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Πρώτη γνωριμία
Περιήγηση
Αφού εισέλθετε στο σύστημα, στο κάτω μέρος της οθόνης, θα
βρέιτε 3 πλήκτρα πλοήγησης. Είναι πάντα διαθέσιμα. Ότι και να
κάνετε με την συσκευή, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στην
κύρια οθόνη Home ή στις προηγούμενες οθόνες:
Εικονίδιο

Όνομα

Περιγραφή

Πίσω

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
ακόμα και σε άλλη εφαρμογή. Όταν
επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Home,
δεν συνεχίζει πιο πίσω.

Home

Άνοιγμα Home. Αν βλέπετε μία
αριστερή ή δεξιά οθόνη Home,
ανοίγει την κεντρική οθόνη Home.

Recent Apps

Ανοίγει μια λίστα εικονιδίων των
εφαρμογών που λειτουργήσατε
πρόσφατα. Για το άνοιγμα μιας
εφαρμογής, αγγίξτε το. Για την
αφαίρεση εικονιδίου από την λίστα,
σύρετέ το αριστερά ή δεξιά.

Αν δεν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα αυτά γίνονται τελείες ή
εξαφανίζονται, ανάλογα με την εφαρμογή. Για να επιστρέψουν,
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αγγίξτε την θέση τους.

Το εικονίδιο All Apps

στη δεξιά πάνω γωνία είναι μόνιμο.

Αγγίξτε το για να δείτε όλες τις εφαρμογές και widgets.
Στη μέση της οθόνης Home υπάρχουν εικονίδια εφαρμογών και
widget καθώς και φακέλους.
 Για άνοιγμα εφαρμογής, φακέλου ή widget, αγγίξτε το.
 Για πρόσθετες οθόνες Home, σύρετε το δάκτυλο γρήγορα
αριστερά ή δεξιά.
Στο κάτω μέρος της οθόνης, θα δείτε κάτι σαν:

Εικονίδια κατάστασης στα αριστερά εμφανίζουν ποιες εφαρμογές
σας έχουν στείλει ειδοποιήσεις; για παράδειγμα, ότι έχετε λάβει
ένα μήνυμα, ή είναι ω΄ρα για κάποιο ραντεβού.
Εικονίδια συστήματος στα δεξιά εμφανίζει το τρέχων σήμα
ασύρματης και δικτυακής σύνδεσης, επίπεδο μπαταρίας,ώρα και
περισσότερα.

Άγγιγμα & γραφή
Χρησιμοποιήστε τα δάκτυλά σας για να χειριστείτε εικονίδια,
πλήκτρα, μενού, το πληκτρολόγιο οθόνης και άλλα στοιχεία στην
οθόνη αφής. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προσανατολισμό
της οθόνης.
Για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε κάτι,αγγίξτε το.
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Για να γράψετε κάτι, όπως ένα όνομα, κωδικό ή στοιχεία
αναζήτησης, απλά αγγίξτε το σημείο γραφής. Ένα πληκτρολόγιο
εμφανίζεται για να γράψετε στο πεδίο.
Άλλες κοινές χειρονομίες περιλαμβάνουν:
 Touch & hold: Άγγιμα & κράτημα ενός στοιχείου στην οθόνη
μέχρι να συμβεί κάποια εντολή.
 Drag: Άγγιγμα & κράτημα ενός στοιχείου και μετα κίνηση του
δάκτυλου χωρίς να σηκωθεί προς στο στόχο. Για παράδειγμα,
μπορείτε να σύρετε εικονίδιο σε νέα θέση στην οθόνη Home.
 Swipe ή slide: Ταχεία κίνηση του δάκτυλου πάνω στην
επιφάνεια της οθόμης, χωρίς παύση στην πρώτη επαφή (για
να μην σύρετε κάτι αντί αυτού). Για παράδειγμα, μπορείτε να
σύρετε στην οθόνη Home αριστερά ή δεξιά ηια να δείτε τις
υπόλοιπες οθόνες Home.
 Pinch: Σε κάποιες εφαρμογές (όπως Maps, Browser, και
Gallery), μπορείτε να εστιάσετε ή αντίστροφα βάζοντας 2
δάκτυλα στην οθόνη ταυτόχρονα και ανοίγοντάς τα
μεγενθύνει, ενώ κλείνοντάς τα κάνει σμίκρυνση.
 Περιστροφή της οθόνης: Στις περισσότερες οθόνες, ο
προσανατολισμός της οθόνης περιστρέφεται όπως
περιστρέφεται και η συσκευή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή
την ρύθμιση Display.
Σχετικές ρυθμίσεις
Settings > Device > Sound
Settings > Device > Display
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Χρήση του κλειδώματος οθόνης
Για την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να
ρυθμίσετε το κλείδωμα της συσκευής σας:
1. Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε το εικονίδιο Settings

2. Σύρετε κάτω και αγγίξτε Security.
3. Αγγίξτε Screen lock.
4. επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος που θέλετε.
Μετά την ρύθμιση, η οθόνη κλειδώνει κάθε φορά που επανέρχεται
και απαιτεί ένα σχέδιο, PIN ή άλλο ειδικό πλήκτρο.
Σημαντικό οι επιλογές κλειδώματος οθόνης αναφέρονατι σε σειρά ασφαλείας
κατά προσέγγιση, αρχίζοντας με None και Slide, που δεν παρέχουν
ασφάλεια. Face Unlock και Pattern έχουν ελάχιστη ασφάλεια, αν
και είναι πρακτικότεροι από ασφαλέστερες επιλογές.

Αν η συσκευή παίζει μουσική όταν κλεδώνει η οθόνη,
μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική ή να την
παύσετε χωρίς ξεκλείδωμα.

Κάντε την συσκευή πιο προσωπική
Αλλαγή wallpaper
Τα Wallpapers είναι εικόνες από Super-HD Player (φωτογραφίες
που τραβήξατε, συγχρονισμένες με Picasa, κτλ), φωτογραφίες του
συστήματος, και live εικόνες (όπως κινούμενο σχέδιο ή χάρτης της
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τοποθεσίας σας). Αντικαθιστούν την προεπιλεγμένη εικόνα φόντου
στην οθόνη Home.
1. Αγγίξτε & κρατήστε οπουδήποτε στην οθόνη Home που είναι
άδεια. Μια λίστα επιλογών εμφανίζεται.
2. Επιλέξτε μία πηγή wallpaper:
Super-HD Player. Επιλέξτε από φωτογραφίες ου τραβήξατε
κατεβάσατε με την συσκευή.
Live Wallpapers. Επιλέξτε από μια κυλιόμενη λίστα κινούμενων
wallpapers.
Wallpapers. Επιλογή εικονιδίων επιλεγμένων εικόνων ή
μεγαλύτερης εκδοχής.
Μπορείτε να κατεβάσετε πρόσθετα wallpapers από το Android
Market.
3. Για να ορίσετε ένα wallpaper, επιλέξτε “set wallpaper” κάτω από
τις εικόνες στο Gallery ή Set wallpaper.

Σχετικές ρυθμίσεις
Settings > Device > Display > Wallpaper

Οργάνωση & εργασία με εφαρμογές
Για να δείτε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε το εικονίδιο All Apps
στην οθόνη Home.
Η κύρια οθόνη All Apps ανοίγει. Εδώ βλέπετε όλες τις εφαρμογές,
ακόμα και τις κατεβασμένες από το Android Market. Τα εικονίδια
μεταφέρονται σε οποιαδήποτε οθόνη Home.
Από All Apps, μπορείτε να
 Μετακινηθείτε ανάμεσα σε οθόνες: σύρετε αριστερά ή δεξιά.
 Εκκινήσετε μια εφαρμογή: Αγγίξτε το εικονίδιο.
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Τοποθετήσετε ένα εικονίδιο σε οθόνη Home: Αγγίξτε &
κρατήστε το εικονίδιο, σύρετε το δάκτυλο και and σηκώστε το
για να ρίξετε το εικονίδιο στη νέα θέση.
 Τοποθετήσετε ένα εικονίδιο εφαρμογών στα Favorites: Αγγίξτε,
κρατήστε, & σύρετε για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο από τα
Favorites. Με την ίδια τεχνική για να μετακινήσετε ένα άλλο
στην θέση του.
 Ανακαλύψτε τα widgets: επιλέξτε Widgets tab στο πάνω
μέρος της οθόνης All Apps.
 Αποκτήσετε νέες εφαρμογές. Επιλέξτε το εικονίδιο Market.
Για την αφαίρεση εικονιδίου εφαρμογής από την οθόνη Home,
αγγίξτε και κρατήστε το, σύρετε με το δάκτυλο προς την κορυφή
της οθόνης, και ρίξτε το στο εικονίδιο Remove
Σημείωση. Το εικονίδιο All Apps
Δεν αφαιρείται.

.

στο Favorites είναι μόνιμο.

Χρήση φακέλων
Μπορείτε να συνδυάσετε μερικά εικονίδια εφαρμογών σε ένα
φάκελο. Ρίξτε ένα εικονίδιο πάνω σε άλλο στην οθόνη Home, και
τα 2 εικονίδια θα συνδυαστούν.

Από την οθόνη Home, μπορείτε να
 Ανοίξετε ένα φάκελο: Αγγίξτε το. Ο φάκελος ανοίγει:
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Μετανομάσετε ένα φάκελο: αγγίξτε το όνομά του.
Μετακινήσετε εικονίδια στην οθόνη Home:
κρατήστε και σύρετε.

Αγγίξτε,

Συμβουλές




Για να δείτε μια μικρότερη συλλογή εφαρμογής συχνής
χρήσης, επιλέξτε τον φάκελο Google Apps δίπλα στο κάτω
μέρος της οθόνης. Όπως σε κάθε άλλο φάκελο, μπορείτε να
προσαρμόσετε τα περιεχόμενά του.
Αφού ανοίξετε μια εφαρμογή, μπορείτε εύκολα να την
ρυθμίσετε επιλέγοντας στοιχεία από το εικονίδιο Menu κοντά
στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης

.

Πρόσθεση widgets
Τα Widgets είναι σας παράθυρα στις εφαρμογές. Είναι διαθέσιμα
στο All Apps tab για μετακίνηση στην οθόνη Home.
Για να δείτε τα widgets σας:
1. Αγγίξτε το εικονίδιο All Apps

στην οθόνη Home.

2. επιλέξτε Widgets στην κορυφή της οθόνης.
Από την κύρια οθόνη Widgets, μπορείτε να
 Μετακινηθείτε μεταξύ οθονών: Σύρετε αριστερά ή δεξιά.
 Σύρετε ένα widget στην οθόνη Home: αγγίξτε και κρατήστε
παρατεταμένα το εικονίδιο του widget, σύρετε το δάκτυλο
εκεί που θέλετε να το τοποθετήσετε και σηκώστε το δάκτυλό
σας.
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Μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε περισσότερες επιλογές πριν
ενεργοποιηθεί το widget. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, το
widget δεν θα προστεθεί στην οθόνη Home.

Δοκιμάστε κάποιες εφαρμογές
Εκκινήστε το Gmail
Χρησιμοποιείτε το Gmail για ανάγνωση και γραφή email από
κιμητή συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης. Όλα τα email σας
ενημερώνονται όπου και να τα ελέγχετε.
Αλλά το Gmail δεν είναι μόνο email. Το όνομα Gmail και ο κωδικός
σας συνδέει σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες Google, όπως
Calendar; People για την παρακολούθηση των επαφών σας; Google
Reader και άλλα πολλά.


Για εκκίνηση Gmail, αγγίξτε το εικονίδιο Gmail

στην

οθόνη Home ή All Apps.
Στην πρώτη εκκίνηση του Gmail, θα σας ζητηθεί συνδέσετε ή να
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, αν δεν το έχετε ήδη κάνει στην
πρώτη ρύθμιση της συσκευής. Έπειτα το Gmail ανοίγει το Inbox.
Από εδώ, μπορείτε να
 Διαβάσετε email. Αγγίξτε ένα μήνυμα για ανάγνωση. Τα
αδιάβαστα είναι με έντονα γράμματα.
 Οργανώσετε τα email. Ελέξτε το κουτάκι δίπλα για επιλογή.
Μετά χρησιμοποιήστε τα εικονίδια και το μενού στο κάτω
μέρος της οθόνης για διαχείρηση των επιλεγμένων
μηνυμάτων.
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Αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu

για να

αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, να προσθέσετε ένα λογαριασμό
ή για βοήθεια.

Find People
Η εφαρμογή People επιτρέπει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε
όποιον θέλετε να επικοινωνήσετε. Όταν πρώτα ενεργοποιήσετε το
Tablet σας και συνδεθείτε σε λογαριασμό Google, κάθε υπάρχουσα
επαφή του λογαριασμού συγχρονίζεται με την εφαρμογή People.
Μετά από αυτό, οι επαφές σας σγχρονίζονται αυτόματα, είτε
κάνοντας αλλαγές από το tablet σας, από άλλη συσκευή ή από
πρόγραμμα περιήγησης.
Αν ανήκετε στο Google+ ή χρησιμοποιείτε Exchange, μπορείτε
επίσης να συγχρονίσετε τα στοιχεία επαφών στο People.
Όλες οι πληροφορίες σας στο People είναι διαθέσιμες από το
Gmail, Google Talk, Messenger, Tablet και άλλες εφαρμογές που
είναι χρήσιμες. Προσθέτοντας επαφές από διάφορες πηγές,
συγχρονίζονται αυτόματα παντού.
 Για να δείτε τις επαφές σας, επιλέξτε το εικονίδιο People
σε οθόνη Home ή All Apps.
Την πρώτη φορά που ανοίγετε το People, θα σας ζητηθεί να
συνδέσετε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Μετά η
εφαρμογή ανοίγει τον κύριο κατάλογο των επαφών. Μπορείτε να
τις δείτε με 3 τρόπους στην κορυφή της οθόνης: Groups, All, και
Favorites:
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Από όλες τις προβολές, μπορείτε να
 Διαβάσετε λεπτομέρειες. Επιλέξτε ένα όνομα για
λεπτομέρειες.
 Επεξεργαστείτε στοιχεία. Καθώς βλέπετε μία επαφή, επιλέξτε
το εικονίδιο Menu



και μετά επιλογές για επεξεργασία ή

μοίρασμα στοιχείων επαφής, κτλ. Επίσης μπορείτε να αγγίξετε
το αστέρι δίπλα στο εικονίδιο Menu για πρόσθεση επαφής
στη λίστα Favorites.
Αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Στην οθόνη με το κύριο κατάλογο,
αγγίξτε το εικονίδιο Menu

για εισαγωγή ή εξαγωγή

επαφών, διαλέξτε επιλογές προβολής για Groups και All και
προσθέστε ή επεξεργαστείτε λογαριασμούς.
Ανεξάρτητα που βρίσκεστε μέσα στο People, μπορείτε πάντα να
επιστρέψετε στον κύριο κατάλογο αγγίζοντας το εικονίδιο στη
πάνω αριστερά γωνία της οθόνης.

Διαχείρηση Ημερολογίου Calendar
Η εφαρμογή Calendar επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία την
αντζέτα σας.
Όταν πρωτορυθμίσετε την συσκευή σας, την διαμορφώνετε να
χρησιμοποιεί υπάρχοντα λογαριασμό Google (όπως Gmail), ή
δημιουργείτε νέο. Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Calendar,
προβάλλει αν υπάρχει γεγονότα ημερολογίου από το λογαριασμό
Google στο δίκτυο. Όταν επεξεργάζεστε γεγονότα από την συσκευή
ή το πρόγραμμα περιήγησης, συγχρονίζονται αυτόματα παντού.
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Για να δείτε το Calendar,αγγίξτε

στην οθόνη Home ή App.

Για την αλλαγή του Calendar, αγγίξτε date στην κορυφή και
επιλέξτε Day, Week, Month, ή Agenda.
Σύρετε για κάθετη ή οριζόντια μετακίνηση. Στη προβολή Day ή
Week, ανοίξτε τα δάκτυλά σας ή ενώστε τα για μεγέθυνση ή
σμίκρυνση.
Από όλα τα παραπάνω,μπορείτε να
 Διαβάσετε ή επεξεργαστείτε γεγονότα. Αγγίξτε ένα γεγονός.
 Διαχειριστείτε γεγονότα και ημερολόγια. Αγγίξτε εικονίδια
στην κατά μήκος της κορυφής ή Men

για ανζήτηση ή

δημιουργία γεγονότων, επιστροφή στο σήμερα, ή ρυθμίσεις.

Χρήση κάμερας
Η εφαρμογή Camera app συνδυάζει φωτογραφία και βίντεο και
μπορείτε να τα δείτε στην εφαρμογή Super-HD
Για λήψη, πρώτα επιλέξτε Camera

Play app.

στην οθόνη Home ή All

Apps.
Όταν ανοίξει η Camera, μπορείτε
 Να φωτογραφίσετε: επιλέξτε το μπλε πλήκτρο.
 Να δείτε την πιο πρόσφατη φωτογραφία: Επιλέξτε το
εικονίδιο δίπλα στο μπλε πλήκτρο.
Μπορείτε τώρα να μοιραστείτε την φωτογραφία αγγίζοντας το
εικονίδιο Gmail, Google+, Messenger ή άλλα εμφανιζόμενα στη μια
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πλευρά της εικόνας. Για να δείτε αυτή και άλλες φωτογραφίες στην
εφαρμογή Gallery app, αγγίξτε την εικόνα.

Διαχείρηση λήψης αρχείων
Αρχεία, εφαρμογές και άλλα στοιχεία που κατεβάζετε από Gmail,
Email, Android Market ή από αλλού αποθηκεύονται στην
εσωτερική μνήμη της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το Downloads
app να δείτε, να ανοίξετε πάλι ή να διαγράψετε ότι κατεβάσατε.
Κάποια δίκτυα κινητής περιορίζουν το μέγεθος των αρχείων λήψης,
για την διαχείρηση των δικτυακών αναγκών ή να σας βοηθήσουν
να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις. Κατά την διάρκεια λήψης
μεγάλου αρχείου, ίσως απαιτείται να καθυστερήσει η λήψη έως
συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi, όπου η λήψη θα επανέλθει αυτόματα.
Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα αρχεία σε αναμονή στο
Downloads app επίσηςl.
Τα αρχεία που λάβατε αποθηκεύονται στο κατάλογο Download
που είναι ορατό όταν η συσκευή συνδέεται με Η/Υ. Μπορείτε να
δείτε και αντιγράψετε τα αρχεία από αυτόν το κατάλογο .
Άνοιγμα και διαχείρηση ληφθέντων αρχείων


Επιλέξτε Downloads




Επιλέξτε στοιχείο για άνοιγμα.
Επιλέξτε επικεφαλίδες για νωρίτερη λήψη για να τα δείτε.



Επιλέξτε στοιχεία για μοίρασμα. Μετά επιλέξτε Share

από οθόνη Home ή All Apps.

και διαλέξτε μέθοδο από την λίστα.
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Επιλέξτε στοιχεία για διαγραφή. Έπειτα επιλέξτε Trash



Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Sort by size(μέγεθος) ή
Sort by date(ημερομηνία) για εναλλαγή.

.

Επιδόσεις
Βελτιστοποίηση διάρκειας μπαταρίας
Αυξάνετε την διάρκεια μπαταρίας απενεργοποιόντας κάποιες
λειτουργίες.
Μπορείτε να ελέγχετε την κατανάλωση της
μπαταρίας από κάθε λειτουργία.
Για αυτές τις ρυθμίσεις επιλέξτε Settings

σε μία οθόνη Home

ή All Apps.

Αυξήστε την διάρκεια μπαταρίας







Αν δεν χρησιμοποιείται Wi-Fi, Bluetooth, ή GPS, πηγαίνετε
Settings app για απενεργοποίηση. Οι ρυθμίσεις GPS είναι
Settings > Personal > Location services.
Μην αφήνετε ανοικτές τις εφαρμογές Maps ή Navigation στην
οθόνη όταν δεν χρειάζεται. Χρησιμοποιούν το GPS (άρα
περισσότερη ενέργεια) μόνο όταν είναι σε λειτουργία.
Χαμηλώστε τη φωτεινότητα οθόνης και ρυθμίστε πιό σύντομη
αναμονή οθόνης: Settings > Device > Display.
Αν δεν χρειάζεται, απενεργοποιήστε αυτόματο συγχρονισμό
εφαρμογών: Settings > Personal > Accounts & sync.
Σημειώστε ότι απαιτεί χειροκίνητο συγχρονισμό για συλλογή
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μηνυμάτων, email, και άλλων πληροφοριών, και μη λήψη
ειδοποιήσεων για αναβαθμίσεις.
 Αν ξέρετε ότι δεν θα βρισκόσαστε σε εμβέλεια ασύρματου ή
κινητού δικτύου, ενεργοποιήστε Airplane mode:
Πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης μέχρι το
παράθυρο διαλόγων επιλογών Tablet να εμφανιστεί. Επιλέξτε
Airplane Mode.

Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας και λεπτομέρειες χρήσης
 Ανοίξτε Settings > Device > Battery.
Η λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζει τμηνατικά την
χρήση μπαταρίας για κάθε λειτουργία. Αγγίξτε ένα γράφημα για
λεπτομέρειες. Η οθόνη για κάποιες εφαρμογές επιτρέπει
ρυθμίσεις στη χρήση ενέργειας ή απενεργοποίηση.
Προσοχή!
Αν διακόψετε κάποια λειτουργία η συσκευή ενδέχεται να μην
λειτουργεί κανονικά.
Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται η κατάσταση μπαταρίας
(φόρτιση, αποφόρτιση) και επίπεδο (σε % φόρτισης).
Το γράφημα αποφόρτισης παρουσιάζει επίπεδο μπαταρίας
χρονολογικά από την τελευταία φόρτιση, την διάρκεια λειτουργίας
με την μπαταρία.

Σχετικές ρυθμίσεις:
1. Επιλέξτε Settings

σε μια οθόνη Home ή All Apps.

2. Επιλέξτε Wireless & networks > Data usage.
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Από προεπιλογή, βλέπετε ρυθμίσεις δεδομένων από δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας:
Είναι δυνατό να βλέπετε δεδομένα
Wi-Fi ξεχωριστά. Επιλέξτε Menu

,

έπειτα Show Wi-Fi usage.
Κοντά στη κορυφή της οθόνης,
υπάρχει διακόπτης on-off δεδομένα
κινητής. Οι ακόλουθες οδηγίες
υποθέτουν ότι ο διακόπτης είναι on.
Αν είναι off, δεν θα βλεπετε
δεδομένα κινητής καθόλου και
πολλές λειτουργίες δεν θα τρέχουν
σωστά.
Ακριβώς κάτω από τον διακόπτη
on-off, υπάρχει ο κύκλος χρήσης
δεδομένων. Αγγίξτε το για επιλογή
διαφορετικού κύκλου. Αυτό το εύρος ημερομηνιών είναι η χρονική
περίοδος που αναφέρεται το γράφημα.
Οι κάθετες λευκές γραμμές στο γράφημα δείχνουν την περίοδο
ανάμεσα στους κύκλους χρήσης. Το εύρος αυτό καθορίζει τη
ποσότητα χρήσης που εμφανίζεται κάτω από το γράφημα. Σύρετε
τις γραμμές για αλλαγή της περιόδου.

Ρυθμίστε την προειδοποίηση για χρήση δεδομένων


Σύρετε την πορτοκαλί γραμμή από την δεξιά πλευρά στο
επίπεδο που επιυθμείτε την προειδοποίηση.
Όταν η χρήση δεδομένων φτάσει το επίπεδο, θα ειδοποιηθείτε.
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Ρύθμιση ορίου χρήσης δεδομένων
1. Ελέξτε Set mobile data limit.
Εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με ένδεξη ορίου.
2. Διαβάστε το μήνυμα. Αν θέλετε να προχωρήσετε, πιέστε OK.
Η κόκκινη γραμμή στην κορυφή του γραφήματος ενεργοποιείται,
για να τη σύρετε πάνω ή κάτω.
3. Σύρετε την κόκκινη γραμμή από την δεξιά πλευρά σεο
επιθυμητό επίπεδο.
Όταν η χρήση δεδομένων φτάσει το όριο, τα δεδομένα κινητής θα
απενεργοποιηθούν αυτόματα και πολλές λειτουργίες δεν θα
λειτουργούν σωστά. Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση.

Σημαντικό
Η χρήση των δεδομένων που εμφανίζεται οθόνη ρυθμίσεων
υπολογίζεται από την συσκευή. Ο υπολογισμός του παροχέα
μπορεί να διαφέρει. Αν η χρήση ξεπεράσει το όριο στο πρόγραμμα
του παροχέα σας θα χρεωθείτε. Αυτή η λειτουργία βοηθά στον
υπολογισμό της χρήσης, αλλά δεν εξασφαλίζει πιθανές χρεώσεις.
Για καλύτερα αποτελέσματα, θέστε συντηρητικό όριο.

Παρακολούθηση ή περιορισμός χρήσης δεδομένων
Κάποιες εφαρμογές μεταφέρουν δεδομένα κρυφά; δηλαδή, όταν
δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή, μπορεί να κατεβάσει δεδομένα
για μελλοντική αναφορά. Ο περιορισμός τέτοιας κρυφής χρήσης
για κάποιες εφαρμογές βοηθά στην οικονομία της συνολικής
χρέωσης. Ωστόσο, είναι ένα δραστικό μέτρο που επηρεάζει την
επίδοση της εφαρμογής ή την δυσλειτουργία της.
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Ελέξτε αν η χρήση δεδομένων περιορίζεται από τις ρυθμίσεις κάθε
εφαρμογής (διαθέσιμη μέσα στην εφαρμογή) πριν τη περιορίσετε.
1. Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το δίκτυο που θέλετε να περιορίσετε
την χρήση δεδομένων στις εφαρμογές.
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για την εύρεση της εφαρμογής
που η χρήση δεδομένων θέλετε να δείτε.
3. Για περισσότερες πληροφορίες της εφαρμογής, αγγίξτε το
όνομα.
4. Για τη διακοπή της χρήσης κρυφών δεδομένων, επιλέξτε
Restrict background data.
5. Διαβάστε το εμφανιζόομενο μήνυμα. Αν θέλετε να προχωρήσετε,
επιλέξτε OK.

Προηγμένες ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων
Δύο άλλες ρυθμίσεις διαθέσιμες στο εικονίδιο Menu μπορεί να
έχουν δραστικά αποτελέσματα, αλλά ενίοτε χρήσιμα:
 Η περιαγωγή δεδομένων μπορεί να επιφέρει πρόσθετες
χρεώσεις. Ωστόσο, σε κάποιες τοποθεσίες είναι ο μόνος
τρόπος σύνδεσης στο Internet.
 Ο περιορισμός χρήσης κρυφών δεδομένων επηρεάζει
εφαρμογές σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα, και κάποιες
λειτουργίες διακόπονται. Είναι ένα ακραίο μέτρο που απαιτεί
την απαραίτητη προσοχή.

Βελτιστοποίηση χρήσης μνήμης
Τυπικά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την διαχείρηση των
εφαρμογών πέρα από εγκατάσταση, άνοιγμα και λειτουργία. Αλλά
υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να γνωρίζετε περισσότερα
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σχετικά.
Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν 2 είδη μνήμης: εσωτερική και RAM.
Εσωτερική για τις ίδιες, τα αρχεία τους, ρυθμίσεις, και άλλα
δεδομένα που απαιτούν. RAM (μνήμη σχεδιασμένη για προσωρινή
αποθήκευση και άμεση πρόσβαση για την λειτουργία τους.
Το Android διαχειρίζεται και προσεκτικά φυλάσει το τμήμα
εσωτερικής μνήμης όπου το σύστημα, εφαρμογές και τα
περισσότερα δεδομένα των εφαρμογών αποθηκεύονται, επειδή
αυτή η περιοχή μπορεί να περιέχει προσωπικές πληροφορίες. Δεν
είναι δυνατόν να δείτε αυτό το τμήμα εσωτερικής μνήμης όταν
συνδέετε την συσκευή σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB. Το άλλο τμήμα
εσωτερικής μνήμης, όπου μουσική και κατεβασμένα αρχεία
αποθηκεύονται, παραμένει ορατό για την ευκολία σας.
Το Android επίσης ελέγχει τον τρόπο που οι εφαρμογές
χρησιμοποιούν την RAM. Ίσως βάλει στη μνήμη cache κάποια
πράγματα που χρησιμοποιείτε πρόσφατα, για ταχύτερη πρόσβαση
αν τα χρειαστείτε πάλι, αλλά θα διαγράψει την μνήμη cache αν
χρειάζεται την RAM για νέες δραστηριότητες. Επηρεάζετε τον
τρόπο που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την εσωτερική μνήμη
άμεσα και έμεσα με πολλούς τρόπους; για παράδειγμα, όταν:
● Κάνετε εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών.
● Κατεβάζετε αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης, Gmail και
άλλες εφαρμογές.
● Δημιουργείτε αρχεία (για παράδειγμα, φωτογραφίζοντας).
● Διαγράφετε κατεβασμένα ή δημιουργημένα από εσάς αρχεία.
●Αντιγράφοντας αρχεία από την συσκευή και Η/Υ με USB.
Σπάνια χρειάζεται να διαχειρίζετε τον τρόπο που οι εφαρμογές
χρησιμοποιούν την RAM. Αλλά μπορείτε να βλέπετε την χρήση της
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RAM στις εφαρμογές και να διακόπτετε αν υπάρχει δυσλειτουργία.

Χρήση της οθόνης Apps
Η οθόνη Apps επιτρέπει την ρύθμιση του τρόπου που η συσκευή
χρησιμοποιεί την μνήμη. Για πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις:
1 Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε Settings

.

2 Κάτω από Device, επιλέξτε Apps.
Υπάρχουν 3 tabs στην κορυφή της οθόνης, που καθένα εμφανίζει
μια λίστα εφαρμογών:
● Downloaded. Εμφανίζει εφαρμογές κατεβασμένες από το
Market ή άλλες πηγές.
● Running. Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές, διεργασίες, και
υπηρεσίες που τρέχουν ή έχουν cached διεργασίες, και πόση RAM
χρησιμοποιούν.
Το γράφημα κάτω από τοRunning tab εμφανίζει την συνολική RAM
σε χρήση και διαθέσιμη. Κάτω από το γράφημα, επιλέξτε Show
cached processes ή Show running services για εναλλαγή.
● All. Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές Android και όσες κατέβηκαν
από Android Market ή άλλες πηγές.
Για την αλλαγή της σειράς στις λίστες Downloaded ή All, επιλέξτε
Menu

> Sort by name ή Sort by size.

Για λεπτομέρειες της εφαρμογής, επιλέξτε το όνομά της. Οι
πληροφορίες και τα χειριστήρια διαφέρουν αλλά συνήθως
περιλαμβάνουν:
● Force stop button: Σταματά εφαρμογή με προβληματική
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λειτουργία. Διακόπτοντας μια εφαρμογή, διεργασία, ή υπηρεσία
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Επανακκινήστε την συσκευή
σας έπειτα.
● Uninstall button: Διαγράφει μια εφαρμογή, τα στοιχεία και τις
ρυθμίσεις της.
● Disable button: Αποτρέπει το τρέξιμο της εφαρμογής αλλά όχι
την απεγκατάστασή της. Αυτή η επιλογή option είναι διαθέσιμη σε
μερικές εφαρμογές και υπηρεσίες χωρίς απεγκατάσταση.
● Clear data button: Διαγραφή ρυθμίσεων εφαρμογής και άλλων
στοιχείων χωρίς την αφαίρεση της εφαρμογής.
● Clear cache: Αν η εφαρμογή αποθηκεύει δεδομένα προσωρινά
στη μνήμη της συσκευής, εμφανίζει την ποσότητα των
πληροφοριών και δυνατότητα διαγραφής τους.
● Launch by default: Αν ρυθμίσατε μια εφαρμογή να ξεκινήσει
κάποια αρχεία απο προεπιλογή, δύναται η απενεργοποίηση εδώ.
● Permissions: Προβάλλει το είδος πληροφοριών σχετικά με την
συσκευή και τις εφαρμογές.

Εισαγωγή & επεξεργασία κειμένου
Πληκτρολόγιο
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για εισαγωγή
κειμένου. Μερικές εφαρμογές το ανοίγουν αυτόματα. Σε άλλες, το
κάνετε αγγίζοντας το σημείο που θέλετε να γράψετε.
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Κατά την διάρκεια, το πληκτρολόγιο προβάλλει προτάσεις πάνω
από την κορυφαία σειρά πλήκτρων. Επιλέξτε για αποδοχή.

Βασική επεξεργασία
● Move the insertion point: Επιλέξτε το σημείο γραφής. Ο
κέρσορας αναβοσβήνει στη νέα θέση και εμφανίζεται ένα πράσινο
tab από κάτω. Σύρετε το tab για μετακίνηση του κέρσορα.
● Select text: Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα ή διπλό κλίκ
στο κείμενο.
Η εγγύτερη λέξη επισημάνεται με tab σε κάθε άκρο. Σύρετέ τα για
αλλαγή της επιλογής.
Το tab χάνεται σε λίγο από την οθόνη. Για επανεμφάνιση αγγίξτε
το κείμενο πάλι.
● Delete text: Επιλέξτε το για διαγραφή επιλεγμένου κειμένου ή
χαρακτήρων προ΄του κέρσορα.
● Cut, copy, paste: Επιλέξτε κείμενο διαμόρφωσης. Έπειτα επιλέξτε
Paste

, Cut

, ή Copy

:
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Επιλέξτε Done για να φύγει το πληκτρολόγιο.

Συμβουλές & συντομεύσεις
● Κεφαλαία γράμματα: Επιλέξτε το πλήκτρο Shift

για

κεφαλαία σε ένα γράμμα. Ή κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
Shift

ενώ γράφετε. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, τα πεζά

επανεμφανίζονται.
●Κλείδωμα κεφαλαίων: Διπλό κλικ ή παρατεταμένο κράτημα στο
πλήκτρο Shift

, έτσι ώστε να γίνει

. Επιλέξτε Shift

πάλι για επιστροφή σε πεζά.
● Αριθμοί και σύμβολα: Αγγίξτε το πλήκτρο ?123. Για
περισσότερες επιλογές, επιλέξτε το πλήκτρο = \ <.
● Άμεση πρόσβαση κοινών σημείων στίξης και συμβόλων:
Κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δεξιά του space (period key).
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● Ειδικοί χαρακτήρες: Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο Shift

ενώ αγγίζετε ένα πλήκτρο με ένα μικρό γκρί

χαρακτήρα στη γωνία για εισαγωγή του γκρι χαρακτήρα.
Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα όποιοδήποτε πλήκτρο για
εναλλακτικά γράμματα, σύμβολα, ηή αριθμούς.
● Αλλαγή γλώσσας ή πληκτρολογίου: Αγγίξτε & κρατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο αριστερά του space (με ... Στη κάτω
δεξιά γωνία), και μετά αφήστε το.
Το μενού επιλογής εισόδων εμφανίζεται. Επιλέξτε την επιλογή που
επιθυμείτε αλλαγή.

Related settings
Settings > Personal > Language & input

Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi
Το Wi-Fi είναι τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης που παρέχει
πρόσβαση Internet σε αποστάσεις έως 100 μέτρα, ανάλογα στο
Wi-Fi router και το περιβάλλοντα χώρο.
Για χρήση Wi-Fi, συνδέεστε σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης,
ή "hotspot." Μερικά hotspots είναι ανοιχτά και συνδέεστε απλά
μαζί τους. Άλλα έχουν στοιχεία ασφαλείας που απαιτούν
διαδικασία ρύθμισης, όπως ψηφιακή πιστοποίηση ή άλλους
τρόπους που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους.
Για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, απενεργοποιήστε το Wi-Fi
όταν δεν χρειάζεται. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή
σας να αποσυνδέεται αυτόματα από δίκτυα Wi-Fi όταν είναι σε
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κατάσταση αδράνειας.

Ενεργοποίηση Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο
Αν προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi στην πρώτη ρύθμιση της
συσκευής,το Wi-Fi συνδέεται αυτόματα.
1 Επιλέξτε Settings

στην οθόνη Home ή All Apps.

2 Επιλέξτε Wireless & networks > Wi-Fi.
3 Σύρετε τον διακόπτη Wi-Fi στη θέση On.
Η συσκευή ανιχνεύει διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και τα προβάλλει. Τα
κλειδωμένα έχουν εικονίδια λουκέτου. Αν ανιχνεύσει δίκτυο που
ήταν πριν συνδεδεμένο, συνδέεται.
4 Επιλέξτε το όνομα του δικτύου για να δείτε περισσότερες
πληροφορίες σύνδεσης.
Αν το δίκτυο είναι κλειδωμένο, απαιτείται κωδικός και άλλα
στοιχεία. (Ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου.)
Για αλλαγή στις ρυθμίσεις δικτύου, αγγίξτε & κρατήστε
παρατεταμένα το όνομα δικτύου.

Πρόσθεση δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi στη μνήμη της
συσκευής, με τα στοιχεία ασφαλείας, και να συνδέεται αυτόματα.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi αν το δίκτυο δεν
μεταδίδει το όνομά του (SSID), ή να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi
όταν είστε εκτός εμβέλειας.
Για να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο, πρέπει πρώτα να
μάθετε στοιχεία ασφαλείας από τον διαχειριστή του δικτύου.
1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, εάν δεν είναι ήδη.
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2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε Add Network.
3 Εισάγετε το όνομα SSID του δικτύου. Αν είναι απαραίτητο,
εισάγετε στοιχεία ασφαλείας ή διαμόρφωσης δικτύου.
4 Επιλέξτε Save.
Οι πληροφορίες του δικτύου θα σωθούν. Η συσκευή σας θα
συνδεθεί αυτόματα σε αυτό το δίκτυο την επόμενη φορά που θα
είναι εντός εμβέλειας.

Απομνημόνευση δικτύου Wi-Fi
Μπορείτε να αφαιρέσετε από την μνήμη τα στοιχεία ενός δικτύου
Wi-Fi; για παράδειγμα,αν δεν επιθυμείτε αυτόματη σύνδεση σε
αυτό ή αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε άλλη φορά.
1 Ενεργοπίηση Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη.
2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε όνομα δικτύου.
3 Επιλέξτε Forget στο παράθυρο διαλόγου.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων proxy δικτύου Wi-Fi
Κάποιοι διαχειριστές δικτύων απαιτούν σύνδεση σε εσωτερικά ή
εξωτερικά δίκτυα μέσω proxy server. Από προεπιλογή, τα δίκτυα
Wi-Fi που προσθέτεις δεν είναι διαμορφωμένα για σύνδεση proxy,
αλλά μπορείς να το κάνεις για κάθε προστιθέμενο δίκτυο Wi-Fi .
Οι ρυθμίσεις Proxy χρησιμοποιοπυνται από προγράμματα
περιήγησης αλλά μπορεί όχι από άλλες εφαρμογές.
1 Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα ένα δίκτυο στη λίστα Wi-Fi.
2 Επιλέξτε Modify network στο παράθυρο διαλόγου.
3 Επιλέξτε Show advanced options.
4 Αν το δίκτυο δεν έχει ρυθμίσεις proxy, επιλέξτε None κάτω από
Proxy Settings, έπειτα επιλέξτε Manual στο μενού.
28

5 Εισάγετε τις ρυθμίσεις proxy του διαχειριστή.
6 Επιλέξτε Save.
Οι ρυθμίσεις proxy εφαρμόζονται μόνο στο δίκτυο Wi-Fi που
διαμορφώσατε. Για αλλαγή στις ρυθμίσεις proxy για άλλα δίκτυα
Wi-Fi, απαιτείται ξεχωριστή ρύθμιση.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων Wi-Fi, πολιτική
αποσύνδεσης, και προηγμένες επιλογές
Για πρόσβαση σε προηγμένες ρυθμίσεις Wi-Fi:
1 Ενεργοποίηση Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη.
2

Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε Menu

και μετά

Advanced.
Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε:
● Network notification: Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείται το
Wi-F, λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη γραμμή Status όταν ανιχνεύεται
ανοικτό δίκτυο Wi-Fi. Αποεπιλέξτε για απόρριψη ειδοποιήσεων.
● Avoid poor connections: Επιλέξτε για αυτόματη φραγή δικτύων
χαμηλής ποιότητας ή διακοπτόμενου σήματος.
● Keep Wi-Fi during sleep: To conserve mobile data usage, your
device stays connected to Wi-Fi when the screen goes to sleep.
Επιλέξτε τη για την αλλαγή στην προεπιλογή: είτε για παραμονή
στη σύνδεση Wi-Fi μόνο όταν υάρχει σύνδεση με τροφοδοτικό
(όταν δεν απασχολεί η διάρκεια μπαταρίας), ή η μή παραμονή σε
σύνδεση Wi-Fi σε κατάσταση αδράνειας. Η τελευταία επιλογή
αυξάνει τυχόν χρήση δεδομένων. Μπορεί να θέλετε να
επανεξετάσετε την ρύθμιση αν λάβετε ειδοποίηση προσέγγισης
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των ορίων δεδομένων σας.
● Wi-Fi frequency band: Επιλέξτε αυτόματη, 5 GHz, ή 2.4 GHz ζώνη
συχνοτήτων.
Η οθόνη αυτή προβάλλει και τα εξής:
● MAC address: Η διεύθυνση MAC της συσκευής στο δίκτυο Wi-Fi.
● IP address: Η διεύθυνση (IP) που ανατέθηκε στη συσκευή από το
δίκτυο Wi-Fi (εκτός και χρησιμοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις IP για
ανάθεση σε στατική διαύθυνση IP).

Σχετικές ρυθμίσεις
Settings > Wireless & networks > Wi-Fi
Settings > Wireless & networks > Data usage

Σύνδεση με πληκτρολόγια, ποντίκια, κ.α.
Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο, ποντίκι, ή ακόμα ένα
χειριστήριο ή άλλη συσκευή εισόδου στη συσκευή μέσω USB όπως
σε ένα Η/Υ.
Μπορεί να χρειαστεί ένας αντάπτορας για την σύνδεση των
συσκευών με την θύρα USB της συσκευής. Για την σύνδεση
παραπάνω
από μίας
συσκευής
χρησιμοποιήστε ένα
τροφοδοτούμενο USB hub για την μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας.

Πληκτρολόγια
Πέρα από την πληκτρολόγηση κειμένου, χρησιμοποίστε το
πληκτρολόγια για πλοήγηση στα χαρακτηριστικά της συσκευής
σας:
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● Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βέλη για την επιλογή αντικειμένων
στην οθόνη.
● Το πλήκτρο Return όταν ένα αντικείμενο έχει επιλεγεί, ισούται με
άνοιγμα.
● Το πλήκτρο Escape ισούται με επιστροφή επιλογής.
● Πιέστε Tab ή Shift-Tab για μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο σε
μία φόρμα ή άλλη οθόνη με πολλαπλά πεδία κειμένου.

Ποντίκια
Όταν συνδέσετε ένα ποντίκι στη συσκευή και το μετακινήσετε,
εμφανίζεται ένας κερσορας με σχήμα βέλους, όπως σε Η/Υ:
● Χρησιμοποιείστε το ποντίκι για την μετακίνηση του κέρσορα.
● Οι λειτουργίες του ποντικιού αντικαθιστούν τις λειτουργίες
αφής στην οθόνη της συσκευής.
● Υποστηρίζεται μόνο ένα πλήκτρο ποντικιού.

Άλλες συσκευές εισόδου
Μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές. Ωστόσο, παιχνίδια και
κάθε άλλη εφαρμογή πρέπει να είναι σχεδιασμένες για την
υποστήριξη ειδικών χαρακτηριστικών κάθε συσκευής εισόδου,
όπως ειδικά πλήκτρα ή άλλα χειριστήρια, για να επωφεληθούν
πλήρως.

Σύνδεση με έναν Windows Η/Υ μέσω USB
Μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή με έναν Η/Υ Windows μέσω
καλωδίου USB και να μεταφέρετε μουσική, φωτογραφίες, και άλλα
αρχεία.
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Κατά την σύνδεση, η χωρητικότητα USB εμφανίζεται ώς δίσκος
στην οθόνη. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία αμφίδρομα ‘οπως
με κάθε άλλη εξωτερικλη συσκευή.
Όταν τελειώσετε, απλά ξεσυνδέστε την συσκευή αφαιρώντας το
καλώδιο USB.
Settings > Device > Storage > Menu > USB computer connection

Διαχείρηση λογαριασμών
Πρόσθεση ή αφαίρεση λογαριασμών
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς λογαριασμούς Google
και Microsoft Exchange ActiveSync στην συσκευή σας.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλα είδη λογαριασμών, ανάλογα
με τις εφαρμογές σας. Μερικούς να προσθέσετε στην οθόνη
Accounts & Sync, όπως περιγράψαμε. Άλλους χρησιμοποιόντας μια
εφαρμογή που λειτουργεί με αυτά τα είδη λογαριασμών. Για
παράδειγμα, προσθέστε λογαριασμούς IMAP και POP3 email με
την εφαρμογή Email.
Για την προβολή της οθόνης ρυθμίσεων Accounts & sync:
1 Από οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε το εικονίδιο Settings

.

2 Κάτω από Personal, επιλέξτε Accounts & sync.

Πρόσθεση λογαριασμού
Για μερικούς λογαριασμούς, ίσως απαιτείται από τον διαχειριστή
του συστήματος η γνώση λεπτομερειών για την υπηρεσία που
συνδέεται ο λογαριασμός. Για παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζετε το
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domain του λογαριασμού ή την διεύθυνση του server.
1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Επιλέξτε Add account.
3 Επιλέξτε τον τύπο του προστιθέμενου λογαριασμού.
4 Ακολουθείστε τις οδηγίες της οθόνης για τις πληροφορίες του
λογαριασμού.
Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν ένα όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης, αλλά οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από τον
τύπο του λογαριασμού και την διαμόρφωση της συνδεόμενης
υπηρεσίας.
Ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού, μπορεί να σας ζητηθεί να
διαμορφώσετε τι είδους δεδομένων θέλετε να συγχρονίσετε,
Το οόνομα του λογαριασμού, και άλλες λεπτομέρειες.
Όταν τελειώσετε, ο λογαριασμός προστίθεται στην λίστα Accounts
& sync. Ανάλογα της διαμόρφωσης του λογαριασμού, email,
επαφές και άλλες πληροφορίες θα συγχρονιστούν με την συσκευή
σας.

Αφαίρεση λογαριασμού
Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό να τον διαγράψετε και
όλες τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευή σας, περιλαμβάνοντας
email, επαφές, ρυθμίσεις, κ.α..
1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Επιλέξτε τον λογαριασμό για διαγραφή.
3 Επιλέξτε εικονίδιο Menu > Remove account.
Σχετικά θέματα
Διαμόρφωση επιλογών account sync
Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό Google?
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Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών
Μπορείτε να διαμορφώσετε επιλογές συγχρονισμού σε κάθε
εφαρμογή σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ποια είδη
δεδομένων συγχρονίζετε για κάθε λογαριασμό. Κάποιες
εφαρμογές, όπως το Gmail και το Calendar, έχουν ξεχωριστές
ρυθμίσεις συγχρονισμού παρέχοντας πιό λεπτομερή έλεγχο. Σε
τέτοιες περπτώσεις, ισχύουν οι ρυθμίσεις που επιλέχθησαν σε
επίπεδο λογαριασμού.
Για κάποιους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος;
αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα της συσκευή σας γίνονται και
στα σχετικά αντίγραφα στο δίκτυο. Ο λογαριασμός σας Google
λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι λογαριασμοί δεν
υποστηρίζουν αμφίδρομο συγχρονισμό: τα δεδομένα στη φορητή
συσκευή σας είναι μόνο για ανάγνωση.
Για την προβολή των ρυθμίσεων οθόνης Accounts & sync:
1 Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε Settings.
2 Κάτω από Personal, επιλέξτε Accounts & sync.
Επίσης κάποιες εφαρμογές έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις
συγχρονισμού. Για παράδειγμα, για τον έλεγχο του συγχρονισμού
μηνυμάτων στην εφαρμογή Gmail, επιλέξτε Menu > Label
settings > Sync messages.

Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων συγχρονισμού
1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
Επισημαίνει ότι μερικές ή όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού
διαμορφώθηκαν για αυτο΄ματη συγχρονισμό.
Επισημαίνει ότι καμμιά πληροφορία του λογαριασμού δεν έχει
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διαμορφοθεί για αυτόματο συγχρονισμό.
2 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε εικονίδιο Menu > Auto-sync app data για
να ελέγχετε αν οι αλλαγές που κάνετε στις πληροφορίες της
συσκευής ή στο δίκτυο είναι αυτόματα και αμφίδρομα
συγχρονισμένες.
Αν απενεργοποιηθεί το Auto-sync, πρέπει χειροκίνητα να
συλλέγετε μηνύματα, email, και άλλες πρόσφατες πληροφορίες,
και δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναβαθμίσεων.
Για παράδειγμα, όταν επιλεχθεί αυτή η επιλογή, αλλαγές που
κάνετε στην εφαρογή People αυτόματα γίνονται στις επαφές
Google στο δίκτυο.
Αν δεν επιλεγεί αυτή η επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
εργαλείο της εφαρμογής για χεροκίνητο συγχρονισμό. Μπορείτε
επίσης να συγχρονίσετε χειροκίνητα την συλλογή μηνυμάτων,
email, και άλλων πρόσφατων πληροφοριών. Η απενεργοποίηση
του Auto-sync επιτρέπει μεγαλύτερη ζωή στην μπαταρία σας, αλλά
δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναβαθμίσεων.
Χειροκίνητος Συγχρονισμός
1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.
3 Επιλέξτε Menu > Sync now.

Αλλαγή ρυθμίσεων συγχρονισμού λογαριασμού
1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
2 Επιλέξτε τον λογαριασμό του οποίου οι ρυθμίσεις sync θέλετε
να αλλάξουν.
Η οθόνη ρυθμίσεων Sync ανοίγει, προβάλλοντας μια λίστα των
ειδών πληροφορίας που μπορεί να συγχρονίσει ο λογαριασμός.
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3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε στοιχεία όπως απαιτείται.
Η αποεπιλογή μιας επιλογής δεν αφαιρεί την πληροφορία από την
συσκευή σας; Απλά την παύει να είναι συγχρονισμένη με την
αντίστοιχη στο δίκτυο.

Ασφαλίστε την συκευή σας
Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης
Ανάλογα της χρήσης της συσκευής, θα θέλατε να ρυθμίσετε
κάποιο τύπο αυτόματου κλειδώματος οθόνης για την πρόληψη μη
εγκεκριμένης πρόσβασης. Αν έχει ρυθμιστεί το κλείδωμα οθόνης, η
οθόνη κλειδώνει όταν σβήσει η οθόνη της συσκευής.
Για την ρύθμιση ρυθμίσεων κλειδώματος της συσκευής:
1 Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε Settings.
2 Επιλέξτε Personal > Security > Screen lock.
3 Επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος που επιθυμείτε και
ακολουθείστε τις οδηγίες της οθόνης.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές
κλειδώματος, που αναφερονται κατά προσέγγιση σε σειρά ισχύος:
 Το Slide - ολίσθηση δεν παρέχει προστασία, αλλά επιτρέπει
την άμεση πρόσβαση στην κύρια οθόνη, ή άνοιγμα της
κάμερας για άμεση φωτογράφιση.
 Το Pattern επιτρέπει το σχεδιασμό ενός απλού σχεδίου με το
δάκτυλο για ξεκλείδωμα της συσκευής.
 Ο κωδικός απαιτεί 4 ή παραπάνω γράμματα ή αριθμούς. Αυτή
είναι η πιο ασφαλής επιλογή, αρκεί η δημιουργία ενός
δυνατού κωδικού.
Σημαντικό για καλύτερη ασφάλεια,
specify ένα κωδικό που
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Είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες μακρύ.
Περιέχει ένα μίγμα από αριθμούς,γράμματα, και ειδικά
σύμβολα
 Δεν περιέχει αναγνωρίσιμες λέξεις ή φράσεις.
Σχετικές ρυθμίσεις
Settings > Device > Display > Sleep
Settings > Personal > Security > Make pattern visible
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