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Εισαγωγή
Περιήγηση
Μετά την είσοδο στο σύστημα θα βρείτε στο κάτω μέρος της οθόνης τρία πλήκτρα πλοήγησης. Είναι πάντα διαθέσιμα και μπορείτε
να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ή στην προηγούμενη:
Εικονίδιο

Όνομα
Πίσω
Αρχική

Περιγραφή
Άνοιγμα προηγούμενης οθόνης ακόμα και άλλης εφαρμογής. Όταν επιστρέψετε στην
αρχική, δεν συνεχίζει άλλο στο ιστορικό.
Άνοιγμα αρχικής οθόνης. Αν βρίσκεστε σε αριστερή ή δεξιά αρχική οθόνη θα
επιστρέψει στην κεντρική.

Τελευταία Apps

Άνοιγμα μικροεικονίδιων των τελευταίων εφαρμογών. Αγγίξτε για άνοιγμα. Για
αφαίρεση από την λίστα κυλίστε αριστερά ή δεξιά.

Ύστερα από σύντομη αδράνεια, τα πλήκτρα χάνονται ή γίνονται κουκίδες. Για επιστροφή, αγγίξτε την θέση τους.
Το εικονίδιο All
Apps πάνω δεξιά είναι μόνιμο. Αγγίξτε το για προβολή όλων των εφαρμογών και widgets.
Στη μέση της αρχικής οθόνης μπορείτε να έχετε εικονίδια εφαρμογών, φακέλων και widget.

Για άνοιγμα εφαρμογής, φακέλου ή widget, αγγίξτε το εικονίδιο.

Για πρόσθετες αρχικές οθόνες, κυλίστε γρήγορα το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά.
Στο κάτω μέρος της οθόνης, θα δείτε κάτι σαν:

Εικονίδια κατάστασης στα αριστερά βρίσκονται ειδοποιήσεις εφαρμογών; για παράδειγμα, λήψη μηνύματος ή υπενθύμιση .
Εικονίδια συστήματος στα δεξιά εμφανίζουν την τρέχουσα ισχύ σήματος σύνδεσης, επίπεδο μπαταρίας, ώρα, και άλλα.
Άγγιγμα & πληκτρολόγηση
Χρησιμοποιήστε τα δάκτυλα για χειρισμό των εικονιδίων, πλήκτρων, μενού, πληκτρολόγιο και άλλων στην οθόνη αφής. Μπορείτε

2

επίσης να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης σας.
Για επιλογή ή ενεργοποίηση απλά αγγίξτε.
Για να πληκτρολογίσετε κάτι, όπως όνομα, κωδικό πρόσβασης, ή όρους αναζήτησης, απλά αγγίξτε το σημείο εισαγωγής και ένα
πληκτρολόγιο αναδύεται.
Άλλες χειροκίνητες λειτουργίες:

Άγγιγμα & Κράτημα: Αγγίξτε & κρατήστε ένα αντικείμενο πάνω στην οθόνη αγγίζοντάς το χωρίς να αφήνετε το δάκτυλο
μέχρι να συμβεί κάποια λειτουργία.

Σύρσιμο: Αγγίξτε & κρατήστε ένα αντικείμενο στιγμιαία και έπειτα, χωρίς να σηκώσετε το δάκτυλό σας, μετακινήστε το πάνω
στην οθόνη μέχρι την επιθυμητή θέση. Παράδειγμα, να σύρετε τις συντομεύσεις για επανατοποθέτηση στην αρχική οθόνη.

Κτύπημα ή Κύλιση: Κινήστε γρήγορα το δάκτυλο στην οθόνη χωρίς παύση στην πρώτη επαφή (για αποφυγή να σύρετε κάτι).
Για παράδειγμα, μπορείτε να κυλίστε την αρχική οθόνη αριστερά ή δεξιά.

Τσίμπημα: Σε κάποιες εφαρμογές (όπως Maps, Browser, και Συλλογή), μπορείτε να εστιάσετε τοποθετώντας τα δύο δάκτυλα
ταυτόχρονα στην οθόνη και να τα τσιμπήσετε μαζί (σμίκρυνση) ή να τα απομακρύνετε (μεγέθυνση).

Περιστροφή οθόνης: Στις περισσότερες οθόνες, η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα όπως την γυρίζετε. Μπορείτε να το
ρυθμίσετε από την Προβολή στις Ρυθμίσεις.
Σχετικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις > ΣΥΣΚΕΥΗ > Ήχος
Ρυθμίσεις > ΣΥΣΚΕΥΗ > Προβολή
Χρήση κλειδώματος οθόνης
Για προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα της συσκευής σας:
1. Επιλέξτε από την αρχική οθόνη το εικονίδιο ρυθμίσεων.
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε Ασφάλεια.
3. Επιλέξτε Κλείδωμα Οθόνης.
4. Επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος που θέλετε.
Αφού ορίσετε ένα κλείδωμα, μία οθόνη κλειδώματος εμφανίζεται όταν η συσκευή επανέρχεται, απαιτώντας μοτίβο, PIN, ή άλλο.
Σημαντικό Οι επιλογές κλειδώματος ταξινομούνται κατα προσέγγιση σε σειρά ισχύος ασφάλειας, αρχίζοντας με Κανένα και
Διαφάνεια, που δεν έχουν ασφάλεια. Ξεκλείδωμα με χρήση προσώπου (Face Unlock) και Μοτίβο παρέχουν μίνιμουμ
ασφάλεια, ενώ είναι πιο πρακτικές από τις ισχυρότερες επιλογές.
Αν η συσκευή παίζει μουσική όταν η οθόνη κλειδώνει, θα συνεχίσει ή μπορείτε να την παύσετε χωρίς ξεκλείδωμα.
Σαν στο σπίτι σας
Αλλαγή ταπετσαρίας
Οι ταπετσαρίες είναι εικόνες από Super-HD Player (φωτογραφίες από την κάμερα, από Picasa, και άλλα), προαποθηκευμένες εικόνες,
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και ζωντανές (όπως κινούμενο σχέδιο ή ο χάρτης που επικεντρώνει στην τοποθεσία σας). Αντικαθιστούν το προεπιλεγμένο φόντο της
αρχικής οθόνης.
1. Αγγίξτε και κρατήστε οπουδήποτε στην αρχική οθόνη δεν είναι κατειλημμένη. Εμφανίζεται λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε μία πηγή ταπετσαρίας:
Super-HD Player. Επιλογή από φωτογραφίες της κάμερας ή από λήψη στη συσκευή.
Live Wallpapers. Επιλογή από κυλιόμενη λίστα από κινούμενες ταπετσαρίες.
Ταπετσαρίες. Επιλογή από μικροεικονίδια προεπιλεγμένων εικόνων ή αγγίξτε για μεγαλύτερη έκδοση.
Μπορείτε να κάνετε λήψη πρόσθετων ταπετσαριών από το Android Market.
3. Για ορισμό ταπετσαρίας, επιλέξτε “ορισμός ταπετσαρίας” κάτω από τις εικόνες της Συλλογής ή Ορισμός Ταπετσαρίας.
Σχετικές Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις > ΣΥΣΚΕΥΗ > Προβολή > Ταπετσαρία
Ταξινόμηση & λειτουργία εφαρμογών
Για προβολή όλων των εφαρμογών, επιλέξτε το σχετικό εικονίδιο πάνω δεξιά στην αρχική οθόνη.
Ανοίγει η κύρια οθόνη εφαρμογών. Εδώ εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές ακόμα και αυτές που κατεβάσατε από το Android Market.
Μπορείτε να μετακινήσετε τα εικονίδια σε οποια αρχική οθόνη θέλετε.
Από εδώ μπορείτε να

Μεταβείτε ανάμεσα σε οθόνες χτυπώντας δεξιά ή αριστερά.

Εκκινήσετε μια εφαρμογή αγγίζοντας το εικονίδιο.

Τοποθετήσετε ένα εικονίδιοστην αρχική οθόνη: Αγγίξτε & κρατήστε, σύρετε και αφήστε το δάκτυλο πάνω από την νέα θέση.

Τοποθετήσετε ένα εικονίδιο στα Αγαπημένα: Αγγίξτε, κρατήστε, & σύρετε για να μετακινήσετε ένα από τα εικονίδια έξω από
τα Αγαπημένα. Έπειτα με την ίδια τεχνική μετακινήστε ένα άλλο στην ίδια θέση.

Πλοήγηση στα widgets: Αγγίξτε την καρτέλα Widgets στην κορυφή της κύριας οθόνης εφαρμογών.

Αποκτήστε και άλλες εφαρμογές από το εικονίδιο Market.
Για να αφαιρέσετε ένα εικονίδιο από την αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε, σύρετε στο πάνω μέρος της οθόνης και αφήστε πάνω
από το εικονίδιο , aδιαγραφής.
Σημείωση Το εικονίδιο στα Αγαπημένα είναι μόνιμο. Δεν μετακινείται.
Χρήση φακέλων
Μπορείτε να συνδυάσετε μερικά εικονίδια σε ένα φάκελο. Αφήστε ένα εικονίδιο πάνω από ένα άλλο στην αρχική οθόνη και τα δύο
εικονίδια θα συνδυαστούν.
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Από την αρχική οθόνη μπορείτε να

Ανοίξετε ένα φάκελο: Αγγίξτε για άνοιγμα:

Μετανομάσετε ένα φάκελο: Αγγίξτε το όνομά του.

Μετακινήσετε εικονίδια στις αρχικές οθόνες: Αγγίξτε και σύρετε.
Συμβουλές

Για μια μικρότερη συλλογή των πιο συχνών σε χρήση εφαρμογών, αγγίξτε τον φάκελο Google Apps στο κάτω μέρος της
οθόνης. Όπως με κάθε φάκελο μπορείτε να προσαρμόσετε τα περιεχόμενά του.

Αφού ανοίξετε μία εφαρμογή, μπορείτε συνήθως να την ρυθμίσετε επιλέγοντας στο εικονίδιο του Menu στο πάνω ή κάτω
μέρος της οθόνης .
Πρόσθεση widgets
Τα Widgets είναι σαν παράθυρα μέσα στις εφαρμογές σας. Είναι διαθέσιμα στην καρτέλα All Apps για μετακίνηση στην αρχική οθόνη.
Για να δείτε τα widget σας:
1. Αγγίξτε το εικονίδιο
εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
2. Αγγίξτε Widgets στο πάνω μέρος της οθόνης.
Από την κύρια οθόνη Widget, μπορείτε να

Μετακινηθείτε ανάμεσα σε οθόνες: Χτυπήστε αριστερά ή δεξιά.

Σύρετε ένα widget στην αρχική οθόνη: Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο, σύρετε εκεί που θέλετε να το αφήσετε και αφήστε
το δάκτυλο.
Μπορεί να σας ζητηθούν και άλλες επιλογές πριν την ενεργοποίηση του widget. Αν δεν υπάρχει χώρος εκεί που το αφήσατε, το
widget δεν θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Δοκιμή κάποιων εφαρμογών
Εκκίνηση Gmail
Με το Gmail μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε email από κάθε κινητή συσκευή ή υπολογιστή. Όλα τα email σας είναι πάντα
ενημερωμένα και διαθέσιμα από όπου και να τα ελέγξετε.
Αλλά το Gmail δεν είναι μόνο για email. Το όνομα και κωδικός σας Gmail σας εγγράφει σε όλες τις εφαρμογές Google και υπηρεσίες,
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όπως Ημερολόγιο; People, για παρακολούθηση των επαφών σας; Google Reader, για διάβασμα online; Και άλλα πολλά.

Για εκκίνηση αγγίξτε το εικονίδιο Gmail, στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές.
Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί η εγγραφή ή δημιουργία ενός λογαριασμού, αν δεν το έχετε ήδη κάνει κατά την πρώτη ρύθμιση της
συσκευής. Έπειτα εισέρχεστε στα Εισερχόμενα του Gmail. Από εδώ, μπορείτε να

Διαβάσετε email. Αγγίξτε ένα μήνυμα για ανάγνωση. Τα αδιάβαστα είναι με έντον γραμματοσειρά.

Οργανώσετε τα email. Επιλέξτε το τετράγωνο δίπλα στο μήνυμα για επιλογή. Για την διαχείρηση των μηνυμάτων
χρησιμοποιήστε τα εικονίδια και το menu κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης.

Αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Αγγίξτε το εικονίδιο του Menu για τις αλλαγές στις προτιμήσεις σας, προσθέσετε ένα λογαριασμό,
ή να ζητήσετε βοήθεια.
Find People
Η εφαρμογή People επιτρέπει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όποιον θέλετε να επικοινωνήσετε. Στην πρώτη εκκίνηση του Tablet και
εγγραφή του λογαριασμού Google, όλες οι υπάρχουσες επαφές του λογαριασμού συγχρονίζονται με την εφαρμογή People. Μετά
όλες οι επαφές συγχρονίζονται αυτόματα κάνοντας αλλαγές στο Tablet, από άλλη συσκευή ή από άλλο υπολογιστή.
Αν ανήκετε στο Google+ ή χρησιμοποιείτε Exchange, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις λεπτομέρειες επαφών με το People.
Όλα τα δεδομένα του People είναι διαθέσιμα από το Gmail, Google Talk, Messenger, Tablet, και άλλες εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται. Καθώς προσθέτετε επαφές από διαφορετικές πηγές, συγχρονίζονται αυτόματα σε όλες τις επιθυμητές τοποθεσίες.

Για προβολή των επαφών, αγγίξτε το εικονίδιο People
στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές.
Στην πρώτη εκκίνηση του People, θα σας ζητηθεί η εγγραφή ή δημιουργία λογαριασμού. Μετά θα ανοίξει ή κύρια λίστα επαφών.
Υπάρχουν τρεις τρόποι προβολής από τις καρτέλες στην κορυφή της οθόνης: Ομάδες, Όλες, και Αγαπημένες:
Από εδώ μπορείτε να

Διαβάσετε λεπτομέρειες. Αγγίξτε ένα όνομα για προβολή.

Επεξεργαστείτε λεπτομέρειες. Κατά την προβολή αγγίξτε το εικονίδιο Menu
για επιλογές επεξεργασίας ή αποστολής
δεδομένων, κτλ.. Αγγίζοντας το αστέρι δίπλα στο εικονίδιο Menu για πρόσθεση επαφής στα Αγαπημένα.

Αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Κατά την προβολή της κύριας λίστας, αγγίξτε το εικονίδιο Menu για εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών,
επιλογές προβολής για τα Groups και All tabs, και πρόσθεση ή επεξεργασία λογαριασμών.
Όπου και αν βρίσκεστε στο People, μπορείτε να επιστρέψετε στις κύριες λίστες αγγίζοντας το εικονίδιο πάνω αριστερά της οθόνης.
Διαχείρηση ημερολογίου
Η εφαρμογή Ημερολόγιο επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία του προγράμματός σας.
Στην πρώτη ρύθμιση του Tablet σας, το διαμορφώσατε για χρήση ενός υπάρχοντος λογαριασμού Google (όπως Gmail), ή
δημιουργήσατε νέο. Στην πρώτη λειτουργία της εφαρμογής Ημερολόγιο στο Tablet σας, εμφανίζονται όλα τα προυπάρχοντα γεγονότα
του Ημερολογίου από τον λογαριασμό Google. Καθώς επεξεργάζεστε τα γεγονότα από κάθε κινητή συσκευή ή υπολογιστή,
συγχρονίζονται αυτόματα σε όλες τις τοποθεσίες που θα τα χρειαστείτε.
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Για προβολή του Ημερολογίου,επιλέξτε
στην αρχική οθόνη ή εφαρμογές.
Για αλλαγή της προβολής του Ημερολογίου, αγγίξτε την ημερομηνία στην κορυφή και επιλέξτε Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνα, ή Ατζέντα.
Χτυπήστε για να μετακινηθείτε κάθετα ή οριζόντια. Στις προβολές Ημέρας ή Εβδομάδας, απομακρύνετε τα δάκτυλά σας ή τσιμπήστε
μαζί για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Από όλες αυτές τις προβολές, μπορείτε να

Διαβάσετε ή επεξεργαστείτε λεπτομέρειες γεγονότων. Επιλέξτε ένα γεγονός για προβολή λεπτομερειών.

Διαχειριστείτε γεγονότα και ημερολόγια. Αγγίξτε εικονίδιο Menu για αναζήτηση ή δημιουργία γεγονότων, επιστροφή στο
σήμερα ή διαμόρφωση ρυθμίσεων.
Χρήση κάμερας
Η εφαρμογή Κάμερα είναι συνδυασμός ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας.
Μπορείτε να δείτε τις λήψεις σας στην εφαρμογή Super-HD Play
, καθώς και ταινίες που κατεβάσατε.
Για λήψη, πρώτα επιλέξτε το εικονίδιο Κάμερα
στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές.
Στην εφαρμογή Κάμερα μπορείτε να

Λήψη φωτογραφίας: Επιλογή μπλε πλήκτρου.

Προβολή τελευταίας λήψης: Αγγίξτε το μικροεικονίδιο κοντά στο μπλε πλήκτρο.
Μπορείτε να μοιραστείτε την λήψη επιλέγοντας Gmail, Google+, Messenger, ή άλλα εικονίδια στο πλάϊ της εικόνας.
Για προβολή της φωτογραφίας στη εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε την.
Διαχείρηση λήψεων
Αρχεία, εφαρμογές και άλλα αντικείμενα που κατεβάσατε από Gmail, Email, Android Market ή με άλλο τρόπο αποθηκεύονται στην
εσωτερική μνήμη της συσκευής. Με την εφαρμογή Λήψεις μπορείτε να τα δείτε, ανοίξετε ή να διαγράψετε.
Κάποια κινητά δίκτυα περιορίζουν το μέγεθος των αρχείων λήψης, για να διαχειρίζονται τις ανάγκες των δικτύων τους ή να σας
βοηθήσουν να αποφύγετε υπερβολικές χρεώσεις. Όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε ένα μεγάλο αρχείο συνδεμένοι σε τέτοια δίκτυα,
μπορεί να καθυστερήσει η λήψη έως η συσκευή σας να συνδεθεί με δίκτυο Wi-Fi, όπου η λήψη θα συνεχίσει αυτόματα. Μπορείτε
και να διαχειριστείτε τα αρχεία αυτά στην εφαρμογή Λήψεις επίσης.
Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στο κατάλογο Download που είναι ορατό όταν η συσκευή είναι συνδεμένη με Η/Υ. Μπορείτε να δείτε
και να αντιγράψετε τα αρχεία από τον κατάλογο.
Άνοιγμα Λήψεις και διαχείρηση κατεβασμένων αρχείων

Αγγίξτε το εικονίδιο Λήψεις
από την αρχική οθόνη ή από τις εφαρμογές.

Επιλέξτε το αντικείμενο για άνοιγμα.

Αγγίξτε τίτλους για προηγούμενες λήψεις για προβολή.

Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να μοιραστείτε. Μετά επιλέξτε το εικονίδιο Share

για επιλογή μεθόδου από την
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λίστα.
Επιλέξτε αρχεία για διαγραφή και έπειτα αγγίξτε το εικονίδιο
.
Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Ταξινόμηση με μέγεθος ή ημερομηνία για επαναφορά πίσω και εμπρός.

Απόδοση συντονισμού
Βελτιστοποίηση διάρκειας μπαταρίας
Μπορείτε να αυξήσετε την διάρκεια της μπαταρίας σας απενεργοποιόντας κάποιες λειτουργίες. Μπορείτε επίσης να δείτε πως οι
εφαρμογές και οι πηγές του συστήματος καταναλώνουν την ισχύ της.
Για να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές, αγγίξτε πρώτα το εικονίδιο Ρυθμίσεις
.
Επιμύκηνση της διάρκειας της μπαταρίας

Αν δεν χρειάζεστε το Wi-Fi, Bluetooth, ή GPS, απενεργοποιήστε τες από την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις GPS
βρίσκονται Ρυθμίσεις > Προσωπικός > Υπηρεσίες τοποθεσίας.

Μην αφήνετε τις εφαρμογές Maps ή Navigation ανοικτές στην οθόνη ότσαν δεν τις χρειάζεστε. Χρησιμοποιούν το GPS (άρα
περισσότερη ισχύ) μόνο όταν λειτουργούν.

Μειώστε την φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε συντομότερο χρόνο αδράνειας: Ρυθμίσεις > Συσκευή > Προβολή.

Αν δεν χρειάζεται απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό σε όλες τις εφαρμογές: Ρυθμίσεις > Προσωπικός >
Λογαριασμοί & Συγχρονισμός. Σημειώστε ότι θα πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα για λήψη μηνυμάτων, email, άλλων
πληροφοριών και δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναβαθμίσεων.

Αν γνωρίζετε ότι δεν θα είστε κοντά σε δίκτυο κινητής ή Wi-Fi, επιλέξτε λειτουργία Πτήσης:
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης έως να εμφανιστεί το παραθυρο διαλόγου επιλογών Tablet. Επιλέξτε Λειτουργία
Πτήσης.
Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας και λεπτομέρειες χρήσης

Ανοίξτε Ρυθμίσεις > Συσκευή > Μπαταρία.
Η λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει τον καταμερισμό της χρήσης μπαταρίας από κάθε εφαρμογή και υπηρεσία. Επιλέξτε
ένα γράφημα για λεπτομέρειες. Η οθόνη λεπτομερειών για κάποιες εφαρμογές περιέχει πλήκτρα που επιτρέπουν ρυθμίσεις στη
χρήση ισχύος ή διακοπή της εφαρμογής.
Προειδοποίηση!
Αν κλείσετε κάποιες εφαρμογές ή υπηρεσίες, η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά.
Η κατάσταση μπαταρίας (φόρτιση, αποφόρτιση) και επίπεδο (ως ποσοστό πλήρους φόρτισης) εμφανίζονται στην κορυφή της οθόνης.
Το γράφημα αποφόρτισης παρουσιάζει επίπεδο μπαταρίας χρονικά από την τελευταία φόρτιση και συνολικό χρόνο λειτουργίας.
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Για τις παραπάνω ρυθμίσεις:
1. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεων
στην αρχική οθόνη ή εφαρμογές.
2. Επιλέξτε Ασύρματο και δίκτυα > Χρήση δεδομένων.
Από προεπιλογή, βλέπετε τις ρυθμίσεις για δεδομένα κινητής: δηλαδή, τα δεδομένα δίκτυων από τον πάροχό σας:
Είναι δυνατόν να φαίνεται η ρύθμιση χρήσης δεδομένων Wi-Fi σε ξεχωριστή καρτέλα επιλέγοντας εικονίδιο Menu , και Εμφάνιση
Χρήσης Wi-Fi.
Κοντά στην κορυφή της οθόνης υπάρχει διακόπτης δεδομένων κινητής. Οι οδηγίες που ακολουθούν
υποθέτουν ότι είναι ενεργοποιημένος. Αν όχι, δεν είναι δυνατή η χρήση δεδομένων και πολλές εφαρμογές
δεν θα λειτουργούν σωστά.
Ακριβώς κάτω από τον διακόπτη, υπάρχει ο κύκλος χρήσης δεδομένων. Αγγίξτε για επιλογή διαφορετικού
κύκλου. Το χρονικό εύρος είναι η περίοδος χρήσης δεδομένων του γραφήματος.
Οι κάθετες λευκές γραμμές στο γράφημα δείχνουν μία χρονική περίοδο της χρήσης δεδομένων. Αυτό το
εύρος προσδιορίζει το μέγεθος χρήσης που εμφανίζεται κάτω από το γράφημα. Σύρετε τις γραμμές για
αλλαγή περιόδου.
Ορισμός προειδοποίησης χρήσης δεδομένων

Σύρετε την πορτοκαλί γραμμή από την δεξιά πλευρά της στο επίπεδο που επιθυμείτε να ειδοποιηθείτε.
Όταν φτάσει στο επίπεδο αυτό, θα ειδοποιηθείτε.
Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων
1. Επιλέξτε Ορισμός ορίου δεδομένων κινητού.
Εμφανίζεται ένας διάλογος που περιγράφει τον ορισμό του ορίου.
2. Διαβάστε το μήνυμα και αν θέλετε να συνεχίσετε πιέστε OK.
Η κόκκινη γραμμή στην κορυφή του γραφήματος ενεργοποιείται για να την σύρετε πάνω ή κάτω.
3. Σύρετε την κόκκινη γραμμή από την δεξιά της πλευρά στο όριο που θα ορίσετε.
Όταν η χρήση δεδομένων αγγίξει το όριο, τα δεδομένα κινητής θα απενεργοποιηθούν αυτόματα και πολλές εφαρμογές δεν θα
λειτουργούν σωστά. Θα λάβετε μία ειδοποίηση σχετικά.
Σημαντικό
Η εμφανιζόμενη χρήση στις ρυθμίσεις υπολογίζεται από το Tablet. Ο υπολογισμός του πάροχου μπορεί να διαφέρει. Χρήση πέρα από
τα όρια δεδομένων του παρόχου σας μπορεί να επιφέρει υπερολικές χρεώσεις. Η λειτουργία που περιγράφεται εδώ μπορεί να σας
βοηθήσει στην παρακολούθηση της χρήσης σας, αλλά χωρίς εγγύηση αποφυγής πρόσθετων χρεώσεων. Για καλύτερα αποτελέσματα,
ορίστε ένα συντηρητικό όριο.
Εμφάνιση ή περιορισμός χρήσης δεδομένων ανά εφαρμογή
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Κάποιες εφαρμογές μεταφέρουν δεδομένα που δεν φαίνονται, δηλαδή όταν η εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται μπορεί να κατεβάσει
δεδομένα για μελλοντική αναφορά. Ο περιορισμός τέτοιας χρήσης από κάθε εφαρμογή είναι κάποιες φορές χρήσιμη. Όμως, είναι
ένα δραστικό μέτρο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την επίδοση της εφαρμογής ή την δυσλειτουργία της. Ελέξτε αν η χρήση
δεδομένων μπορεί να περιοριστεί από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (διαθέσιμο στην ίδια) πριν το αλλάξετε εδώ.
1. Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το δίκτυο που θέλετε να δείτε ή να περιορίσετε χρήση δεδομένων.
2. Μετακινηθείτε κάτω για εύρεση της εφαρμογής που θέλετε να δείτε την χρήση δεδομένων της.
3. Για περισσότερες πληροφορίες της εφαρμογής πιέστε το όνομά της.
4. Για διακοπή της χρήσης δεδομένων στο φόντο, επιλέξτε Περιορισμός δεδομένων παρασκηνίου.
5. Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και αν θέλετε να συνεχίσετε, πιέστε OK.
Προηγμένες ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων
Υπάρχουν δύο ακόμα ρυθμίσεις στο Menu με δραματικά αποτελέσματα, αλλά χρήσιμα:

Η περιαγωγή δεδομένων μπορεί να έχει υπερβολικές χρεώσεις. Ίσως όμως να είναι ο μοναδικός τρόπος σύνδεσης σε κάποιες
περιοχές.

Ο περιορισμός δεδομένων φόντου επηρεάζει όλες τις εφαρμογές σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορέι να προκαλέσει
δυσλειτουργίες. Είναι ένα ακραίο μέτρο που πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.
Βελτιστοποίηση χρήσης μνήμης
Τυπικά δεν χρειάζεται να ανησυχείται για την διαχείρηση των εφαρμογών πέρα από την εγκατάσταση, άνοιγμα και χρήση. Αλλά
κάποιες φορές θέλετε να ξέρετε περισσότερα.
Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν δύο είδη μνήμης: εσωτερική και RAM. Την εσωτερική για τις ίδιες και για κάθε αρχείο, ρυθμίσεις και
δεδομένα. Την RAM (μνήμη για προσωρινή αποθήκευση και άμεση πρόσβαση) για λειτουργία.
Το Android διαχειρίζεται και προστατεύει το τμήμα εσωτερικής μνήμης όπου το σύστημα, εφαρμογές και τα περισσότερα δεδομένα
που αποθηκεύονται από τις εφαρμογές, επειδή περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Είναι αδύνατο να δείτε αυτό το τμήμα της
εσωτερικής μνήμης κατά την σύνδεση της συσκευής σε Η/Υ με καλώδιο USB. Το άλλο τμήμα εσωτερικής μνήμης όπου αποθηκεύονται
μουσική, αρχεία λήψεων και άλλα, παραμένουν ορατά.
Το Android διαχειρίζεται επίσης τον τρόπο που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την RAM. Μπορεί να κρύψει κάποια πράγματα που
τελευταία χρησιμοποιήσατε, για αμεσότερη πρόσβαση, αλλά θα διαγράψει την κρυφή αν χρειαστεί την RAM για άλλες
δραστηριότητες. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την εσωτερική μνήμη άμεσα και έμμεσα με
πολλούς τρόπους; Για παράδειγμα:
● Εγκατάσταση ή Απεγκατάσταση εφαρμογών
● Λήψη αρχείων στο Gmail ή άλλες εφαρμογές.
● Δημιουργία αρχείων (για παράδειγμα, λήψη φωτογραφίας).
● Διαγραφή λήψεων ή αρχείων που δημιουργήσατε.
●Αντιγραφή αρχείων ανάμεσα στη συσκευή και στον Η/Υ μέσω USB.
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Σπανίως χρειάζεται η διαχείρηση του τρόπου που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την RAM. Αλλά μπορείτε να παρακολουθείτε την
χρήση από τις εφαρμογές και να την διακόπτετε σε περίπτωση παρεκτροπής.
Χρήση οθόνης εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών επιτρέπει την ρύθμιση μερικών πτυχών του τρόπου χρήσης μνήμης από την συσκευή. Δείτε τις ρυθμίσεις:
1 Από αρχική οθόνη ή εφαρμογές αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις .
2 Κάτω από Συσκευή, επιλέξτε Εφαρμογές.
Υπάρχουν τρεις καρτέλες στη κορυφή της οθόνης, που εμφανίζουν μία λίστα εφαρμογών ή των εξαρτημάτων τους:
● Η λήψη ολοκληρώθηκε. Εμφανίζει εφαρμογές κατεβασμένες από το Market ή άλλες πηγές.
● Εκτελείται. Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές, διαδικασίες και υπηρεσίες σε λειτουργία ή σε κρυφή λειτουργία και πόση RAM
χρησιμοποιούν. Το γράφημα στο κάτω μέρος της καρτέλας the Εκτελείται εμφανίζει την συνολική RAM σε χρήση και την ελεύθερη.
Κάτω από το γράφημα, αγγίξτε Εμφάνιση κρυφές διαδικασίες ή Εμφάνιση υπηρεσιών σε εκτέλεση για εναλλαγή πίσω και εμπρός.
● Όλες. Εμφανίζει όλες τις προεγκαταστημένες εφαρμογές Android και όλες που κατεβάσατε από Android Market ή άλλες πηγές.
Για αλλαγή της ταξινόμησης στις καρτέλες, επιλέξτε το εικονίδιο Menu
> Ταξινόμηση με βάση μεγέθους ή Ταξινόμηση κατά
όνομα.
Για λεπτομέρειες κάθε εφαρμογής στην κάθε καρτέλα, αγγίξτε το όνομα. Η πληροφόρηση και τα εργαλεία διαθέσιμα ποικίλουν στα
διάφορα είδη εφαρμογών,αλλά συνήθως περιέχουν:
● Πλήκτρο Αναγκαστικής Διακοπής: Διακόπτει την εφαρμογή σε δυσλειτουργία. Η διακοπή μιας εφαρμογής ή υπηρεσίας μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή. Ίσως χρειαστεί επανεκκίνηση στη συσκευή.
● Πλήκτρο Κατάργησης Εγκατάστασης: Διαγράφει την εφαρμογή με όλα τα δεδομένα και ρυθμίσεις της.
● Πλήκτρο Απενεργοποίησης: Εμποδίζει την εφαρμογή να εκτελεστεί, αλλά δεν την κάνει απεγκατάσταση. Αυτή η επιλογή είναι
διαθέσιμη για κάποιες εφαρμογές και υπηρεσίες που δεν μπορούν να κ[ανουν απεγκατάσταση.
● Πλήκτρο Εκκαθάρισης δεδομένων: Διαγράφει όλα τα δεδομένα και ρυθμίσεις της εφαρμογής χωρίς την απεγκατάστασή της.
● Πλήκτρο Εκκαθάρισης προσωρινής μνήμης: Αν η εφαρμογή αποθηκεύει δεδομένα προσωρινά στην μνήμη, καταγράφει πόση
πληροφόρηση αποθηκεύτηκε και διαθέτει πλήκτρο εκκαθάρισης.
● Εκκίνηση από προεπιλογή: Αν έχετε διαμορφώσει μία εφαρμογή να ξεκινήσει κάποια είδη αρχείων από προεπιλογή, μπορείτε να
κάνετε εκκαθάριση των προεπιλογών εδώ.
● Άδειες: Εμφανίζει την λίστα με τα είδη πληροφόρησης που έχει πρόσβαση η εφαρμογή στη συσκευή σας.
Εισαγωγή & επεξεργασία κειμένου
Χρήση πληκτρολογίου
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Μπορείτε να εισάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο οθόνης. Κάποιες εφαρμογές ανοίγουν το αυτόματα. Σε άλλες, το ανοίγετε
αγγίζοντας το σημείο γραφής.

Καθώς γράφετε, το πληκτρολόγιο εμφανίζει προτάσεις πάνω από την πρώτη σειρά πλήκτρων. Για αποδοχή της πρότασης, αγγίξτε τη.
Βασική επεξεργασία
●
Μετακινήστε το σημείο εισόδου: Αγγίξτε το σημείο γραφής. Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη νέα θέση και εμφανίζεται πράσινη
καρτέλα από κάτω. Σύρετε την καρτέλα για την μετακίνηση του κέρσορα.
●
Επιλογή κειμένου: Αγγίξτε & κρατήστε ή χτυπήστε διπλά μέσα στι κείμενο.
Η κοντινότερη λέξη επισημαίνεται, με μία καρτέλα σε κάθε άκρο της επιλογής. Σύρετε την καρτέλα για αλλαγή της επιλογής.
Η καρτέλα εξαφανίζεται σύντομα. Για επανεμφάνιση,αγγίξτε το κείμενο πάλι..
● Διαγραφή κειμένου: Αγγίξτε για διαγραφή επιλεγμένου κειμένου ή των χαρακτήρων προ του κέρσορα.
● Κοπή, αντιγραφή, επικόλληση: Επιλέξτε το κείμενο. Αγγίξτε τα πλήκτρα Paste
, Cut
, ή Copy :

Πίεστε Done για να φύγει το πληκτρολόγιο.
Συμβουλές & συντομεύσεις
● Κεφαλαία: Αγγίξτε το πλήκτρο Shift
μία φορά για εναλλαγή σε κεφαλαία γράμματα για ένα γράμμα. Ή πιέστε & κρατήστε το
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πλήκτρο Shift
ενώ γράφετε. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, τα πεζά επανέρχονται.
●Κλείδωμα κεφαλαίων: Χτυπήστε διπλά ή αγγίξτε & κρατήστε το πλήκτρο Shift
, για να γίνει
. Πιέστε το πλήκτρο Shift
πάλι για επιστροφή στα πεζά.
● Αριθμοί ή σύμβολα: Επιλέξτε το πλήκτρο ?123. Για περισσότερες επιλογές, αγγίξτε το πλήκτρο = \ < .
● Άμεση πρόσβαση σε σημεία στίξης και σύμβολα: Αγγίξτε & κρατήστε το πλήκτρο στα δεξιά του space bar (period key).
● Ειδικοί χαρακτήρες: Αγγίξτε & κρατήστε το πλήκτρο Shift
ενώ αγγίζετε ένα πλήκτρο με ένα γκρι μικρότερο χαρακτήρα στη
γωνία του για εισαγωγή του γκρι χαρακτήρα.
Αγγίξτε & κρατήστε όποιο πλήκτρο για εναλλακτικά γράμματα, σύμβολα, αριθμοί που επιλέγετε.
● Αλλαγή γλώσσας εισόδου ή πληκτρολογίου: Αγγίξτε & κρατήστε το πλήκτρο στα αριστερά του space bar (με ... Στην κάτω δεξιά
γωνία), και μετά αφήστε το.
Η μέθοδος εισαγωγής εμφανίζεται. Επιλέξτε από το Μενού.
Σχετικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις > Προσωπικός > Γλώσσα και εισαγωγή
Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi
Το Wi-Fi είναι τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης για παροχή πρόσβασης στο Internet σε αποστάσεις έως 100 μέτρα, ανάλογα το
ασύρματο router και το περιβάλλον.
Για σύνδεση Wi-Fi, απαιτείτε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης, ή "hotspot." Κάποια είναι ανοικτά και απλά συνδέεστε. Άλλα είναι
προστατευμένα και απαιτούν πρόσθετα βήματα σύνδεσης, όπως ψηφιακή πιστοποίηση ή άλλους τρόπους για εξασφάλιση
πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Απενεργοποιήστε το για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας όταν δεν χρειάζεται. Μπορείτε να ορίσετε αυτόματη αποσύνδεση από
δίκτυα σε περίπτωση αδράνειας.
Ενεργοποίηση Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Αν προσθέτετε ένα δίκτυο Wi-Fi στην πρώτη ρύθμιση της συσκευής, το Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα.
1 Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις
στην αρχική οθόνη.
2 Επιλέξτε Ασύρματο & δίκτυα > Wi-Fi.
3 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Wi-Fi.
Η συσκευή σαρώνει για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και εμφανίζει τα ονόματά τους. Τα προστατευμένα δίκτυα έχουν ένα εικονίδιο με
λουκέτο. Αν βρεθεί δίκτυο που είχε συνδεθεί παλιότερα, θα συνδεθεί.
4 Επιλέξτε ένα όνομα δικτύου για λεπτομέρειες ή για σύνδεση.
Αν είναι προστατευμένο, πρέπει να εισάγετε κωδικούς. (Ρωτήστε τον διαχειριστή.)
Για επεξεργασία ρυθμίσεων του δικτύου, αγγίξτε & κρατήστε το όνομα δικτύου.
Πρόσθεση δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi έτσι ώστε η συσκευή να αποθηκεύσει τους κωδικούς πρόσβασης για αυτόματη μελλοντική
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σύνδεση. Πρέπει επίσης να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi όταν δεν μεταδίδει το όνομά του (SSID), ή να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi
όταν είναι εκτός εμβέλειας.
Για σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο, πρέπει πρώτα να μάθετε τους κωδικούς πρόσβασης από τον διαχειριστή.
1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη.
2 Στην οθόνη ρύθμισης Wi-Fi, αγγίξτε Πρόσθεση Δικτύου.
3 Εισάγετε το SSID (όνομα) του δικτύου. Αν πρέπει, εισάγετε δεδομένα ασφαλείας ή άλλες λεπτομέρειες διαμόρφωσης.
4 Αγγίξτε Αποθήκευση.
Οι πληροφορίες δικτύου αποθηκεύονται. Η συσκευή σας θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι σε
εμβέλεια.
Διαγραφή δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να διαγράψετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου Wi-Fi που είχατε προσθέσει; για παράδειγμα, αν δεν θέλετε αυτόματη
σύνδεση ή δεν υπάρχει πια.
1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη.
2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi επιλέξτε το όνομα δικτύου.
3 Επιλέξτε Να διαγραφεί από την μνήμη στο παράθυρο διαλόγου.
Διαμόρφωση ρυθμίσεις proxy για δίκτυο Wi-Fi
Κάποιοι διαχειριστές δικτύων απαιτούν σύνδεση σε εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές δικτύου μέσω proxy server. Από προεπιλογή, τα
δίκτυα Wi-Fi που προσθέτετε δεν είναι διαμορφωμένα για σύνδεση proxy, αλλά μπορείτε να το αλλάξετε.
Οι ρυθμίσεις Proxy χρησιμοποιούνται από πρόγραμμα περιήγησης αλλά όχι από άλλες εφαρμογές.
1 Αγγίξτε & κρατήστεένα δίκτυο στη λίστα δικτύων Wi-Fi που προσθέσατε.
2 Αγγίξτε Τροποποίηση δικτύου στο παράθυρο διαλόγου.
3 Επιλέξτε Εμφάνιση σύνθετων επιλογών.
4 Αν το δίκτυο δεν έχει Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης, αγγίξτε Κανένας κάτω από τις ρυθμίσεις, μετά επιλέξτε χειροκίνητα στο
menu που εμφανίζεται.
5 Εισάγετε τις ρυθμίσεις proxy που σας παρίεχε ο διαχειριστής δικτύου.
6 Αγγίξτε Αποθήκευση.
Οι ρυθμίσεις proxy εφαρμόζουν μόνο στο διαμορφωμένο δίκτυο Wi-Fi. Για αλλαγή των ρυθμίσεων άλλων δικτύων Wi-Fi,
διαμορφώστε μεμονωμένα.
Ορισμός ειδοποιήσεων Wi-Fi, πολιτική αποσύνδεσης και άλλες προηγμένες επιλογές
Για σύνθετες ρυθμίσεις Wi-Fi:
1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi,αν δεν είναι ήδη.
2 Στις ρυθμίσεις Wi-Fi, επιλέξτε το εικονίδιο Menu
και μετά Σύνθετες.
Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για τροποποίηση:
● Ειδοποίηση δικτύου: Από προεπιλογή, όταν είναι ενεργό το Wi-Fi, λαμβάνετε ειδοποιήσεις στην μπάρα κατάστασης σε περίπτωση
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ανίχνευσης δικτύου Wi-Fi. Αποεπιλέξτε την επιλογή αυτή για απενεργοποίηση ειδοποιήσεων
● Αποφυγή ασθενών σνδέσεων: Επιλογή για αυτόματο αποκλεισμό σύνδεσης με δίκτυα χαμηλής ποιότητας σήματος.
● Να παραμένει ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την αναστολή λειτουργίας: Για διατήρηση χρήσης δεδομένων κινητής, η συσκευή
παραμένει συνδεμένη με το Wi-Fi κατά την αναστολή λειτουργίας.
Επιλέξτε αυτή την επιλογή για αλλαγή της προεπιλογής: είτε να παραμένει συνδεμένη στο Wi-Fi μόνο όταν η συσκευή είναι
συνδεμένη με φορτιστή (όταν η διάρκεια μπαταρίας δεν είναι πρόβλημα), ή ποτέ να μην συνδέεται στο Wi-Fi κατά την αναστολή. Η
τελευταία επιλογή αυξάνει την χρήση δεδομένων. Ίσως να επανέλθετε σε αυτή την ρύθμιση αν λάβετε ειδοποίηση προσέγγισης του
ορίου.
● Wi-Fi ζώνη συχνοτήτων: Επιλογή Αυτόματη, 5 GHz, ή 2.4 GHz ζώνη συχνοτήτων.
Η οθόνη αυτή εμφανίζει επίσης τα παρακάτω:
● MAC Διεύθυνση: Η διεύθυνση Media Access Control (MAC) της συσκευής όταν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
● IP Διεύθυνση: .η διεύθυνση Internet Protocol (IP) εκχωρισμένη στη συσκευή από το δίκτυο Wi-Fi που έχετε συνδεθεί (εκτός και αν
τις ρυθμίσεις IP για ανάθεση σε στατική διεύθυνση IP).
Σχετικές Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις > Ασύρματο και Δίκτυα > Wi-Fi
Ρυθμίσεις > Ασύρματο και Δίκτυα > Χρήση δεδομένων
Σύνδεση με πληκτρολόγια, ποντίκια, και άλλες συσκευές
Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο, ποντίκι, joystick ή άλλη συσκευή στο tablet μέσω USB όπως σε Η/Υ.
Μπορεί να χρειαστεί ένας προσαρμογέας για την σύνδεση στη θύρα USB. Για ταυτόχρονη σύνδεση πάνω από μία συσκευής,
χρειάζεται ένα τροφοδοτούμενο USB hub για την μείωση της κατανάλωσης στην μπαταρία.
Πληκτρολόγια
Εκτός από εισαγωγή κειμένου, με το πληκτρολόγιο μπορείτε να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες του tablet:
●
Χρήση των πλήκτρων με τα βέλη για επιλογή αντικειμένων στην οθόνη.
●
Πιέζοντας το πλήκτρο Return όταν έχει επιλεχθεί κάτι είναι ίσο με το άγγιγμά του.
●
Πιέζοντας Escape είναι ίσο με αγγίζοντας Back.
●
Πιέζοντας Tab ή Shift-Tab για μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο σε μία φόρμα ή άλλη οθόνη με πολλαπλά κειμενικά πεδία.
Ποντίκια
Όταν συνδέετε ένα ποντίκι στο tablet και κινήσετε το ποντίκι, ένας κέρσορας εμφανίζεται όπως σε Η/Υ:
●
Με το ποντίκι κινήστε τον κέρσορα.
●
Το χτύπημα, το κράτημα και το σύρσιμο με το πλήκτρο του ποντικιού έιναι αντίστοιχο με άγγιγμα, άγγιγμα & κράτημα, και
σύρσιμο με το δάκτυλο.
●
Υποστηρίζεται μόνο ένα πλήκτρο του ποντικιού.
Άλλες συσκευές εισόδου
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Μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές εισόδου στη συσκευή σας. Όμως παιχνίδια και άλλες εφαρμογές πρέπει να είναι
σχεδιασμένες να υποστηρίζουν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής όπως ειδικά πλήκτρα ή χειριστήρια για πλήρη έλεγχο.
Σύνδεση με υπολογιστή Windows μέσω USB
Με ένα καλώδιο USB συνδέετε την συσκευή με ένα Η/Υ Windows για αμφίδρομη μεταφορά μουσικής, εικόνων και άλλων αρχείων.
Η μνήμη USB εμφανίζεται ως δίσκος στην οθόνη του Η/Υ. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία αμφίδρομα όπως με μία εφωτερική
συσκευή.
Όταν τελειώσετε, απλά αποσυνδέστε το tablet από το καλώδιο USB.
Ρυθμίσεις > Συσκευή > Αποθηκευτικός χώρος > Menu > USB σύνδεση Υπολογιστή
Διαχείρηση λογαριασμών
Πρόσθεση ή αφαίρεση λογαριασμών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς Google και Microsoft Exchange ActiveSync στην συσκευή σας.
Επίσης μπορείτε να προσθέσετε και άλλα είδη λογαριασμών, ανάλογα των εφαρμογών σας. Μερικούς τους προσθέτετε στην οθόνη
Λογαριασμοί & Συγχρονισμός, όπως περιγράφηκε. Άλλους με την χρήση εφαρμογών που λειτουργούν με τέτιους λογαριασμούς. Για
παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς IMAP και POP3 με την εφαρμογή Email.
Για να δείτε τις ρυθμίσεις οθόνης του Accounts & sync που περιγράφηκε:
1 Από αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.
2 Κάτω από Προσωπικός, αγγίξτε Λογαριασμοί & Συγχρονισμός
Πρόσθεση λογαριασμού
Για πρόσθεση κάποιων λογαριασμών, μπορεί να σας ζητηθεί πληροφόρηση από τον διαχειριστή του συστήματος σχετικά με την
υπηρεσία που συνδέεται ο λογαριασμός. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητηθεί το domain του λογαριασμού ή η διεύθυνση του server.
1 Πηγαίνετε Ρυθμίσεις > Προσωπικός > Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
2 Αγγίξτε Προσθήκη λογαριασμού.
3 Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για εισαγωγή στοιχείων του λογαριασμού.
Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης,αλλά οι λεπτομέρειες είναι ανάλογες του τύπου
λογαριασμού και της διαμόρφωσης της υπηρεσίας που είναι συνδεμένος.
Ανάλογα με το είδος λογαριασμού, μπορεί να σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τα είδη δεδομένων θέλετε να συγχρονίζονται,
Το όνομα του λογαριασμού και άλλες λεπτομέρειες.
Όταν τελειώσετε, ο λογαριασμός προστίθεται στη λίστα ¨Λογαριασμοί & συγχρονισμοί. Ανάλογα με την διαμόρφωση του
λογαριασμού, email, επαφές, και άλλες πληροφορίες αρχίζουν τον συγχρονισμό στη συσκευή σας.
Αφαίρεση λογαριασμού
Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό, να τον διαγράψετε καθώς και όλα τα δεδομένα του όπως email, επαφές, ρυθμίσεις, κ.α..
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1 Πηγαίνετε Ρυθμίσεις > Προσωπικός > Λογαριασμοί & Συγχρονισμοί.
2 Επιλέξτε το λογαριασμό προς διαγραφή.
3 Αγγίξτε εικονίδιο Menu > Αφαίρεση λογαριασμού.
Σχετικά θέματα
Διαμόρφωση επιλογών συγχρονισμού λογαριασμών
Γιατί να χρησιμοποιήσω ένα λογαριασμό Google?
Διαμόρφωση επιλογών συγχρονισμού λογαριασμών
Μπορείτε να διαμορφώσετε επιλογές συγχρονισμού για κάθε εφαρμογή. Επίσης να διαμορφώσετε τα είδη δεδομένων που θα
συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό. Κάποιες εφαρμογές, όπως Gmail Ημερολόγιο, έχουν ξεχωριστέ ρυθμίσεις συγχρονισμού για
καλύτερο έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ρυθμίσεις που επιλέγετε σε επίπεδο λογαριασμού είναι ακόμα σε ισχύ.
Για κάποιους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος. Το Google λειτουργεί έτσι. Άλλοι λογαριασμοί υποστηρίζουν
μονόδρομο συγχρονισμό: τα δεδομένα στη φορητή σου συσκευή είναι μόνο για ανάγνωση.
Για να δείτε την οθόνη ρυθμίσεων Accounts & sync που περιγράφηκε:
1 από την αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις .
2 Κάτω από Προσωπικός, αγγίξτε Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
Κάποιες εφαρμογές έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις συγχρονισμού. Για παράδειγμα, για έλεγχο του συγχρονισμού μηνυμάτων στην
εφαρμογή Gmail, αγγίξτε το εικονίδιο Menu > Διαχείρηση ετικετών > Συγχρονισμός μηνυμάτων.
Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων συγχρονισμού
1 Πηγαίνετε Ρυθμίσεις > Προσωπικός> Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
Υποδεικνύει ότι κάποιες ή όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού είναι ρυθμισμένες για αυτόματο συγχρονισμό.
Υποδεικνύει ότι καμμία πληροφορία του λογαριασμού είναι διαμορφωμένη για αυτόματο συγχρονισμό.
2 Ελέξτε ή αποεπιλέξτε το εικονίδιο Menu > Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων εφαρμογής για έλεγχο αν οι αλλαγές στα
δεδομένα της συσκευής ή στο διαδίκτυο συγχρονίζονται αυτόματα.
Αν απενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού, πρέπει να συγχρονίζετε αυτόματα για συλλογή μηνυμάτων, email και
άλλων ενώ δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναβαθμίσεων.
Για παράδειγμα, όταν επιλεγεί αυτή, αλλαγές στην εφαρμογή People είναι αυτόματα αλλαγμένες και στις επαφές Google στο
διαδίκτυο. Αν δεν είναι επιλεγμένη, μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα με τα εργαλεία της εφαρμογής. Μπορείτε επίσης
χειροκίνητα να συγχρονίσετε την συλλογή email και άλλων. Η απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας επιμηκύνει την διάρκεια
της μπαταρίας αλλά δεν θα λαμβάνετε σημαντικές ειδοποιήσεις.
Χειροκίνητος συγχρονισμός πληροφοριών
1 Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Προσωπικός> Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
2 Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.
3 Αγγίξτε το εικονίδιο Menu > Συγχρονισμός τώρα.
Αλλαγή ρυθμίσεων συγχρονισμού ενός λογαριασμού
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1 Πηγαίνετε Ρυθμίσεις > Προσωπικός> Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
2 Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να αλλάξετε.
Η οθόνη ρυθμίσεων συγχρονισμού ανοίγει και εμφανίζει μία λίστα με τα είδη πληροφορίας για συγχρονισμό.
3 Επιλέξτε όπως επιθυμείτε.
Αν αποεπιλέξετε μία επιλογή δεν αφαιρείται από την συσκευή, απλά δεν συγχρονίζεται.
Ασφάλεια του tablet
Ορισμός κλειδώματος οθόνης
Ανάλογα με την χρήση της συσκευής, μπορείτε να ορίσετε το αυτόματο κλείδωμα οθόνης για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης. Αν έχει οριστεί κλείδωμα, η οθόνη κλειδώνει όταν η οθόνη είναι σε αδράνεια.
Για ρύθμιση κλειδώματος:
1 Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις .
2 Αγγίξτε Προσωπικός > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης.
3 Αγγίξτε τον τύπο κλειδώματος και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Επιλέγετε από την λίστα που εμφανίζονται με σειρά ισχύος:

Διαφάνεια, δεν έχει προστασία, αλλά επιτρέπει άμεση πρόσβαση.

Το μοτίβο επιτρέπει την σχεδίαση ενός απλου μοτίβου με το δάκτυλο.

Ο κωδικός πρόσβασης απαιτεί 4 ή περισσότερα γράμματα ή αριθμούς. Αυτή είναι η πιο ασφαλής επιλογή, αρκεί να διαθέτει
ισχυρό κωδικό. Σημαντικό για καλύτερη ασφάλεια, εισάγετε κωδικό που έχει

Τουλάχιστον 8 χαρακτήρες μακρύ.

Περιέχει ένα μίγμα από αριθμούς, γράμματα και ειδικά σύμβολα

Δεν περιέχει αναγνωρίσιμη λέξη ή φράση.
Σχετικές ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις > Συσκευή > Προβολή > Απουσία δραστηριότητας
Ρυθμίσεις > Προσωπικός > Ασφάλεια > Να γίνει το μοτίβο ορατό
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