Γρήγορος Οδηγός

∆ομή
1

2

3 4

5

6

7

8

15

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

5

Είσοδος κάρτας SIM
Μπροστινή κάμερα
Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
Ακουστικό
Μικρόφωνο
Πίσω Κάμερα
Φλας
Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου
Menu
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10 Πλήκρο αρχικής οθόνης
11 Επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη
12 Θήρα Micro USB
13 Ηχείο
14 Πλήκτρο ενεργοποίησης
/κλειδώματος
15 Κουμπί λήψης
φωτογραφίας

Κατά την πρώτη χρήση πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 14, για
να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε οποιοδήποτε εικονίδιο για να
αποκτήσετε πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργία.
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
αρχικής οθόνης
. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο επιστροφής . Για να εμφανίσετε
τις επιλογές της κάθε εφαρμογής αγγίξτε το πλήκτρο μενού
.

Άνοιγμα τηλεφώνου

Για χρήστες Single SIM

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microSΙΜ

Εισ

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM στο
τηλέφωνο σας, χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό εργαλείο που
υπάρχει στη συσκευασία, όπως υποδεικνύει η εικόνα κάτω.
Για την αφαίρεση της κάρτας microSIM ακολουθήστε την
αντίστροφη διαδικασία.
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Για χρήστες Single SIM

Για να ανοίξει το συρτάρι της κάρτας micro SIM χρησιµοποιήστε
το ειδικό εργαλείο 2 που θα βρείτε στο κουτί. Πιέστε το ειδικό
εργαλείο στην οπή 1 αριστερά από το συρταράκι, κρατώντας το
τηλέφωνο µε την οθόνη προς τα πάνω.
Εισαγετε την micro SIM στην υποδοχή 3 κρατώντας το
τηλέφωνο µε την οθόνη προς τα πάνω.
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Άνοιγμα τηλεφώνου

Για χρήστες Dual SIM

Εισαγωγή & Αφαίρεση καρτών microSΙΜ
Για χρήστες Dual SIM

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τις κάρτες SIM στο
τηλέφωνό σας χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό εργαλείο που
υπάρχει στη συσκευασία, όπως υποδεικνύει η εικόνα κάτω.
Για την αφαίρεση της κάρτας microSIM ακολουθήστε την
αντίστροφη διαδικασία.

Για να ανοίξει το συρτάρι των καρτών micro SIM χρησιµοποιήστε
το ειδικό εργαλείο 2 που θα βρείτε στο κουτί. Πιέστε το ειδικό
εργαλείο στην οπή 1 αριστερά από το συρταράκι, κρατώντας το
τηλέφωνο µε την οθόνη προς τα πάνω.
Εισαγετε την micro SIM 1 στην δεξιά υποδοχή 3 κρατώντας το
τηλέφωνο µε την οθόνη προς τα πάνω. Τοποθετήστε την micro
SIM 2 στην αριστερή θέση στο συρταράκι 4.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις υποδοχές 3 και 4 για να
κάνετε χρήση δεδοµένων και τηλεφωνίας.

Κεντρικό Μενού
Περιηγηθείτε στο κεντρικό μενού σύροντας την οθόνη δεξιά
και αριστερά για να αλλάξετε σελίδα στο κεντρικό μενού.
Πιέστε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο θέλετε για να
το μεταφέρετε στην κεντρική οθόνη ώς συντόμευση. Για να
επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη πιέστε το αντίστοιχο κουμπί.

Κλείδωμα & Ξεκλείδωμα
Για να κλειδώσετε τη συσκευή σας πατήστε στιγμιαία το
πλήκτρο ενεργοποίησης. Για το ξεκλείδωμα πατήστε το πλήκτρο
ενεργοποίησης στιγμιαία. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η
εικονιζόμενη κλειδαριά σύρετε προς τα δεξιά.

Ρυθμίσεις
Στην οθόνη “Ρυθμίσεις” μπορείτε να προσαρμόσετε το τηλέφωνο
στις ανάγκες σας, ρυθμίζοντας τις λειτουργίες του αναλόγως.
∆ίκτυα, Wi-Fi, ρυθμίσεις Bluetooth, ήχοι, εμφάνιση, εφαρμογές,
είναι όλα στο χέρι σας.
Για πρόσβαση σε όλες τις επιλογές των ρυθμίσειων σύρετε προς
τα κάτω.

MAIC (Ρυθμίσεις)
Mπορείτε να ρυθμίσετε και βασικές λειτουργίες της συσκεύης
σας μέσω της MAIC. Συγκεκριμένα, μπορείτε άμεσα φωνητικά
να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε Bluetooth, wifi, χρήση
δεδομένων, gps και αθόρυβο προφίλ,
Εναλλακτικά μπορείτε να πείτε “Ρυθμίσεις¨ και στην συνέχεια να
επιλέξετε από το συρτάρι των ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας
Σύρωντας την πάνω άκρη της οθόνης προς τα κάτω, θα εμφανιστεί
το συρτάρι ειδοποιήσεων. Στο επάνω μέρος της οθόνης, στα δεξιά
επιλέγοντας το σας δίνει πρόσβαση στις
υπάρχει το πλήκτρο
ρυθμίσεις που ακολουθούν.
Λειτουργία Πτήσης - Κατά την ενεργοποίηση
της λειτουργίας πτήσης όλα τα ασύρματα δίκτυα
απενεργοποιούνται (3G-Wifi-GSM).
Μπαταρία - Ενημερώνει για το ποσοστό της μπαταρίας.

Wi-Fi - Ενεργοποιήστε τη σύνδεση WiFi όταν είστε στην
εμβέλεια κάποιου γνωστού ασύρματου δικτύου και
απενεργοποιήστε την όποτε απομακρύνεστε και θέλετε
να εξοικονομήσετε ενέργεια.
Bluetooth - Επιτρέψτε τη σύνδεση του τηλεφώνου σας
με άλλες συσκευές και αξεσουάρ Bluetooth για να
μεταφέρετε επαφές, φωτογραφίες και αρχεία ή απλά
για να συνδέσετε το ασύρματο ακουστικό σας.
GPS - Ενεργοποιήστε το GPS και το MLS iQTalk® Great
θα δίνει πληροφορίες που αφορούν τη γεωγραφική
σας θέση σε όποια εφαρμογή τις χρειάζεται, όπως το
Talk&Drive.
∆εδομένα - Ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων
για να μείνετε online ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει
πρόσβαση WiFi. Απαιτείται πρωτίστως η ενεργοποίηση
της υπηρεσίας από τον πάροχό σας και ενδέχεται να
επιβαρυνθείτε με χρεώσεις.
Χρήση δεδομένων - Ενημερώνει για τον όγκο
των δεδομένων στον αντίστοιχο χρόνο που
χρησημοποιήθηκαν,
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Προφίλ ήχου - Μπορείτε να ρυθμίσετε το προφίλ ήχου
σε μία από τις τέσσερις επιλογές, γενικό, σίγασης,
δόνηση, Εξωτερικού χώρου.

α να

Φωτεινότητα - Καθορίζει την φωτεινότητα της οθόνης.
Υπάρχει και η επιλογή για αυτόματο φωτισμό.
Αυτόματη Περιστροφή - Επιτρέπει την αυτόματη
περιστροφή της οθόνης.

Στο συρτάρι ειδοποιήσεων μπορείτε να
βρείτε όλες τις ειδοποιήσεις σας π.χ.
μηνύματα, αναπάντητες κλήσεις, email, ενημερώσεις εφαρμογών.

Μουσική και Βίντεο
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Μεταφέρετε τη μουσική που σας αρέσει στο κινητό σας,
κατεβάστε μουσική από το διαδίκτυο και απολαύστε ήχο
υψηλής ποιότητας από το ηχείο του κινητού ή τα ακουστικά.
Ένας κόσμος γεμάτος μουσική στην άκρη των δαχτύλων σας.
Ένας κόσμος που δημιουργείτε και απολαμβάνετε, ακριβώς
όπως τον επιθυμείτε.
Η παρακολούθηση των βίντεο της αρεσκείας σας γίνεται
παιχνιδάκι στο MLS iQTalk Great. Επιπλέον, το τηλέφωνο σας
προσφέρει περιγραφή πληροφοριών βίντεο με μικρογραφίες
και κείμενα λιστών αναπαραγωγής. Οι αγαπημένες σας ταινίες,
σειρές ή βίντεο στο YouTube, μπορούν πια να σας κρατήσουν
παρέα με υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής, όπου κι αν είστε.
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Φωτογραφίες και Κάμερα
Αγγίξτε, πατήστε ή τσιμπήστε την οθόνη του τηλεφώνου σας
για μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνων. Επιπλέον, το κινητό σας
έχει αυτόματη περιστροφή μεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης
λειτουργίας για προβολή εικόνων. Οι πιο αγαπημένες σας
στιγμές, έτσι ακριβώς όπως θέλετε να τις θυμάστε, είναι μαζί
σας συνέχεια.
Με χρήση zoom ή φλας ανάλογα με την περίσταση, τραβήξτε
τις αγαπημένες σας φωτογραφίες ή βίντεο. Αποθηκεύστε στη
συλλογή σας φωτογραφίες και βίντεο από πάρτυ, συναυλίες,
διακοπές ή όποιες άλλες εικόνες θέλετε να κρατήσετε στη
μνήμη του κινητού και τη δικιά σας, μοιραστείτε τις με φίλους
σας μέσω e-mail και MMS.

Αρχική οθόνη
Τακτοποιήστε τους φακέλους σας, τις εφαρμογές και τα widget
πατώντας παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο και σύρετέ το
στη θέση που επιθυμείτε.
Με αυτή την διαδικασία η αρχική οθόνη του κινητού σας παίρνει
εκείνη ακριβώς τη μορφή που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Ραδιόφωνο
Συνδέστε τα ακουστικά σας και ακούστε τον σταθμό της αρεσκείας
σας, αποθηκεύστε τους αγαπημένους σας σταθμούς για γρήγορη
πρόσβαση κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Με ένα
κλικ ο αγαπημένος σας σταθμός είναι εκεί για να σας κρατήσει
παρέα και να βάλει μουσική στις στιγμές σας.
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Internet
Επιλέγοντας την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο
στο
κάτω δεξιά μέρος της κεντρικής οθόνης και πληκτρολογώντας
την ιστοσελίδα την οποία θέλετε να επισκεφθείτε, μπορείτε
να σερφάρετε πολύ εύκολα στο διαδίκτυο και να περιηγηθείτε
άμεσα σε όποια ιστοσελίδα επιθυμείτε.
Επιπλέον, μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη για μεγέθυνση/
σμίκρυνση και από το “Menu” να επιλέξετε το άνοιγμα
περισσότερων παραθύρων για παράλληλη πλοήγηση σε
διαφορετικές ιστοσελίδες στο Internet. Ανακαλύψτε το Internet
στο πιο εύκολο και γρήγορο ταξίδι που έγινε ποτέ.

Oι οδηγίες του οδηγού που κρατάτε στα χέρια σας είναι ενδεικτικές.
Οι πραγματικές λειτουργίες εξαρτώνται από την έκδοση του
λειτουργικού σύστημα του κινητού τηλεφώνου.

© 2003-2014 MLS.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η επωνυμία και τα λογότυπα MLS, MAIC και iQTalk Great είναι
εμπορικά σήματα της MLS Πληροφορική, κατατεθέντα στην Ελλάδα
και σε άλλες χώρες.
To Android είναι εμπορικό σήμα της Google, Inc.
®
To Facebook είναι εμπορικό σήμα της Facebook Inc
Οι ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ βρίσκονται στην εσωτερική κάρτα.

Με την παρούσα ο κατασκευαστής MLS Πληροφορική A.E.
δηλώνει ότι η συσκευή MLS iQ1855 με την εμπορική επωνυμία
MLS iQTalk Great συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Aντίγραφο της ∆ήλωσης Συμμόρφωσης μπορεί να αποκτηθεί από τη διεύθυνση:
http://www.mls.gr/files/mlsiQTalk_doc/MLSiQTalk_Great_DoC.pdf

