύτητα λόγου  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να 
επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το πρόγραμμα σύνθεσης ομιλίας.

Γλώσσα  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε τη 
γλώσσα του κειμένου που θέλετε να διαβάζει το πρόγραμμα σύνθεσης 
ομιλίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνδυασμό με τη ρύθμιση "Χρήση 
των ρυθμίσεών μου πάντα", καθώς εξασφαλίζει ότι το κείμενο εκφωνείται 
σωστά σε μια ποικιλία εφαρμογών.

Μηχανές  Αναγράφει τις μηχανές "Κείμενο σε λόγο" που είναι 
εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Αγγίξτε μία για να προβάλλετε ή να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις της.
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Ρυθμίσεις προσβασιμότητας
Χρησιμοποιείτε τις Ρυθμίσεις προσβασιμότητας για να διαμορφώσετε όσες 
προσθήκες προσβασιμότητας έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

Προσβασιμότητα  Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε όλα τα εγκατεστημένα 
πρόσθετα προσβασιμότητας.

KickBack  Επιλέξτε για να δονείται σύντομα το τηλέφωνό σας ως 
απόκριση καθώς πλοηγήστε στη διεπαφή χρήστη, πατάτε κουμπιά κτλ.

TalkBack  Επιλέξτε για να κάνετε ένα εγκατεστημένο πρόγραμμα 
σύνθεσης ομιλίας να προφέρει τις ετικέτες ή τα ονόματα αντικειμένων καθώς 
πλοηγήστε στη διεπαφή χρήστη του τηλεφώνου.

SoundBack  Επιλέξτε για να αναπαράγετε ήχο καθώς πραγματοποιείτε 
πλοήγηση στη διεπαφή χρήστη του τηλεφώνου.

Το κουμπί λειτουργίας τερματίζει τις κλήσεις  Επιλέξτε ώστε το 
πάτημα του κουμπιού λειτουργίας να τερματίζει μια τηλεφωνική κλήση αντί 
να απενεργοποιεί και να ενεργοποιεί την οθόνη.
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Ρυθμίσεις βάσης σύνδεσης
Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη βάση σύνδεσης αυτοκινήτου ή την 
επιτραπέζια βάση σύνδεσης που έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
Ρυθμίσεις βάσης σύνδεσης για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με το 
πώς θα αλληλεπιδρούν το τηλέφωνο και η βάση σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές που ανοίγουν όταν 
εισάγετε το τηλέφωνο σε μια βάση σύνδεσης, ανατρέξτε στο "Car Home" στη 
σελίδα 381, "Ρολόι" στη σελίδα 373 και στην τεκμηρίωση που παρέχεται με 
τη βάση σύνδεσης.

Ήχος  Διαθέσιμο όταν το τηλέφωνο εισάγεται σε βάση σύνδεσης 
αυτοκινήτου ή βάση σύνδεσης επιτραπέζιου υπολογιστή. Για βάση σύνδεσης 
αυτοκινήτου, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε 
εάν θα αναπαράγονται μουσική και άλλα πολυμέσα με ήχο μέσω του ηχείου 
της βάσης σύνδεσης κι εάν θα χρησιμοποιείται η βάση σύνδεσης σε ανοιχτή 
συνομιλία. Για βάση σύνδεσης επιτραπέζιου υπολογιστή, ανοίγει ένα 
παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αναπαράγονται 
μουσική και άλλοι ήχοι μέσω της θύρας εξόδου ήχου. Οι ρυθμίσεις σας 
εφαρμόζονται μόνο στη βάση σύνδεσης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να 
έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις για διαφορετικές βάσεις σύνδεσης.

Ήχος εισαγωγής στη βάση σύνδεσης  Επιλέξτε για να αναπαράγεται 
ένας  ήχος κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή του τηλεφώνου από τη βάση 
σύνδεσης.
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Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας
Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας για να ορίσετε τις 
προτιμήσεις σας σχετικά με το πώς θα προβάλλονται οι ημερομηνίες. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική 
σας ώρα και ζώνη ώρας, αντί να λαμβάνετε την τρέχουσα ώρα από το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας.

Αυτόματο  Καταργήστε την επιλογή για να ορίσετε μη αυτόματα την 
ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας στο τηλέφωνο, αντί να λαμβάνετε την 
τρέχουσα ώρα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Ορισμός ημερομηνίας  Εάν δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Αυτόματο, 
ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα 
την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας  Εάν δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Αυτόματο, 
ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας 
του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας  Εάν δεν είναι επιλεγμένη η επιλογή Αυτόματο, ανοίγει 
ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα του 
τηλεφώνου.

Χρήση μορφής 24ώρου  Επιλέξτε για να προβάλετε την ώρα σε μορφή 
24ώρου—για παράδειγμα, 13:00 αντί για 1:00 μμ.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου 
μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης ημερομηνιών.
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Σχετικά με το τηλέφωνο
Η ενότητα Σχετικά με το τηλέφωνο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το 
τηλέφωνό σας.

Οθόνη Σχετικά με το τηλέφωνο
Ενημερώσεις συστήματος  Ανοίγει μια οθόνη που αναφέρει τη 
διαθεσιμότητα των ενημερώσεων λογισμικού του συστήματος Android.

Κατάσταση  Ανοίξτε την οθόνη Κατάσταση με μια μεγάλη λίστα 
πληροφοριών σχετικά με τη μπαταρία σας, τη σύνδεση δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας και άλλες λεπτομέρειες.

Χρήση μπαταρίας  Ανοίγει μια λίστα εφαρμογών και στοιχείων 
λειτουργικού συστήματος που έχετε χρησιμοποιήσει από την τελευταία 
φόρτιση του τηλεφώνου σας, ταξινομημένα σύμφωνα με την ποσότητα 
ενέργειας που χρησιμοποίησαν. Ανατρέξτε στο "Βελτιστοποίηση διάρκειας 
ζωής μπαταρίας" στη σελίδα 54.

Νομικές πληροφορίες  Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να αποκτήσετε 
νομικές πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο 
τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες έκδοσης  Εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τους 
αριθμούς μοντέλου και τις εκδόσεις του υλικού εξοπλισμού του τηλεφώνου 
σας και του λογισμικού λειτουργικού συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες είναι 
χρήσιμες εάν χρειάζεται να συνεργαστείτε με την ομάδα υποστήριξης του 
παροχέα σας.
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