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Πξόινγνο
Σν παξόλ απνηειεί έλα ζύληνκν εγρεηξίδην ρξήζεο, θαηάιιειν γηα πξσηάξεδεο πνπ δελ
είραλ ζην παξειζόλ επαθή κε ηακπιέηεο (tablets) ή έμππλα ηειέθσλα (smartphones).
Παξόια απηά θάπνηα ππνηππώδε γλώζε ζεσξείηαη δεδνκέλε (π.ρ. ηη είλαη ην Internet, ηη
είλαη κηα SIM θάξηα, ηη είλαη κηα ηειεθσληθή θιήζε). Μπνξεί λα αλαγλσζζεί ζεηξηαθά,
ζαλ έλα βηβιίν, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ αλαθνξά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
ιεηηνπξγία, ζαλ κηα εγθπθινπαίδεηα. Αλ ζα ζέιαηε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζθεπήο , ή αλ ζεσξήζεηε θάπνην θνκκάηη ηνπ εγρεηξηδίνπ
αζαθέο, ζα ραξνύκε λα καο ελεκεξώζεηε κέζσ email ζην support@mls.gr ή ζηελ
Σερληθή Τπνζηήξημή καο ζην 2310989838.
εκείσζε: ην εγρεηξίδην απηό ζα δείηε πνιιέο πξνηάζεηο ηνπ ηύπνπ: “HOME →
Ρςθμίζειρ → Ρςθμίζειρ εθαπμογών → Διασείπιζη εθαπμογών”. Απηό απνηειεί
ζπληόκεπζε κηαο πνιύ κεγαιύηεξεο νδεγίαο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα:
1. Παηήζηε ην πιήθηξν αθήο HOME.
2. ηελ νζόλε πνπ ζα εκθαληζηεί παηήζηε ζηελ νζόλε αθήο ην εηθνληθό πιήθηξν
Ρςθμίζειρ.
3. Οκνίσο, ζηελ επόκελε νζόλε, παηήζηε ην εηθνληθό πιήθηξν Ρςθμίζειρ εθαπμογών.
4. ηελ νζόλε έπεηηα από απηήλ παηήζηε ην εηθνληθό πιήθηξν Διασείπιζη εθαπμογών
ε όιεο απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, εθηόο αλ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, ππνλνείηαη όηη
μεθηλάηε ηηο δξάζεηο κε ηε ζπζθεπή ζαο ελεξγή, μεθιείδσηε θαη ζηελ αξρηθή ηεο νζόλε.
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Σν MLS iQTalk Color

1. Τπνδνρή αθνπζηηθώλ 3.5mm. Δδώ κπνξείηε λα ζπλδέζεηε ην παξερόκελν ζύζηεκα
handsfree γηα λα ζπλνκηιείηε αιιά θαη νπνηνδήπνηε ζεη αθνπζηηθώλ κε βύζκα 3.5mm γηα
λα αθνύηε ήρνπο θαη κνπζηθή.
2. Αθνπζηηθό. Υξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεθσληθώλ θιήζεσλ.
3. Μπξνζηηλή θάκεξα. Υξήζηκε θπξίσο γηα βηληενθιήζεηο.
4. Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο. Με παξαηεηακέλν πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ
ελεξγνπνηείηε θαη απελεξγνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζαο. Δθόζνλ ε ζπζθεπή είλαη ελεξγή, κε
απιό πάηεκα ηελ θιεηδώλεηε ή δεηάηε ην μεθιείδσκά ηεο. Αλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε ζε
θαηάζηαζε θόξηηζεο, έλα απιό πάηεκα ζα εκθαλίζεη ζηελ νζόλε ηελ θαηάζηαζε
θόξηηζεο.
5. Πιήθηξα απμνκείσζεο έληαζεο ήρνπ.
Υξεζηκνπνηήζηε ην πιήθηξν όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα γηα λα ξπζκίζεηε ηελ
έληαζε ηνπ ήρνπ εηδνπνίεζεο θιήζεσλ. Δλαιιαθηηθά, θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θιήζεο ή
αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ αθνπζηηθνύ ή ηνπ
κεγαθώλνπ.
6. Κάκεξα. Υξεζηκνπνηείζηε ηελ γηα ηελ ιήςε θσηνγξαθηώλ/βίληεν
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7. Φιαο. Γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηώλ ζε πεξηβάιινλ ρακεινύ θσηηζκνύ αιιά θαη ηε
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο σο θαθόο
8. Πιήθηξν Menu. Παηώληαο ην εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά από επηινγέο αλάινγα κε ην
πξόγξακκα ή ην κελνύ πνπ βξίζθεζηε.
9. Πιήθηξν Home. Παηήζηε ην γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή νζόλε ζε όπνην
πξόγξακκα ή κελνύ θη αλ βξίζθεζηε.
10. Πιήθηξν Δπηζηξνθή ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. Παηήζηε ην γηα λα επηζηξέςεηε
ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε
11. Ζρείν. Γηα έμνδν ηνπ ήρνπ ηεο ζπζθεπήο
12. Καπάθη κπαηαξίαο.

Πξηλ ην ελεξγνπνηήζεηε
Σν MLS iQTalk Color ζαο είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, ακέζσο κεηά ηελ αγνξά. Γηα λα
ηνπνζεηήζηε ηελ θάξηα miniSIM ή microSIM ζηε ζπζθεπή αλνίμηε ην θαπάθη ηεο
κπαηαξίαο ηξαβώληαο ην πξνο ηα επάλσ από ηελ εζνρή όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ
εηθόλα.
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Δηζαγσγή & αθαίξεζε κπαηαξίαο

Γηα ηελ αθαίξεζε ηεο κπαηαξίαο από ηε ζπζθεπή, ηξαβήμηε ηελ πξνο ηα πάλσ
ηνπνζεηώληαο ηελ άθξε ηνπ δαθηύινπ ζαο ζηελ θαηάιιειε εζνρή, όπσο θαίλεηαη ζηελ
παξαπάλσ εηθόλα
Σνπνζέηεζε θάξηαο miniSIM, microSIM
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάξηαο miniSIM ή microSIM ζηε ζπζθεπή, αθαηξέζηε ηε
κπαηαξία θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηελ θάξηα ζηελ αληίζηνηρε εζνρή όπσο
ππνδεηθλύεη ε παξαθάησ εηθόλα. Γηα ηελ αθαίξεζε αθνινπζήζηε ηελ αληίζηξνθε
δηαδηθαζία.

ΠΡΟΟΥΖ: Η ηνπνζέηεζε ή αθαίξεζε ηεο θάξηαο SIM πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζπζθεπή
απελεξγνπνηεκέλε.
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Αθαίξεζε ή ηνπνζέηεζε ηεο θάξηαο microSD
Σν MLS iQTalk Color δέρεηαη θάξηεο microSD. Έρεη δνθηκαζηεί κε θάξηα MicroSDXC κε
ρσξεηηθόηεηα κέρξη 128GB.
ΠΡΟΟΥΖ: Η ηνπνζέηεζε ή αθαίξεζε ηεο θάξηαο micro-SD ζπζηήλνπκε λα γίλεηαη κε ηε
ζπζθεπή απελεξγνπνηεκέλε.
Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θάξηαο miniSIM ή microSIM ζηε ζπζθεπή, αθαηξέζηε ηε
κπαηαξία θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ηελ θάξηα ζηελ αληίζηνηρε εζνρή όπσο
ππνδεηθλύεη ε παξαπάλσ εηθόλα. Γηα ηελ αθαίξεζε αθνινπζήζηε ηελ αληίζηξνθε
δηαδηθαζία.

Πξώηε επαθή κε ην MLS iQTalk Color
Αλ ην MLS iQTalk Color είλαη ην πξώην ζαο ζπζθεπή Android , είλαη θαιό λα γλσξίδεηε
όηη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έλαλ αξθεηά ηζρπξό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη, σο ηέηνηνο, ε
ρξήζε ηνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηνλ θαλνληθό ππνινγηζηή πνπ
ρξεζηκνπνηείηε θαζεκεξηλά ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν ζαο. Από ηελ πξώηε θηόιαο
ελεξγνπνίεζε ζα παξαηεξήζεηε όηη, όπσο θαη ν ππνινγηζηήο ζαο, ε ζπζθεπή ζαο δελ
ελεξγνπνηείηαη άκεζα αιιά θνξηώλεη πξώηα ην ιεηηνπξγηθό ηνπ ζύζηεκα, ην νπνίν ζηελ
πεξίπησζε ηνπ MLS iQTalk Color νλνκάδεηαη Android. Από θεη θαη πέξα, ηελ ιεηηνπξγία
ηεο ζπζθεπήο αλαιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζηνλ θόζκν ησλ
tablets/smartphones θαινύληαη ζπλήζσο “εθαξκνγέο” (applications ή apps). Έηζη,
ππάξρεη κηα εηδηθή εθαξκνγή γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επαθώλ ζαο, κηα άιιε γηα λα αθνύηε
κνπζηθή θ.ν.θ., αθξηβώο όπσο εγθαζηζηάηε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα γηα δηαθνξεηηθέο
ιεηηνπξγίεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. ην MLS iQTalk Color, πέξα από ηηο βαζηθέο,
ππάξρνπλ πξνεγθαηεζηεκέλεο όιεο νη απαξαίηεηεο εθαξκνγέο γηα έλα ζσξό εθηεηακέλεο
ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε, αιιά όπσο ζα δείηε ζην “Δγθαηάζηαζε
εθαξκνγώλ ζην Play Store”, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε αθόκα πεξηζζόηεξεο αλ
ρξεηαζηείηε θάηη επηπιένλ ζηελ πνξεία.
ηε ζπλέρεηα ζα βξείηε ηελ πεξηγξαθή κεξηθώλ από ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ηνπ Android
πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε πξηλ πξνρσξήζεηε ζε πεξηπινθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε
ζπζθεπή ζαο.
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Αξρηθή νζόλε (Home)
Η αξρηθή νζόλε είλαη ε πξώηε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ε
βαζηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο. Δίλαη ρξήζηκν λα ηελ ζθέθηεζηε σο ην αληίζηνηρν ηεο
επηθάλεηαο εξγαζίαο πνπ γλσξίδεηε από ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζηελ ζπζθεπή ζαο.
Απνηειείηαη από ηξία κέξε:
● ην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ζαο ππάξρεη ε γξακκή θαηάζηαζεο

ην αξηζηεξό κέξνο απηήο εκθαλίδνληαη εηδνπνηήζεηο γηα δηάθνξα γεγνλόηα (ρακέλεο
θιήζεηο, λέα κελύκαηα, αδηάβαζηα λέα email θ.ν.θ.) ελώ ζην δεμί κέξνο αλαγξάθεηαη
κόληκα ε ηξέρνπζα ώξα θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο
ζπζθεπήο (ηζρύο ζήκαηνο, ζηάζκε κπαηαξίαο θ.ιπ.), όια ζηε κνξθή κηθξώλ εηθνληδίσλ.
Με γξήγνξν πέξαζκα πξνο ηα θάησ ε γξακκή θαηάζηαζεο επεθηείλεηαη ζε ζπξηάξη
εηδνπνηήζεσλ (ην πέξαζκα είλαη κηα ρεηξνλνκία (gesture) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
νζόλεο αθήο - αλ δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηηο ρεηξνλνκίεο δείηε ζρεηηθά παξαθάησ).
● Η κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο αξρηθήο νζόλεο θαηαιακβάλεηαη από ζπληνκεύζεηο,
δειαδή εηθνλίδηα ηα νπνία κπνξείηε λα παηήζεηε γηα λα εθηειεζηεί ε αληίζηνηρε
εθαξκνγή θαη γξαθηθά ζηνηρεία (widget), δειαδή ελεξγέο ζπληνκεύζεηο, κίληαληηπξόζσπνη κεγαιύηεξσλ εθαξκνγώλ πνπ ηξέρνπλ. Με έλα γξήγνξν πέξαζκα πξνο
ηελ αλάινγε θαηεύζπλζε, απηό ην κέξνο ηεο αξρηθήο νζόλεο επεθηείλεηαη αξηζηεξά θαη
δεμηά γηα πεξηζζόηεξε σθέιηκε επηθάλεηα.
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πξηάξη εηδνπνηήζεσλ (Notifications)
Σν ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ απνηειεί πξνέθηαζε
ηεο γξακκήο θαηάζηαζεο θαη εκθαλίδεηαη κε
ζύξζηκν απηήο πξνο ηα θάησ. θνπόο ηνπ είλαη
λα παξνπζηάζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο
ζαο κε κηα καηηά θαη κηα ζύλνςε ησλ πξαγκάησλ
πνπ ρξεηάδνληαη ηελ πξνζνρή ζαο:

●
ηαλ ζύξεηε ην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ
πξνο ηα θάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζε
κνξθή ιίζηαο νη εηδνπνηήζεηο. Κάζε αληηθείκελν
ηεο ιίζηαο κπνξεί λα παηεζεί γηα λα ρεηξηζηείηε
αλάινγα ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε, νπόηε θαη ζα
δηαγξαθεί. Μπνξείηε λα αθαηξέζεηε έλα αληηθείκελν ηεο ιίζηαο κε έλα πέξαζκα πξνο ηα
δεμηά ή αξηζηεξά ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εηθνλίδην
γηα λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο
εηδνπνηήζεηο από ην ζπξηάξη θαη ηελ γξακκή θαηάζηαζεο ρσξίο λα ηηο ρεηξηζηείηε.

● Παηώληαο ζην εηθνλίδην
ζα βξείηε κηα ζεηξά από ζπληνκεύζεηο πξνο ξπζκίζεηο
πνπ ζέιεηε λα αιιάδεηε ζπρλά, όπσο ε ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο αζύξκαηεο
δηθηύσζεο (Wi-Fi), ε απηόκαηε πεξηζηξνθή νζόλεο θιπ.
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Οζόλε θιεηδώκαηνο (Lock screen)

Η νζόλε θιεηδώκαηνο είλαη ε νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ επηρεηξείηε λα μεθιεηδώζεηε ην
MLS iQTalk Color ζαο, παηώληαο ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο όηαλ ε
ζπζθεπή ζαο είλαη ελεξγή θαη θιεηδσκέλε. Δκθαλίδεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ζπζθεπήο
ζαο θαη ζαο επηηξέπεη λα ηελ μεθιεηδώζεηε ζέξλνληαο ην εηθνλίδην ηεο θιεηδαξηάο
πξνο νπνηαδήπνηε θαηεύζπλζε (πάλσ, θάησ, δεμηά, αξηζηεξά).
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Πξώηε επαθή κε ηελ νζόλε αθήο
Πιεθηξνιόγην θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ

ην MLS iQTalk Color ν παξαδνζηαθόο ζπλδπαζκόο νζόλεο/πιεθηξνινγίνπ έρεη
αληηθαηαζηαζεί από κηα νζόλε αθήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νιόθιεξε ε επηθάλεηα ηεο
ζπζθεπήο κπνξεί λα θαιύπηεηαη από ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, κ’ έλα εηθνληθό
πιεθηξνιόγην λα εκθαλίδεηαη απηόκαηα ζηελ νζόλε κόλν όηαλ επηιεγεί θάπνην πεδίν
εηζαγσγήο θεηκέλνπ, ιόγνπ ράξε ζην πεδίν εηζαγσγήο νλόκαηνο επαθήο.
Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη ηεο θύζεο ηνπ (αθήο) ην εηθνληθό πιεθηξνιόγην
ηνπ MLS iQTalk Color παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξόηεηεο ζε ζρέζε κε έλα ηππηθό
θπζηθό πιεθηξνιόγην 102 πιήθηξσλ. Οη ζεκαληηθόηεξεο απ’ απηέο είλαη:
● Παηώληαο παξαηεηακέλα ηα πιήθηξα κπνξείηε λα εηζάγεηε ελαιιαθηηθνύο
ραξαθηήξεο, αξηζκνύο ή ζύκβνια. Αλ έρεηε ελεξγό ην ειιεληθό πιεθηξνιόγην, κε απηόλ

ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα εηζάγεηε θαη ηνπο ηνληζκέλνπο ραξαθηήξεο.
● Η γιώζζα εηζαγσγήο εκθαλίδεηαη νινγξάθσο ζην πιήθηξν γηα ην θελό. Μπνξείηε λα

αιιάμεηε ηε γιώζζα εηζαγσγήο παηώληαο ζην πιήθηξν κε ηε ζήκαλζε
. Από
πξνεπηινγή, ην πιεθηξνιόγην ππνζηεξίδεη εηζαγσγή θεηκέλνπ ζηα Διιεληθά θαη ζηα
Αγγιηθά. Γηα λα εηζάγεηε αξηζκνύο ή ζύκβνια κπνξείηε θαη λα παηήζεηε ην πιήθηξν κε ηε
ζήκαλζε
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ζύκβνια. Γηα αθόκα πην ζπάληα ζύκβνια παηήζηε ην πιήθηξν

. Σέινο, γηα λα

επηζηξέςεηε ζην θαλνληθό πιεθηξνιόγην παηήζηε ην πιήθηξν
● Γηα λα εκθαλίζεηε βειάθηα θαη λα πινεγεζείηε εύθνια ζε θείκελν πνπ εηζάγαηε
παηήζηε ην πιήθηξν κε ην ζύκβνιν
●

Μπνξείηε λα απνθξύςεηε ην πιεθηξνιόγην παηώληαο ην πιήθηξν Δπηζηξνθή ζηελ

πξνεγνύκελε νζόλε
μαλαεκθαληζηεί.

. Παηήζηε πάιη ζε έλα πεδίν εηζαγσγήο θεηκέλνπ γηα λα

● Από πξνεπηινγή, ην πιεθηξνιόγην έρεη ξπζκηζηεί λα ζαο πξνηείλεη ιέμεηο αιιά λα
κελ ηηο δηνξζώλεη απηόκαηα. Αλ ζέιεηε λα αιιάμεηε απηή ηε ξύζκηζε δείηε εδώ.
Καηά ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ, ην MLS iQTalk Color ππνζηεξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο
Αληηγξαθήο/Απνθνπήο θαη Δπηθόιιεζεο θεηκέλνπ πνπ γλσξίδεηε ήδε από ηνλ
ππνινγηζηή ζαο. Γείηε εδώ γηα αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο.

Πεξηζηξνθή
Πνιιέο θνξέο, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν πνπ εκθαλίδεηαη, ν θαηαθόξπθνο
πξνζαλαηνιηζκόο (πνξηξαίηνπ) ηεο νζόλεο δελ είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο. Γηα
παξάδεηγκα όηαλ δηαβάδεηε ζειίδεο ζην internet ή όηαλ βιέπεηε θσηνγξαθίεο
ηξαβεγκέλεο ζε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό (ηνπίνπ). Γηα ην ιόγν απηό, πνιιέο
εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ αηζζεηήξα πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ ππάξρεη ζην MLS
iQTalk Color ζαο γηα λα πξνζαξκόδνπλ απηόκαηα ηα πεξηερόκελα ηεο νζόλεο από
εκθάληζε πνξηξαίηνπ ζε εκθάληζε ηνπίνπ θαη αληίζηξνθα θαζώο πεξηζηξέθεηε ηελ
ηακπιέηα ζαο. Γείηε εδώ αλ ζέιεηε λα απελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ζπκπεξηθνξά.

Υεηξνλνκίεο
Σν MLS iQTalk Color είλαη εμνπιηζκέλν κε κηα πςειήο αλάιπζεο νζόλε αθήο
ηερλνινγίαο multitouch. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη
πεξίπινθεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο δάρηπια ηαπηόρξνλα πάλσ
ζηελ νζόλε ηεο, ελώ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα αλαγλσξίδεη κεξηθέο απιέο θηλήζεηο θαη
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λα αληηδξά αλάινγα. Οη θηλήζεηο απηέο νλνκάδνληαη ρεηξνλνκίεο (gestures) θαη νη πην
ζπλήζεηο από απηέο είλαη νη εμήο:
●
Πάηεκα (Tap)
Σν απιό πάηεκα. Σν ρξεζηκνπνηείηε ζρεδόλ γηα θάζε επηινγή πνπ γίλεηαη ζηε
ζπζθεύε ζαο, θάζε θνξά πνπ “παηάηε” έλα πιήθηξν ζην εηθόληθό
πιεθηξνιόγην ηεο νζόλεο, όπνηε επηιέγεηε κηα ζπληόκεπζε θ.ν.θ.
●
Παξαηεηακέλν πάηεκα (Tap & Hold)
Υξήζηκν ζε αξθεηά δηαθνξεηηθά ζελάξηα, θπξίσο πξηλ ζύξεηε γηα λα
κεηαθηλήζεηε αληηθείκελα (π.ρ. ηηο ζπληνκεύζεηο ή γξαθηθά ζηνηρεία ηεο
αξρηθήο νζόλεο) ή γηα λα εκθαληζηεί θάπνηα ιίζηα κε επηινγέο θαη δξάζεηο
πνπ αθνξνύλ ην αληηθείκελν ζην νπνίν θάλεηε ην παξαηεηακέλν πάηεκα
(π.ρ. ζε θάπνην κύλεκα email ζηε ιίζηα εηζεξρνκέλσλ ζα εκθαληζηνύλ
επηινγέο γηα απάληεζε, πξνώζεζε, δηαγξαθή θ.ν.θ.)
● ύξζηκν (Drag)
Αθνπκπάηε ην δάρηπιν ζηελ νζόλε θαη ην κεηαθηλείηε δηαηεξώληαο ηελ
επαθή. Υξήζηκν ζπλήζσο γηα λα κεηαθηλείηε εηθνλίδηα ζηελ νζόλε, λα
αιιάδεηε ηε δηάηαμε ζηα κέξε κηαο ιίζηαο ή απιά λα κεηαθηλήζεηε έλα
slider (π.ρ. ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ελόο βίληεν).
Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα πξνεγεζεί έλα παξαηεηακέλν πάηεκα πάλσ ζην αληηθείκελν
πνπ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε.
●
Πέξαζκα (Sweep)
Η θίλεζε είλαη ίδηα κε ην ζύξζηκν αιιά αληί λα είλαη ειεύζεξε είλαη
απνθιεηζηηθά είηε νξηδόληηα, είηε θάζεηε. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα
θύιηζε ζε πεξηερόκελν (π.ρ. όηαλ βιέπεηε κηα ζειίδα ζην internet).
●
Γξήγνξν πέξαζκα (Flick). Ίδηα θίλεζε κε ην πέξαζκα αιιά
πην ζύληνκε. Υξήζηκν ζπλήζσο γηα λα κεηαθηλεζείηε αξηζηεξά/δεμηά
ζηελ αξρηθή νζόλε, ζε θάπνηα εθαξκνγή κε θαξηέιεο ή όηαλ βιέπεηε θσηνγξαθίεο.
Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα εκθαλίζεη πεξηερόκελν πνπ έρεη θξπθηεί ή
ζπκπηπρζεί ζε θάπνην άθξν ηεο νζόλεο (π.ρ. ην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ θαη ην κελνύ ηεο
αξρηθήο νζόλεο πνπ εκθαλίδνληαη κε έλα γξήγνξν πέξαζκα από πάλσ πξνο ηα θάησ ή
από θάησ πξνο ηα πάλσ αληίζηνηρα).
● Σζίκπεκα θαη Αλάπηπμε (Pinch & Spread)
Γηα αλάπηπμε ηνπνζεηείηε ην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα ελσκέλνπο
πάλσ ζηελ νζόλε θαη ζηελ ζπλέρεηα απνκαθξύλεηε ηα δάρηπια
δηαηεξώληαο ηελ επαθή ηνπο κε ηελ νζόλε. Σν ηζίκπεκα είλαη ε
αληίζηξνθε θίλεζε. Οη ρεηξνλνκίεο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
εθαξκνγέο πνπ έρεη λόεκα ην zoom (ε ζκίθξπλζε κε ηζίκπεκα θαη ε
κεγέζπλζε κε αλάπηπμε), όπσο θαηά ηελ πξνβνιή θσηνγξαθηώλ θαη
ηελ αλάγλσζε ζειίδσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ.
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Δλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηνπ MLS iQTalk
Color
Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή ζαο γηα πξώηε θνξά παηώληαο παξαηεηακέλα
ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο. Σν MLS iQTab ζα ζαο θαισζνξίζεη
εκθαλίδνληαο ην ινγόηππό ηνπ, αθνινπζνύκελν από ην ινγόηππν ηνπ Android θαη ζε
ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα βξεζείηε ζηελ αξρηθή ηνπ νζόλε.
Μεξηθέο από ηηο πξώηεο ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέιεηε λα θάλεηε αθνύ ελεξγνπνηήζεηε γηα
πξώηε θνξά ην MLS iQTab ζαο είλαη λα:
● ξπζκίζεηε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο ζπζθεπήο ζαο [δείηε εδώ]
● αληηζηνηρίζεηε έλα ινγαξηαζκό Google ζηε ζπζθεπή ζαο [δείηε εδώ]
● κεηαθέξεηε επαθέο από ηελ παιηά ζαο ζπζθεπή (ηειέθσλν ή ηακπιέηα) -δείηε εδώ
Καηά ηα άιια, ε πξώηε απηή εθθίλεζε δελ δηαθέξεη από ηηο επόκελεο. πγραξεηήξηα, ε
λέα ζαο ζπζθεπή είλαη έηνηκε γηα ρξήζε!

Δηζαγσγή PIN
Αλ ε θάξηα SIM ζαο έρεη ξπζκηζηεί ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη κε θσδηθό αξηζκό PIN, ηόηε,
θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο ζαο θαη πξηλ εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε ζα εκθαληζηεί
αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην θαη ζα ζαο δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζεηε ηνλ θσδηθό ζαο. Κάληε
ην θαη παηήζηε
γηα ζπλέρεηα. Αλ βηάδεζηε λα θάλεηε κηα θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο,
παηήζηε Παξάβιεςε (δηαβάζηε πεξηζζόηεξα γηα ηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ
παξάγξαθν Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ).

Απελεξγνπνίεζε
ε όπνηα νζόλε θαη αλ βξίζθεζηε, παηήζηε
παξαηεηακέλα ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θαη
επηιέμηε
Απενεπγοποίηζη
αλ
επηζπκείηε
λα
απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ζαο
Επανεκκίνηζη αλ επηζπκείηε επαλεθθίλεζε ηε
ζπζθεπή ζαο
Power
SOS
αν
επιθςμείηε
λειηοςπγία
εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ
Λειηοςπγία πηήζηρ αλ επηζπκείηε λα βάιεηε ηε
ζπζθεπή
ζαο
ζε
ιεηηνπξγία
πηήζεο
(απαλεξγνπνηεκέλεο θιήζεηο/wifi/GPS)
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Κιήζεηο
Πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ/βηληενθιήζεσλ
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο βεβαησζείηε όηη ζηo θάησ δεμί κέξνο ηεο γξακκήο
εηδνπνηήζεσλ ην ζήκα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο επαξθεί.
Η ζπζθεπή ζαο παξέρεη 4 ηξόπνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηειεθσληθή θιήζε:
● Με ηνλ θιαζηθό ηξόπν πιεθηξνιόγεζεο ηνπ αξηζκνύ. Μπνξείηε λα ην θάλεηε κέζσ
ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ, ηελ νπνία εθηειείηε παηώληαο ην ζρεηηθό
εηθνλίδην

ζηελ ιίζηα ησλ πξνγξακκάησλ. Απιά πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκό θαη

ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ην θνπκπί
γηα θιήζε ή
–
Κιήζε βίληεν γηα βηληενθιήζε.
Έρεηε ππόςε όηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε βηληενθιήζεσλ ζα πξέπεη ην δίθηπό ζαο λα
παξέρεη θάιπςε 3G ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεζηε. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ ζπλνκηιεηή
ζαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη κηα ζπζθεπή πνπ ππνζηεξίδεη βηληενθιήζεηο
κέζσ δηθηύνπ 3G, όπσο ην iQTalk Color.
●
Δπηιέγνληαο έλα αξηζκό ή κηα επαθή από ην Αξρείν θιήζεσλ (δηαβάζηε αλαιπηηθά
γηα ην αξρείν θιήζεσλ εδώ)
● Από ηε Λίζηα επαθώλ. Απιά βξείηε ηελ απνζεθεπκέλε επαθή πνπ επηζπκείηε θαη
επηιέμηε ηελ γηα άκεζε ηειεθσληθή θιήζε (γηα πξνβνιή ησλ επαθώλ δείηε παξαθάησ)
Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε αλαδήηεζε ζηηο επαθέο, παηώληαο ην
εηθνλίδην
ηεο αλαδήηεζεο θάησ αξηζηεξά θαη πιεθηξνινγώληαο νιόθιεξε ή κέξνο
ηεο επαθήο πνπ ζέιεηε.
● Από ηε ιίζηα Αγαπεκέλα. ε απηή ηε ιίζηα ε ζπζθεπή ζαο απνζεθεύεη επαθέο κε
ηηο νπνίεο έρεηε ζπρλή επηθνηλσλία.

Κιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
Η ζπζθεπή ζαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (αξηζκόο 112 γηα
θάζε GSM δίθηπν παγθόζκηα). Ο αξηζκόο ιεηηνπξγεί επί 24ώξνπ βάζεσο θαη είλαη ν ίδηνο
αλεμάξηεηα αλ ζέιεηε λα θαιέζεηε ηελ αζηπλνκία, ηελ ππξνζβεζηηθή, ην ιηκεληθό ή
ηαηξηθή βνήζεηα. Δπίζεο, νη θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ρσξίο ρξέσζε θαη
ιεηηνπξγνύλ εληόο εκβέιεηαο νπνηνπδήπνηε δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νπόηε αθόκε θη
αλ ην δηθό ζαο δίθηπν δελ ιεηηνπξγεί ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, κπνξείηε λα θαιέζεηε
ηνλ αξηζκό αλ ππάξρεη θάιπςε από άιιν δίθηπν.
Γηα κεγαιύηεξε επθνιία ζε πεξίπησζε αλάγθεο, νη θιήζεηο απηέο κπνξνύλ λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ρσξίο θάξηα SIM ή αλ έρεηε θάξηα SIM, πξηλ λα εηζάγεηε ηνλ
θσδηθό αξηζκό PIN πνπ ηελ πξνζηαηεύεη (δείηε ηελ παξάγξαθν ελεξγνπνίεζε). ε
θαλνληθέο ζπλζήθεο, πξαγκαηνπνηήζηε κηα θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο κε ηνλ θιαζηθό
ηξόπν πιεθηξνιόγεζεο ηνπ αξηζκνύ όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
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Δηζεξρόκελεο θιήζεηο
ηαλ θάπνηνο ζαο θαιεί, ε ζπζθεπή ζαο εκθαλίδεη ηελ νζόλε εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ,

● ύξεηε ην εηθνλίδην ηνπ ηειεθώλνπ:
Πξνο ηα δεμία (πξάζηλν ηειέθσλν) γηα λα δερηείηε ηελ θιήζε.
Πξνο ηα αξηζηεξά (θόθθηλν ηειέθσλν) γηα λα απνξξίςεηε ηελ θιήζε
Πξνο ηα επάλσ (κήλπκα) γηα λα ζηείιεηε γξαπηό κήλπκα ζην ηειέθσλν πνπ ζαο θαιεί.
Αλ ζέιεηε λα ζηγάζεηε ηνλ ήρν ηεο εηζεξρόκελεο θιήζεο ρσξίο λα ηελ απαληήζεηε ή λα
ηελ απνξξίςεηε, παηήζηε ην πιήθηξν
αύμεζεο ή κείσζεο έληαζεο ήρνπ ή ην
πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο/θιεηδώκαηνο. Ο
θαιώλ ζα ζπλερίζεη λα αθνύεη ην
ηειέθσλό ηνπ λα θαιεί θαη εζείο κπνξείηε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα απαληήζεηε,
αιιά δελ ζα αθνύγεηαη ηίπνηα από ην
κεγάθσλν ηεο ζπζθεπήο.
Αλ θνξάηε αθνπζηηθά θαη αθνύηε κνπζηθή,
ηόηε θαηά ηελ εηζεξρόκελε θιήζε ε
κνπζηθή δηαθόπηεηαη θαη αθνύγεηαη ν ήρνο
θιήζεο από ηα αθνπζηηθά θαη από ηε
ζπζθεπή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε
ηζρύνπλ όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
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Καηά ηελ θιήζε
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη κηα ζεηξά πιήθηξσλ πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο θαηά ηελ θιήζε:

●
Πιεθηξνιόγην, ώζηε λα εκθαληζηεί αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην (ρξήζηκν γηα λα
εηζάγεηε αξηζκνύο ζε απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο)
●

Hand Free, ώζηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αλνηρηή αθξόαζε.

●
ίγαζε, γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ην κηθξόθσλν ώζηε λα κελ ζαο αθνύεη ν
ζπλνκηιεηήο ζαο.
●

Αλαζηνιή, γηα λα βάιεηε ζε αλακνλή ηνλ ζπλνκηιεηή ζαο.

●
Πξνζζήθε θιήζεο, γηα δεκηνπξγία ηειεδηάζθεςεο δειαδή θιήζεο ε νπνία
πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξνπο από δύν ζπκκεηέρνληεο.
●
Λήμε θιήζεο
Φπζηθά, πέξα από απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ίδηα ηελ θιήζε, θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο θιήζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία ηεο
ζπζθεπήο ζαο. Απιά παηήζηε ην πιήθηξν Απσικήρ Οθόνηρ θαη ε ηειεθσληθή θιήζε,
ρσξίο λα δηαθνπεί, κεηαθέξεηαη ζην παξαζθήλην ελώ εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζόλε γηα λα
ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή ζαο όπσο επηζπκείηε ζαλ λα κελ βξίζθεηαη ζε θιήζε. Γηα λα
νδεγεζείηε μαλά ζηελ νζόλε θιήζεο ζύξεηε ηελ γξακκή θαηάζηαζεο πξνο ηα επάλσ γηα
λα εκθαληζηεί ην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ θαη από ηηο εηδνπνηήζεηο ζε εμέιημε επηιέμηε
απηήλ ηεο ηειεθσληθήο θιήζεο.
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Αξρείν θιήζεσλ

Σν αξρείν θιήζεσλ είλαη κηα ιίζηα ησλ πην πξόζθαησλ εηζεξρόκελσλ, εμεξρόκελσλ
θαη αλαπάληεησλ θιήζεσλ. Γηα λα ην πξνζπειάζεηε από αξρηθή νζόλε επηιέμηε ην
εηθνλίδην

από ηε ιίζηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη επηιέμηε

.

ην ιίζηα ηνπ αξρείνπ, νη θιήζεηο αληηπξνζσπεύνληαη από ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ή, αλ
απηόο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζε θάπνηα επαθή, από ην όλνκα απηήο. Δπίζεο είλαη
ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε εκεξνκελία θαη ώξα έηζη ώζηε ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο λα
εκθαλίδνληαη νη πην πξόζθαηεο. Μπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ
από ην αληίζηνηρν εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεηαη δίπια ζηελ ώξα ηεο θιήζεηο: εηζεξρόκελεο
, εμεξρόκελεο
ή αλαπάληεηεο
αληίζηνηρα.
Παηώληαο πάλσ ζε κηα θιήζε κπνξείηε λα ηελ επαλαιάβεηε (ή λα ηελ αληαπνδώζεηε αλ
ήηαλ εηζεξρόκελε ή αλαπάληεηε). Παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζε κηα θιήζε ζα
εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε επηινγέο γηα ην πώο κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
αξηζκό, όπσο -ιόγνπ ράξε- λα ηνπ ζηείιεηε κήλπκα, λα ηνλ πξνζζέζεηε ζηηο επαθέο ή
λα πξαγκαηνπνηήζεηε βηληενθιήζε πξνο απηόλ.
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Μελύκαηα
Μάζεηε λα δεκηνπξγείηε θαη λα ζηέιλεηε κελύκαηα θεηκέλνπ (SMS) ή πνιπκέζσλ (MMS),
θαζώο θαη λα εκθαλίδεηε ή λα δηαρεηξίδεζηε κελύκαηα πνπ έρεηε ζηείιεη ή ιάβεη.
Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ πξόζζεηεο ρξεώζεηο γηα απνζηνιή ή ιήςε κελπκάησλ όηαλ
βξίζθεζηε εθηόο ηεο πεξηνρήο θάιπςεο ηνπ δηθηύνπ ζαο.
Γηα ιεπηνκέξεηεο, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν πάξνρν ππεξεζηώλ.

Απνζηνιή κελύκαηνο θεηκέλνπ
ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο επηιέμηε

.

1. Δπηιέμηε
.
2. Πξνζζέζηε παξαιήπηεο ηνπ κελύκαηόο ζαο. Δηζάγεηε ηειεθσληθνύο αξηζκνύο κε ην
ρέξη, δηαρσξίδνληάο ηνπο κε εξσηεκαηηθό ή θόκκα.
3. Πιεθηξνινγήζηε ην θείκελν ζαο παξαθάησ ζην πιαίζην “Μήλπκα”.
4.

Δπηιέμηε

(Απνζηoιή) γηα λα ζηαιεί ην κήλπκα.

Απνζηνιή κελύκαηνο πνιπκέζσλ
1.

ηελ θαηάζηαζε αλακνλήο, αλνίμηε ηε ιίζηα εθαξκνγώλ θαη επηιέμηε

.

2. Δπηιέμηε
3. Πξνζζέζηε παξαιήπηεο ηνπ κελύκαηόο ζαο. Δηζάγεηε ηειεθσληθνύο αξηζκνύο κε ην
ρέξη, δηαρσξίδνληάο ηνπο κε εξσηεκαηηθό ή θόκκα.
4. Παηήζηε
(Δπηζύλαςε) θαη πξνζζέζηε ην αξρείν πνπ επηζπκείηε(εηθόλα, βίληεν,
ήρν θ.ι.π.)
5. Δπηιέμηε Απνζηνιή.

Λήςε κελπκάησλ
Λακβάλεηε κία εηδνπνίεζε λένπ κελύκαηνο θαη ζηε Γξακκή θαηάζηαζεο εκθαλίδεηαη έλα
εηθνλίδην λένπ κελύκαηνο.
ηαλ αγγίμεηε ηελ εηδνπνίεζε λένπ κελύκαηνο, αλνίγεη ην παξάζπξν Αληαιιαγήο
κελπκάησλ, όπνπ κπνξείηε λα απαληήζεηε ζην κήλπκα.
Δάλ ην κήλπκα πεξηιακβάλεη έλα αξρείν πνιπκέζσλ, αγγίμηε Αλαπαξαγσγή γηα λα ην
πξνβάιεηε, λα ην παξαθνινπζήζεηε ή λα ην αθνύζεηε.
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Talk&Post

Μπνξείηε λα πνζηάξεηε θσλεηηθά κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπ Facebook παηώληαο ην
πιήθηξν Talk&Post πνπ εκθαλίδεηαη ζην πιεθηξνιόγην MLS Keyboard.
ηαλ εκθαληζηεί ε νζόλε «Γεκηνπξγία Γεκνζίεπζεο» παηήζηε ην πιήθηξν Talk&Post ζην
πιεθηξνιόγην θαη πείηε ην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα πνζηάξεηε ζην ρξνλνιόγην (ηνίρν) ζαο ζην
Facebook. Αλ ζέιεηε λα δηαθόςεηε ηελ δηαδηθαζία παηήζηε “Γηαθνπή” θαη ζα γπξίζεηε ζηελ
πξνεγνύκελε νζόλε. Παηήζηε ην πιήθηξν Γεκνζίεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Facebook γηα λα
δεκνζηεύζεηε ην θείκελν πνπ έρεηε ππαγνξεύζεη.
Σν κήλπκα ζαο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηνίρν ζαο ζην Facebook όπσο ηελ νζόλε δεμηά. Δπηπιένλ,
κε ην πιήθηξν Talk&Post ζην πιεθηξνιόγην ηνπ Facebook κπνξείηε λα γξάςεηε κόλν κε
ηελ θσλή ζαο ζην chat ηνπ Facebook θαη λα απαληήζεηε ζε ζρόιηα θίισλ ζαο.
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MAIC (MLS Artificial Intelligence Center)

Η MAIC είλαη ε πξνζσπηθή ζαο βνεζόο. Κάζε θνξά πνπ μεθιεηδώλεη ε ζπζθεπή ζαο θαη
αθνύ αλαβνζβήζεη ην LED ηεο ζπζθεπήο ζαο ή εκθαληζηεί ην εηθνλίδην ηεο MAIC ζηε
γξακκή θαηάζηαζεο, ε MAIC ιεηηνπξγεί γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα θαη κπνξείηε κέζα ζε απηό
ην δηάζηεκα λα δώζεηε θσλεηηθή νδεγία θαη λα αλνίμεηε νπνηαδήπνηε από ηηο
πξνεγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο, λα έρεηε πξόζβαζε ζε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο
ζαο, λα θάλεηε αλαδήηεζε ζην ίληεξλεη, λα αλαδεηήζεηε βίληεν ζην YouTube, λα βξείηε ηα
εθεκεξεύνληα θαξκαθεία ή λνζνθνκεία, ηα πιεζηέζηεξα βελδηλάδηθα θαζώο θαη λα
ελεκεξσζείηε γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ. Αθνύ ην LED αλαβνζβήζεη κηα θνξά αθόκε ή
ην εηθνλίδην ηεο MAIC εμαθαληηεί από ηε γξακκή θαηάζηαζεο αιιά θαη όπνηε εζείο ην
επηζπκείηε, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην MAIC ζηελ αξρηθή νζόλε θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε από ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο.

24

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Σalk&Call®

Μπνξείηε λα θαιέζεηε ηελ επαθή πνπ επηζπκείηε θαη κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ εθιεηδώζεηε
ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Κιήζε
• Σειέθσλν
• Πάξε ηειέθσλν
• Κάιεζε
• Θέισ λα πάξσ ηειέθσλν
Καη ε MAIC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&Call. Η ζπζθεπή ζαο θαηαιαβαίλεη όπσο θαη
αλ έρεηε εηζάγεη ην όλνκα (ειιεληθά, greeklish, αλάκεηθηνπο ζπλδπαζκνύο γισζζώλ π.ρ.
John Οηθνλόκνπ) θαη θαιεί απηόκαηα ην άηνκν κε ην νπνίν ζέιεηε λα κηιήζεηε.
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Σalk&SMS®

Μπνξείηε λα απνζηείιεηε SMS θαη κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό
ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Μήλπκα
• SMS
• ηείιε κήλπκα
• Θέισ λα ζηείισ κήλπκα
• Θέισ λα ζηείισ SMS
• ηείιε SMS
• Γξάςε κήλπκα
Καη ε ΜΑΙC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&SMS
Αξρηθά, όπσο θαη ζην Talk&Call, πείηε ην όλνκα ηνπ παξαιήπηε θαη ζηε ζπλέρεηα
ππαγνξεύζηε ην κήλπκα πνπ ζέιεηε λα ζηείιεηε. Με παξόκνην ηξόπν, ε ιεηηνπξγία
Talk&SMS ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απαληάηε θσλεηηθά ζε εηζεξρόκελα κελύκαηα.
ε πεξίπησζε πνπ πείηε θάηη ιάζνο, κελ αλεζπρείηε – κπνξείηε πάληα λα δηνξζώζεηε ην
κήλπκά ζαο πξηλ ην απνζηείιεηε.
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Σalk&SMS in CAR®

Μπνξείηε λα απνζηείιεηε SMS ζην απηνθίλεην θαη κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε
ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Μήλπκα ζην απηνθίλεην
• SMS ζην απηνθίλεην
• Μήλπκα ζην ακάμη
• SMS ζην ακάμη
Καη ε ΜΑΙC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&SMSinCar
ε αληίζεζε κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Talk&SMS, ε ερνγξάθεζε ζηακαηά απηόκαηα
όηαλ ζηακαηάηε λα ππαγνξεύεηε. Έπεηηα, ε εθαξκνγή δηαβάδεη απηόκαηα ην κήλπκα πνπ
αλαγλώξηζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ζαο θαη ζην ηέινο κπνξείηε λα απνζηείιεηε, λα
επαλαιάβεηε, λα επεμεξγαζηείηε ή λα αθπξώζεηε ην κήλπκα κε κηα θσλεηηθή εληνιή. Μ’
απηόλ ηνλ ηξόπν, ε όιε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δηαβάζεηε ή λα
παηήζεηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν ζηε ζπζθεπήο ζαο!

27

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Talk&Email

Μπνξείηε λα απνζηείιεηε Email θαη κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό
ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
•
•
•
•
•
•
•

Αιιεινγξαθία
Mail
Email
Θέισ λα ζηείισ mail
Θέισ λα ζηείισ email
ηείιε mail
ηείιε email

Καη ε ΜΑΙC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&Email
ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ε παξαπάλσ νζόλε, όπνπ ζα ππαγνξεύζεηε ην κήλπκα ζαο.
Μόιηο νινθιεξσζεί ε εθθώλεζε παηήζηε ην πιήθηξν απνζηνιή. Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα
ζηείιεηε Email ζα ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε ηνλ ινγαξηαζκό Email πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην
πξόγξακκα.
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Σalk&Search®

Μπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν θαη κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ
μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Αλαδήηεζε
• Google
• Φάμε
Δίηε γηα αγγιηθή αλαδήηεζε:
•
•
•
•

Αγγιηθή αλαδήηεζε
Google αγγιηθά
Αλαδήηεζε ζηα αγγιηθά
Φάμε ζηα αγγιηθά

Καη ε MAIC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&Search. Με ην πιήθηξν Talk&Search
κπνξείηε πιένλ λα θάλεηε θσλεηηθή αλαδήηεζε ζην Google ζηα ειιεληθά. Πηέζηε ην
Talk&Search, ππαγνξεύζηε ην θείκελν ηεο αλαδήηεζήο ζαο, πρ Νίθνο Γθάιεο θαη ε κεραλή
αλαδήηεζεο ζα ζαο εκθαλίζεη όια ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. Μπνξείηε επίζεο λα
αλαδεηήζεηε πξόζσπα, ηνπνζεζίεο, εζηηαηόξηα, θιπ ζηα αγγιηθά πρ Michael Jackson ή
Shark θαη πάιη λα ζαο εκθαλίζεη όια ηα ζρεηηθά ιήκκαηα. Παηώληαο ζην εηθνλίδην “Google”
αξηζηεξά ηνπ Talk&Search κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ηελ αλαδήηεζε.
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Σalk&Watch® for YouTube
Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε βίληεν ζην YouTube θαη κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε
ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Αλαδήηεζε YouTube
• Αλαδήηεζε ζην YouTube
• YouTube αλαδήηεζε
• Φάμε ζην YouTube
• Δίηε γηα αγγιηθή αλαδήηεζε
• Αλαδήηεζε YouTube αγγιηθά
• YouTube αλαδήηεζε αγγιηθά
• Φάμε ζην YouTube αγγιηθά
Καη ε MAIC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&Watch for YouTube

Πηέδνληαο ην πιήθηξν

κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ειιεληθά βίληεν πρ άθεο Ρνπβάο, ε πεζύκεζα.
Με ην πιήθηξν

κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε θαη αγγιηθά βίληεν, πρ Coldplay.
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Άλνηγκα Δθαξκνγώλ
Μπνξείηε λα αλνίμεηε όιεο ηηο πξνεγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο ηεο ζπζθεπήο ζαο κέζσ ηεο
MAIC, είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC.
Αλαιπηηθά:
Γηα λα αλνίμεη ε εθαξκνγή:
Δπαθέο

Πείηε έλα από ηα παξαθάησ
Δπαθέο
Οη θίινη κνπ

Μελύκαηα SMS

Μελύκαηα
∆είμε κνπ ηα κελύκαηα
Πξνβνιή κελπκάησλ

Facebook

Facebook
ΦνπΜπνπ
Άλνημε ην Facebook

YouTube

YouTube
Άλνημε ην YouTube

Twitter

Twitter
Άλνημε ην Twitter

Φσηνγξαθηθή κεραλή

Κάκεξα
Βγάιε θσηνγξαθία
Βγάιε βίληεν
Φσηνγξαθηθή
Βγάιε θσηό
Λήςε βίληεν
Φσηνγξαθία
Φσηό
Φσηνγξαθηθή κεραλή

Google maps

Πνπ βξίζθνκαη
Υάξηεο google
Google maps

Google play

Playstore
Αγνξά
Δθαξκνγέο
Αγνξά εθαξκνγώλ
Νέεο εθαξκνγέο
Πείηε έλα από ηα παξαθάησ
Τπνιόγηζε
Αξηζκνκεραλή

Γηα λα αλνίμεη ε εθαξκνγή:
Αξηζκνκεραλή
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Calculator
Πξάμεηο
Ζκεξνιόγην

Ηκεξνιόγην
Καιεληάξη
Ηκεξνκελία
Ραληεβνύ
Κιείζε ξαληεβνύ
Ση κέξα είλαη
Πόζν έρνπκε ζήκεξα

Ραδηόθσλν

Radio
Ραδηόθσλν

Μνπζηθή

Μνπζηθή
Music
My music
Σξαγνύδηα

πιινγή

Φσηνγξαθίεο
Βίληεν
Πνιπκέζα
πιινγή
Σα βίληεό κνπ
Η ζπιινγή κνπ

∆ηαρείξηζε αξρείσλ

Σα αξρεία κνπ
∆ηαρείξηζε αξρείσλ

Gmail

Gmail
Google mail

Internet

Internet
∆ηαδίθηπν
Browser

Kingsoft office

Office
Word
Excel
Άλνημε ην office
Αλαβάζκηζε
Δλεκέξσζε
Δλεκεξώζεηο

MLS updater
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Άλνηγκα Ρπζκίζεσλ
Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο ζαο κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ
μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC.
Αλαιπηηθά:
Γηα
Άλνηγκα ηνπ κελνύ Ρπζκίζεηο

Πείηε έλα από ηα παξαθάησ
Ρπζκίζεηο

Δλεξγνπνίεζε ηνπ Bluetooth

Bluetooth άλνημε
Bluetooth ελεξγό
Bluetooth αλνηθηό
Άλνημε Bluetooth

Απελεξγνπνίεζε ηνπ Bluetooth

Bluetooth θιείζε
Bluetooth θιεηζηό
Κιείζε bluetooth

Δλεξγνπνίεζε Wi-fi

Wifi άλνημε
Wifi ελεξγό
Wifi αλνηρηό
Άλνημε wifi
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Απελεξγνπνίεζε Wi-fi

Wifi θιείζε
Wifi θιεηζηό
Κιείζε wifi

Δλεξγνπνίεζε GPS

GPS άλνημε
Άλνημε GPS
GPS αλνηρηό
GPS ελεξγό

Απελεξγνπνίεζε GPS

GPS θιείζε
Κιείζε GPS
GPS θιεηζηό
GPS αλελεξγό

Δλεξγνπνίεζε δεδνκέλσλ

3G άλνημε
3G ελεξγό
3G αλνηρηό
Άλνημε 3G
∆εδνκέλα αλνηρηά

Απελεξγνπνίεζε δεδνκέλσλ

3G θιείζε
3G θιεηζηό
Κιείζε 3G
Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

∆εδνκέλα θιεηζηά
Γηα
Δλεξγνπνίεζε αζόξπβνπ πξνθίι
ήρνπ

Πείηε έλα από ηα παξαθάησ
Αζόξπβν άλνημε
Αζόξπβν ελεξγό
Αζόξπβν αλνηρηό
Άλνημε αζόξπβν

Απελεξγνπνίεζε αζόξπβνπ πξνθίι
ήρνπ

Αζόξπβν θιείζε
Αζόξπβν θιεηζηό
Κιείζε αζόξπβν

Σalk&Drive®
Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε ην ζύζηεκα πινήγεζεο MLS Destinator θαη κέζσ ηεο MAIC,
είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί
λα πείηε:
•
•
•
•
•

Πινήγεζε
Destinator
∆είμε κνπ ην δξόκν
Υάξηεο
Υάξηεο

Καη ε MAIC ζα ελεξγνπνηήζεη γηα εζάο ην Talk&Drive
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Πξόγλσζε ηνπ Καηξνύ

Μπνξείηε λα δείηε ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεζηε κε αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξκνθξαζία (ειάρηζηε θαη κέγηζηε), ηελ πηζαλόηεηα βξνρόπησζεο, ηελ
έληαζε ηνπ αέξα θαζώο θαη ην πνζνζηό ζπλλεθηάο, κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ μεθιεηδώζεηε
ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Καηξόο
• Πξόγλσζε θαηξνύ
• Ση θαηξό θάλεη
Καη ε MAIC ζα ζαο εκθαλίζεη απεπζείαο ηελ πξόγλσζε.
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Αλαδήηεζε Ννζνθνκείσλ

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα πιεζηέζηεξα αλνηρηά λνζνθνκεία κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ
μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Ννζνθνκείν
• Ννζνθνκεία
Καη ε MAIC ζα ζαο εκθαλίζεη όια ηα θνληηλά ζε εζάο λνζνθνκεία κε πιήξε δηεύζπλζε,
εθεκεξεύνπζεο θιηληθέο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα γηα άκεζε
πινήγεζε κέζσ ηνπ Talk&Drive ζην λνζνθνκείν πνπ επηζπκείηε λα κεηαβείηε.
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Αλαδήηεζε Φαξκαθείσλ

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα πιεζηέζηεξα αλνηρηά θαξκαθεία κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ
μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα πείηε:
• Φαξκαθεία
• Φαξκαθείν
• Φάξκαθα
Καη ε MAIC ζα ζαο εκθαλίζεη όια ηα θνληηλά ζε εζάο θαξκαθεία κε πιήξε δηεύζπλζε,
όλνκα θαξκαθνπνηνύ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα γηα άκεζε
πινήγεζε κέζσ ηνπ Talk&Drive ζην θαξκαθείν ηεο επηινγήο ζαο.
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Αλαδήηεζε Βελδηλάδηθσλ

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα πιεζηέζηεξα βελδηλάδηθα κέζσ ηεο MAIC, είηε αθνύ
μεθιεηδώζεηε ην ηειέθσλό ζαο, είηε παηώληαο ην θεληξηθό πιήθηξν MAIC. Αξθεί λα
πείηε:
• Βελδηλάδηθν
• Πξαηήξην
• Καύζηκα
• Βελδίλε
• Πεηξέιαην
Καη ε MAIC ζα ζαο εκθαλίζεη όια ηα θνληηλά ζε εζάο βελδηλάδηθα κε πιήξε δηεύζπλζε,
όλνκα πξαηεξηνύρνπ, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα γηα άκεζε
πινήγεζε κέζσ ηνπ Talk&Drive ζην βελδηλάδηθν πνπ επηζπκείηε λα κεηαβείηε.

38

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Βνήζεηα

Αλ ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο MAIC θαη όισλ ησλ θσλεηηθώλ
ηερλνινγηώλ πνπ δηαζέηεη ην ηειέθσλό ζαο, ή αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηνλ ηξόπν πνπ
πξέπεη λα αλαδεηήζεηε θάηη ζην internet ή λα αλνίμεηε κηα εθαξκνγή θσλεηηθά, κπνξείηε λα
αλνίμεηε ηε ζειίδα ηεο βνήζεηαο θσλεηηθά κέζσ ηεο MAIC ιέγνληαο:
• Βνήζεηα
• Βνήζεζέ κε
• Ση κπνξώ λα θάλσ
• Οδεγίεο
• Οδεγίεο ρξήζεο
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MLS Destinator Talk&Drive
Δηζαγσγή
Καισζνξίζαηε ζηνλ θόζκν ηεο θηλεηήο πινήγεζεο! Σν ινγηζκηθό MLS Destinator, ζαο
παξέρεη έλα πιήξεο ζύζηεκα θηλεηήο δνξπθνξηθήο πινήγεζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην
ζύζηεκα δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ (GPS) πξνζδηνξίδνληαο ηε γεσγξαθηθή ζαο ζέζε. Δίλαη
εθνδηαζκέλν κε ηνπο πιένλ ελεκεξσκέλνπο θαη αμηόπηζηνπο ςεθηαθνύο ράξηεο, γηα λα ζαο
νδεγήζεη ζηνλ πξννξηζκό ζαο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθό θαη ζύληνκν ηξόπν!
εκείσζε: Οη νζόλεο αθήο ησλ θηλεηώλ κε ζύζηεκα Android, αληαπνθξίλνληαη κόλν ζε
άγγηγκα κε ηελ άθξε ηνπ δαρηύινπ θαη όρη ζε πελάθη, ζηπιό ή άγγηγκα κε ην λύρη πνπ
πηζαλόλ λα έρεηε ζπλεζίζεη ζε άιιεο ζπζθεπέο κε νζόλεο αθήο.

Ση είλαη ην MLS Destinator
Σν MLS Destinator είλαη έλα κνλαδηθό παθέην ινγηζκηθνύ πινήγεζεο, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί ην ζύζηεκα δνξπθνξηθνύ εληνπηζκνύ (GPS) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο
γεσγξαθηθήο ζέζεο. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ιακβάλεηαη κε ην αζύξκαην
δείθηε GPS θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ ράξηε απνζεθεύνληαη ζηε ζπκπεξηιακβαλόκελε θάξηα
κλήκεο. Σαπηόρξνλα, ην MLS Destinator ππνινγίδεη ην βέιηηζην δξνκνιόγην γηα ηνλ
πξννξηζκό ζαο. ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε ελαιιαθηηθή δηαδξνκή, δε ζα ζπλαληήζεηε
θαλέλα πξόβιεκα κε ην MLS Destinator. Μπνξείηε λα παξεθθιίλεηε από ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε δηαδξνκή ζαο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα
απνθύγεηε ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, λα παξαθάκςεηε νδηθά έξγα, ή λα επηιέμεηε
ελαιιαθηηθή δηαδξνκή. Σν MLS Destinator ππνινγίδεη εθ λένπ ηε δηαδξνκή ζαο βάζεη ηεο
ηξέρνπζαο γεσγξαθηθήο ζέζεο ζαο.
Σν MLS Destinator ζαο πξνηείλεη ηε βέιηηζηε δηαδξνκή. Με επθνιία ζηελ θαηαλόεζε
ζπκβόισλ θαηεύζπλζεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη από επράξηζηε ζην άθνπζκα θσλή,
θαζνδεγήζηε πξνο ηνλ πξννξηζκό ζαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ην MLS
Destinator έρνπλ ηε κνξθή: Υάξηεο, Φσλεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο, Φσλεηηθέο εηδνπνηήζεηο
θαη Οπηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο:
• Οη Υάξηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείρλνπλ ηελ ηξέρνπζα γεσγξαθηθή ζαο ζέζε θαη ηνλ
πξννξηζκό ζαο.
• Οη Φσλεηηθέο εηδνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζαο ελεκεξώζνπλ πόηε θαη πνύ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελέξγεηα. (Π.ρ.: «ε 200 κέηξα ζηξίςηε δεμηά»)
• Οη Οπηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζαο εηδνπνηήζνπλ γηα κε θξίζηκα
ζπκβάληα. (Π.ρ. «Υακειή κπαηαξία», «Ο ήρνο είλαη ζηε ζίγαζε» ή «Μεηαθνξά δεδνκέλσλ
ζε δηαδηθαζία»)
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Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ MLS Destinator
Σν MLS Destinator ζπγθεληξώλεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
• Τπνινγηζκόο δηαδξνκήο
• Δύθνιε εγθαηάζηαζε
• Λεπηνκεξήο πινήγεζε κε ζαθή νπηηθή θαη θσλεηηθή θαζνδήγεζε
• Γπλαηόηεηα ελαιιαγήο κεηαμύ δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ραξηώλ γηα επθνιόηεξν
πξνζαλαηνιηζκό ζαο
• Πξνγξακκαηηζκόο δξνκνινγίνπ ρσξίο ηε ρξήζε GPS
• Τπνινγηζκόο δηαδξνκήο βάζεη ζπληεηαγκέλσλ νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί κέζσ κελύκαηνο
SMS
• Σαρύο επαλππνινγηζκόο ηεο δηαδξνκήο ζαο
• Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πνιιαπιώλ ραξηώλ δηαθόξσλ ρσξώλ ζε κία κόλν θάξηα
κλήκεο

Πξώηα ε αζθάιεηά ζαο
ε θάζε πεξίπησζε, νη θαλόλεο νδηθήο θπθινθνξίαο έρνπλ πξνηεξαηόηεηα ησλ νδεγηώλ πνπ
δίλνληαη από ην MLS Destinator. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ MLS Destinator κόλν εθόζνλ
νη θαλόλεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε θπθινθνξίαο ζαο ην επηηξέπνπλ.
ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα θάλεηε κηα ζηξνθή μαθληθά, ΜΗΝ ην επηρεηξήζεηε, παξά
κόλνλ αλ κπνξέζεηε λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεηε ρσξίο λα δηαηξέμεηε θίλδπλν. Δάλ δελ
θαηαθέξεηε λα ζηξίςεηε θαη αλαγθαζηείηε λα παξεθθιίλεηε από κηα πξνγξακκαηηζκέλε
δηαδξνκή, ην MLS Destinator ζα ππνινγίζεη εθ λένπ ηε δηαδξνκή ζαο θαη γξήγνξα ζα ζαο
θαζνδεγήζεη πάιη πξνο ηνλ πξννξηζκό ζαο.
Οη νδεγίεο πνπ δίλνληαη από ην MLS Destinator δελ ππνθαζηζηνύλ ηελ θνηλή ινγηθή.
Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα δηαδξνκέο πνπ κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε γηα λα θηάζεηε
ζηνλ πξννξηζκό ζαο. Δάλ ληώζεηε αλήζπρνη κε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ή δηαδξνκή,
επηιέμηε θάπνηα ελαιιαθηηθή δηαδξνκή. Σν MLS Destinator ζα πξνζαξκνζηεί ζηελ
δηαδξνκή πνπ ζα επηιέμεηε.
Δάλ έρεηε θάπνηνλ ζπλεπηβάηε, αθήζηε ηνλ λα δηαρεηξηζηεί ην MLS Destinator. Δζείο σο
νδεγόο ζα πξέπεη λα εζηηάδεηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ νδήγεζε. Δάλ ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε
ηηο ξπζκίζεηο ηνπ MLS Destinator, παξαθαιείζηε λα ηηο ηξνπνπνηήζεηε κόλν εθόζνλ είζηε
ζηάζηκνη.
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MLS Talk&DriveTM
Δηζαγσγή πξννξηζκνύ: Πινήγεζε ζε Γήκν > Γξόκν

1. Γηα λα κεηαβείηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε, παηήζηε ζην θεληξηθό κελνύ ηνπ MLS
Talk&Drive ην θνπκπί Γήκνο > Γξόκνο.
2. Σν MLS Talk&Drive ζα ζαο δεηήζεη λα εηζάγεηε ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο (δήκνο,
δξόκνο, αξηζκόο) θσλεηηθά, ζπκπιεξώλνληαο ηα πεδία πνπ θαίλνληαη ζηελ νζόλε. Αξρηθά
ζα αθνύζεηε ηελ πξνηξνπή «Πείηε κνπ ζαο παξαθαιώ ην όλνκα ηνπ δήκνπ».
3. ηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζα εκθαληζηεί γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ε πξνηξνπή «Μηιήζηε
Σώξα». ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα εθθσλήζεηε ην όλνκα ηνπ δήκνπ, ζηνλ νπνίν
ππάγεηαη ν πξννξηζκόο πνπ ζαο ελδηαθέξεη, όπσο γηα παξάδεηγκα «Αζήλα»,
«Θεζζαινλίθε», «Υνιαξγόο», «Αγία Παξαζθεπή», «Πάηξα» θιπ.
4. Αλ ην όλνκα ηνπ δήκνπ αλαγλσξηζηεί επηηπρώο, ζα αθνύζεηε από ηε ζπζθεπή ην όλνκα
ηνπ δήκνπ γηα επηβεβαίσζε, θαη ηαπηόρξνλα ζα ζπκπιεξσζεί ην αληίζηνηρν πεδίν ζηελ
νζόλε, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ.
5. ηε ζπλέρεηα ζα ζαο δεηεζεί, κε παξόκνην ηξόπν, λα εθθσλήζεηε ην όλνκα ηνπ δξόκνπ
θαη ηνλ αξηζκό πνπ ζαο ελδηαθέξεη. ηαλ έρνπλ ζπιιερζεί αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
πξννξηζκό ζαο, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ δηαδξνκήο πξνο ηνλ επηιεγκέλν
πξννξηζκό.
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ε πεξίπησζε πνπ γλσξίδεηε κόλν ην όλνκα ηνπ δήκνπ ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα πινεγεζείηε
θαη όρη ην όλνκα ηνπ δξόκνπ, κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε πινήγεζε ζην θέληξν ηνπ
δήκνπ ιέγνληαο ηηο εληνιέο «Κέληξν», «Κέληξν πόιεο», «Κέληξν δήκνπ» ή «Γελ μέξσ».
ε πεξίπησζε πνπ δε ζέιεηε λα εηζάγεηε ηνλ αξηζκό ηνπ δξόκνπ, αλ γηα παξάδεηγκα δελ
ππάξρεη αξηζκνδόηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δξόκνπ ή δελ γλσξίδεηε αθξηβώο ηνλ αξηζκό,
κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε πινήγεζε ζην κέζν ηεο νδνύ ιέγνληαο ηηο εληνιέο «Μέζν
νδνύ», «ην κέζν», «ηε κέζε» ή «Γελ μέξσ».
Αλ κεηά από 2-3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο ην MLS Talk&Drive δελ θαηαθέξεη λα ζαο
θαηαιάβεη, εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε νζόλε εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ πξννξηζκνύ κε ηε
ρξήζε πιεθηξνινγίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαπάλσ από κία νδνί πνπ
πεξηιακβάλνπλ ην όλνκα πνπ εθθσλήζαηε, ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζόλε, γηα λα
επηιέμεηε ηελ νδό πνπ επηζπκείηε.
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Πινήγεζε ζε Ννκό > Πεξηνρή

1. Γηα λα κεηαβείηε ζε έλα ρσξηό ή κηα πεξηνρή ελόο Ννκνύ, παηήζηε ζην θεληξηθό κελνύ
ηνπ MLS Talk&Drive ην θνπκπί Ννκόο > Πεξηνρή.
2. Σν MLS Talk&Drive ζα ζαο δεηήζεη λα εηζάγεηε ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο (λνκόο,
πεξηνρή) θσλεηηθά, ζπκπιεξώλνληαο ηα πεδία πνπ θαίλνληαη ζηε δηπιαλή νζόλε. Αξρηθά
ζα αθνύζεηε ηελ πξνηξνπή «Πείηε ζαο παξαθαιώ ην όλνκα ηνπ λνκνύ».
3. ηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζα εκθαληζηεί γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ε πξνηξνπή «Μηιήζηε
Σώξα». ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα εθθσλήζεηε ην όλνκα ηνπ λνκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη
ε πεξηνρή πνπ ζαο ελδηαθέξεη, όπσο γηα παξάδεηγκα «Αζήλα», «Θεζζαινλίθε», «Καβάια»
θιπ.
4. Αλ ην όλνκα ηνπ λνκνύ αλαγλσξηζηεί επηηπρώο, ζα αθνύζεηε από ηε ζπζθεπή ην όλνκα
ηνπ λνκνύ γηα επηβεβαίσζε, θαη ηαπηόρξνλα ζα ζπκπιεξσζεί ην αληίζηνηρν πεδίν ζηελ
νζόλε, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ.
5. ηε ζπλέρεηα ζα ζαο δεηεζεί, κε παξόκνην ηξόπν, λα εθθσλήζεηε ην όλνκα ηεο πεξηνρήο
πνπ ζαο ελδηαθέξεη, πνπ κπνξεί λα είλαη ην όλνκα ελόο ρσξηνύ (πρ. Πεπθνρώξη, Πνιπλέξη,
Νέα άληα θιπ) ή ην ηνπσλύκην κηαο πεξηνρήο (πρ. Θεζείν, Μνλαζηεξάθη, Λαδάδηθα,
Λεπθόο Πύξγνο θιπ). ηαλ έρνπλ ζπιιερζεί ηα ζηνηρεία ηνπ πξννξηζκνύ ζαο μεθηλάεη ε
δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ δηαδξνκήο πξνο ηνλ επηιεγκέλν πξννξηζκό.
Δάλ ην MLS Talk&Drive δε κπνξέζεη λα ζαο θαηαιάβεη, ζα ζαο δεηήζεη λα επαλαιάβεηε ηνλ
πξννξηζκό ζαο. ε πεξίπησζε πνπ θαηαιάβεη άιιν πξννξηζκό από απηόλ πνπ είπαηε,
παηήζηε ην θνπκπί «Γηόξζσζε» θαη επαλαιάβεηε ην πξνεγνύκελν βήκα. Αλ κεηά από 3
δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο ην MLS Talk&Drive δελ θαηαθέξεη λα ζαο θαηαιάβεη, εκθαλίδεηαη ε
αληίζηνηρε νζόλε εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ πξννξηζκνύ κε ηε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ.
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Πινήγεζε ζε πξόζθαηεο ζέζεηο

Από ην θεληξηθό κελνύ ηνπ MLS Talk&Drive παηήζηε ην θνπκπί Πξόζθαηεο Θέζεηο. Θα
εκθαληζηεί έλαο θαηάινγνο πξνεγνύκελσλ πξννξηζκώλ (ηζηνξηθό) ηνπο νπνίνπο έρεηε ήδε
εηζάγεη θσλεηηθά. Δπηιέμηε έλαλ πξννξηζκό θαη παηήζηε ην θνπκπί Πινήγεζε. Μπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θνπκπηά ή γηα λα κεηαθηλεζείηε ζε επόκελεο/πξνεγνύκελεο νζόλεο.
Παηώληαο ην θνπκπί menu ηνπ ηειεθώλνπ, εκθαλίδεηαη ην παξαπάλσ κήλπκα θαη κπνξείηε
λα δηαγξάςεηε όιεο ηηο πξόζθαηεο ζέζεηο.

Υξήζηκεο ζπκβνπιέο
Δίλαη ζεκαληηθό όηαλ εθθσλείηε ην όλνκα ηνπ πξννξηζκνύ, λα κηιάηε ζε θαλνληθό ξπζκό,
δπλαηά θαη θαζαξά.Γηα ηε θαιύηεξε δπλαηή αλαγλώξηζε ζα πξέπεη λα θξνληίζεηε:
-ε ζπζθεπή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηε βάζε ζηήξημεο
-λα κηιάηε έρνληαο νπηηθή επαθή κε ην κηθξόθσλν ηεο ζπζθεπήο
-ε απόζηαζε ηεο ζπζθεπήο από ην πξόζσπν ζαο λα είλαη ζηαζεξή (ζηα 60 εθαηνζηά
πεξίπνπ)
Η εθαξκνγή θάλεη ρξήζε αξθεηώλ πόξσλ ηεο ζπζθεπήο, γηα ην ιόγν απηό ζπληζηάηαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ MLS Talk&Drive ε κπαηαξία ηεο ζπζθεπήο λα είλαη πιήξσο
θνξηηζκέλε θαη/ή ε ζπζθεπή λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θνξηηζηή.
Σν κηθξόθσλν παξακέλεη αλνηρηό, όζε ώξα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε πξνηξνπή «Μηιήζηε
Σώξα». ζν ην κηθξόθσλν είλαη αλνηρηό, νπνηνζδήπνηε εμσηεξηθόο ζόξπβνο (πρ.
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ξαδηόθσλν, θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο, ζπλνκηιία εληόο ηνπ απηνθηλήηνπ θιπ.) κπνξεί λα
επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο αλαγλώξηζεο.
ηνπο δξόκνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα νλνκαηεπώλπκν (πρ. Υαξηιάνπ Σξηθνύπε,
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ), αξθεί λα εθθσλήζεηε κόλν ην επίζεην (πρ. Σξηθνύπε, Βεληδέινπ).
Οη δξόκνη δηαρσξίδνληαη ζε απιέο νδνύο, ιεσθόξνπο, παξόδνπο θαη πιαηείεο. ηελ
πεξίπησζε ησλ παξόδσλ θαη πιαηεηώλ, είλαη απαξαίηεηε ε εθθώλεζε ηνπ πιήξνπο
νλόκαηνο ηνπο (πρ. πάξνδνο Κνινθνηξώλε, πιαηεία Αηγύπηνπ), ελώ γηα ηηο ιενθόξνπο δελ
είλαη απαξαίηεηε (Βνπιηαγκέλεο ή ιεσθόξνο Βνπιηαγκέλεο).
Γε ζπλίζηαηαη λα αθήλεηε ηε ζπζθεπή ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (Stand by), όηαλ βξίζθεζηε
κέζα ζην κελνύ MLS Talk&Drive. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα επηζηξέθεηε ζηε βαζηθή νζόλε ηνπ
ράξηε θαη ζηε ζπλέρεηα λα θιείλεηε ηε ζπζθεπή.
Δάλ ην MLS Talk&Drive δε κπνξέζεη λα ζαο θαηαιάβεη, ζα ζαο δεηήζεη λα επαλαιάβεηε ηνλ
πξννξηζκό ζαο. ε πεξίπησζε πνπ θαηαιάβεη άιιν πξννξηζκό από απηόλ πνπ είπαηε,
παηήζηε ην θνπκπί «Γηόξζσζε» θαη επαλαιάβεηε ην πξνεγνύκελν βήκα.

Σν πεξηβάιινλ ηνπ MLS Destinator
Κεληξηθό Μελνύ

Η Λσξίδα Πινήγεζεο ηνπ MLS Destinator απνηειεί κία λέα θαη
θαηλνηόκα κέζνδν πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε έλα κόλν άγγηγκα. Δκθαλίζηε/εμαθαλίζηε
ηελ Λσξίδα Πινήγεζεο παηώληαο ην θνπκπί
ζπζθεπήο ζαο.

ηεο

εκείσζε: Παηώληαο ζην εηθνλίδην ηεο κε ην κπιέ θαη θόθθηλν
βέινο ή ζέξλνληαο δεμηά/αξηζηεξά ηε ισξίδα επηινγώλ,
εκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξεο επηινγέο.
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Δπηιέγνληαο πξννξηζκό
Πινήγεζε ζε δηεύζπλζε

Παηήζηε
_>Μεηάβαζε>Γηεύζπλζε ζηε γξακκή ηνπ κελνύ ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο
Δπηινγή Γηεπζύλζεσλ
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Πόιε πξώηα

Δπηιέμηε Πόιε πξώηα γηα λα επηιέμεηε πξώηα ηελ πόιε θαη ζηε
ζπλέρεηα ηελ νδό. Καζώο πιεθηξνινγείηε ην όλνκα ηεο πόιεο ζην
αληίζηνηρν πεδίν, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα πόιεσλ πνπ ην
όλνκά ηνπο ηαηξηάδεη κε ην θείκελν πνπ έρεηε πιεθηξνινγήζεη.
Μπνξείηε λα επηιέμεηε κηα πόιε από ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη
θάλνληαο θιηθ πάλσ ηεο.

Οδόο πξώηα

Δπηιέμηε Οδόο πξώηα γηα λα επηιέμεηε πξώηα ηελ νδό θαη ζηε
ζπλέρεηα ηελ πόιε. Η επηινγή απηή είλαη ρξήζηκε, όηαλ δελ είζηε
ζίγνπξνη ζε πνηα πόιε αλήθεη ε ζπγθεθξηκέλε νδόο. Καζώο
πιεθηξνινγείηε ην όλνκα ηεο νδνύ ζην αληίζηνηρν πεδίν, ζηελ νζόλε
εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα νδώλ πνπ ην όλνκά ηνπο ηαηξηάδεη κε ην θείκελν
πνπ έρεηε πιεθηξνινγήζεη. Μπνξείηε λα επηιέμεηε κηα νδό από ηελ
ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη θάλνληαο θιηθ πάλσ ηεο.

Γηαζηαύξσζε

Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε κηα δηαζηαύξσζε, πιεθηξνινγώληαο ηα
νλόκαηα ησλ δπν νδώλ πνπ δηαζηαπξώλνληαη.
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Σαρ. θώδηθαο

Αληί λα επηιέμεηε θάπνηα πόιε, κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ηνλ
ηαρπδξνκηθό θώδηθα ηεο πεξηνρήο πνπ ζέιεηε λα κεηαβείηε,
επηιέγνληαο Σαρ.Κώδηθαο.

πληεηαγκέλεο

Παηώληαο Μελνύ ->πλη/κέλεο, κπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε κηα
ηνπνζεζία, εηζάγνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο. Ο πξννξηζκόο ζα είλαη
ζηνλ πιεζηέζηεξν δξόκν από ην ζεκείν πνπ έρνπκε επηιέμεη κέζσ
ησλ ζπληεηαγκέλσλ

Πινήγεζε ζηα Υξήζηκα
Παηήζηε
-> Μεηάβαζε->εκ. Δλδ. θαη επηιέμηε ηελ
θαηεγνξία ηνπ ρξήζηκνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ
νπνία ζέιεηε λα πινεγεζείηε. Δπηιέμηε απηόλ ηνλ ηξόπν
εηζαγσγήο πξννξηζκνύ όηαλ δε έρεηε ππόςε ζαο θάπνην
ζπγθεθξηκέλν πρ. μελνδνρείν αιιά ζέιεηε λα πινεγεζείηε
πξνο ην πιεζηέζηεξν μελνδνρείν
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Πινήγεζε ζηα Αγαπεκέλα
ηνλ θάθειν Αγαπεκέλα κπνξείηε λα βξείηε ηηο ηνπνζεζίεο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη. Γηα ηελ
θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζή ζαο, νη ηνπνζεζίεο είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά νκάδεο.
Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε κηα δηεύζπλζε, κηα ηνπνζεζία ζηνλ ράξηε ή έλα ζεκείν
ελδηαθέξνληνο βάζεη θάπνηαο αλαδήηεζήο ζαο, ώζηε λα είζηε ζε ζέζε λα ην
ρξεζηκνπνηήζεηε θαη κειινληηθά.
Μπνξείηε λα επηιέμεηε έλαλ πξννξηζκό από ηα Αγαπεκέλα, επηιέγνληαο
>Μεηάβαζε->Αγαπεκέλα. ηε ζπλέρεηα ζαο δεηείηαη λα επηιέμεηε θάπνηα δηαζέζηκε νκάδα
από απηέο πνπ ζαο εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή νκάδα θαη ζα ζαο
εκθαληζηνύλ νη αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη θαη αληηζηνηρνύλ ζηελ νκάδα
απηή.

Αθνύ επηιέμεηε ηνλ επηζπκεηό πξννξηζκό ζαο κεηαβαίλεηε ζηελ νζόλε Πξνβνιή
αγαπεκέλνπ. Δπηιέγνληαο ηε δηεύζπλζε ηνπ αγαπεκέλνπ θάησ από ην tab Γηεύζπλζε
εκθαλίδεηαη ν πξννξηζκόο ζην ράξηε, από όπνπ παηώληαο Go ππνινγίδεηαη ε δηαδξνκή.
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Πξνζζήθε Σνπνζεζίαο ζηα Αγαπεκέλα
Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε θάπνηα ηνπνζεζία κε δύν ηξόπνπο

1. Παηώληαο
->Μεηάβαζε->Γηεύζπλζε εηζάγνληαο
πξννξηζκό, κόιηο εκθαληζηεί ν πξννξηζκόο ζην ράξηε,
παηώληαο πάλσ ζην θίηξηλν Label θαη επηιέγνληαο Πξνζζήθε
ζηα αγαπεκέλα->Δπηινγή νκάδαο αγαπεκέλσλ->Απνζήθεπζε

2. Παηώληαο πάλσ ζην ράξηε γηα 2 δεπηεξόιεπηα εκθαλίδεηαη
έλα pop up παξάζπξν. Δπηιέγνληαο Απνζήθεπζε ζέζεο θαη
αθνινπζώληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.
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Πινήγεζε ζε Πξόζθαηεο ζέζεηο

->Μεηάβαζε->Ηζηνξηθό θαη νη πξόζθαηεο ηνπνζεζίεο ζα
εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα
παξαθάησ.

Πινήγεζε ζε Πξόζθαηεο ζέζεηο

->Μεηάβαζε->Ηζηνξηθό θαη νη πξόζθαηεο ηνπνζεζίεο ζα
εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα αξηζηεξά.
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Πινήγεζε ζε κηα ηνπνζεζία πνπ δίλεηαη κέζσ κελύκαηνο SMS

Σν MLS Destinator παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζηέιιεηαη ζε
άιινπο ρξήζηεο ε ηξέρνπζα ζέζε ζαο ή έλαο πξννξηζκόο ηεο
επηινγήο ζαο, θαζώο επίζεο κπνξείηε λα ιακβάλεηε
αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο από άιινπο ώζηε λα πινεγείζηε εθεί.
Παηήζηε
->Μεηάβαζε->SMS θαη επηιέμηε ην κήλπκα πνπ
αλαθέξεη ηνλ πξννξηζκό πξνο ηνλ νπνίν επηζπκείηε λα
πινεγεζείηε
εκείσζε: Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε απνθιεηζηηθά
αλάκεζα ζε ρξήζηεο MLS Destinator.

πίηη-Δξγαζία

->Μεηάβαζε->πίηη->Δπεμεξγαζία θαη νξίδνπκε δηεύζπλζε ηεο επηινγήο καο. Σελ
επόκελε θνξά παηώληαο πίηη ππνινγίδεηαη απηόκαηα δηαδξνκή πξνο ηα εθεί. Αληίζηνηρα
θαη κε ηελ Δξγαζία.
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Πινήγεζε ζε ηνπνζεζία από ηε ιίζηα Δπαθώλ ζαο
Δπηιέμηε
->Μεηάβαζε->Δπαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ επαθή πξνο ηελ νπνία ζέιεηε
λα πινεγεζείηε. Σν MLS Destinator ζα ππνινγίζεη ηε δηαδξνκή πξνο ηα εθεί.
εκείσζε: Η δηεύζπλζε ζηηο επαθέο πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο, Γήκνο, Γξόκνο, Αξηζκόο
γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ππνινγηζκόο δηαδξνκήο

Αλαδήηεζε ζηα εκεία Δλδηαθέξνληνο
Δπηιέμηε Μελνύ ->Αλαδήηεζε->Αλαδήηεζε…->Δηζαγσγή θεηκέλνπ->Μεηάβαζε γηα λα
εκθαληζηεί κηα ιίζηα κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ πεξηέρνπλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ
πιεθηξνινγήζαηε, Σα απνηειέζκαηα είλαη ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηελ απόζηαζε από ηελ
ηξέρνπζα ζέζε. Παηώληαο Δπεμεξγαζία αιιάδνπλ νη παξάκεηξνη αλαδήηεζεο. Δπηιέμηε
απηόλ ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο πξννξηζκνύ όηαλ γλσξίδεηε ην όλνκα ηνπ ζεκείνπ
ελδηαθέξνληνο πξνο ην νπνίν επηζπκείηε λα θαηεπζπλζείηε

53

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

54

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Δπηινγέο Κεληξηθνύ Μελνύ
Πξνβνιή Υάξηε

Πιεξνθνξίεο Γηαδξνκήο
Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ελαιιάζζεζηε κεηαμύ ησλ παξαθάησ νζνλώλ.
Λίζηα Οδεγηώλ

Κάλνληαο θιηθ πάλσ αξηζηεξά ζηελ απόζηαζε θαη θαηεύζπλζε ηεο
επόκελεο ζηξνθήο ή παηώληαο
εκθαλίδεηαη ε ιίζηα νδεγηώλ.
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->Γηαδξνκή->Οδεγίεο

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Πξνβνιή ηξνθήο
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Κάλνληαο θιηθ ζην όλνκα ηεο επόκελεο ζηξνθήο εκθαλίδεηαη ε
παξαθάησ νζόλε.

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Πξνβνιή
Γηαδξνκήο

Κάλνληαο θιηθ ζην Μελνύ->Γηαδξνκή->Δπηζθόπηζε εκθαλίδεηαη ε
πξνεπηζθόπεζε δηαδξνκήο

Δπηινγέο Γηαδξνκήο
Παξάθακςε
Δπηιέμηε
->Γηαδξνκή->Παξάθ/ςε γηα λα νξίζεηε κηα παξάθακςε ζηελ ππνινγηζκέλε
δηαδξνκή. Μπνξείηε λα επηιέμεηε αλάκεζα ζε 1ρικ, 5ρικ, 10ρικ, 20ρικ.
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Απνθπγέο
Δπηιέμηε Ρπζκίζεηο-> Απνθπγέο γηα λα νξίζεηε ηηο θαηεγνξίεο δξόκσλ πνπ επηζπκείηε λα
απνθεύγνληαη όηαλ ππνινγίδεηαη κηα δηαδξνκή

Αθύξσζε δηαδξνκήο
Δπηιέμηε

->Γηαδξνκή->Αθύξσζε γηα λα αθπξώζεηε ηελ ηξέρνπζα δηαδξνκή.

Λεηηνπξγία δηαδξνκήο
Δπηιέμηε
->Γηαδξνκή->Λεηηνπξγία γηα λα νξίζεηε ηνλ ηύπν δηαδξνκήο θαηά ηνλ
ππνινγηζκό
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Κνληηλόηεξε

Απηή ε επηινγή πξνζδηνξίδεη ηε δηαδξνκή κε ηε κηθξόηεξε απόζηαζε. Η
ζπληνκόηεξε δηαδξνκή ελδερνκέλσο λα κελ είλαη θαη ε πην γξήγνξε
ρξνληθά.

Γξεγνξόηεξε

Απηή ε επηινγή πξνζδηνξίδεη ηε δηαδξνκή κε ηε κηθξόηεξε δηάξθεηα. Η
γξεγνξόηεξε δηαδξνκή ελδερνκέλσο λα κελ είλαη θαη ε πην ζύληνκε ζε
απόζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα δηαλύζεηε κεγαιύηεξε
απόζηαζε κέζσ κηαο εζληθήο νδνύ από ό,ηη κέζσ θάπνηνπ ηνπηθνύ
δξόκνπ, αιιά ζα εμνηθνλνκήζεηε ρξόλν, θαζώο ζε εζληθή νδό κπνξείηε
λα νδεγείηε κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.

Πεδόο

Απηή ε επηινγή δεκηνπξγεί κηα δηαδξνκή πνπ κπνξείηε λα
αθνινπζήζεηε ώζηε λα κεηαβείηε ζηνλ πξννξηζκό ζαο πεδνί, ρσξίο
ηνπο πεξηνξηζκνύο νρεκάησλ, όπσο είλαη νη κνλόδξνκνη.
Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

ηάζεηο/Απνθπγέο
Δπηιέμηε
->Γηαδξνκή->Απνθπγή γηα λα νξίζεηε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ ζέιεηε λα
απνθύγεηε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο δηαδξνκήο

Απνθπγή
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Παηώληαο ην θνπκπί Πξνζζήθε κπνξείηε λα εηζάγεηε κέρξη θαη πέληε
δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο πνπ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ από ηελ
εθάζηνηε δηαδξνκή. Κάλνληαο check ζε κία ή ζε όιεο ηηο απνθπγέο, ν
αιγόξηζκνο ππνινγηζκνύ δηαδξνκήο ηηο ιαβαίλεη ππόςε ηνπ θαη
ππνινγίδεη κία δηαδξνκή πξνο ηνλ νξηζκέλν πξννξηζκό απνθεύγνληάο
ηεο.

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Ρπζκίζεηο
Φσλεηηθέο Οδεγίεο
Δπηιέμηε
->Δπηινγέο->Ρπζκίζεηο ->Φσλεηηθέο νδεγίεο γηα λα νξίζεηε πνηεο
θσλεηηθέο νδεγίεο ζα αθνύγνληαη. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηα παξαθάησ:
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Ρπζκίζεηο
εηδνπνίεζεο
ζηξνθώλ

3ρικ, 1ρικ, 500κ, 200κ.

Ρπζκίζεηο
εηδνπνίεζεο
θαηάζηαζεο

Οδεγείηε πξνζεθηηθά, Φηάζαηε ζηνλ πξννξηζκό ζαο, Δπαλππνινγηζκόο
δηαδξνκήο, Η ζύλδεζε GPS απνθαηαζηάζεθε, Σν GPS είλαη θιεηζηό,
Αζζελέο ζήκα GPS.

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Δπηινγή ράξηε
Δπηιέμηε
->Δπηινγέο->Ρπζκίζεηο->Δπηινγή ράξηε γηα λα νξίζεηε ζε πνηνλ από ηνπο
δηαζέζηκνπο ράξηεο ζα πινεγείζηε.

Φσηηζκόο
Δπηιέμηε
->Δπηινγέο->Ρπζκίζεηο-> Φσηηζκόο γηα λα ξπζκίζεηε ην θσηηζκό ηεο
νζόλεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ MLS Destinator
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Δλεξγόο ζε
ειηγκό

Ο θσηηζκόο απελεξγνπνηείηαη κεηά από 1 ιεπηό πεξίπνπ θαη
ελεξγνπνηείηαη μαλά όηαλ εκθαλίδεηαη ε επόκελε καλνύβξα ζε κηα
ππνινγηζκέλε δηαδξνκή.

Πάληα ελεξγόο

Ο νπίζζηνο θσηηζκόο παξακέλεη πάληα ελεξγόο.

Ρπζκίζεηο
ηειεθώλνπ

Ο νπίζζηνο θσηηζκόο απελεξγνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
ηειεθώλνπ.

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

Μνλάδεο κέηξεζεο
Γηα λα νξίζεηε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην MLS Destinator επηιέμηε
>Δπηινγέο->Ρπζκίζεηο->Μνλάδεο κέηξεζεο.

-

Δπηιέμηε αλάκεζα από ηα Υηιηόκεηξα,Μέηξα – Μίιηα,Γηάξδεο – Μίιηα,Γέθαηα ηνπ Μηιίνπ.

Πξνβνιή ράξηε
Δπηιέμηε
ηνπ ράξηε
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-> Δπηινγέο-> Ρπζκίζεηο ->Πξνβνιή ράξηε γηα λα ξπζκίζεηε ηελ εκθάληζε

Πξνβνιή
εκέξαο

Η πξνβνιή ηνπ ράξηε παξακέλεη πάληα ζε πξνβνιή εκέξα.

Πξνβνιή
λύρηαο

Η πξνβνιή ηνπ ράξηε παξακέλεη πάληα ζε πξνβνιή λύρηαο.

Απηόκαηε
ελαιιαγή

Η πξνβνιή ηνπ ράξηε ελαιιάζζεηαη απηόκαηα από πξνβνιή εκέξαο ζε
λύρηαο αλάινγα κε ηελ ώξα ηεο ζπζθεπήο.
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εκεία ελδηαθέξνληνο
Δπηιέμηε
->Δπηινγέο->Ρπζκίζεηο ->Πξνβνιή ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζην ράξηε
γηα λα επηιέμεηε ηηο θαηεγνξίεο/ππνθαηεγνξίεο ησλ ρξεζίκσλ πνπ επηζπκείηε λα
εκθαλίδνληαη ζην ράξηε.

Απηόκαην δνπκ
Δπηιέμηε
->Δπηινγέο->Ρπζκίζεηο ->Απηόκαην Ενπκ γηα λα
ελεξγνπνηήζεηε/απελεξγνπνηήζεηε ην απηόκαην δνπκ αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα θίλεζεο ηνπ
νρήκαηόο ζαο.
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Email
Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εθαξκνγή Email γηα λα αλαγλώζεηε θαη λα απνζηείιεηε κελύκαηα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ππεξεζίεο δηαθνξεηηθέο από ην Gmail.
Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα αλνίμεηε ην Email, αλνίγεη έλαο νδεγόο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα
πξνζζέζεηε έλα ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Έπεηηα πξνβάιεη ηα πεξηερόκελα ησλ Δηζεξρνκέλσλ ζαο (εάλ έρεηε κόλν έλαλ
ινγαξηαζκό) ή ηελ νζόλε Λνγαξηαζκνί (εάλ έρεηε πεξηζζόηεξνπο ινγαξηαζκνύο).
Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο γηα θάζε ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.
Οη ξπζκίζεηο εηζεξρνκέλσλ ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
ππεξεζίαο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ην ινγαξηαζκό: Exchange ActiveSync, IMAP
ή POP3.
ηελ νζόλε κε ηα κελύκαηα βιέπεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα

Παηήζηε
κήλπκα

γηα λα ζπληάμεηε έλα λέν κήλπκα,

Δλώ αλ παηήζεηε ζην εηθνλίδην
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γηα λα αλαδεηήζεηε έλα

βιέπεηε ηνπο θαθέινπο ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο
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Παηήζηε

ή ην πιήθηξν ηνπ menu θαη ζηε ζπλέρεηα

ύληαμε

ζύλζεζε λένπ κελύκαηνο

Αλαλέσζε

ζπγρξνληζκόο κελπκάησλ

Ρπζκίζεηο

Γηα πξόζβαζε ζην κελνύ ξπζκίζεηο

Κάζε θνξά πνπ ιακβάλεηε έλα email εκθαλίδεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηελ γξακκή
θαηάζηαζεο. Μπνξείηε από ηηο ξπζκίζεηο ινγαξηαζκνύ λα αιιάμεηε ηελ ζπρλόηεηα κε ηελ
νπνία ζα ελεκεξώλεζηε γηα ηα ιεθζέληα email θαζώο επίζεο θαη ηνλ ήρν εηδνπνίεζεο.
Μπνξείηε λα Απαληήζεηε, λα Πξνσζήζεηε ή λα Γηαγξάςηε έλα email.
Αθνύ αλνίμεηε ην εηζεξρόκελν email κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ αλάινγε ελέξγεηα πνπ
επηζπκείηε
Απάληεζε

Γηαγξαθή κελύκαηνο

Δπηζήκαλζε κελύκαηνο
ήκαλζε κελύκαηνο σο κε αλαγλσζκέλν

ή λα παηήζεηε ζην πιήθηξν Μελνύ θαη λα επηιέμεηε κηα από ηηο παξαθάησ επηινγέο
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Άηνκα
Δθηειώληαο ηελ εθαξκνγή Άηνκα
από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο,
κπνξείηε λα δείηε κία ιίζηα κε ηα νλόκαηα, ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ, email
θαη άιισλ πιεξνθνξηώλ ησλ επαθώλ ζαο. Πξόθεηηαη γηα κηα δπλακηθή ιίζηα ηελ νπνία
κπνξείηε λα αιιάδεηε θαηά βνύιεζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο. Μπνξείηε λα
Μεηαθέξεηε επαθέο από άιιεο ζπζθεπέο, κπνξείηε λα Πξνζζέηεηε λέεο επαθέο ή
κπνξείηε λα πγρξνλίζεηε ηηο επαθέο ζαο κε θάπνην ινγαξηαζκό e-mail θαη αληίζηξνθα.

Μεηαθνξά
Από άιιε ζπζθεπή
Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ηηο επαθέο ζαο από θάπνην ηειέθσλν ζην MLS iQTalk Color
κέζσ bluetooth.
Δλεξγνπνηήζηε ην bluetooth ζηελ ζπζθεπή θαη απνζηείιεηε καδηθά ή κεκνλσκέλα ηηο
επαθέο πνπ επηζπκείηε.

Από ινγαξηαζκό Microsoft Outlook
εκαληηθό: Γηα λα αθνινπζήζεηε απηή ηε δηαδηθαζία, ε ζπζθεπή ζαο ζα πξέπεη λα έρεη
αληηζηνηρηζηεί ζε θάπνηνλ ινγαξηαζκό Google (βι. εδώ) θαη λα έρεη πξόζβαζε ζην
internet (βι. εδώ). ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί, ηα πξώηα δύν βήκαηα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνλ ππνινγηζηή όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Microsoft Outlook θαη
ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζην internet.
Η δηαδηθαζία απνηειείηαη από 3 βήκαηα:
1. Δμαγσγή επαθώλ από ην Microsoft Outlook ζε κνξθή CSV (Comma Separated
Values - Windows). Αλ θαη δελ αλακέλνληαη δπζθνιίεο, δπζηπρώο, ε δηαδηθαζία απηή δελ
κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά εδώ θαζώο παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξέο αλάινγα
κε ηελ έθδνζε ηνπ Microsoft Outlook πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Απεπζπλζείηε ζην εγρεηξίδην
ρξήζεο ηνπ Microsoft Outlook ή ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ ζαο.
2. Δηζαγσγή επαθώλ ζην Gmail. Δπηζθεθηείηε ηε δηεύζπλζε www.gmail.com θαη
ζπλδεζείηε ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο (ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ίδην ινγαξηαζκό ζηνλ νπνίν έρεηε αληηζηνηρίζεη ηε ζπζθεπή ζαο).
Κάληε θιηθ ζηελ εηηθέηα Gmail πνπ βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά θαη ζην κελνύ πνπ ζα
εκθαληζηεί επηιέμηε Επαθέρ. ηε ιίζηα επηινγώλ πνπ ζα εκθαληζηεί αξηζηεξά, θάληε θιηθ
ζην Ειζαγωγή επαθών, επηιέμηε ην αξρείν πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην πξώην βήκα θαη
ζπλερίζηε κε θιηθ ζην θνπκπί Ειζαγωγή. Οη επαθέο ζαο από ην Outlook ζα εκθαληζηνύλ
ζηελ νζόλε θαη ζε απηό ην ζεκείν κπνξείηε λα απνζπλδεζείηε από ην Gmail.
3. Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ησλ επαθώλ ζαο ζην Gmail, ζε ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα νη επαθέο ζα ζπγρξνληζηνύλ απηόκαηα θαη ζηε ζπζθεπή ζαο (δείηε θαη ηελ
παξάγξαθν ζρεηηθά κε ην ζπγρξνληζκό παξαθάησ).
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Μέζα από ηελ εθαξκνγή Άηνκα κπνξείηε λα εθηειέζεηε κηα ζεηξά από ιεηηνπξγίεο πάλσ
ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αληίζηνηρε γξακκή εξγαιείσλ πνπ
εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο όηαλ είλαη ελεξγή ε εθαξκνγή
Αλαδήηεζε επαθήο

Πξνζζήθε λέαο επαθήο
Παηήζηε ην πιήθηξν Μελνύ ηεο ζπζθεπήο γηα λα εθηειέζεηε κηα από ηηο παξαθάησ
ελέξγεηεο
Γηαγξαθή επαθήο
Δπαθέο γηα εκθάληζε

Γηα λα επηιέμεηε ηνπο ινγαξηαζκνύο από ηνπο νπνίνπο νη επαθέο
είλαη ελεξγέο

Δηζαγσγή/Δμαγσγή

Γηα λα εηζάγεηε ή λα εμάγεηε καδηθά επαθέο

Λνγαξηαζκνί

Γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ απηόκαην ζπγρξνληζκό ησλ επαθώλ

Ρπζκίζεηο

Γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηεο ιίζηαο ησλ επαθώλ

Κνηλή ρξήζε νξαηώλ Γηα λα κνηξαζηείηε ηηο πιεξνθνξίεο κίαο ή πεξηζζόηεξσλ
επαθώλ
επαθώλ ζε έλα e-mail, SMS, Bluetooth ή όπνηα άιιε εθαξκνγή
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επαθήο

Πξνζζήθε
Γηα λα πξνζζέζεηε κηα λέα επάθή παηήζηε ην πιήθηξν
, επηιέμηε πνύ ζα
απνζεθεπηεί ε επαθή θαη κεηά ζπκπιεξώζηε ηα πεδία πιεξνθνξηώλ πνπ επηζπκείηε.
Παηήζηε Σέλορ γηα λα γίλεη απνζήθεπζε ηεο επαθήο ζαο. Η λέα απηή επαθή ζα
εκθαλίδεηαη πιένλ ζηε ιίζηα ησλ επαθώλ ζαο.

πγρξνληζκόο
Ο ζπγρξνληζκόο ησλ επαθώλ πξνϋπνζέηεη ηελ πξνζζήθε ινγαξηαζκνύ Google. αο
επηηξέπεη λα απνζεθεύζεηε ηηο επαθέο ζαο ζηνλ ινγαξηαζκό απηό θαη έπεηηα ρσξίο θόπν
λα ηηο κεηαθέξεηε κέζσ Wi-Fi ζηελ ζπζθεπή ζαο. Γηα λα ζπγρξνλίζεηε ηηο επαθέο από
έλα ινγαξηαζκό gmail ζηελ ζπζθεπή ζαο πξέπεη πξώηα λα ζπλδέζεηε απηόλ ηνλ
ινγαξηαζκό κε ηε ζπζθεπή ζαο. Δπηιέγνληαο MENU → Ρςθμίζειρ → +Πποζθήκη
λογαπιαζμού κπνξείηε λα επηηξέςεηε ζηε ζπζθεπή ζαο λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζηα
ζηνηρεία απηνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ.
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Δμαηνκίθεπζε
Αιιαγή ηαπεηζαξίαο
● Αιιαγή ηαπεηζαξίαο αξρηθήο νζόλεο/νζόλεο θιεηδώκαηνο. Δπηιέγνληαο MENU
→ Ρςθμίζειρ- Πποβολή - Σαπεηζαπία → θη επηιέμηε κηα από ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο
ζα βξείηε εηθόλεο ή βίληεν πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε σο ηαπεηζαξία.

Αιιαγή ήρνπ εηδνπνίεζεο
Δπηιέγνληαο MENU → Ρςθμίζειρ → Πποθίλ Ήσος κπνξείηε λα επηιέγεηε ην επηζπκεηό
πξνθίι ήρνπ. Γηα πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο όπσο ν ήρνο θιήζεο ή εηδνπνηήζεσλ παηήζηε
ζην εηθνλίδην

θη επηιέμηε ην αληίζηνηρν κελνύ

Γηα λα επαλαθέξεηε ηηο πξνεπηινγέο ζηηο ξπζκίζεηο πξνθίι ήρνπ παηήζηε ζην

Αιιαγή γιώζζαο εκθάληζεο
Δπηιέγνληαο MENU → Ρςθμίζειρ → Γλώζζα και ειζαγωγή → Γλώζζα
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Δηδνπνηήζεηο
Δλδεηθηηθά εηθνλίδηα πνπ ζα δείηε λα εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή εηδνπνηήζεσλ ζην πάλσ
κέξνο ηεο νζόλεο ζαο.
Ιζρύο ζήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο
Σν δίθηπν GPRS είλαη ελεξγνπνηεκέλν
Σν δίθηπν EDGE είλαη ελεξγνπνηεκέλν
Σν δίθηπν 3G είλαη ελεξγνπνηεκέλν
Σν δίθηπν HSPA είλαη ελεξγνπνηεκέλν
Κιήζε ζε εμέιημε
Κιήζε ζε αλακνλή
To WLAN είλαη ζπλδεκέλν (πεξηζζόηεξα άζπξα ηόμα
αληηζηνηρνύλ ζε θαιύηεξε ζύλδεζε)
Σν WLAN δελ είλαη ζπλδεκέλν
Απνζηνιή δεδνκέλσλ
Λήςε δεδνκέλσλ
Η ζπζθεπή είλαη ζπλδεκέλε κε ππνινγηζηή
Δηδνπνίεζε ελεξγνπνηεκέλε
Δηδνπνίεζε γηα ζπκβάλ
Δπίπεδν ηζρύνο κπαηαξίαο
Δπίπεδν ηζρύνο κπαηαξίαο κε ηε ζπζθεπή ζε θόξηηζε
16:38

Σξέρνπζα ώξα
Πξνέθπςε ζθάικα ή απαηηείηαη πξνζνρή
Νέν κήλπκα SMS/MMS
Νέν κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
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εξθάξηζκα ζην internet
Πινήγεζε ζε ηζηνζειίδεο
ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο επηιέμηε Internet
γηα λα εκθαλίζεηε ηελ
πξνθαζνξηζκέλε αξρηθή ζειίδα.
Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα,

πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε (URL) ηεο ηζηνζειίδαο θαη παηήζηε
. Δλαιιαθηηθά
κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην ζέκα/ιέμε θιεηδί πνπ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε θαη λα
παηήζεηε
Παηώληαο ην πιήθηξν Μελνύ ηεο ζπζθεπήο έρεηε ηηο παξαθάησ επηινγέο
Δπηινγή
Δλέξγεηα
Αλαλέσζε
Γηα λα αλαλεώζεηε ηελ ηξέρνπζα
ηζηνζειίδα
Γηαθνπή
Γηα λα δηαθόςεηε ην θαηέβαζκα ηεο
ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο
Αξρηθή νζόλε
Γηα λα εκθαλίζεηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε
αξρηθή ζειίδα
Απνζήθεπζε ζηνπο ζειηδνδείθηεο
Γηα λα απνζεθεύζεηε ζηνπο ζειηδνδείθηεο
ηελ ηξέρνπζα ηζηνζειίδα
Κιείζηκν
Γηα λα θιείζεηε ή λα ειαρηζηνπνηήζεηε ην
πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην ίληεξλεη
Απνζήθεπζε
γηα
αλάγλσζε
εθηόο Γηα λα απνζεθεύζεηε κηα ηζηνζειίδα γηα
ζύλδεζεο
αλάγλσζε ρσξίο λα είζηε ζπλδεκέλνη ζην
ίληεξλεη
Κνηλή ρξήζε ζειίδαο
Γηα λα κνηξαζηείηε ηελ ηξέρνπζα
ηζηνζειίδα ζε e-mail, θνηλσληθά δίθηπα
θιπ
Δύξεζε ζηε ζειίδα
Γηα λα αλαδεηήζεηε κηα ιέμε ή θξάζε ζε
κηα ηζηνζειίδα
Αίηεζε ηζηόηνπνπ γηα ππνινγηζηή
Γηα λα εκθαλίζεηε κηα ηζηνζειίδα όπσο ζα
θαηλόηαλ ζε ππνινγηζηή (αλ δε ζέιεηε ηελ
mobile έθδνζε)
ειηδνδείθηεο/Ιζηνξηθό
Γηα πξόζβαζε ζηνπο ειηδνδείθηεο, ζην
Ιζηνξηθό θαη ζηηο Απνζεθεπκέλεο ζειίδεο
Ρπζκίζεηο
Γηα λα θάλεηε δηάθνξεο ξπζκίζεηο ζρεηηθά
κε ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην internet

.
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Πξόζβαζε ζε ζειηδνδείθηεο, ηζηνξηθό ή απνζεθεπκέλεο ζειίδεο

Δπηιέγνληαο Μελνύ- ειηδνδείθηεο/Ιζηνξηθό κπνξείηε λα κεηαβείηε ζε κηα δηεύζπλζε
πνπ έρεηε απνζεθεύζεη σο ζειηδνδείθηε επηιέγνληαο από ηε ιίζηα κε ηηο κηθξνγξαθίεο.

Με ηνλ ίδην ηξόπν κπνξείηε λα αλνίμεηε κηα ζειίδα πνπ έρεηε επηζθεθζεί πξόζθαηα
επηιέγνληαο Ιζηοπικό ή λα δείηε ηηο ζειίδεο πνπ έρεηε απνζεθεύζεη γηα πξνβνιή ρσξίο
ζύλδεζε επηιέγνληαο Αποθηκεςμένερ ελίδερ (αλ βξίζθεζηε πρ ζε πεξηνρή πνπ δε
κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζην ίληεξλεη)
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Φσηνγξαθίεο θαη βίληεν
Η Φωηογπαθική μησανή
είλαη έλαο ζπλδπαζκόο θσηνγξαθηθήο θαη
βηληενθάκεξαο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ηξαβάηε θαη λα κνηξάδεζηε
εηθόλεο θαη βίληεν.
Οη εηθόλεο θαη ηα βίληεν απνζεθεύνληαη ζηελ εζσηεξηθή θάξηα SD ηεο ζπζθεπήο ζαο..
Μπνξείηε λα πξνβάιεηε ηηο εηθόλεο θαη ηα βίληεν ζηελ ζπζθεπή ζαο, λα ηα
επεμεξγαζηείηε, λα ηα κνηξαζηείηε θ.ν.θ. ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή πιινγή

Λήςε θσηνγξαθηώλ
●

●

Αλνίμηε ηελ Φσηνγξαθηθή Μεραλή θαη εζηηάζηε ζην αληηθείκελν πνπ ζέιεηε λα
θσηνγξαθήζεηε.
Ρπζκίζηε ηελ έθζεζε, ην θιαο θαη άιιεο ξπζκίζεηο αλ επηζπκείηε. Γηαθνξεηηθά,
δηαηεξήζηε ηηο απηόκαηεο ξπζκίζεηο.
Κεληξάξεηε ζην ζέκα ζαο ζηελ νζόλε.

●

Αγγίμηε ην εηθνλίδην ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο ζηελ νζόλε

●

Λήςε βίληεν
●
●

Αλνίμηε ηελ Φσηνγξαθηθή Μεραλή θαη παηήζηε ην βίληεν
ηνρεύζηε ην θαθό ώζηε λα θεληξάξεηε ζηε ζθελή κε ηελ νπνία ζέιεηε λα
μεθηλήζεηε.

●

Παηήζηε ζην εηθνλίδην

"Έλαξμε βίληεν" ζηελ νζόλε. ηαλ ε θάκεξα μεθηλήζεη

ηε ιήςε ηνπ βίληεν, ην εηθνλίδην ζα γίλεη θόθθηλν
●

νζόλεο θαίλεηαη ν ρξόλνο ιήςεο ηνπ βίληεν
Σεξκαηίζηε ην βίληεν παηώληαο πάιη ην ίδην εηθνλίδην.

ελώ ζην πάλσ κέξνο ηεο
.

Αλαπαξαγσγή θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν (πιινγή)
Αλνίμηε ηε πιινγή γηα λα πξνβάιεηε εηθόλεο θαη βίληεν.
● Αλνίμηε έλα ιεύθσκα ηεο πιινγήο θαη αγγίμηε κηα εηθόλα ή έλα βίληεν.
● ηξέςηε ηε ζπζθεπή ώζηε λα πξνβάιεηε ηελ εηθόλα ή ην βίληεν ζε θαηαθόξπθν ή
νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό. Η εηθόλα/βίληεν πξνβάιιεηαη (αιιά δελ απνζεθεύεηαη)
κε ην λέν πξνζαλαηνιηζκό.
● Παηήζηε Μελνύ- Λεπηνκέξεηεο γηα λα δείηε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θσηνγξαθία/βίληεν
● ύξεηε κε ην δάρηπιό ζαο ηελ εηθόλα/βίληεν δεμηά ή αξηζηεξά ώζηε λα δείηε θαη ηα
ππόινηπα.
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Μνπζηθή
Η εθαξκνγή Μνπζηθή αλαπαξάγεη αξρεία ήρνπ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηελ
θάξηα SD ή ζηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν USB ηεο ζπζθεπήο ζαο.
Άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο Μνπζηθή

Αγγίμηε ην εηθνλίδην
ζηελ αξρηθή νζόλε ή από ην ζπξηάξη εθαξκνγώλ.
Μπνξεί λα ρξεηαζηεί ιίγν ρξόλν γηα λα αλνίμεη ν θαηάινγνο κνπζηθήο αλάινγα κε ηνλ
αξηζκό αξρείσλ.
ηαλ ν θαηάινγνο νινθιεξσζεί εκθαλίδεηαη ε Βηβιηνζήθε ηεο Μνπζηθήο κε ηηο εηηθέηεο:
Καιιηηέρλεο, Άικπνπκ, Σξαγνύδηα θαη Λίζηεο αλαπαξαγσγήο

Αλαπαξαγσγή κνπζηθήο
Δπηιέμηε έλα ηξαγνύδη από ηελ ιίζηα κε ηα Σξαγνύδηα γηα λα ην αθνύζεηε. Παηώληαο
ζην ηξαγνύδη μεθηλά απηόκαηα ε αλαπαξαγσγή όισλ ησλ ηξαγνπδηώλ ζηε ιίζηα κε ηα
Σξαγνύδηα
Σα ηξαγνύδηα ζηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο αλαπαξάγνληαη κε ηε ζεηξά κέρξη ην ηέινο ηεο
ιίζηαο εθηόο αλ επηιέμεηε ηελ επαλάιεςε. Η αλαπαξαγσγή ζηακαηά κόλν εαλ ηε
ζηακαηήζεηε.
Έιεγρνο ηεο αλαπαξαγσγήο
Δπηιέμηε γηα παύζε ηεο αλαπαξαγσγήο
Δπηιέμηε γηα έλαξμε ηεο αλαπαξαγσγήο
Δπηιέμηε γηα λα κεηαβείηε ζην επόκελν ηξαγνύδη
Δπηιέμηε γηα λα κεηαβείηε ζην πξνεγνύκελν ηξαγνύδη
Δπηιέμηε γηα λα αλνίμεηε ηελ ηξέρνπζα ιίζηα
Δπηιέμηε γηα αλαπαξαγσγή ηξαγνπδηώλ ζε ηπραία ζεηξά

Δπηιέμηε γηα ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο επαλάιεςεο
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Αλαπαξαγσγή ησλ ηξαγνπδηώλ ζαο ζε ιεηηνπξγία πάξηη - ηπραία αλαπαξαγσγή ή
Σπραία αλαπαξαγσγή όισλ
Με ελεξγνπνηεκέλε ηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο παηήζηε ην πιήθηξν Μελνύ ηεο ζπζθεπήο
θαη επηιέμηε Πάπηι - ηςσ.αναπαπ. ή Σςσ. αναπαπ.όλων
Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ηξαγνύδη ζηε ιίζηα παηήζηε παξαηεηακέλα ζην όλνκα ηνπ
ηξαγνπδηνύ θαη επηιέμηε “Πξνζζ. ζηε ιίζηα αλαπαξ.”
Γηα λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία πάξηη-ηπρ.αλαπαξ. παηήζηε Μελνύ θαη επηιέμηε
“Απενεπγοποίηζη λειηοςπγίαρ “πάπηι-ηςσαία αναπαπαγωγή”.
Υξήζε ηξαγνπδηνύ σο ήρνπ θιήζεο
Γηα λα νξίζεηε έλα ηξαγνύδη σο ήρν θιήζεο ηεο ζπζθεπήο ζαο επηιέγεηε ηελ θαξηέια
“Σξαγνύδηα”, παηήζηε παξαηεηακέλα ζην ηξαγνύδη θαη επηιέγεηε “Υξήζε σο ήρνο θιήζεο
ηειεθώλνπ”.
ή
ηελ νζόλε αλαπαξαγσγήο παηήζηε παξαηεηακέλα θαη επηιέμηε “Υξήζε σο ήρνο θιήζεο
ηειεθώλνπ”.
Γηαγξαθή ηξαγνπδηνύ από ηελ θάξηα SD ή ηνλ απνζεθεπηηθό ρώξν usb
Παηήζηε παξαηεηακέλα έλα ηξαγνύδη από ηε βηβιηνζήθε θαη ζην αλαδπόκελν κελνύ
επηιέμηε Γηαγξαθή.
Ή
ηελ νζόλε αλαπαξαγσγήο, παηήζηε παξαηεηακέλα πάλσ ζην ηξαγνύδη θαη κεηά
Γηαγξαθή.
Αξρεία κνπζηθήο κπνξείηε λα δηαγξάςεηε επίζεο όηαλ είλαη ζπλδεδεκέλν ε ζπζθεπή ζαο
κε έλαλ ππνινγηζηή.
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Ραδηόθσλν
Μάζεηε λα αθνύηε κνπζηθή θαη εηδήζεηο κέζσ ηνπ ξαδηνθώλνπ FM. Γηα λα αθνύζεηε ην
ξαδηόθσλν FM, πξέπεη λα ζπλδέζεηε έλα ζεη αθνπζηηθώλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο
θεξαία ξαδηνθώλνπ.
Αθξόαζε ξαδηνθώλνπ FM
1. πλδέζηε έλα ζεη αθνπζηηθώλ ζηε ζπζθεπή.
2. Αλνίμηε ηε ιίζηα εθαξκνγώλ θαη επηιέμηε Ραδηόθσλν FM
3. Διέγρεηε ην ξαδηόθσλν FM κε ηα εμήο πιήθηξα:
Απελεξγνπνίεζε ηνπ ξαδηνθώλνπ FM
Αλαδήηεζε γηα ηνλ πξνεγνύκελν/επόκελν
δηαζέζηκν ξαδηνθσληθό ζηαζκό ζηελ
κπάληα
Καηέβαζκα/αλέβαζκα ζηελ κπάληα θαηά
0,1 ΜΗz

Γηα απνζήθεπζε ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ απιά παηήζηε
ζην αζηεξάθη δεμηά από ηε ζπρλόηεηα ηνπ ζηαζκνύ πνπ
αθνύηε ζε κία από ηηο 5 δηαζέζηκεο κλήκεο. Μπνξείηε λα
δηαγξάςεηε έλα ζηαζκό από ηελ κλήκε παηώληαο πάιη
ζην αζηεξάθη.
Μπνξείηε λα δείηε ηε ιίζηα κε ηνπο απνζεθεπκέλνπο
ζηαζκνύο παηώληαο ζην εηθνλίδην
Δλώ βιέπεηε ηε ιίζηα κπνξείηε λα παηήζεηε
παξαηεηακέλα πάλσ ζηελ αληίζηνηρε κλήκε θαη λα
επεμεξγαζηείηε ην όλνκά ηεο
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Κνηλή ρξήζε αξρείσλ
Μπνξείηε λα θάλεηε θνηλή ρξήζε θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν κε θίινπο ζαο, κέζσ
Bluetooth, κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή αληαιιαγήο κελπκάησλ ή
δεκνζηεύνληαο ζε εθαξκνγέο όπσο facebook, twitter θηι.
Κνηλή ρξήζε κηαο εηθόλαο/βίληεν
Μπνξείηε λα κνηξαζηείηε κηα εηθόλα/βίληεν ζηέιλνληαο ηελ ζε θίινπο ή δεκνζηεύνληαο
ηελ.
1. Αλνίμηε ην ιεύθσκα ηεο πιινγήο
2. Αγγίμηε κηα εηθόλα/βίληεν γηα λα ηελ εκθαλίζεηε.
3. Παηήζηε
ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο επάλσ δεμηά
4. ην κελνύ πνπ αλνίγεη, αγγίμηε ηελ εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνηλή
ρξήζε ηεο επηιεγκέλεο εηθόλαο/βίληεν.
ηελ πεξίπησζε ηνπ βίληεν ιάβεηε ππόςε ζαο όηη αλ ην ζηέιλεηε ώο κήλπκα
πνιπκέζσλ MMS, ππάξρεη έλα όξην κεγέζνπο, ζπλήζσο 3MB, ή πεξίπνπ 1 ιεπηό βίληεν
πςειήο πνηόηεηαο ή 2 ιεπηά βίληεν ρακειήο πνηόηεηαο.

Κνηλή ρξήζε ιεπθώκαηνο
Μπνξείηε λα θάλεηε θνηλή ρξήζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηερνκέλσλ ελόο ή πεξηζζνηέξσλ
ιεπθσκάησλ.
1. Αλνίμηε ην θύξην παξάζπξν ηεο πιινγήο.
2. Παηήζηε ην πιήθηξν Μελνύ ηεο ζπζθεπήο ζαο δεμηά θαη ζηε ζπλέρεηα επηινγή
ιεπθώκαηνο
3. Δπηιέμηε ή απνεπηιέμηε ηα ιεπθώκαηα ηα νπνία ζέιεηε λα κνηξαζηείηε
4. Παηήζηε
θαη ζην κελνύ πνπ αλνίγεη, αγγίμηε ηελ εθαξκνγή πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα θνηλή ρξήζε ησλ επηιεγκέλσλ ιεπθσκάησλ.
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Άιιεο εθαξκνγέο
Αξηζκνκεραλή
Υξεζηκνπνηήζηε ηελ Αξηζκνκεραλή γηα λα θάλεηε βαζηθέο αιιά θαη πνιππινθόηεξεο
πξάμεηο.
Αγγίμηε ην εηθνλίδην Αξηζκνκεραλή ζηελ αξρηθή νζόλε.
● Δηζαγάγεηε αξηζκνύο θαη αξηζκεηηθνύο ηειεζηέο ζηε βαζηθή νζόλε.
● ύξεηε ηε βαζηθή νζόλε ζηα αξηζηεξά γηα λα αλνίμεηε ηε ζύλζεηε νζόλε.
● Παηήζηε παξαηεηακέλα επάλσ ζηε ζέζε πνπ απεηθνλίδνληαη νη αξηζκνί γηα λα
αλνίμεηε έλα κελνύ ζην νπνίν κπνξείηε λα επηθνιιήζεηε έλαλ αξηζκό πνπ έρεηε ήδε
αληηγξάςεη ή γηα λα αληηγξάςεηε ηνλ αξηζκό πνπ εκθαλίδεηαη .
●

Αγγίμηε ηελ επηινγή

γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ ηειεπηαίν αξηζκό ή ηειεζηή πνπ

εηζάγαηε. Αγγίμηε θαη θξαηήζηε ηελ επηινγή
νζόλε.

γηα λα δηαγξάςεηε ηα πάληα ζηελ

Ζκεξνιόγην
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εκεξνιόγην γηα λα δεκηνπξγείηε θαη λα δηαρεηξίδεζηε
θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία ή κεληαία ζπκβάληα θαη λα νξίδεηε εηδνπνηήζεηο πνπ ζα ζαο
ππελζπκίδνπλ ζεκαληηθά ζπκβάληα.

››Γεκηνπξγία ζπκβάληνο
1. ηελ θαηάζηαζε αλακνλήο, αλνίμηε ηε ιίζηα εθαξκνγώλ θαη επηιέμηε Ηκεξνιόγην.
2. Παηήζηε πάλσ ζηελ εκεξνκελία πνπ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε έλα ζπκβάλ θαη ζηε
ζπλέρεηα παηήζηε ζην εηθνλίδην
.
3. Δηζαγάγεηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο πνπ επηζπκείηε.
4. Δπηιέμηε Σέινο γηα λα απνζεθεύζεηε ην ζπκβάλ.
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Ρνιόη
Με ηελ εθαξκνγή Ρνιόη κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο ζαο ζε έλα
ςεθηαθό ξνιόη άιια θαη λα ξπζκίζεηε έλα μππλεηήξη ηξνπνπνηώληαο έλα ππάξρνλ ή
πξνζζέηνληαο έλα λέν.
Δθηειώληαο ηελ εθαξκνγή Ρνιόη ζα δείηε ζηελ νζόλε ζαο ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη
ώξα. Αλ έρεηε νξίζεη έλα μππλεηήξη ζα εκθαληζηεί ε ώξα πνπ έρεη ξπζκηζηεί λα
ρηππήζεη δηαθνξεηηθά ζα δείηε ηελ επηινγή Οξηζκόο μππλεηεξηνύ.

Οξηζκόο/ξπζκίζεηο μππλεηεξηνύ

1. Παηήζηε

γηα λα νξίζεηε Ξππλεηήξη

2. Σζεθάξεηε κηα από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ώξεο ή παηήζηε ζην
γηα Πξνζζήθε
μππλεηεξηνύ θαη νξίζηε ηελ ώξα.
3. Αγγίμηε ην θνπηάθη δίπια από έλα μππλεηήξη γηα λα ην ελεξγνπνηήζεηε ή λα ην
απελεξγνπνηήζεηε.
4. Αγγίμηε έλα ππάξρνλ μππλεηήξη γηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά.
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Δγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ απ’ ην Play Store
Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην Google Play Store απαηηείηαη ζύλδεζε internet θαη έλαο
ινγαξηαζκό Google. Αλ δελ έρεηε ινγαξηαζκό Google δεκηνπξγήζηε έλαλ από ην
Ρςθμίζειρ-Πποζθήκη λογαπιαζμού-Google-Νέορ. Γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο
ινγαξηαζκνύ δείηε ζην Λνγαξηαζκνί Google
Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή Play Store ζα εκθαληζηεί κηα νζόλε
πνπ ζαο δεηά λα απνδερηείηε ηνπο ξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Play Store.
Γηαβάζηε ηνπο όξνπο θαη εθόζνλ ζπκθσλείηε επηιέμηε Αποδοσή γηα λα ζπλερίζεηε.
Από ην Play Store κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηείηε ιήςε παηρληδηώλ, ήρσλ θιήζεο ή
άιισλ εθαξκνγώλ νη νπνίεο επεθηείλνπλ ην ηη κπνξείηε λα θάλεηε κε ηελ ζπζθεπή ζαο.
Αλαδεηήζηε κηα εθαξκνγή κε ην όλνκά ηεο ή πεξηεγεζείηε ζηηο ιίζηεο κε ηηο εθαξκνγέο ή
ηα παηρλίδα. Γηα λα εγθαηαζηήζεηε κηα εθαξκνγή, επηιέμηε ηελ θαη παηήζηε ην θνπκπί
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ. ηαλ εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή, κπνξείηε λα αγγίμεηε ηελ εηδνπνίεζε
γηα λα αλνίμεηε ηελ εθαξκνγή.

ύλδεζε κε ην Internet
ην MLS iQTalk Color ζαο κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην internet κε δύν
ηξόπνπο:
● Μέζσ Wi-Fi (εθόζνλ είζηε ζηελ εκβέιεηα θάπνηνπ δηθηύνπ ζην νπνίν είζηε
εμνπζηνδνηεκέλνη λα έρεηε πξόζβαζε)
● Μέζσ ζύλδεζεο δεδνκέλσλ (εθόζνλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζην ινγαξηαζκό πνπ
έρεηε ζηνλ πάξνρό ζαο)
ε πεξηπηώζεηο όπνπ κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο θαη έρεηε
ελεξγνπνηήζεη θαη ηνπο δύν, ην MLS iQTalk Color ζα πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί ηελ
ζύλδεζε Wi-Fi πξνθεηκέλνπ λα θάλεη νηθνλνκία. Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε
ζύλδεζε δεδνκέλσλ απιά απελεξγνπνηήζηε ην Wi-Fi.

ύλδεζε κέζσ αζύξκαηνπ δηθηύνπ Wi-Fi
Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε Wi-Fi
Σν iQTalk Color είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ ειεγθηή αζύξκαηνπ δηθηύνπ (Wi-Fi) γηα λα
κπνξείηε λα ζπλδέεζηε ζε αζύξκαηα ζεκεία πξόζβαζεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζαο.
Δπεηδή κπνξεί λα κελ ρξεηάδεζηε κόληκα πξόζβαζε Wi-Fi, ν ειεγθηήο κπνξεί λα
ελεξγνπνηείηαη θαη λα απελεξγνπνηείηαη όπνηε ζέιεηε ώζηε λα κελ θαηαλαιώλεη ρξήζηκε
ελέξγεηα από ηελ κπαηαξία ζαο (ζεκεηώζηε όηη ν ειεγθηήο Wi-Fi ρξεζηκνπνηεί αξθεηή
ελέξγεηα αθόκα θαη όηαλ δελ έρεηε ζπλδεζεί ζε θάπνην ζεκείν πξόζβαζεο).
Ο πην εύθνινο ηξόπνο γηα λα ελεξγνπνηείηε θαη λα απελεξγνπνηείηε ηνλ ειεγθηή Wi-Fi,
θαζώο θαη γηα λα ειέγρεηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, είλαη από ηελ ζρεηηθή ζπληόκεπζε
ζην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ (βι. εδώ).
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ύλδεζε γηα πξώηε θνξά
Αλ βξίζθεζηε ζε πεξηνρή πνπ είλαη ελεξγό θάπνην ζεκείν πξόζβαζεο Wi-Fi, ην iQTalk
Color κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζην internet. Σν κόλν πνπ ζα
ρξεηαζηείηε είλαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο, εθόζνλ απαηηείηαη από ην δίθηπν.
Γηα λα ζπλδεζείηε, πξώηα απ’ όια βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην Wi-Fi. ηε
ζπλέρεηα, από ηελ αξρηθή νζόλε αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή Ρςθμίζειρ → → Wi-Fi. ηε
ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ην αζύξκαην δίθηπν ζην νπνίν ζέιεηε λα ζπλδεζείηε.
Δθόζνλ ην δίθηπν πξνζηαηεύεηαη κε θσδηθό, ζε απηό ην ζεκείν ζα ζαο δεηεζεί λα ηνλ
πιεθηξνινγήζεηε. Κάληε ην θαη παηήζηε ύνδεζη γηα λα ζπλδεζείηε.
Αλ όια πήγαλ θαιά έλα δπλακηθό εηθνλίδην πνπ εκθαλίδεη ηελ πνηόηεηα ηεο αζύξκαηεο
ζύλδεζεο ζα εκθαληζηεί ζην δεμί ηκήκα ηεο γξακκήο θαηάζηαζεο. Παηήζηε ην Home γηα
λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή νζόλε γηα λα αμηνπνηήζεηε ηελ πξόζβαζε ζην internet
εθθηλώληαο ηνλ πεξηεγεηή ή όπνηα άιιε εθαξκνγή ζέιεηε.

Απνζύλδεζε
Γηα λα απνζπλδεζείηε από έλα αζύξκαην δίθηπν απιά απελεξγνπνηήζηε ην Wi-Fi.

Δπαλαζύλδεζε
Η ζπζθεπή ζαο ζπκάηαη θάζε δίθηπν πνπ έρεηε ζπλδεζεί θαη ζπλδέεηαη μαλά απηόκαηα
αλ εληνπίζεη όηη βξίζθεηαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ ίδηνπ δηθηύνπ, εθηόο θαη αλ ην Wi-Fi είλαη
απελεξγνπνηεκέλν. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, απιά ελεξγνπνηήζηε ην Wi-Fi.

ύλδεζε κέζσ δηθηύνπ θηλεηήο (Data)
Πξνζνρή!
Η ρξήζε ηεο ζύλδεζεο δεδνκέλσλ (Data) ελδέρεηαη λα ππόθεηηαη ζε ζεκαληηθέο
ρξεώζεηο. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android, ζην νπνίν βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ MLS
iQTalk Color, αιιά θαη εθαξκνγέο ηξίησλ ελδέρεηαη λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ internet ζην
παξαζθήλην θαη ζπλεπώο λα ζαο ρξεώζνπλ ρσξίο λα ην θαηαιάβεηε. Γηα λα απνθύγεηε
ηέηνηεο αλεπηζύκεηεο ρξεώζεηο θξνληίζηε λα έρεηε απελεξγνπνηεκέλε ηε ζύλδεζε
δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πάξνρό ζαο γηα λα κάζεηε αλ ε ζύλδεζε δεδνκέλσλ είλαη
ελεξγνπνηεκέλε ζην ινγαξηαζκό ζαο θαη λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο ζρεηηθέο ρξεώζεηο.

Δλεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ζύλδεζεο δεδνκέλσλ (Data)
Γηα λα απνθύγεηε πεξηηηέο ρξεώζεηο θαη άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο όηαλ δελ
ρξεηάδεζηε ηε ζύλδεζε δεδνκέλσλ κπνξείηε λα ηελ απελεξγνπνηείηε. Γηα λα
ελεξγνπνηείηε θαη λα απελεξγνπνηείηε ηε ζύλδεζε δεδνκέλσλ, θαζώο θαη γηα λα
ειέγρεηε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ζύξεηε πξνο ηα θάησ ηε γξακκή θαηάζηαζεο ώζηε
λα εκθαληζηεί ην ζπξηάξη ησλ εηδνπνηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ζην εηθνλίδην
ην κελνύ πνπ ζα εκθαληζηεί παηήζηε ζην εηθνλίδην
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ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζύλδεζε ησλ δεδνκέλσλ. Αλ ην εηθνλίδην είλαη έληνλν άζπξν
απηό ζεκαίλεη όηη ε ζύλδεζε δεδνκέλσλ είλαη ελεξγή ελώ αλ είλαη αρλό ε ζύλδεζε είλαη
απελεξγνπνηεκέλε

Ρπζκίζεηο
Σν MLS iQTalk Color θνξηώλεη απηόκαηα ην θαηάιιειν ζύλνιν ξπζκίζεσλ γηα ηελ
ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζύλδεζεο δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηνλ πάξνρό ζαο. Χζηόζν, αλ ν
πάξνρόο ζαο αιιάμεη ξπζκίζεηο, κπνξείηε λα αιιάμεηε ηηο ππάξρνπζεο αθνινπζώληαο
ηε δηαδξνκή Ρπζκίζεηο→ Πεξηζζόηεξα → Γίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο → Ολόκαηα
ζεκείνπ πξόζβαζεο.

ύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξερόκελν θαιώδην USB γηα λα κεηαθέξεηε δηάθνξα
αξρεία (έγγξαθα, κνπζηθή, βίληεν, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.) από θαη πξνο ην iQTalk Color.
Γηα λα ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο κε ηνλ ππνινγηζηή:
● Υξεζηκνπνηήζηε ην θαιώδην γηα λα ζπλδέζεηε ην iQTalk Color ζε κηα ειεύζεξε ζύξα
USB ηνπ ππνινγηζηή. Η ζπζθεπή αιιά θαη ν ππνινγηζηήο ζαο (αλάινγα κε ην
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί) ζα ζαο ελεκεξώζνπλ όηη έγηλε ζύλδεζε ηεο
ζπζθεπήο ζαο ώο ζπζθεπήο πνιπκέζσλ θαη κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
δηαρείξηζε αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα λα κεηαθέξεηε αξρεία.
Γηα λα απνζπλδέζεηε ηελ ζπζθεπή από ηνλ ππνινγηζηή
● Απιά αθαηξέζηε ην θαιώδην ζύλδεζεο.

Λνγαξηαζκνί Google
Αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεην, ε εκπεηξία ζαο κε ην iQTalk Color κπνξεί λα βειηησζεί
ζεκαληηθά αλ πξνζζέζεηε ζηε ζπζθεπή έλα ινγαξηαζκό Google. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ήδε
έλα ηέηνην ινγαξηαζκό κπνξείηε απιά λα πξνζζέζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ. Γηαθνξεηηθά,
κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ινγαξηαζκό θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζζήθεο. Η
δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ελόο ινγαξηαζκνύ Google είλαη δσξεάλ (έμνδα κπνξνύλ λα
πξνθύςνπλ πξνο ηελ Google αλ ν ινγαξηαζκόο ζαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε πηζησηηθή
θάξηα θαη θάλεηε αγνξέο κέζσ ηνπ Play Store).
εκεηώζηε όηη ελώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πνιιαπινύο ινγαξηαζκνύο Google, ν
πξώηνο πνπ ζα εηζάγεηε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί ε ζπζθεπή ζαο ζα αληηζηνηρηζηεί
κόληκα ζ’ απηόλ θαη δελ κπνξεί λα δηαγξαθεί, παξά κόλν κε επαλαθνξά ησλ
εξγνζηαζηαθώλ δεδνκέλσλ (πιήξε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπζθεπήο).

Γηαδηθαζία πξνζζήθεο ινγαξηαζκνύ Google
Αξρηθά βεβαησζείηε όηη ην iQTalk Color έρεη πξόζβαζε ζην internet (βι. ζρεηηθό
θεθάιαην). ηε ζπλέρεηα αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή Ρςθμίζειρ ζςζηήμαηορ →
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Λογαπιαζμοί → Πποζθήκη λογαπιαζμού → Google . Αλάινγα κε ην αλ έρεηε ήδε
ινγαξηαζκό Google ζπλερίζηε κε ηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί.

Πξνζζήθε κε ππάξρσλ ινγαξηαζκό Google
● Παηήζηε Τπάπσων
● Δηζάγεηε ηε διεύθςνζη ηλεκηπονικού ηασςδπομείος θαη ηνλ Κωδικό ππόβαζηρ ηνπ
ινγαξηαζκνύ ζαο θαη παηήζηε ην κεγάιν βειάθη πξνο ηα δεμηά ζην θάησ κέξνο ηεο
νζόλεο ηεο ζπζθεπήο ζαο.
● Πξνζζέζηε αλ επηζπκείηε ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο γηα λα κπνξείηε λα
αγνξάζεηε ππεξεζίεο από ηελ Google όπσο πρ λα αγνξάζεηε εθαξκνγέο νη νπνίεο
είλαη επί πιεξσκή ζην Play Store. Γηαθνξεηηθά παηήζηε Όσι Σώπα
● Σζεθάξεηε πνηέο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Google ζέιεηε λα ζπγρξνληζηνύλ κε ην
ινγαξηαζκό. Αλ πρ είραηε δεκηνπξγήζεη αληίγξαθν αζθαιείαο δηάθνξσλ ξπζκίζεσλ ηεο
ζπζθεπήο ζαο (όπσο νη ζειηδνδείθηεο θαη νη θσδηθνί πξόζβαζεο Wi-Fi) παιαηόηεξα ζ’
απηόλ ηνλ ινγαξηαζκό, κπνξείηε ζε απηό ην ζεκείν λα ην επαλαθέξεηε.
● Παηήζηε ην κεγάιν βειάθη πξνο ηα δεμηά ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο ηεο ζπζθεπήο
ζαο γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζζήθε ινγαξηαζκνύ.

Πξνζζήθε κε δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνύ Google
● Παηήζηε Νέορ.
● Δηζάγεηε ηα ζηνηρεία Όνομα θαη Επώνςμο θαη παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά.
● Πιεθηξνινγήζηε ην επηζπκεηό όλνκα ρξήζηε (κε ηνπιάρηζηνλ 6 ραξαθηήξεο) θαη
παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά. Αλ ην όλνκα δελ είλαη δηαζέζηκν ζα εηδνπνηεζείηε
ζρεηηθά.
● Δηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (ηνπιάρηζηνλ 8 ραξαθηήξεο) πνπ επηζπκείηε γηα ην
ινγαξηαζκό ζαο θαη επηβεβαηώζηε επαλαιακβάλνληάο ηνλ ζην δεύηεξν πεδίν.
● Δπηιέμηε κηα εξώηεζε αζθαιείαο ηεο νπνίαο ε απάληεζε ζα ζαο δεηεζεί αλ
μεράζεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο ζαο θαη αθξηβώο από θάησ εηζάγεηε ηελ απάληεζή
ζαο. Πξναηξεηηθά, γηα ηνλ ίδην ιόγν, εηζάγεηε κηα δηεύζπλζε email πνπ ήδε έρεηε.
Παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά.
● Γηαβάζηε ηνπο ξνπο Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηεο Google. Σζεθάξεηε ηα ζρεηηθά
θνπηάθηα αλ ζέιεηε λα απνζεθεύνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζειίδεο πνπ επηζθέπηεζηε
ζην internet (Δλεξγνπνίεζε ηζηνξηθνύ ηζηνύ) ή λα ιακβάλεηε λεά θαη πξνζθνξέο από
ηελ Google. Δθόζνλ ζπκθσλείηε, παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά
● Γηα επηβεβαίσζε, πιεθηξνινγήζηε ζην θελό πεδίν ηελ παξακνξθσκέλε ιέμε ηεο
εηθόλαο πνπ βξίζθεηαη πάλσ θαη παηήζηε ην βειάθη πξνο ηα δεμηά.
● Πξνζζέζηε αλ επηζπκείηε ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο ζαο θάξηαο γηα λα κπνξείηε λα
αγνξάζεηε ππεξεζίεο από ηελ Google όπσο πρ λα αγνξάζεηε εθαξκνγέο νη νπνίεο
είλαη επί πιεξσκή ζην Play Store. Γηαθνξεηηθά παηήζηε Όσι Σώπα
● Σζεθάξεηε πνηέο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Google ζέιεηε λα ζπγρξνληζηνύλ κε ην
ινγαξηαζκό
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● Σζεθάξεηε ην ζρεηηθό θνπηάθη αλ ζέιεηε λα δηαηεξείηαη αληίγξαθν αζθαιείαο
δηάθνξσλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο ζαο (όπσο νη ζειηδνδείθηεο θαη νη θσδηθνί
πξόζβαζεο Wi-Fi) ζην ινγαξηαζκό πνπ κόιηο δεκηνπξγήζαηε. Παηήζηε ην βειάθη πξνο
ηα δεμηά γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζζήθε ινγαξηαζκνύ.

Πώο κπνξώ λα...
πσο θαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, έηζη θαη ζην MLS iQTalk Color, ππάξρνπλ ζπλήζσο
παξαπάλσ από έλαο ηξόπνο γηα λα θάλεηε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. ηε ζπλέρεηα,
γηα θαζεκηά από κηα ιίζηα ιεηηνπξγηώλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηείηε, πεξηγξάθεηαη έλαο
(ζπλήζσο ν πην απιόο) από απηνύο ηνπο ηξόπνπο.

...θάλσ αληηγξαθή, απνθνπή
εηζαγσγή θεηκέλνπ;

θαη

επηθόιιεζε

θαηά

ηελ

Αξρηθά, γηα λα επηιέμεηε θείκελν, παηήζηε παξαηεηακέλα πάλσ από ηελ πεξηνρή ηνπ
θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα επηιέμεηε. Θα εκθαληζηεί έλα δεπγάξη από δείθηεο. Μεηαθηλήζηε
κε ην δάρηπιό ζαο ηνπο δείθηεο γηα λα νξίζεηε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ πνπ
ζέιεηε λα επηιέμεηε.
ηαλ ηειεηώζεηε ηελ επηινγή επηιέμηε από ην κελνύ ην
πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο Αποκοπή

ή Ανηιγπαθή θαη

Αποκοπή
(αλ έρεηε ήδε αληηγξάςεη/απνθόςεη θείκελν
ζα εκθαληζηεί θαη ε επηινγή Επικόλληζη ώζηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ επηινγή κε ην
αληηγξακκέλν/απνθνκκέλν θείκελν).
Κάλεηε ηελ επηινγή ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα λα θάλεηε επηθόιιεζε, κεηαθηλεζείηε ζην
ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζέιεηε λα παξεκβάιεηε ην θείκελό ζαο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ
θάλαηε θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ θεηκέλνπ. ηαλ ζεθώζεηε ην δάρηπιό ζαο, επηιέμηε
Επικόλληζη. εκεηώζηε, όηη, όπσο θαη ζηνλ ππνινγηζηή, ην ζεκείν ηεο επηθόιιεζεο
κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό πεδίν θεηκέλνπ πνπ βξίζθεηαη αθόκα θαη ζε
δηαθνξεηηθή εθαξκνγή. Μπνξείηε ιόγνπ ράξε λα αληηγξάςεηε κέξνο ελόο ζύληνκνπ
κελύκαηνο γηα λα ην επηθνιιήζεηε ζε έλα email πνπ ζπληάζζεηε.

...ελεξγνπνηώ / απελεξγνπνηώ ηελ ιεηηνπξγία πξόβιεςεο
θεηκέλνπ (ιεμηθό) ζηα κελύκαηα;
Από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο, αθνινπζήζηε ηε δηαδξνκή Ρςθμίζειρ ζςζηήμαηορ
→ Γλώζζα και ειζαγωγή θαη παηήζηε ζην εηθνλίδην
δεμηά από ην MLS Keyboard .
ηελ ελόηεηα Γξακκαηηθή πξνζζέζηε/αθαηξέζηε ην ηζεθ ζηελ επηινγή Αςηόμαηη
επιλογή ςπόδειξηρ.
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...ελεξγνπνηώ / απελεξγνπνηώ ηελ απηόκαηε πεξηζηξνθή;
Από ηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο εκθαλίζηε ην ζπξηάξη εηδνπνηήζεσλ, παηήζηε ζην

εηθνλίδην
θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε ζην εηθνλίδην
δηαθόπηε ηεο
Απηόκαηεο πεξηζηξνθήο νζόλεο. Σν εηθνλίδην γίλεηαη έληνλν άζπξν όηαλ ε απηόκαηε
πεξηζηξνθή είλαη ελεξγή θαη αρλό άζπξν όηαλ είλαη απελεξγνπνηεκέλε.

...ξπζκίδσ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο ζπζθεπήο;
Σν MLS iQTalk Color ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο ιήςεο ηεο εκεξνκελίεο θαη
ηεο ώξαο από ην δίθηπν θαη έρεη ελεξγνπνηεκέλε απηή ηε ιεηηνπξγία από πξνεπηινγή.
Χζηόζν, θάπνηα δίθηπα δελ ππνζηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό θαη ζε απηέο
ηηο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα θάλεηε απηή ηε ξύζκηζε ρεηξνθίλεηα. Δπηιέμηε Ρςθμίζειρ
→ Ημεπομηνία και ώπα θαη αθαηξέζηε ην ηζεθ από ηελ επηινγή Αςηόμαηο γηα λα
ελεξγνπνηεζνύλ νη επηινγέο πνπ αθνινπζνύλ θαη ζαο επηηξέπνπλ λα ξπζκίζεηε ηελ
εκεξνκελία, ηελ ώξα, ηελ κνξθή κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη απηά, θαζώο θαη ηελ
δώλε ώξαο.

...απεγθαζηζηώ εθαξκνγέο;
Μπνξείηε λα θάλεηε απεγθαηάζηαζε κηαο εθαξκνγήο από ηε ζπζθεπή ζαο επηιέμηε
Μενού  Διασείπιζη εθαπμογών  επηιέμηε ηελ εθαξκνγή πνπ επηζπκείηε θαη παηήζηε
Καηάπγηζη εγκαηάζηαζηρ.

...βιέπσ / δηαρεηξίδνκαη ηηο ελεξγέο εθαξκνγέο;
Μπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε ηηο ελεξγέο εθαξκνγέο ζαο επηιέγνληαο Μενού  Διασείπιζη
εθαπμογών θη επηιέμηε ηελ θαξηέια ΕΚΣΕΛΕΙΣΑΙ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο.

...δεκηνπξγώ ζπληνκεύζεηο εθαξκνγώλ ζηελ αξρηθή νζόλε;
Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζπληόκεπζε ζηελ αξρηθή νζόλε γηα ηελ εθαξκνγή πνπ
επηζπκείηε παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζηε ιίζηα ησλ
εθαξκνγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζύξεηε ην εηθνλίδην ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε ζηελ
αξρηθή νζόλε.

...δεκηνπξγώ ζπληνκεύζεηο εθαξκνγώλ ζηελ αξρηθή νζόλε;
Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζπληόκεπζε ζηελ αξρηθή νζόλε γηα ηελ εθαξκνγή πνπ
επηζπκείηε παηώληαο παξαηεηακέλα πάλσ ζην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο ζηε ιίζηα ησλ
εθαξκνγώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζύξεηε ην εηθνλίδην ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε ζηελ
αξρηθή νζόλε.
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Αμεζνπάξ
Βάζε ζηήξημεο
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ βάζε ζηήξημεο ώζηε λα θάλεηε πινήγεζε ζην
απηνθίλεηό ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή MLS Talk&Drive.
Σνπνζεηήζηε ηελ βάζε ζηήξημεο ζην παξκπξίδ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο θαη εθαξκόζηε ηελ
ζπζθεπή ζε απηήλ. Πξνζέμηε λα κελ θαιύςεηε ην κηθξόθσλν ηεο ζπζθεπήο.

Αζθαιήο ρξήζε κπαηαξίαο
Η ζπζθεπή ζαο δηαζέηεη κπαηαξία ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηόλησλ ιηζίνπ (Li-Ion) ε νπνία
δελ απαηηεί πξνθόξηηζε. Παξόι’ απηά ζπλίζηαηαη λα θνξηίδεηε ηελ κπαηαξία όηαλ ην
επίπεδν θόξηηζεο πέθηεη ρακειά (<20%) θαη λα κελ ζηακαηάηε ηε θόξηηζε πξηλ ε
κπαηαξία θνξηηζηεί πιήξσο.
Μεηά από πιήξε θόξηηζε νη κπαηαξίεο όισλ ησλ smartphones/tablets δηαξθνύλ ζε
ζπλήζε ρξήζε κηα κε δύν εκέξεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζην MLS iQTalk Color. ε
πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζεηε όηη ε κπαηαξία ζαο δηαξθεί ιηγόηεξν πξνρσξήζηε ζε
δύν- ηξεηο θύθινπο πιήξνπο θόξηηζεο- απνθόξηηζεο, αθήλνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ
ζπζθεπή ζαο ζε θόξηηζε όιε ηε λύρηα θαη απνθνξηίδνληάο ηελ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο.
Μπνξείηε λα κεηώζεηε ηελ θαηαλάισζε θαηά ηε ρξήζε. Η κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
κπνξεί λα πξνέιζεη από ηελ απελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ δε ρξεζηκνπνηείηε
όπσο ηηο ππεξεζίεο Wi-Fi
ή ηηο ππεξεζίεο Bluetooth .
Μπνξείηε επίζεο λα απμήζεηε ηελ απηνλνκία ηεο ζπζθεπήο ζαο κεηώλνληαο ηνλ ρξόλν
εθηέιεζεο ελεξγνβόξσλ ιεηηνπξγηώλ όπσο είλαη ηα παηρλίδηα (εηδηθά 3D) θαη ε
πινήγεζε ζην δηαδίθηπν.

85

Οδεγόο Υξήζεο MLS iQTalk Color

