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ΠΕΡΙΕΧΕΙ
▪
▪

Μ αταρία ιόντων λιθίου ενσωματωμένη

▪

Γρήγορο φορτιστή μ ορεί να διαφέρει σε συγκεκριμένες εριοχές

▪

Καλώδιο φόρτισης

▪

Αντά τορα ήχου

▪

Καρφίτσα εξαγωγής

▪

Οδηγό Σημαντικών Πληροφοριών Προϊόντος

Μ ορεί να εριλαμβάνει ροεγκατεστημένη κάρτα

ανάλογα με τον άροχό σου

ΣΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ
Έχεις στα χέρια σου μια κορυφαία συσκευή μεγιστο οίησε τις δυνατότητές της κάνοντας
εγγραφή Εξασφαλίζεις α οκλειστικά
ρονόμια ληροφορίες για την εριορισμένη εγγύηση
έτους του τηλεφώνου σου και άλλα
Κάνε τώρα εγγραφή στο

Θα βρεις τον
αριθμό σειράς
του ροϊόντος
σου στην
αυτοκόλλητη
ετικέτα του
λαστικού
καλύμματος του
τηλεφώνου σου

Ερωτήσεις Ρώτα την Ομάδα Υ οστήριξης

στο

Καταναλωτικό Δίκαιο Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση σου αρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα
και μ ορεί να έχεις και άλλα δικαιώματα ου οικίλουν ανάλογα με τη χώρα την ε αρχία ή την
ολιτεία σου κατά ερί τωση Εκτός και αν ροβλέ εται διαφορετικά α ό τον νόμο η
δεν
εξαιρεί εριορίζει ή αναστέλλει τα άλλα δικαιώματα ου μ ορεί να έχεις Για να κατανοήσεις
λήρως τα δικαιώματά σου ρέ ει να συμβουλευτείς τη νομοθεσία της χώρας της ε αρχίας ή της
ολιτείας σου κατά ερί τωση Για ερισσότερους όρους και ροϋ οθέσεις εγγύησης ε ισκέψου το

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΟΥ

Μικρόφωνο

Βάση κάρτας

Μ ροστινή κάμερα

Κουμ ιά έντασης ήχου

Αισθητήρας φωτός εριβάλλοντος

Κουμ ί λειτουργίας Αισθητήρας
δαχτυλικού α οτυ ώματος

Ηχεία

Θύρα

Φλας

Αντά τορας ήχου

Δι λός φακός ίσω κάμερας

Καλώδιο φόρτισης

Λογότυ ο

Καρφίτσα εξαγωγής
Γρήγορος φορτιστής

4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ RAZER PHONE 2 ΣΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

ΚΑΡΤΑΣ

1. Βάλε την καρφίτσα εξαγωγής SIM. Τοποθέτησε την κάρτα SIM σου στη βάση που πετάγεται
έξω.

2. Αν έχεις κάρτα microSD, τοποθέτησέ την στην ειδική εσοχή.

Κάρτα
Κάρτα

*δεν περιλαμβάνεται

Σημείωση: Ανάλογα με τον πάροχό σου, το τηλέφωνό σου μπορεί να περιλαμβάνει
προεγκατεστημένη κάρτα SIM. Αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις μια κάρτα microSD, συνιστούμε μια
εκδοχή κάρτας microSD Class 10 (έως 2TB).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ RAZER PHONE 2 ΣΟΥ
Σύνδεσε τον Γρήγορο Φορτιστή στο Razer Phone 2 σου, βάλτον στην πρίζα και περίμενε να φορτίσει
τελείως. Αποσύνδεσε τον Γρήγορο Φορτιστή από το τηλέφωνό σου και την πρίζα μετά τη φόρτιση.

Συμβουλή Για να φορτίσεις α οτελεσματικά
το τηλέφωνό σου χρησιμο οίησε τον
Γρήγορο φορτιστή ου αρέχεται στη
συσκευασία Ε ι λέον να χρησιμο οιείς
ή και να αγοράζεις μόνο αξεσουάρ
κατασκευασμένα ή και εγκεκριμένα α ό τη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
▪

Για να ενεργοποιήσεις το τηλέφωνό σου, πάτα παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι
να ανοίξει το Razer Phone 2.

▪

Για να το απενεργοποιήσεις, πάτα παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη το μενού επιλογών ενεργοποίησης, και μετά πάτα Power off
(Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσεις τη συσκευή σου.

Πάτα
για
δευτ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Κατά την πρώτη χρήση, το Razer Phone 2 θα εμφανίσει μια οθόνη Καλωσορίσματος που σου
επιτρέπει να προχωρήσεις στον οδηγό εγκατάστασης ή/και ακόμα και να εξατομικεύσεις τις βασικές
ρυθμίσεις οπτικής προσβασιμότητας του τηλεφώνου σου.
Ακολούθησε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξεις την προεπιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου
σου, να κάνεις αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων της Razer, να επιλέξεις εάν το τηλέφωνό σου
θα συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο ή σε δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, να αντιγράψεις
δεδομένα από μια κινητή συσκευή ή να τη ρυθμίσεις ως νέα συσκευή και να ρυθμίσεις άλλες
παραμέτρους σχετικά με το τηλέφωνο.
Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να γίνουν αργότερα μέσω των Settings (Ρυθμίσεων)
του τηλεφώνου σου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΝΑ RAZER ID
Απόκτησε άμεση πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια Razer όταν συνδεθείς στο Razer ID σου από
το τηλέφωνό σου. Με το Razer ID μπορείς να κατεβάζεις και να χρησιμοποιείς εκπληκτικά θέματα
τηλεφώνου από το Razer Theme Store, να ανοίγεις εφαρμογές Razer χωρίς να κάνεις επανασύνδεση,
ακόμα και να απολαμβάνεις τις υπηρεσίες μας σε άλλες πλατφόρμες

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RAZER PHONE 2
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
▪

▪

▪

Πλήκτρο λειτουργίας
•

Πάτα για να κλειδώσεις/ξεκλειδώσεις το τηλέφωνο.

•

Πάτα δύο φορές για να ενεργοποιήσεις την εφαρμογή της κάμερας από οποιαδήποτε
οθόνη.

•

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις το μενού ενεργειών ενεργοποίησης.

Πλήκτρα έντασης ήχου
•

Αύξησε ή μείωσε την ένταση των ήχων κλήσης, πολυμέσων και ειδοποίησης.

•

Πάτα οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα στην εφαρμογή της κάμερας για να
τραβήξεις φωτογραφία.

Πλήκτρο λειτουργίας + Κουμπί μείωσης έντασης ήχου
•

Πάτα και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα για να τραβήξεις ένα στιγμιότυπο οθόνης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ
▪

Πάτημα. Πάτα ελαφρά για να διαλέξεις μια επιλογή ή ένα στοιχείο, να ξεκινήσεις μια
επιλεγμένη εφαρμογή ή να εισαγάγεις κείμενο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

▪

Διπλό πάτημα. Πάτα ελαφρά δύο φορές μια εικόνα για να κάνεις μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε
επιλεγμένη περιοχή, ή κείμενο για να επιλέξεις μια λέξη.

▪

Παρατεταμένο πάτημα. Πάτα παρατεταμένα ένα στοιχείο ή μια εφαρμογή για να ανοίξεις
επιπλέον επιλογές για το επιλεγμένο στοιχείο.

▪

Πάτημα και μεταφορά. Πάτα παρατεταμένα ένα στοιχείο ή μια εφαρμογή και μετά
μετακίνησε το δάχτυλό σου για να το σύρεις στο σημείο που θες.

▪

Ολίσθηση. Πάτα ελαφρά και μετακίνησε το δάχτυλό σου οριζόντια ή κάθετα στην οθόνη για
να περιηγηθείς σε λίστες, να πραγματοποιήσεις κύλιση σε ιστοσελίδες, να ξεφυλλίσεις
εικόνες ή να κάνεις άλλες ενέργειες περιήγησης.

▪

Ένωση ή απομάκρυνση δαχτύλων. Ένωσε ή απομάκρυνε δύο δάχτυλα για να κάνεις
μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε εικόνα ή σε άλλο υλικό όπως χάρτες ή ιστοσελίδες.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Για να κλειδώσεις την οθόνη, απλά πάτα το πλήκτρο λειτουργίας και η οθόνη θα απενεργοποιηθεί με
την ένδειξη ότι η οθόνη είναι πλέον κλειδωμένη. Για να την ξεκλειδώσεις, απλά πάτα το πλήκτρο
λειτουργίας και μετά σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω.
Σημείωση: Αν έχεις ήδη εξατομικεύσει τη ρύθμιση ασφαλείας κλειδώματος της οθόνης σου, μπορεί
να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τη ρύθμιση κλειδώματος οθόνης που έχει οριστεί για το τηλέφωνό
σου. Μάθε περισσότερα για το Κλείδωμα οθόνης

Η ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οθόνη κλειδώματος

Ε ιφάνεια εργασίας

Φωνητική Εντολή
Ξεκλείδωμα οθόνης
Κάμερα
Γραμμή κατάστασης
Γραφικό στοιχείο Αναζήτησης
Γραμμή εφαρμογών
Βασική λοήγηση
Γρήγορες Ρυθμίσεις
Πλαίσιο ειδο οιήσεων
Αναζήτηση εφαρμογής
Μενού εφαρμογών

Οθόνη κλειδώματος
Φωνητική Εντολή Google. Σύρε αυτό το εικονίδιο προς τα πάνω για να ενεργοποιήσεις τη
Φωνητική Εντολή Google για πρόσβαση hands-free.
Έκτακτη ανάγκη. Κάλεσε οποιονδήποτε χωρίς να ξεκλειδώσεις την οθόνη σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Κάμερα. Σύρε αυτό το εικονίδιο προς τα πάνω για να ανοίξεις την εφαρμογή της κάμερας
χωρίς να ξεκλειδώσεις την οθόνη
Επιφάνεια εργασίας
Γραμμή κατάστασης. Εμφανίζει γρήγορες πληροφορίες όπως ειδοποιήσεις και ενημερώσεις.

Κατάσταση μπαταρίας*

Ενεργοποιημένο hotspot

Φόρτιση μπαταρίας*

Ενεργοποιημένα δεδομένα κινητής
τηλεφωνίας*

Λειτουργία εξοικονόμησης
μπαταρίας

Ενεργοποιημένη εξοικονόμηση
δεδομένων

Μην ενοχλείτε

Ενεργοποιημένο Bluetooth

Μην ενοχλείτε (τελείως αθόρυβο)

Ζεύξη με συσκευή Bluetooth

Δόνηση

Σήμα δικτύου*

Ανιχνεύθηκε κάρτα microSD

Δεν υπάρχει σήμα

Δεν υπάρχει κάρτα SIM

Ενεργή τοποθεσία

Αναπάντητη κλήση

Λειτουργία πτήσης

Διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi

Νέο μήνυμα

Συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi
*Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση, την τοποθεσία ή/και την εφαρμογή που
χρησιμοποιείται.

Γραφικό στοιχείο Αναζήτησης Google. Σου επιτρέπει να αποκτήσεις άμεση πρόσβαση στην
Αναζήτηση Google χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές ή πληκτρολόγηση.
Γρήγορες Ρυθμίσεις. Παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε βασικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου και
ειδοποιήσεις του τηλεφώνου. Για να μεταβείς στις Γρήγορες Ρυθμίσεις, από το πάνω μέρος

της οθόνης σύρε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης. Μπορείς να επεκτείνεις το πλαίσιο
πατώντας ή μετακινώντας το προς τα κάτω πάλι για να δεις όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.
Μπορείς επίσης να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις τα εικονίδια των ειδοποιήσεων που
εμφανίζονται χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Επεξεργασία ( ) ή να μεταβείς στις ρυθμίσεις
του τηλεφώνου μέσω του εικονιδίου Ρυθμίσεις ( ).

Τα ακόλουθα προεπιλεγμένα εικονίδια εμφανίζονται στις Γρήγορες Ρυθμίσεις:
Εικονίδιο Ειδοποίηση
Wireless
(Ασύρματο)

▪

Εμφανίζει το Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το
τηλέφωνό σου.

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις το WiFi ή πάτα Wi-Fi για να δεις άλλα δίκτυα Wi-Fi εντός
εμβέλειας.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις WiFi.
Μάθε περισσότερα για το Wi-Fi

Bluetooth

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις το Bluetooth ή πάτα
Bluetooth για να δεις όλες τις συσκευές με τις οποίες
έχει κάνει ζεύξη το τηλέφωνό σου.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να δεις όλες τις διαθέσιμες
συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
Μάθε περισσότερα για το Bluetooth

Do not disturb
(Μην ενοχλείτε)

Flashlight (Φλας)

▪

Εμφανίζει τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» που
χρησιμοποιείται.

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
την επιλεγμένη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ή πάτα
Do not disturb (Μην ενοχλείτε) για να δεις τις άλλες
διαθέσιμες λειτουργίες.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις προτιμήσεις
της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε». Μάθε περισσότερα
για τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις το
φλας.

Auto-rotate
(Αυτόματη
περιστροφή)

▪

Πάτα για να επιλέξεις τον προσανατολισμό της
οθόνης σου μεταξύ Αυτόματης περιστροφής και
λειτουργίας Κατακόρυφου προσανατολισμού.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Προβολής.
Μάθε περισσότερα για την Προβολή

Battery saver
(Εξοικονόμηση
μπαταρίας)

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία
Εξοικονόμησης μπαταρίας.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Μπαταρίας.
Μάθε περισσότερα για τις ρυθμίσεις Μπαταρίας

Mobile Data
(Δεδομένα
Κινητής
Τηλεφωνίας)

▪

Εμφανίζειτο όνομα του παρόχου υπηρεσιών της
κάρτας SIM.

▪

Πάτα για να μεταβείς στις ρυθμίσεις Χρήσης
δεδομένων του τηλεφώνου σου.
Μάθε περισσότερα για τη Χρήση δεδομένων

Dolby Atmos®

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
το Dolby Atmos® ή πάτα Dolby για να επιλέξεις μια
προκαθορισμένη ρύθμιση Dolby Atmos®.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις την εφαρμογή
Dolby Atmos®.
Μάθε περισσότερα για το Dolby Atmos®

Airplane Mode
(Λειτουργία
Πτήσης)

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
τη Λειτουργία πτήσης.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να μεταβείς στις ρυθμίσεις
Δικτύου και Διαδικτύου.
Μάθε περισσότερα για τις ρυθμίσεις Δικτύου και
Διαδικτύου

Cast (Μετάδοση)

▪

Πάτα για να αναμεταδόσεις την οθόνη του
τηλεφώνου σου σε συμβατές συσκευές.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Μετάδοσης

Hotspot (Σημείο
πρόσβασης WiFi)

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
τη λειτουργία Σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Σημείου πρόσβασης Wi-Fi και Σύνδεσης.
Μάθε περισσότερα για το Σημείο πρόσβασης Wi-Fi

Data Saver
(Εξοικονόμηση
Δεδομένων)

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
τη λειτουργία Εξοικονόμησης Δεδομένων. Αυτό θα
εμποδίσει τις εφαρμογές που έχεις ορίσει να
στέλνουν ή/και να λαμβάνουν δεδομένα στο
παρασκήνιο όταν είναι ενεργοποιημένες.

▪

Πάτα για να μεταβείς στις ρυθμίσεις Χρήσης
δεδομένων του τηλεφώνου σου.
Μάθε περισσότερα για τη Χρήση δεδομένων

Πάτα το

για να προσθέσεις και άλλες επιλογές στις Γρήγορες Ρυθμίσεις:

Εικονίδιο Ειδοποίηση
Location
(Τοποθεσία)

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
τη λειτουργία Τοποθεσίας.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Τοποθεσίας.
Μάθε περισσότερα για την Τοποθεσία

Invert colors
(Αντιστροφή
χρωμάτων)

▪

Πάτα για να επιλέξεις ανάμεσα σε λειτουργία
κανονικού και αντεστραμμένου χρώματος.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Προσβασιμότητας.
Μάθε περισσότερα για την Προσβασιμότητα

Night Light
(Νυχτερινός
Φωτισμός)

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
τον Νυχτερινό Φωτισμό.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Νυχτερινού Φωτισμού.
Μάθε περισσότερα για τον Νυχτερινό Φωτισμό

NFC

▪

Πάτα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις
το NFC (Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου) του
τηλεφώνου σου.

▪

Πάτα παρατεταμένα για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις
Συνδεδεμένων συσκευών.
Μάθε περισσότερα για τις Συνδεδεμένες συσκευές

Google Nearby

Πάτα για να μεταβείς στην εφαρμογή Google Nearby.
Μάθε περισσότερα για το Google Nearby

Γραμμή εφαρμογών Χρησιμο οίησε τη Γραμμή εφαρμογών για άμεση ρόσβαση στις
εφαρμογές που χρησιμοποιείς συχνά. Ανάλογα με την εφαρμογή που βρίσκεται στη γραμμή
εφαρμογών, μπορείς να πατήσεις παρατεταμένα μια εφαρμογή για να κάνεις κάποιο από τα
παρακάτω:
•

Αφαίρεση. Να αφαιρέσεις τη συντόμευση μιας εφαρμογής από τη γραμμή
εφαρμογών.

•

Προσθήκη Γραφικού Στοιχείου. Να προσθέσεις το γραφικό στοιχείο (αν υπάρχει)
της εφαρμογής που βρίσκεται στη γραμμή εφαρμογών στην Επιφάνεια Εργασίας σου.

•

Πληροφορίες Εφαρμογής. Να δεις τις πληροφορίες μιας εφαρμογής.

•

Επεξεργασία Συντόμευσης. Να επεξεργαστείς τις ιδιότητες συντόμευσης μιας
εφαρμογής όπως την ετικέτα της και την ενέργεια ολίσθησης.

•

Άλλες ενέργειες. Κάποιες εφαρμογές παρέχουν διευρυμένες επιλογές (π.χ. νέες
συνομιλίες για μηνύματα, κτλ.).

Πλοήγηση Αρχικής Οθόνης. Βασική πλοήγηση σε όλες τις εφαρμογές.
▪

Επιστροφή. Επιστρέφει στην προηγουμένως ανοιχτή οθόνη ή κρύβει τα ενεργά
παράθυρα.

▪

Αρχική Οθόνη. Πάτα για να επιστρέψεις στην Αρχική Οθόνη. Πάτα παρατεταμένα
αυτό το κουμπί για να ανοίξεις το Google Assistant.

▪

3 Χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Εμφανίζει όλες τις προσφάτως ανοικτές
εφαρμογές. Μπορείς να κλείσεις όλες τις ανοικτές εφαρμογές πατώντας CLEAR ALL
(ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ) ή να ανοίξεις εφαρμογές σε προβολή Διαχωρισμού οθόνης
πατώντας μια εφαρμογή στη λίστα και σύροντάς την προς τα πάνω. Μπορείς επίσης
να κλείσεις μια συγκεκριμένη εφαρμογή πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο της
εφαρμογής.

Μενού Εφαρμογών. Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό
σου. Για να μεταβείς στο Μενού Εφαρμογών, από τη Γραμμή εφαρμογών απλά σύρε το
δάχτυλό σου προς τα πάνω. Εκτός από το να πατήσεις ένα εικονίδιο για να ξεκινήσεις μια
εφαρμογή, μπορείς επίσης να πατήσεις παρατεταμένα μια εφαρμογή για να ανοίξεις άλλες
επιλογές και ενέργειες της εφαρμογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Ή ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το πληκτρολόγιο Gboard ανοίγει αυτόματα όταν πατάς οποιοδήποτε πεδίο πληκτρολόγησης /
κειμένου. Μάθε περισσότερα για το Gboard

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΟΥ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συντομεύσεις Εφαρμογών
Προσθήκη / Αφαίρεση συντομεύσεων εφαρμογών
Κάνε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείς συχνά άμεσα προσβάσιμες προσθέτοντάς τες ως
συντομεύσεις εφαρμογής στην Επιφάνεια Εργασίας σου.
▪

Για να προσθέσεις νέες συντομεύσεις εφαρμογών στην Επιφάνεια Εργασίας, απλά πάτα
παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή στο μενού εφαρμογών και μετά σύρε την στο σημείο
της Επιφάνειας Εργασίας που προτιμάς.

▪

Για να αφαιρέσεις τη συντόμευση μιας εφαρμογής, πάτα παρατεταμένα τη συντόμευση της
εφαρμογής και μετά πάτα .

Ομαδοποίηση των συντομεύσεων εφαρμογών
Για να ομαδοποιήσεις πολλές συντομεύσεις εφαρμογών σε έναν φάκελο στην Επιφάνεια Εργασίας,
πάτα και σύρε τη συντόμευση της εφαρμογής στη συντόμευση της εφαρμογής με την οποία θες να
την ομαδοποιήσεις. Πάτα τον Ανώνυμο Φάκελο και μετά πάτα το όνομά του για να του δώσεις νέο
όνομα.
Αλλαγή Ταπετσαρίας
Εξατομίκευσε την εμφάνιση του τηλεφώνου σου μέσω προεγκατεστημένων επιλογών ή της
προσαρμοσμένης σου ταπετσαρίας.
1. Πάτα παρατεταμένα οπουδήποτε στην Επιφάνεια Εργασίας και μετά πάτα Wallpapers
(Ταπετσαρίες).
2. Επίλεξε την πηγή της εικόνας που θα χρησιμοποιηθεί ως ταπετσαρία.
3. Επίλεξε αν η ταπετσαρία θα εμφανίζεται στο κέντρο, στην αριστερή ή στη δεξιά άκρη.
4. Πάτα Set Wallpaper (Ορισμός Ταπετσαρίας) και μετά πάτα τις οθόνες στις οποίες θες να την
εφαρμόσεις. Μάθε περισσότερα για τις Ταπετσαρίες

Χρήση Γραφικών Στοιχείων
Τα γραφικά στοιχεία είναι μικρότερες εκδοχές των εφαρμογών που χρησιμοποιείς συχνά στο
τηλέφωνό σου και τις οποίες μπορείς να προσθέσεις στην Επιφάνεια Εργασίας σου για γρήγορη
πρόσβαση.
1. Πάτα παρατεταμένα οπουδήποτε στην Επιφάνεια Εργασίας και μετά πάτα Γραφικά στοιχεία
(
).
2. Πάτα παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο που θες και μετά σύρε το στο σημείο που επιθυμείς.

Ρυθμίσεις Nova Launcher
Το Razer Phone 2 χρησιμοποιεί το Nova Launcher ως το προεπιλεγμένο της γραφικό περιβάλλον
(μάθε περισσότερα για το Nova Launcher ). Μπορείς να μεταβείς στις ρυθμίσεις του Nova Launcher
πατώντας παρατεταμένα στην Επιφάνεια Εργασίας και μετά πατώντας Settings (Ρυθμίσεις), ή
ανοίγοντας την εφαρμογή Nova Settings από το Μενού εφαρμογών.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΟΥ
Προσβάσιμη από το μενού εφαρμογών, η εφαρμογή Settings (Ρυθμίσεις) σου επιτρέπει να
προσαρμόσεις και να διαχειριστείς τις συνολικές λειτουργίες του τηλεφώνου σου.
Δίκτυο και Διαδίκτυο
Διαχειρίσου και ρύθμισε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου και συνδεσιμότητας
Wi-Fi
Σύνδεσε το τηλέφωνό σου σε ένα ασύρματο δίκτυο εντός της περιοχής.
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Για να συνδέσεις το τηλέφωνό σου σε ένα ασύρματο δίκτυο:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi.
2. Ενεργοποίησε το Wi-Fi. Το τηλέφωνο θα αρχίσει αυτόματα να αναζητά ασύρματα δίκτυα
εντός της περιοχής. Για να ανανεώσεις τη λίστα, απλά σύρε το δάχτυλο προς τα κάτω.
Σημείωση: Μπορείς επίσης να μεταβείς στη σελίδα των ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω των Γρήγορων
Ρυθμίσεων. Πάτα παρατεταμένα το εικονίδιο Wi-Fi στις Γρήγορες Ρυθμίσεις για να
αναζητήσει το τηλέφωνό σου διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
3. Πάτα το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλεις να συνδεθείς και μετά πληκτρολόγησε τον
απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης (αν απαιτείται).
Σημείωση: Μόλις συνδεθείς, το τηλέφωνό σου θα συνδέεται αυτόματα στο ασύρματο δίκτυο
κάθε φορά που το Wi-Fi του τηλεφώνου σου είναι ενεργοποιημένο και το ασύρματο δίκτυο
βρίσκεται εντός εμβέλειας.
Χειροκίνητη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Αν θέλεις να συνδέσεις χειροκίνητα το τηλέφωνό σου σε ένα κρυφό ασύρματο δίκτυο:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi.
2. Ενεργοποίησε το Wi-Fi.
3. Στο κάτω μέρος τις λίστας των εντοπισμένων ασύρματων δικτύων, πάτα + Add network (+
Προσθήκη δικτύου) και μετά πληκτρολόγησε τα απαιτούμενα στοιχεία.

Σημείωση: Αυτό μπορεί επίσης να γίνει επιλέγοντας Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi > Saved networks (Αποθηκευμένα δίκτυα) > Add network (Προσθήκη
δικτύου).
Προτιμήσεις Wi-Fi
Ενεργοποίησε την ειδοποίηση διαθεσιμότητας δημόσιου δικτύου, εγκατάστησε πιστοποιητικά,
χρησιμοποίησε διάφορες λειτουργίες Wi-Fi και δες άλλες ιδιότητες δικτύου όπως διευθύνσεις MAC
και IP.
Ειδοποιήσεις δικτύου
Μπορείς να επιλέξεις να λαμβάνεις ή να μη λαμβάνεις ειδοποιήσεις δικτύου όποτε ένα δημόσιο
δίκτυο υψηλής ποιότητας είναι διαθέσιμο.
Εγκατάσταση πιστοποιητικών
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάποιες εφαρμογές ή ασύρματα δίκτυα μπορεί να απαιτήσουν
την εγκατάσταση συγκεκριμένων πιστοποιητικών στο τηλέφωνό σου πριν μπορέσεις να τα
χρησιμοποιήσεις. Τα περισσότερα εγκαθιστώνται αυτόματα στο τηλέφωνό σου. Ωστόσο, σε
περίπτωση που θα χρειαστεί να εγκαταστήσεις χειροκίνητα κάποιο:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi > Wi-Fi Preferences (Προτιμήσεις Wi-Fi) > Advanced (Σύνθετες).
2. Πάτα Install certificates (Εγκατάσταση πιστοποιητικών).
3. Πάτα την πλευρική μπάρα (
εγκαταστήσει.

) και βρες το πιστοποιητικό που έχεις κατεβάσει και

4. Άλλαξε τα διαπιστευτήρια του πιστοποιητικού σύμφωνα με τις ανάγκες σου και μετά πάτα
OK.
Χρήση του Wi-Fi Direct
Σύνδεσε το τηλέφωνό σου απευθείας σε μια συσκευή που υποστηρίζει Wi-Fi direct μέσω ασύρματης
συνδεσιμότητας. Χρησιμοποίησε αυτή τη λειτουργία για να μοιραστείς επαφές και αρχεία με άλλες
συσκευές.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών, πάτα Settings (Ρυθμίσεις) και μετά πήγαινε στο Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi > Wi-Fi Preferences (Προτιμήσεις Wi-Fi) > Advanced (Σύνθετες).
2. Πάτα Wi-Fi Direct.

3. Επίλεξε τη συσκευή με την οποία θες να συνδεθείς από τη λίστα για να στείλεις μια
πρόσκληση Wi-Fi Direct.
4. Επιβεβαίωσε την πρόσκληση στην άλλη συσκευή. Η συσκευή σου είναι πλέον συνδεδεμένη
με το τηλέφωνό σου μέσω του Wi-Fi direct.
Σημείωση: Για να αποσυνδέσεις μια συσκευή, πάτα την συνδεδεμένη συσκευή στη λίστα και
μετά επιβεβαίωσε.
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο μέσω WPS
Το Wi-Fi Protected Setup (WPS) σου επιτρέπει να συνδεθείς σε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS με
το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία Κουμπιού WPS ή
Καταχώρισης αριθμού PIN WPS του τηλεφώνου σου για να συνδεθείς με το ρούτερ σου που
υποστηρίζει WPS.

Για να χρησιμοποιήσεις το Κουμπί WPS
1. Στο ρούτερ σου που υποστηρίζει WPS, πάτα το κουμπί WPS και θα ξεκινήσει η ρύθμιση του
WPS.
Σημείωση: Συμβουλέψου το εγχειρίδιο χρήστη του ασύρματου ρούτερ σου όταν
χρησιμοποιείς τη λειτουργία WPS.
2. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi > Wi-Fi Preferences (Προτιμήσεις Wi-Fi) > Advanced (Σύνθετες).
3. Πάτα WPS Push Button (Κουμπί WPS). Το τηλέφωνό σου θα συνδεθεί αυτόματα στο ρούτερ
σου που υποστηρίζει WPS.
Σημείωση: Φρόντισε να ολοκληρώσεις τη ρύθμιση μέσα σε δύο λεπτά. Διαφορετικά, ίσως
χρειαστεί να ξεκινήσεις από την αρχή τη διαδικασία ζεύξης.

Για να χρησιμοποιήσεις την Καταχώριση αριθμού PIN WPS
1. Πήγαινε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη στο web (UI) του ρούτερ σου που υποστηρίζει WPS
και πήγαινε στη σελίδα WPS.
Σημείωση: Συμβουλέψου το εγχειρίδιο χρήστη του ασύρματου ρούτερ σου όταν
χρησιμοποιείς τη λειτουργία WPS.
2. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Wi-Fi > Wi-Fi Preferences (Προτιμήσεις Wi-Fi) > Advanced (Σύνθετες).

3. Πάτα WPS PIN Entry (Καταχώριση αριθμού PIN WPS) και το τηλέφωνό σου θα παραγάγει ένα
WPS PIN.
4. Στη σελίδα WPS του ρούτερ σου, πληκτρολόγησε το WPS PIN που παρήγαγε το τηλέφωνό σου
στο πεδίο WPS PIN. Το τηλέφωνό σου θα συνδεθεί αυτόματα στο ρούτερ σου που
υποστηρίζει WPS.
Σημείωση: Φρόντισε να ολοκληρώσεις τη ρύθμιση μέσα σε δύο λεπτά. Διαφορετικά, θα
πρέπει να παραχθεί ένα νέο WPS PIN στο τηλέφωνό σου.
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Διαχειρίσου την υπηρεσία και τις ρυθμίσεις δεδομένων του τηλεφώνου σου. Για να μεταβείς στις
Ρυθμίσεις κινητού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα
επάνω για να εμφανιστεί το Μενού εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network
& Internet (Δίκτυο και Διαδίκτυο) > Mobile network (Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας).
Μετά μπορείς να ρυθμίσεις οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαθέσιμες λειτουργίες:
▪

Mobile data (Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τα δεδομένα
κινητής τηλεφωνίας.

▪

Roaming (Περιαγωγή). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε την περιαγωγή δεδομένων όταν η
συσκευή σου είναι σε διαφορετικό δίκτυο.

▪

Preferred network type (Προτιμώμενος τύπος δικτύου). Διάλεξε έναν συγκεκριμένο τύπο
δικτύου κινητής τηλεφωνίας προς χρήση από το τηλέφωνό σου.

▪

Access Point Names (Ονόματα σημείων πρόσβασης). Επίλεξε ή πρόσθεσε APN.

▪

Automatically select network (Αυτόματη επιλογή δικτύου). Ρύθμισε το τηλέφωνο να
επιλέγει αυτόματα το δίκτυο της τοποθετημένης κάρτας SIM.

▪

Network (Δίκτυο). Δες διαθέσιμους παρόχους δικτύου.

Χρήση Δεδομένων
Έλεγξε και όρισε περιορισμούς χρήσης δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές και όρισε τις απαραίτητες
ενημερώσεις ή προειδοποιήσεις όταν έχει επιτευχθεί το προτιμώμενο όριο δεδομένων.
Ορισμός προειδοποίησης χρήσης δεδομένων
Μπορείς να ορίσεις μια προειδοποίηση ορίου δεδομένων για να αποφεύγεις την υπερβολική χρήση
δεδομένων.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Data usage (Χρήση δεδομένων).

2. Πάτα στην μπάρα Usage (Χρήση) και μετά εισήγαγε το όριο χρήσης δεδομένων της
προτίμησής σου. Μπορείς να αλλάξεις τη μονάδα σε Mbyte ή Gbyte ανάλογα με το μέγεθος
του ορίου που θέλεις.
3. Πάτα SET (ΟΡΙΣΜΟΣ) για να αποθηκεύσεις τη νέα προειδοποίηση ορίου Δεδομένων.
Χρήση της Εξοικονόμησης δεδομένων
Μείωσε τη συνολική χρήση δεδομένων εμποδίζοντας τις εφαρμογές που έχεις ορίσει από το να
στέλνουν ή/και να λαμβάνουν δεδομένα στο παρασκήνιο.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Data usage (Χρήση δεδομένων).
2. Πάτα Data saver (Εξοικονόμηση δεδομένων) και ενεργοποίησέ το.
3. Πάτα Unrestricted data (Απεριόριστη πρόσβαση δεδομένων) και ενεργοποίησε τις
εφαρμογές που θέλεις να έχουν περιορισμένη/απεριόριστη πρόσβαση δεδομένων.
Σημείωση: Μπορείς επίσης να συμπεριλάβεις εφαρμογές συστήματος στη λίστα πατώντας
απλά

και μετά πατώντας Show system (Προβολή συστήματος).

Ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Data usage (Χρήση δεδομένων).
2. Πάτα Mobile data (Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας) για να ενεργοποιήσεις τα δεδομένα
κινητής τηλεφωνίας.
Σημείωση: Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσει τις Γρήγορες Ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσεις
τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σου.
Έλεγχος της χρήσης δεδομένων μιας εφαρμογής (Κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi)
Για να δεις ή να καταγράψεις τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιεί η κάθε εφαρμογή:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Data usage (Χρήση δεδομένων).
2. Επίλεξε αν θέλεις να βλέπεις την επιλογή Wi-Fi data usage (Χρήση δεδομένων Wi-Fi) ή Mobile
data usage (Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας).

3. Βρες στη λίστα την εφαρμογή που θες να καταγράψεις. Μπορείς να δεις μια σύνοψη του
όγκου δεδομένων που χρησιμοποιεί η κάθε εφαρμογή, ενώ μπορείς να δεις περισσότερες
πληροφορίες χρήσης πατώντας μια εφαρμογή.
Εξατομίκευση της προειδοποίησης χρήσης δεδομένων
Μπορείς να εξατομικεύσεις την προειδοποίηση χρήσης δεδομένων ανάλογα με τον κύκλο χρέωσης
του συμβολαίου σου. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το
Μενού εφαρμογών και μετά πάτα Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και Διαδίκτυο)
> Data usage (Χρήση δεδομένων) > Billing cycle (Κύκλος χρέωσης). Στη συνέχεια εμφανίζονται οι
λειτουργίες που μπορείς να εξατομικεύσεις:
▪

Billing cycle (Κύκλος χρέωσης). Όρισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε μήνα κατά την
οποία θα μηδενίζεται ο μετρητής χρήσης δεδομένων.

▪

Set data warning (Ορισμός προειδοποίησης δεδομένων). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε
την προειδοποίηση δεδομένων. Ενεργοποιώντας την προειδοποίηση δεδομένων θα μπορείς
να ορίζεις τον όγκο δεδομένων που θα καταναλώνονται πριν εμφανιστεί η προειδοποίηση
χρήσης δεδομένων.

▪

Data warning (Προειδοποίηση δεδομένων). Όρισε τον όγκο δεδομένων που χρειάζονται για
να ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση δεδομένων.

▪

Set data limit (Ορισμός ορίου δεδομένων). Απενεργοποιεί αυτόματα τα δεδομένα κινητής
τηλεφωνίας μόλις επιτευχθεί ο καθορισμένος όγκος δεδομένων.

▪

Data limit (Όριο δεδομένων). Όρισε τον όγκο δεδομένων που χρειάζονται για να
ενεργοποιηθεί το όριο δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi και Σύνδεση
Χρησιμοποίησε τις επιλογές σύνδεσης και ασύρματου σημείου πρόσβασης του τηλεφώνου σου. Στην
Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού εφαρμογών και
μετά πάτα Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και Διαδίκτυο) > Hotspot & Tethering
(Σημείο πρόσβασης Wi-Fi και Σύνδεση).
Σημείωση: Η χρήση οποιασδήποτε από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη
συνολική χρήση της μπαταρίας.
▪

USB tethering (Σύνδεση μέσω USB). Μοιράσου τη σύνδεση του τηλεφώνου σου στο
διαδίκτυο με μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

▪

Wi-Fi hotspot (Σημείο πρόσβασης Wi-Fi). Μοιράσου τη σύνδεση του τηλεφώνου σου στο
διαδίκτυο κάνοντας το τηλέφωνό σου ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Οι ρυθμίσεις σημείου

πρόσβασης Wi-Fi μπορούν να αλλάξουν μέσω της επιλογής Set up Wi-Fi Hotspot (Ρύθμιση
Σημείου Πρόσβασης Wi-Fi).
▪

Bluetooth tethering (Σύνδεση μέσω Bluetooth). Μοιράσου τη σύνδεση του τηλεφώνου σου
στο διαδίκτυο μέσω Bluetooth.

VPN
Ρύθμισε, σύνδεσε ή/και διαχειρίσου τα δικά σου VPN (Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα).
Σημείωση: Απαιτείται κωδικός κλειδώματος οθόνης ή κωδικός πρόσβασης πριν μπορέσεις να
χρησιμοποιήσεις αυτή τη λειτουργία.
Για να προσθέσεις ένα προφίλ VPN:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών, πάτα Settings (Ρυθμίσεις) και μετά πήγαινε στο Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > VPN.
4. Πάτα το κουμπί + και μετά εισήγαγε σωστά τα απαραίτητα στοιχεία στα εμφανιζόμενα πεδία
της Επεξεργασίας Προφίλ VPN. Το νέο προφίλ θα προστεθεί στη λίστα VPN.
Για να επεξεργαστείς ένα προφίλ VPN:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών, πάτα Settings (Ρυθμίσεις) και μετά πήγαινε στο Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > VPN.
5. Πάτα το αντίστοιχο εικονίδιο Ρυθμίσεων (
μετά άλλαξε τα απαιτούμενα πεδία.

) του προφίλ VPN που θες να επεξεργαστείς και

6. Πάτα Save (Αποθήκευση) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές ή Forget (Κατάργηση
απομνημόνευσης) για να διαγράψεις το προφίλ VPN.
Για να συνδεθείς ή να αποσυνδεθείς από ένα προφίλ VPN
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών, πάτα Settings (Ρυθμίσεις) και μετά πήγαινε στο Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > VPN.
2. Πάτα στο προφίλ VPN στο οποίο θες να συνδεθείς και μετά εισήγαγε τα απαιτούμενα
στοιχεία.
Πάτα

Σύνδεση

Σημείωση Για να α οσυνδεθείς α ό το
Α οσύνδεση

άτα στο ενεργό ροφίλ

και μετά άτα

Λειτουργία πτήσης
Χρησιμοποίησε τη Λειτουργία πτήσης για να απενεργοποιήσεις όλες τις λειτουργίες συνδεσιμότητας
στο τηλέφωνό σου όπως Wi-Fi, δεδομένα δικτύου και Bluetooth. Για να ενεργοποιήσεις ή να
απενεργοποιήσεις τη Λειτουργία πτήσης, μπορείς να κάνεις κάποιο από τα παρακάτω:
▪

Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Network & Internet (Δίκτυο και
Διαδίκτυο) > Airplane mode (Λειτουργία πτήσης).

▪

Στην Επιφάνεια Εργασίας, επέκτεινε εντελώς τις Γρήγορες Ρυθμίσεις και μετά πάτα Airplane
mode (Λειτουργία πτήσης).

Συνδεδεμένες Συσκευές
Διαχειρίσου τις λειτουργίες του τηλεφώνου σου κατά τη σύνδεση με άλλες συσκευές.
Bluetooth
Σύνδεσε με ασφάλεια το τηλέφωνό σου με μια συσκευή Bluetooth.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Bluetooth
Σύνδεσε με ασφάλεια το τηλέφωνό σου με μια κοντινή συσκευή Bluetooth.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Connected devices (Συνδεδεμένες
συσκευές) > Bluetooth.
2. Ενεργοποίησε το Bluetooth για να κάνεις κάποιο από τα εξής:
•

Pair new device (Σύζευξη νέας συσκευής). Αναζήτησε διαθέσιμες συσκευές Bluetooth
με τις οποίες μπορείς να κάνεις σύζευξη.

•

Device name (Όνομα συσκευής). Άλλαξε το εμφανιζόμενο όνομα συσκευής Bluetooth
του τηλεφώνου.

•

Received files (Ληφθέντα αρχεία). Άνοιξε τον φάκελο όλων των αρχείων που έχει
λάβει το τηλέφωνό σου μέσω Bluetooth.

•

Phone’s Bluetooth address (Διεύθυνση Bluetooth τηλεφώνου). Δες τη διεύθυνση
MAC του Bluetooth.

Σύζευξη του τηλεφώνου σου με μια συσκευή Bluetooth
Για να κάνεις σύζευξη του τηλεφώνου σου με μια συσκευή που υποστηρίζει Bluetooth:
1. Ενεργοποίησε τη συσκευή Bluetooth την οποία θέλεις να κάνεις σύζευξη με το τηλέφωνό
σου.
Σημείωση: Απομνημόνευσε το όνομα Bluetooth της συσκευής την οποία θέλεις να κάνεις
σύζευξη με το τηλέφωνό σου και βεβαιώσου ότι η συσκευή μπορεί να εντοπιστεί/είναι ορατή
από άλλες συσκευές Bluetooth.
2. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα πάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών, πάτα Settings (Ρυθμίσεις) και μετά πήγαινε στο Connected devices
(Συνδεδεμένες συσκευές) > Bluetooth.
Σημείωση: Μπορείς επίσης να μεταβείς στη σελίδα των ρυθμίσεων Bluetooth μέσω των
Γρήγορων Ρυθμίσεων. Απλά πάτα παρατεταμένα το εικονίδιο Bluetooth στις Γρήγορες
Ρυθμίσεις για να ανοίξεις τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σου.
3. Πάτα Pair new device (Σύζευξη νέας συσκευής) και μετά πάτα τη συσκευή την οποία θέλεις
να κάνεις σύζευξη με το τηλέφωνό σου και επιβεβαίωσε ότι θέλεις να κάνεις σύζευξη του
τηλεφώνου σου με την επιλεγμένη συσκευή.
Σημείωση: Κάποιες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται κωδικό σύζευξης Bluetooth τον οποίο
ίσως πρέπει να επιβεβαιώσεις και στις δύο συσκευές.
4. Η συσκευή θα κάνει σύζευξη αυτόματα και θα προστεθεί στη λίστα Paired devices (Συσκευές
σε σύζευξη).
Σημείωση: Αν η συσκευή με την οποία έγινε σύζευξη βρίσκεται κοντά και μπορεί να
εντοπιστεί, και το Bluetooth του τηλεφώνου σου είναι ενεργοποιημένο, οι συσκευές σου θα
συνδεθούν αυτόματα ή/και θα είναι εύκολα προσβάσιμες.
Αλλαγή των αδειών συσκευής Bluetooth
Όταν θα έχεις κάνει σύζευξη της συσκευής Bluetooth με το τηλέφωνό σου, θα μπορείς να αλλάξεις
τις άδειες χρήσης της συσκευής σε σύζευξη.
1. Στη λίστα Bluetooth > Paired devices (Συσκευές σε σύζευξη), πάτα το αντίστοιχο εικονίδιο
της συσκευής της οποίας θέλεις να αλλάξεις τις άδειες χρήσης.
2. Πάτα οποιαδήποτε από τις χρήσεις για τις οποίες θέλεις να χρησιμοποιηθεί η συσκευή σε
σύζευξη. Λάβε υπόψη σου ότι οι παρακάτω χρήσεις μπορεί να διαφέρουν σε κάθε συσκευή:
•

Contact sharing (Κοινή χρήση επαφών). Μοιράσου επαφές τηλεφώνου με τη
συσκευή Bluetooth.

•

Internet access (Πρόσβαση στο διαδίκτυο). Χρησιμοποίησε τη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth για σύνδεση στο διαδίκτυο.

•

Media audio (Ήχος πολυμέσων). Χρησιμοποίησε τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
για ήχο πολυμέσων.

•

Phone audio (Ήχος τηλεφώνου). Χρησιμοποίησε τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
για τηλεφωνικές κλήσεις.

Αποσύνδεση μιας συσκευής Bluetooth
Για να αποσυνδέσεις μια συσκευή Bluetooth από το τηλέφωνό σου:
1. Στη λίστα Bluetooth > Paired devices (Συσκευές σε σύζευξη), πάτα τη συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth που θέλεις να αποσυνδέσεις από το τηλέφωνό σου.
2. Πάτα OK στο μήνυμα Αποσύνδεσης για επιβεβαίωση. Η συσκευή θα αποσυνδεθεί από το
τηλέφωνό σου.
Κατάργηση απομνημόνευσης μιας συσκευής Bluetooth
Για να αφαιρέσεις μια συσκευή Bluetooth από τη λίστα συσκευών σε σύζευξη:
1. Στη λίστα Bluetooth > Paired devices (Συσκευές σε σύζευξη), πάτα το αντίστοιχο εικονίδιο
της συσκευής που θέλεις να διακόψεις τη σύζευξη με το τηλέφωνό σου.
2. Πάτα Forget (Κατάργηση απομνημόνευσης) για να αφαιρέσεις τη συσκευή από τη λίστα.
Σημείωση: Θα χρειαστεί να κάνεις ξανά σύζευξη του τηλεφώνου σου με τη συσκευή Bluetooth
αν θέλεις να συνδέσεις ξανά τις συσκευές σου.
Μετάδοση
Αντικατόπτρισε την οθόνη του τηλεφώνου σου σε συσκευές που υποστηρίζουν ασύρματη προβολή.
Λάβε υπόψη σου ότι η εμπειρία μπορεί να διαφέρει από οθόνη σε οθόνη, καθώς κάποιες συσκευές
δεν είναι σχεδιασμένες για μετάδοση οθόνης.
1. Βεβαιώσου ότι το τηλέφωνό σου και η συσκευή στην οποία θα το αντικατοπτρίσεις είναι
συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.
2. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Connected devices (Συνδεδεμένες
συσκευές) > Cast (Μετάδοση).
3. Στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών, επίλεξε τη συσκευή σου από τη λίστα και περίμενε
μέχρι να αντικατοπτριστεί η οθόνη του τηλεφώνου σου στην επιλεγμένη συσκευή.

NFC
Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το NFC (Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου) για να ανταλλάξεις
δεδομένα με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν NFC κατά την επαφή.
Android Beam
Μετάφερε περιεχόμενο εφαρμογών όπως σελίδες προγράμματος περιήγησης, βίντεο, επαφές και
άλλα σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν NFC κρατώντας το τηλέφωνό σου κοντά στη συσκευή.
Εκτύπωση
Διαχειρίσου τις επιλογές εκτύπωσης του τηλεφώνου σου.
USB
Άλλαξε τη λειτουργία USB του τηλεφώνου σου όταν συνδέεται με μια κεντρική συσκευή USB μέσω
καλωδίου USB σε οποιαδήποτε από τις εξής λειτουργίες:
▪

Charge this device (Φόρτιση αυτής της συσκευής). Φορτίζει το τηλέφωνό σου όταν είναι
συνδεδεμένο σε μια κεντρική συσκευή USB.

▪

Supply power (Παροχή τροφοδοσίας). Φόρτισε μια συνδεδεμένη κεντρική συσκευή USB.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν φόρτιση
μέσω USB.

▪

Transfer files (Μεταφορά αρχείων). Μετάφερε αρχεία από και προς μια κεντρική συσκευή
USB. Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου σου θα είναι
προσβάσιμος στην κεντρική συσκευή.

▪

Transfer photos (Μεταφορά φωτογραφιών). Μετάφερε φωτογραφίες από και προς την
κεντρική συσκευή USB. Μόνο οι φάκελοι εικόνων στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο
αποθήκευσης του τηλεφώνου σου θα είναι προσβάσιμοι στην κεντρική συσκευή.

▪

MIDI. Μια λειτουργία για εξωτερικές συσκευές MIDI βασισμένες σε USB.

Εφαρμογές και ειδοποιήσεις
Διαχειρίσου ξεχωριστά τις ειδοποιήσεις που παρέχει η κάθε εφαρμογή.
Πληροφορίες εφαρμογής
Δες, απενεργοποίησε, διαχειρίσου ή όρισε προεπιλεγμένες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο
τηλέφωνό σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και
Ειδοποιήσεις).
2. Επίλεξε οποιαδήποτε από τις πρόσφατα ανοιγμένες εφαρμογές ή δες όλες τις εφαρμογές που
είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σου. Μπορείς μετά να δεις, να αλλάξεις ή να
χρησιμοποιήσεις τις εξής επιλογές ή ρυθμίσεις:
•

Uninstall/Disable (Κατάργηση εγκατάστασης/Απενεργοποίηση). Κατάργησε την
εγκατάσταση ή απενεργοποίησε μια εφαρμογή. Μπορείς να απενεργοποιήσεις μόνο
προεγκατεστημένες εφαρμογές.

•

Force stop (Αναγκαστική διακοπή). Διέκοψε τη λειτουργία της επιλεγμένης
εφαρμογής. Αυτό είναι χρήσιμο όταν μια εφαρμογή δεν λειτουργεί καλά ή/και αν
θέλεις να κάνεις επανεκκίνηση της επιλεγμένης εφαρμογής.

•

App notifications (Ειδοποιήσεις εφαρμογής). Διαχειρίσου τη λειτουργία των
ειδοποιήσεων της επιλεγμένης εφαρμογής.

•

Permissions (Άδειες). Επίτρεψε ή απόρριψε άδειες πρόσβασης σε λειτουργίες ή
δεδομένα τηλεφώνου.

•

Storage (Αποθηκευτικός χώρος). Δες και διαχειρίσου τη χρήση αποθηκευτικού χώρου
μιας επιλεγμένης εφαρμογής.

•

Data usage (Χρήση δεδομένων). Δες και διαχειρίσου τη χρήση δεδομένων μιας
επιλεγμένης εφαρμογής.

•

Battery (Μπαταρία). Εμφανίζει τη χρήση της μπαταρίας από την επιλεγμένη
εφαρμογή.

•

Open by default (Άνοιγμα από προεπιλογή). Όρισε αυτή την εφαρμογή ως την
προεπιλεγμένη εφαρμογή κατά το πάτημα υποστηριζόμενων συνδέσμων.

Σημείωση: Οι προχωρημένες ρυθμίσεις εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν σε κάθε εφαρμογή.

Ειδοποιήσεις
Διαμόρφωση των ειδοποιήσεων κάθε εφαρμογής
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και
Ειδοποιήσεις) > Notifications (Ειδοποιήσεις).
2. Πάτα την εφαρμογή που θέλεις να εξατομικεύσεις. Μπορείς να κάνεις κάποια από τις εξής
ρυθμίσεις:
•

On (Ενεργοποίηση). Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί όλες τις ειδοποιήσεις αυτής της
εφαρμογής.

•

Allow notification dot (Να επιτρέπεται η κουκκίδα ειδοποιήσεων). Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί την κουκκίδα ειδοποιήσεων στο εικονίδιο της εφαρμογής.

•

Categories (Κατηγορίες). Ενεργοποίησε/απενεργοποίησε ή ρύθμισε άλλες διαθέσιμες
υπηρεσίες της εφαρμογής που εμφανίζουν ειδοποιήσεις. Οι κατηγορίες μπορεί να
διαφέρουν σε κάθε εφαρμογή.

Διαμόρφωση των ειδοποιήσεων οθόνης κλειδώματος
Άλλαξε τον τρόπο εμφάνισης των ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και
Ειδοποιήσεις) > Notifications (Ειδοποιήσεις).
2. Πάτα On the lock screen (Στην οθόνη κλειδώματος) και μετά διάλεξε οποιαδήποτε από τις
εξής επιλογές:
•

Show all notification content (Εμφάνιση όλου του περιεχομένου ειδοποιήσεων).
Εμφανίζει όλο το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων.

•

Hide sensitive notification content (Απόκρυψη ευαίσθητου περιεχομένου
ειδοποιήσεων). Hide all notification contents (Απόκρυψη όλου του περιεχομένου
ειδοποιήσεων).

•

Don’t show notifications at all (Να μην εμφανίζονται καθόλου ειδοποιήσεις). Disable
all notifications (Απενεργοποίηση όλων των ειδοποιήσεων).

Άλλες ιδιότητες ειδοποιήσεων
Απενεργοποίησε τις κουκκίδες ειδοποιήσεων σε όλες τις εφαρμογές ή/και όρισε προεπιλεγμένο ήχο
ειδοποίησης.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και
Ειδοποιήσεις) > Notifications (Ειδοποιήσεις).
2. Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το Allow notification dots (Να επιτρέπονται οι κουκκίδες
ειδοποιήσεων) για να εμφανίζονται ή να μην εμφανίζονται οι κουκκίδες ειδοποιήσεων στα
εικονίδια των εφαρμογών.
3. Πάτα Default notification sound (Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης) για να αλλάξεις τον
προεπιλεγμένο τόνο που χρησιμοποιείται για όλες τις ειδοποιήσεις.
Άδειες εφαρμογών
Έλεγξε ποιες εφαρμογές επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία, στο μικρόφωνο και στην
κάμερα του τηλεφώνου σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και
Ειδοποιήσεις) > App permissions (Άδειες εφαρμογής).
2. Επίλεξε τη λειτουργία/hardware του τηλεφώνου όπου θες να ρυθμίσεις τις άδειες της
εφαρμογής.
3. Απενεργοποίησε τις επιθυμητές εφαρμογές για να απορρίψεις την άδεια πρόσβασης στην
επιλεγμένη εφαρμογή.
Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης
Έλεγξε ποιες ειδοποιήσεις μπορεί να λαμβάνει το τηλέφωνό σου και εξατομίκευσε άλλες
προτιμήσεις ειδοποιήσεων.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και
Ειδοποιήσεις) > Emergency alerts (Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης).
2. Στην ενότητα Alerts (Ειδοποιήσεις), μπορείς να πατήσεις οποιαδήποτε από τις παρακάτω
επιλογές:
•

AMBER alerts (Ειδοποιήσεις AMBER). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις
ανακοινώσεις απαγωγής παιδιών.

•

Extreme threats (Πολύ σοβαρές απειλές). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις
ειδοποιήσεις για πολύ μεγάλες απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας.

•

Severe threats (Σοβαρές απειλές). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις
για σοβαρές απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας.

•

Emergency alert history (Ιστορικό ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης). Δες τις ενεργές
ειδοποιήσεις στην περιοχή σου.

3. Στην ενότητα Alerts preferences (Προτιμήσεις ειδοποιήσεων), μπορείς να πατήσεις
οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές:
•

Vibrate (Δόνηση). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τη δόνηση του τηλεφώνου όταν
λαμβάνεις ειδοποιήσεις.

•

Alert reminder sound (Ήχος υπενθύμισης ειδοποίησης). Απενεργοποίησε τις
υπενθυμίσεις ειδοποιήσεων ή άλλαξε τη συχνότητα υπενθύμισης μιας ληφθείσας
ειδοποίησης.

Ειδική πρόσβαση εφαρμογών
Έλεγξε πώς η καθεμία ή όλες οι εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες, στο
hardware ή/και στα δεδομένα του τηλεφώνου σου. Για να μεταβείς σε αυτή την περιοχή, στην
Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού εφαρμογών και
μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Apps & Notifications (Εφαρμογές και Ειδοποιήσεις) >Special
app access (Ειδική πρόσβαση εφαρμογών). Μετά μπορείς να εξατομικεύσεις κάθε πρόσβαση
εφαρμογής παρακάτω:
▪

Battery optimization (Βελτιστοποίηση μπαταρίας). Βελτιστοποίησε τις εφαρμογές για τη
βελτιστοποίηση της χρήσης μπαταρίας.

▪

Device admin apps (Εφαρμογές διαχειριστή συσκευής). Δες ή απενεργοποίησε τις
εφαρμογές στο τηλέφωνό σου που έχουν προνόμια διαχειριστή συσκευής.

▪

Do Not Disturb access (Πρόσβαση στη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»). Εξαίρεσε εφαρμογές
από τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» και επίτρεψε σε αυτές τις εφαρμογές να κάνουν αλλαγές σε
σχετικές ρυθμίσεις.

▪

Display over other apps (Προβολή πάνω από άλλες εφαρμογές). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή
να τρέξει πάνω από άλλες εφαρμογές.

▪

VR helper services (Υπηρεσίες βοήθειας VR). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να τρέξει σε
λειτουργία εικονικής πραγματικότητας.

▪

Modify system settings (Αλλαγή ρυθμίσεων συστήματος). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να
αλλάξει τις ρυθμίσεις του συστήματος.

▪

Notification access (Πρόσβαση ειδοποιήσεων). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να εμφανίζει
ειδοποιήσεις.

▪

Picture-in-picture (Εικόνα μέσα σε εικόνα). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να δημιουργήσει ένα
παράθυρο Picture-in-picture ενώ η εφαρμογή είναι ανοικτή ή μετά την απενεργοποίησή της,
επιτρέποντας στο παράθυρο της εφαρμογής να εμφανίζεται πάνω από άλλες εφαρμογές
καθώς την χρησιμοποιείς.

▪

Premium SMS access (Premium πρόσβαση SMS). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να έχει
πρόσβαση σε SMS.

▪

Unrestricted data (Απεριόριστη πρόσβαση δεδομένων). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να έχει
πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα δικτύου ακόμα και με την Εξοικονόμηση Δεδομένων ενεργή.

▪

Usage access (Πρόσβαση χρήσης). Επίτρεψε σε μια εφαρμογή να καταγράφει ποιες
εφαρμογές χρησιμοποιείς και πόσο συχνά.

▪

Install unknown apps (Εγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών). Όρισε μια εφαρμογή ως
αξιόπιστη πηγή όταν εγκαθιστάς άγνωστες εφαρμογές.

Μπαταρία
Έλεγξε και διαχειρίσου την κατανάλωση μπαταρίας κάθε εφαρμογής που χρησιμοποιείται από την
ώρα που το τηλέφωνο έχει φορτιστεί πλήρως. Πάτα στο γράφημα μπαταρίας για αναλυτική
παρουσίαση της κατανάλωσης μπαταρίας.
Ενεργοποίηση εξοικονόμησης μπαταρίας
Η εξοικονόμηση μπαταρίας είναι σχεδιασμένη για να μειώνει αυτόματα την απόδοση, τα δεδομένα
παρασκηνίου και τις άλλες υπηρεσίες όταν η μπαταρία του τηλεφώνου σου φτάσει στο επιλεγμένο
ποσοστό.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Battery (Μπαταρία) > Battery saver
(Εξοικονόμηση μπαταρίας).
2. Ενεργοποίησε το Battery saver (Εξοικονόμηση μπαταρίας). Αυτό μπορεί να γίνει επίσης και
μέσω των Γρήγορων Ρυθμίσεων.
3. Πάτα Turn on automatically (Αυτόματη ενεργοποίηση) και επίλεξε το επιθυμητό ποσοστό
επιπέδου μπαταρίας για την ενεργοποίηση της Εξοικονόμησης μπαταρίας.
Άλλες ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας
Στις ρυθμίσεις Battery (Μπαταρία) μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις κάποια από τις παρακάτω
λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας:

▪

Battery percentage (Ποσοστό μπαταρίας). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το ποσοστό
μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης.

▪

Adaptive brightness (Προσαρμοστική φωτεινότητα). Βελτιστοποίησε το επίπεδο
φωτεινότητας της οθόνης του τηλεφώνου ανάλογα με το διαθέσιμο φως του περιβάλλοντός
σου.

▪

Sleep (Αδράνεια). Εξατομίκευσε τον χρόνο που χρειάζεται για να σβήσει η οθόνη.

▪

Ambient display (Οθόνη περιβάλλοντος). Ενεργοποίησε την οθόνη του τηλεφώνου σου όταν
λαμβάνεις ειδοποιήσεις ή όταν το σηκώνεις.

▪

App usage (Χρήση εφαρμογών). Έλεγξε τη συνολική χρήση εφαρμογών και κατανάλωσης της
μπαταρίας από τη στιγμή που φορτίστηκε πλήρως το τηλέφωνό σου.

Προβολή
Άλλαξε τις ρυθμίσεις προβολής του τηλεφώνου σου όπως το επίπεδο φωτεινότητας, τον νυχτερινό
φωτισμό, την ταπετσαρία, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες ρυθμίσεις προβολής.
Επίπεδο φωτεινότητας
Άλλαξε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή).
2. Πάτα Brightness level (Επίπεδο φωτεινότητας) για να εμφανιστεί το ρυθμιστικό
φωτεινότητας και να αυξήσεις ή να μειώσεις τη φωτεινότητα της οθόνης κατά βούληση.
Νυχτερινός φωτισμός
Δώσε στην οθόνη του τηλεφώνου πορτοκαλί απόχρωση, διευκολύνοντας την ανάγνωση σε χαμηλό
φως.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Night light
(Νυχτερινός φωτισμός).
2. Άλλαξε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες Νυχτερινού Φωτισμού:
•

Schedule (Πρόγραμμα). Ρύθμισέ το να ανοίγει χρησιμοποιώντας την εξατομικευμένη
σου ώρα ή από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

•

Status (Κατάσταση). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τον Νυχτερινό Φωτισμό
χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρόγραμμα (αν υπάρχει).

•

Intensity (Ένταση). Προσάρμοσε την ένταση της απόχρωσης Νυχτερινού Φωτισμού.

Ρυθμός ανανέωσης
Άλλαξε τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή).
2. Πάτα Refresh rate (Ρυθμός ανανέωσης) και μετά επίλεξε τον επιθυμητό ρυθμό ανανέωσης
από τις παρεχόμενες επιλογές.
Προσαρμοστική φωτεινότητα
Βελτιστοποίησε το επίπεδο φωτεινότητας ανάλογα με το διαθέσιμο φως του περιβάλλοντός σου.

1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή).
2. Ενεργοποίησε το Adaptive brightness (Προσαρμοστική φωτεινότητα) για να βελτιστοποιείται
αυτόματα το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης σου ανάλογα με τον διαθέσιμο φωτισμό.
Αναγνωσιμότητα στο ηλιακό φως
Βελτίωσε την ορατότητα κειμένου υπό το άμεσο φως του ήλιου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες).
2. Ενεργοποίησε το Sunlight Readability (Αναγνωσιμότητα στο ηλιακό φως) για να
ενεργοποιήσεις την αυτόματη προσαρμογή της αντίθεσης κειμένου όταν βρίσκεσαι κάτω από
το άμεσο φως του ήλιου.
Ταπετσαρία
Άλλαξε την ταπετσαρία της οθόνης κλειδώματος και της Επιφάνειας Εργασίας.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες) > Wallpaper (Ταπετσαρία).
2. Επίλεξε την επιθυμητή πηγή εφαρμογής της εικόνας που θα χρησιμοποιήσεις ως ταπετσαρία
και μετά επίλεξε την εικόνα προς χρήση.
3. Πάτα Set Wallpaper (Ορισμός Ταπετσαρίας) για να χρησιμοποιήσεις την επιλεγμένη εικόνα
ως ταπετσαρία.
Αδράνεια
Εξατομίκευσε τον χρόνο που χρειάζεται για να σβήσει η οθόνη.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες).
2. Πάτα Sleep (Αδράνεια) και διάλεξε τον επιθυμητό χρόνο αδράνειας πριν σβήσει η οθόνη.
Αυτόματη περιστροφή οθόνης
Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε την αυτόματη περιστροφή ανάλογα με τον προσανατολισμό της
οθόνης του τηλεφώνου σου.

1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες).
2. Ενεργοποίησε το Auto-rotate screen (Αυτόματη περιστροφή οθόνης).
Χρώματα
Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται το χρώμα της οθόνης.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες).
2. Πάτα Colors (Χρώματα) και μετά επίλεξε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές χρώματος:
•

Natural (Φυσικό). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση χρώματος της οθόνης.

•

Boosted (Ενισχυμένο). Αυξάνει ελαφρά τον κορεσμό του χρώματος της οθόνης.

•

Vivid (Έντονο). Βελτιστοποιεί τον κορεσμό του χρώματος της οθόνης.

Μέγεθος Γραμματοσειράς, Μέγεθος Προβολής και Ανάλυση Οθόνης
Μίκρυνε ή μεγέθυνε τα στοιχεία και το κείμενο στην οθόνη.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες).
2. Πάτα στη ρύθμιση προβολής που θες να εξατομικεύσεις.
3. Προσάρμοσε το ρυθμιστικό για να αυξήσεις ή να μειώσεις το μέγεθος της γραμματοσειράς,
το μέγεθος προβολής ή την ανάλυση της οθόνης.
Προφύλαξη οθόνης
Εξατομίκευσε την οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στη βάση ή/και φορτίζει.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Advanced
(Σύνθετες) > Screen saver (Προφύλαξη οθόνης).
2. Πάτα Current screen saver (Τρέχουσα προφύλαξη οθόνης) για να επιλέξεις μια από τις
παρακάτω λειτουργίες προφύλαξης οθόνης:

•

Clock (Ρολόι). Εμφάνισε ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι. Πάτα το εικονίδιο για να
επιλέξεις ποιος τύπος ρολογιού θα εμφανίζεται και αν θα χρησιμοποιείται Νυχτερινός
Φωτισμός.

•

Colors (Χρώματα). Εμφάνισε ένα φάσμα εναλλασσόμενων χρωμάτων.

•

Photo Frame (Κορνίζα φωτογραφίας). Εμφάνισε εικόνες σε κορνίζα φωτογραφίας.
Πάτα το εικονίδιο για να επιλέξεις ποιοι φάκελοι εικόνων θα συμπεριληφθούν.

•

Photo table (Καρέ φωτογραφιών). Εμφάνισε εικόνες σε καρέ φωτογραφιών. Πάτα το
εικονίδιο για να επιλέξεις ποιοι φάκελοι εικόνων θα συμπεριληφθούν.

•

Photos (Φωτογραφίες). Εμφάνισε εικόνες από τη συσκευή σου ή από τον λογαριασμό
σου στο Google και προσάρμοσε τα εφέ και τα δεδομένα δικτύου προς χρήση.

3. Πάτα When to start (Ώρα έναρξης) για να επιλέξεις την απαιτούμενη σύνδεση όταν
εμφανίζεται η επιλεγμένη προφύλαξη οθόνης.
Οθόνη περιβάλλοντος
Επίλεξε αν η οθόνη θα αφυπνίζεται ή όχι κατά τη λήψη ειδοποιήσεων.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή) > Ambient display
(Οθόνη περιβάλλοντος).
2. Ενεργοποίησε την οθόνη περιβάλλοντος για να ενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη όταν
λαμβάνονται ειδοποιήσεις.
Πάτημα για αφύπνιση και Πάτημα για αδράνεια
Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε την αφύπνιση ή την αδρανοποίηση της οθόνης πατώντας δύο
φορές οπουδήποτε στην οθόνη.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Display (Προβολή).
2. Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις επιλογές Tap to Wake (Πάτημα για αφύπνιση) ή/και Tap
to sleep (Πάτημα για αδράνεια).

Ήχος
Ρύθμισε την ένταση ήχου του συστήματος και όρισε τους ήχους κλήσης και άλλους ήχους του
τηλεφώνου σου.
Dolby Atmos®
Ανοίγει την εφαρμογή Dolby Atmos®. Μάθε περισσότερα για το Dolby Atmos®
Ένταση ήχου και δόνηση συστήματος
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Sound (Ήχος).
2. Χρησιμοποίησε τα ρυθμιστικά για την ένταση ήχου των Media (Πολυμέσα), Alarm
(Ξυπνητήρι) και Ring (Κλήση) για να ρυθμίσεις μεμονωμένα την κάθε λειτουργία κατά
βούληση.
3. Μπορείς επίσης να ενεργοποιήσεις το Also vibrate for calls (Και δόνηση στις κλήσεις) για τη
λειτουργία δόνησης στις τηλεφωνικές κλήσεις.
Προτιμήσεις της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»
Θέσε σε σίγαση ή επίτρεψε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις και άλλες υπενθυμίσεις ανάλογα με την ώρα
ή το πρόγραμμα που προτιμάς.
Ρύθμιση της λειτουργίας «Μόνο προτεραιότητας»
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Sound (Ήχος) > Do Not Disturb
preferences (Προτιμήσεις λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»).
2. Πάτα Priority only allows (Να επιτρέπονται μόνο προτεραιότητας).
3. Επίλεξε τις ρυθμίσεις που θέλεις να επιτρέπει η λειτουργία «Μόνο προτεραιότητας».
4. Όρισε ποιες επαφές μπορούν να σου στέλνουν μηνύματα ή να σε καλούν.
Σημείωση: μπορείς επίσης να ενεργοποιήσεις την επιλογή Repeat callers (Καλούντες κατ'
επανάληψη) για να μπορούν οι επαφές σου να σε καλούν εντός 15 λεπτών.
Αποκλεισμός οπτικών ενοχλήσεων
Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τη στιγμιαία εμφάνιση στην οθόνη ή την αφύπνιση της οθόνης από
τις ειδοποιήσεις που έχουν σιγήσει μέσω της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε».
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Sound (Ήχος) > Do Not Disturb
preferences (Προτιμήσεις λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»).

2. Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε οποιαδήποτε από τις επιθυμητές ρυθμίσεις Block when
screen is on/off (Αποκλεισμός όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη).

Εξατομίκευση ήχων κλήσης, ήχων και δονήσεων
Άλλαξε τους ήχους κλήσης, τους ήχους και τις άλλες ρυθμίσεις δονήσεων του συστήματος.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Sound (Ήχος).
2. Επίλεξε τον ήχο κλήσης που προτιμάς για οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις ήχου:
•

Phone ringtone (Ήχος κλήσης τηλεφώνου). Προεπιλεγμένος ήχος τηλεφωνικών
κλήσεων.

•

Default Notification sound (Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης). Προεπιλεγμένος
ήχος όλων των ειδοποιήσεων.

•

Default alarm sound (Προεπιλεγμένος ήχος υπενθυμίσεων). Προεπιλεγμένος ήχος
όλων των υπενθυμίσεων.

3. Πάτα OK για εφαρμογή.
4. Από εδώ, μπορείς επίσης να αλλάξεις οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:
•

Dial pad tones (Ήχοι πληκτρολογίου κλήσης)

•

Screen locking sounds (Ήχοι κλειδώματος οθόνης)

•

Charging sounds (Ήχοι φόρτισης)

•

Touch sounds (Ήχοι αφής)

•

Vibrate on tap (Δόνηση κατά την αφή)

Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης
Έλεγξε ποιες ειδοποιήσεις μπορεί να λαμβάνει το τηλέφωνό σου και εξατομίκευσε άλλες
προτιμήσεις ειδοποιήσεων.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Sound (Ήχος) > Emergency alerts
(Ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης).
2. Στην ενότητα Alerts (Ειδοποιήσεις), μπορείς να πατήσεις οποιαδήποτε από τις παρακάτω
επιλογές:

•

AMBER alerts (Ειδοποιήσεις AMBER). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις
ανακοινώσεις απαγωγής παιδιών.

•

Extreme threats (Πολύ σοβαρές απειλές). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις
ειδοποιήσεις για πολύ μεγάλες απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας.

•

Severe threats (Σοβαρές απειλές). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις
για σοβαρές απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας.

•

Emergency alert history (Ιστορικό ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης). Δες τις ενεργές
ειδοποιήσεις στην περιοχή σου.

3. Στην ενότητα Alerts preferences (Προτιμήσεις ειδοποιήσεων), μπορείς να πατήσεις
οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές:
•

Vibrate (Δόνηση). Ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε τη δόνηση του τηλεφώνου όταν
λαμβάνεις ειδοποιήσεις.

•

Alert reminder sound (Ήχος υπενθύμισης ειδοποίησης). Απενεργοποίησε τις
υπενθυμίσεις ειδοποιήσεων ή άλλαξε τη συχνότητα υπενθύμισης μιας ληφθείσας
ειδοποίησης.

Αποθηκευτικός χώρος
Δες και διαχειρίσου τους εσωτερικούς και τους φορητούς αποθηκευτικούς χώρους του τηλεφώνου
σου.
Ενεργοποίηση Διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου
Αφαίρεσε αυτόματα εικόνες και βίντεο από τη συσκευή σου ανάλογα με το χρονικό διάστημα που
έχουν μείνει αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Storage (Αποθηκευτικός χώρος).
2. Μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις το Storage manager (Διαχείριση
αποθηκευτικού χώρου) ή να πατήσεις το Storage manager (Διαχείριση αποθηκευτικού
χώρου) για να αλλάξεις τις απαιτούμενες ημέρες πριν από τη διαγραφή μιας φωτογραφίας ή
ενός βίντεο.
Προβολή των περιεχομένων του φορητού αποθηκευτικού χώρου
Δες και διαχειρίσου τα περιεχόμενα της κάρτας microSD που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνό
σου.

1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Storage (Αποθηκευτικός χώρος).
2. Πάτα τον φορητό αποθηκευτικό χώρο που εμφανίζεται για να αποκτήσεις πρόσβαση στα
περιεχόμενά του.
Κατάργηση / Ενεργοποίηση κάρτας microSD
Πριν αφαιρέσεις μια κάρτα microSD από το τηλέφωνο, συνιστάται πρώτα να την καταργήσεις /
απενεργοποιήσεις για να μην καταστραφεί ο φορητός αποθηκευτικός χώρος.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Storage (Αποθηκευτικός χώρος).
2. Πάτα το εικονίδιο
καταργήσεις.

του Portable storage (Φορητός αποθηκευτικός χώρος) για να την

Σημείωση: Για να εγκαταστήσεις ξανά τον αποθηκευτικό χώρο, πάτα απλά στον εντοπισμένο
φορητό αποθηκευτικό χώρο και μετά πάτα Mount (Ενεργοποίηση).
3. Αφαίρεσε την κάρτα microSD από την σχισμή της κάρτας SIM.

Ασφάλεια και τοποθεσία
Όρισε τις ρυθμίσεις ασφαλείας και τοποθεσίας του τηλεφώνου σου.
Κατάσταση ασφάλειας Google
Χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες της Google για να ασφαλίσεις τη συσκευή σου.
▪

Google Play Protect. Ελέγχει τακτικά το τηλέφωνο και τις εφαρμογές σου για επιζήμια
λειτουργία. Μάθε περισσότερα για το Google Play Protect

▪

Εύρεση συσκευής. Σου επιτρέπει να εντοπίσεις το τηλέφωνό σου εξ αποστάσεως και να
ασφαλίσεις τα δεδομένα σου αν χάσεις το τηλέφωνό σου. Μάθε περισσότερα για την Εύρεση
συσκευής

Ασφάλεια συσκευής
Ρύθμιση του κλειδώματος οθόνης
Όρισε ένα κλείδωμα οθόνης για το τηλέφωνό σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Πάτα Screen lock (Κλείδωμα οθόνης) και μετά επίλεξε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που
προτιμάς:
•

None (Κανένα). Αφαιρεί το κλείδωμα οθόνης

•

Swipe (Ολίσθηση). Ξεκλείδωσε την οθόνη σύροντας το δάχτυλό σου.

•

Pattern (Μοτίβο). Ξεκλείδωσε την οθόνη μέσω ενός μοτίβου που έχεις καταχωρίσει.

•

PIN. Χρησιμοποίησε ένα PIN για να ξεκλειδώνεις την οθόνη.

•

Password (Κωδικός πρόσβασης). Χρησιμοποίησε τον κωδικό πρόσβασης που
προτιμάς για να ξεκλειδώνεις την οθόνη.

Αφού ορίσεις ένα κλείδωμα οθόνης για το τηλέφωνό σου, μπορείς να ορίσεις άλλες ρυθμίσεις
κλειδώματος οθόνης κάνοντας τα εξής:
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Πάτα στο
επιλογές:

του Screen lock (Κλείδωμα οθόνης) και ρύθμισε οποιαδήποτε από τις εξής

•

Automatically lock (Αυτόματο κλείδωμα). Όρισε τον χρόνο που πρέπει να περάσει για
να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης.

•

Power button instantly locks (Άμεσο κλείδωμα μέσω κουμπιού λειτουργίας).
Επίτρεψε στο κουμπί λειτουργίας να κλειδώνει την οθόνη σου.

•

Lock screen message (Μήνυμα οθόνης κλειδώματος). Όρισε ένα μήνυμα οθόνης
κλειδώματος.

3. Μπορείς επίσης τώρα να εξατομικεύσεις το Lock screen preferences (Προτιμήσεις οθόνης
κλειδώματος) ως εξής:
•

On the lock screen (Στην οθόνη κλειδώματος). Ενεργοποίησε, κρύψε περιεχόμενο των
ειδοποιήσεων ή απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

•

Lock screen message (Μήνυμα οθόνης κλειδώματος). Όρισε ένα μήνυμα οθόνης
κλειδώματος.

Ρύθμιση του κλειδώματος με δαχτυλικό αποτύπωμα
Μπορείς επίσης να καταχωρίσεις το δαχτυλικό σου αποτύπωμα και να το χρησιμοποιείς για να
ξεκλειδώνεις το τηλέφωνό σου, να συνδέεσαι σε εφαρμογές και για άλλους σκοπούς ασφαλείας.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Πάτα Fingerprint (Δαχτυλικό αποτύπωμα) και μετά ακολούθησε τις οδηγίες καταχώρισης του
δαχτυλικού σου αποτυπώματος που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση των ρυθμίσεων έξυπνου κλειδώματος
Μόλις ορίσεις ένα κλείδωμα οθόνης για το τηλέφωνό σου, θα μπορείς να χρησιμοποιείς άλλες
λειτουργίες του τηλεφώνου για να ξεκλειδώνεις εύκολα το τηλέφωνό σου όταν χρειάζεται.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Εισήγαγε το PIN της συσκευής σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε από τις
παρακάτω ρυθμίσεις έξυπνου κλειδώματος:
•

On-body detection (Εντοπισμός On-body). Μόλις ξεκλειδώσει, το τηλέφωνο θα
παραμείνει ξεκλείδωτο όσο είναι σε κίνηση και θα κλειδώσει αυτόματα μόλις
αδρανοποιηθεί.

•

Trusted places (Αξιόπιστα μέρη). Χρησιμοποίησε μια διεύθυνση ή τοποθεσία
κατοικίας την οποία έχεις ορίσει για να ξεκλειδώνεις αυτόματα το τηλέφωνο.

•

Trusted devices (Αξιόπιστες συσκευές). Πρόσθεσε συσκευές που θα ξεκλειδώνουν
αυτόματα το τηλέφωνο όταν θα βρίσκονται κοντά.

•

Voice Match (Αναγνώριση φωνής). Χρησιμοποίησε την αναγνώριση φωνής του
τηλεφώνου για να ξεκλειδώνεις τη συσκευή.

Απόρρητο
Άλλαξε τις προτιμήσεις τοποθεσίας και άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας.
Εξατομίκευση των ιδιοτήτων τοποθεσίας
Όρισε τη λειτουργία ακρίβειας για τις υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία) > Location (Τοποθεσία).
2. Πάτα Mode (Λειτουργία) για να επιλέξεις τη λειτουργία ακρίβειας για τις υπηρεσίες
τοποθεσίας
•

High accuracy (Υψηλή ακρίβεια). Χρησιμοποιεί το GPS, το Wi-Fi, το Bluetooth ή τα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για να προσδιορίσει την τοποθεσία.

•

Battery saver (Εξοικονόμηση μπαταρίας). Χρησιμοποιεί το Wi-Fi, το Bluetooth ή τα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για να προσδιορίσει την τοποθεσία.

•

Device only (Μόνο από συσκευή). Χρησιμοποιεί το GPS και τους αισθητήρες
συσκευής για να προσδιορίσει την τοποθεσία.

3. Πάτα App-level permissions (Άδειες εφαρμογών) για να επιλέξεις ποιες εφαρμογές θα έχουν
πρόσβαση στην τοποθεσία του τηλεφώνου σου.
4. Πάτα Scanning (Σάρωση) για να ενεργοποιήσεις άλλες λειτουργίες που μπορεί να βελτιώσουν
και άλλο την απόδοση της τοποθεσίας
•

Wi-Fi scanning (Σάρωση Wi-Fi). Επίτρεψε σε εφαρμογές και υπηρεσίες του
συστήματος να ανιχνεύουν δίκτυα Wi-Fi ανά πάσα στιγμή.

•

Bluetooth scanning (Σάρωση Bluetooth). Επίτρεψε σε εφαρμογές και υπηρεσίες του
συστήματος να ανιχνεύουν συσκευές Bluetooth ανά πάσα στιγμή.

Εμφάνιση κωδικών πρόσβασης
Εμφάνισε στιγμιαία τους χαρακτήρες του κωδικού πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείς.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Στο Privacy (Απόρρητο), ενεργοποίησε ή απενεργοποίησε το Show passwords (Εμφάνιση
κωδικών πρόσβασης).

Εφαρμογές διαχειριστή συσκευής
Δες ή απενεργοποίησε τις εφαρμογές στο τηλέφωνό σου που έχουν προνόμια διαχειριστή συσκευής.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Πάτα Device admin apps (Εφαρμογές διαχειριστή συσκευής) και μετά πάτα στα πλαίσια
επιλογής των εφαρμογών που θες να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις.
Κρυπτογράφηση και διαπιστευτήρια
Δες και διαχειρίσου τα διαπιστευτήρια και τα πιστοποιητικά ασφαλείας.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία) > Encryption & credentials (Κρυπτογράφηση και διαπιστευτήρια).
2. Πήγαινε στην ενότητα Credential storage (Αποθηκευτικός χώρος διαπιστευτηρίων) και άλλαξε
οποιοδήποτε από τα παρακάτω.
•

Storage type (Τύπος αποθηκευτικού χώρου). Δείχνει πού είναι αποθηκευμένα όλα τα
διαπιστευτήρια.

•

Trusted credentials (Αξιόπιστα διαπιστευτήρια). Δείχνει όλα τα αξιόπιστα
διαπιστευτήρια.

•

User credentials (Διαπιστευτήρια χρήστη). Εμφανίζει όλα τα διαπιστευτήρια που
είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σου.

•

Install from storage (Εγκατάσταση από αποθηκευτικό χώρο). Αναζήτησε
πιστοποιητικά στην κάρτα microSD.

•

Clear credentials (Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων). Αφαίρεσε όλα τα πιστοποιητικά.

Παράγοντες εμπιστοσύνης
Δες ή απενεργοποίησε όλους τους παράγοντες εμπιστοσύνης στο τηλέφωνό σου. Για τη λειτουργία
αυτή απαιτείται κλείδωμα οθόνης.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
Πάτα Trust agents (Παράγοντες εμπιστοσύνης) και μετά ενεργοποίησε τους παράγοντες
εμπιστοσύνης που προτιμάς

Καρφίτσωμα οθόνης
Καρφίτσωσε μια συγκεκριμένη εφαρμογή στην οθόνη για να μπλοκάρεις προσωρινά την πρόσβαση
στις άλλες εφαρμογές σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία) > Screen pinning (Καρφίτσωμα οθόνης).
2. Ενεργοποίησε το Screen pinning (Καρφίτσωμα οθόνης).
Σημείωση: Αν προτιμάς, μπορείς να ενεργοποιήσεις την επιλογή Lock device when unpinning
(Κλείδωμα συσκευής κατά το ξεκαρφίτσωμα) για να προσθέσεις ένα επιπλέον επίπεδο
προστασίας όταν θα αφαιρείς μια καρφιτσωμένη εφαρμογή.
Έγκριση πρόσβασης χρήσης
Δες ποιες εφαρμογές καταγράφουν και παρακολουθούν τη χρήση των εφαρμογών σου.
1. Στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) > Security & Location (Ασφάλεια και
Τοποθεσία).
2. Πάτα Apps with usage access (Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης) και μετά πάτα τις εφαρμογές
στις οποίες θες να επιτρέψεις ή να απαγορεύσεις την πρόσβαση.
Προσβασιμότητα
Άλλαξε τις λειτουργίες προσβασιμότητας του τηλεφώνου σου που είναι σχεδιασμένες για σωματικές
αναπηρίες. Για να μεταβείς στο μενού Προσβασιμότητας, στην Επιφάνεια Εργασίας, σύρε το δάχτυλο
προς τα επάνω για να εμφανιστεί το Μενού εφαρμογών και μετά πήγαινε στο Settings (Ρυθμίσεις) >
System (Σύστημα) > Accessibility (Προσβασιμότητα).
Συντόμευση πλήκτρου έντασης ήχου
Ενεργοποίησε και σύνδεσε μια υπηρεσία προσβασιμότητας που θα ξεκινάει όταν πατάς και τα δύο
κουμπιά έντασης ήχου για 3 δευτερόλεπτα.
Άλλες ρυθμίσεις προσβασιμότητας
▪

Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση. Ενεργοποίησε την εκφώνηση σχολίων όταν πατάς
στοιχεία. Μάθε περισσότερα για την υπηρεσία «Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση»

▪

TalkBack. Παρέχει εκφώνηση σχολίων βοηθώντας χρήστες με προβλήματα όρασης
περιγράφοντας, για παράδειγμα, τι αγγίζουν, επιλέγουν και ενεργοποιούν. Μάθε
περισσότερα για το TalkBack

▪

Έξοδος μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Ρυθμίζει τις ιδιότητες της Εξόδου μετατροπής
κειμένου σε ομιλία. Μάθε περισσότερα για την Έξοδο μετατροπής κειμένου σε ομιλία

▪

Μέγεθος γραμματοσειράς. Μεγέθυνε ή μίκρυνε το κείμενο της οθόνης.

▪

Μέγεθος προβολής. Μίκρυνε ή μεγέθυνε τα στοιχεία στην οθόνη σου.

▪

Μεγέθυνση. Ενεργοποίησε τις κινήσεις επιλογής μεγέθυνσης οθόνης στο τηλέφωνό σου.
Μάθε περισσότερα για τη Μεγέθυνση

▪

Διόρθωση χρώματος. Ρύθμισε το χρώμα της οθόνης για χρωματική τύφλωση. Μάθε
περισσότερα για τη Διόρθωση χρώματος

▪

Αντιστροφή χρωμάτων. Κάνε αντιστροφή των χρωματικών τιμών που χρησιμοποιεί η οθόνη.
Μάθε περισσότερα για την Αντιστροφή χρωμάτων

▪

Μεγέθυνση κέρσορα ποντικιού. Μεγέθυνε τον κέρσορα όταν συνδέεται ένα φορητό ποντίκι
(δεν περιλαμβάνεται).

▪

Πρόσβαση με διακόπτη. Επίτρεψε σε άτομα με κινητικά προβλήματα να χειριστούν τη
συσκευή σου χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα κουμπιά για την επιλογή στοιχείων, την
κύλιση, την εισαγωγή κείμενου και άλλα. Μάθε περισσότερα για την Πρόσβαση με διακόπτη

▪

Κλικ αφού σταματήσει ο δείκτης. Επίτρεψε στον κέρσορα ενός συνδεδεμένου φορητού
ποντικιού να κάνει κλικ αφού θα έχει μείνει αδρανές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Μάθε περισσότερα για τον Χρόνο παραμονής

▪

Το κουμπί λειτουργίας τερματίζει την κλήση. Μάθε περισσότερα για τη ρύθμιση «Το κουμπί
λειτουργίας τερματίζει την κλήση»

▪

Αυτόματη περιστροφή οθόνης. Μάθε περισσότερα για την Αυτόματη περιστροφή οθόνης

▪

Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος. Όρισε πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι η
καθυστέρηση πριν αναγνωριστεί το άγγιγμά σου ως παρατεταμένο άγγιγμα. Μάθε
περισσότερα για την Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος

▪

Μονοφωνικός ήχος. Συνδύασε κανάλια κατά την αναπαραγωγή ήχου.

▪

Υπότιτλοι. Ενεργοποίηση και ρύθμισε τους υπότιτλους. Μάθε περισσότερα για τους
Υπότιτλους

▪

Κείμενο υψηλής αντίθεσης. Αύξησε την ορατότητα και την αναγνωσιμότητα του κειμένου.
Μάθε περισσότερα για το Κείμενο υψηλής αντίθεσης

Ενίσχυση Παιχνιδιού
Τελειο οίησε την εμ ειρία αιχνιδιού σου ε ιλέγοντας τη λειτουργία αιχνιδιού ου ταιριάζει
καλύτερα στο τρέχον ε ί εδο μ αταρίας του τηλεφώνου σου ή εξατομικεύοντας την ρόσβαση
κάθε αγα ημένου σου αιχνιδιού στο
του τηλεφώνου σου

Εξατομικευμένη

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Α όδοση

Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Ενίσχυση
Παιχνιδιού
Μ ορείς να ε ιλέξεις να ενεργο οιήσεις τη λειτουργία
Μην ενοχλείτε για
να α ενεργο οιήσεις όλες τις ειδο οιήσεις κατά τη διάρκεια του αιχνιδιού
Στις ε ιλογές
αρακάτω

Ε ιλογή Λειτουργίας μ ορείς να ε ιλέξεις κά οιο α ό τα

•

Εξατομικευμένη Εξατομίκευσε τη χρήση των όρων
κάθε
αιχνιδιού Πατώντας σε ο οιοδή οτε αιχνίδι ου εριλαμβάνεται σε αυτή τη
λειτουργία μ ορείς να εξατομικεύσεις συγκεκριμένα τη χρήση του
ό ως
τη χρήση
την ανάλυση αιχνιδιού τον ρυθμό καρέ και την εξομάλυνση

•

Εξοικονόμηση Ενέργειας Βάλε σε ρώτη ροτεραιότητα τη
διάρκεια της μ αταρίας ελαχιστο οιώντας τη χρήση α όδοσης του

•

Α όδοση Μεγιστο οίησε την α όδοση του

Σύστημα
Άλλαξε τις λειτουργίες και τις ροτιμήσεις συστήματος του τηλεφώνου
Γλώσσες και εισαγωγή
Άλλαξε τη γλώσσα ου χρησιμο οιείται και τις ε ιλογές εισαγωγής του τηλεφώνου σου
Προσθήκη αναδιοργάνωση των ροτιμήσεων γλώσσας
Πρόσθεσε τις γλώσσες ου ροτιμάς και αναδιοργάνωσε την ροτεραιότητα της γλώσσας κατά
ερί τωση Η ροτεραιότητα γλώσσας ε ιτρέ ει σε μια εφαρμογή να ροσδιορίσει οια γλώσσα
θα χρησιμο οιηθεί στη συνέχεια αν η γλώσσα ου χρησιμο οιείς τώρα δεν υ οστηρίζεται α ό
την εφαρμογή
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Γλώσσες
Πάτα
Προσθήκη γλώσσας και μετά ε ίλεξε τη γλώσσα ου θες να
ροσθέσεις στη λίστα
Μ ορείς μετά να αναδιοργανώσεις την ροτεραιότητα των γλωσσών της λίστας
ατώντας και σύροντας την λευρική μ άρα
της αντίστοιχης γλώσσας

Αφαίρεση γλωσσών
Αφαίρεσε μια γλώσσα α ό τις ροτιμήσεις γλώσσας σου
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Γλώσσες
Πάτα

και μετά άτα

Αφαίρεση

Πάτα τις γλώσσες ου θες να αφαιρέσεις και μετά άτα το κουμ ί

Εξατομίκευση εικονικών ληκτρολογίων
Εξατομίκευσε τα εικονικά ληκτρολόγια του τηλεφώνου σου
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Πάτα
Εικονικό Πληκτρολόγιο και μετά άτα το εικονικό ληκτρολόγιο
ου θες να εξατομικεύσεις

Σημείωση Μ ορείς ε ίσης να ατήσεις το
Διαχείριση ληκτρολογίων
για να ενεργο οιήσεις ή να α ενεργο οιήσεις τα ενεργά εικονικά ληκτρολόγια

Εξατομίκευση ραγματικών ληκτρολογίων
Εξατομίκευσε ένα ραγματικό ληκτρολόγιο ου είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σου
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Πάτα
τις εξής ρυθμίσεις

Πραγματικό ληκτρολόγιο και μετά άλλαξε ο οιαδή οτε α ό

•

Εμφάνιση εικονικού ληκτρολογίου Εμφανίζει το
εικονικό ληκτρολόγιο ακόμα και όταν είναι ενεργό ένα ραγματικό
ληκτρολόγιο

•

Βοήθεια συντομεύσεων ληκτρολογίου Εμφανίζει
στην οθόνη τις διαθέσιμες συντομεύσεις ληκτρολογίου

Χρήση του ορθογράφου
Ρύθμισε οια γλώσσα και οιον ροε ιλεγμένο ορθογράφο θα χρησιμο οιεί το τηλέφωνό σου
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Ορθογράφος
Πάτα

Γλώσσες για να ε ιλέξεις τη γλώσσα ου θα χρησιμο οιεί

Πάτα
Προε ιλεγμένος ορθογράφος για να ε ιλέξεις οιον
ορθογράφο θα χρησιμο οιεί Μ ορείς ε ίσης να ατήσεις το κουμ ί ρυθμίσεων
να συμ εριλάβεις ονόματα ε αφών στη λίστα του

για

Χρήση του Προσω ικού Λεξικού
Πρόσθεσε λέξεις ου χρησιμο οιείς συχνά για να ληκτρολογείς καλύτερα
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Πάτα
Προσω ικό Λεξικό και μετά άτα
άτα τη λέξη ου θες να αλλάξεις ή να διαγράψεις

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ή

Πληκτρολόγησε τη λέξη ου θέλεις να ροσθέσεις στη λίστα και μετά εισήγαγε τη
συντόμευση ου ροτιμάς Μ ορείς ε ίσης α λά να ατήσεις το κουμ ί
ΔΙΑΓΡΑΦΗ για να αφαιρέσεις την καταχώριση α ό τη λίστα
Ρύθμιση της ταχύτητας του κέρσορα
Ρύθμισε την ταχύτητα του κέρσορα ενός συνδεδεμένου οντικιού
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Πάτα
Ταχύτητα κέρσορα και μετά ρύθμισε την ταχύτητα του κέρσορα
χρησιμο οιώντας το ρυθμιστικό ό ως χρειάζεται

Έξοδος μετατρο ής κειμένου σε ομιλία
Όρισε τις ρυθμίσεις εξόδου μετατρο ής κειμένου σε ομιλία
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Γλώσσες και εισαγωγή
Πάτα
Έξοδος μετατρο ής κειμένου σε ομιλία και μετά άλλαξε
ο οιαδή οτε α ό τις αρακάτω ε ιλογές
•

Προτιμώμενη μηχανή Ε ίλεξε τη μηχανή μετατρο ής
κειμένου σε ομιλία ου ροτιμάς α ό τη λίστα Μ ορείς να ατήσεις το εικονίδιο
Ρυθμίσεις
για να αλλάξεις τις ε ιλεγμένες ρυθμίσεις της μηχανής
Γλώσσα Διάλεξε τη γλώσσα ου ροτιμάς για τη μετατρο ή κειμένου

•

σε ομιλία
•
•
•
•

Ρυθμός ομιλίας Ρύθμισε την ταχύτητα εκφώνησης του κειμένου
Τόνος Ρύθμισε τον τόνο εκφώνησης του κειμένου
Ανα αραγωγή Παίξε ένα μικρό δείγμα σύνθεσης ομιλίας
Ε αναφορά Ε ανάφερε τις τιμές ομιλίας και τόνου

Κινήσεις
Ρύθμισε την κάμερα να ανοίγει με το δι λό άτημα του λήκτρου λειτουργίας ή ρύθμισε την
οθόνη του τηλεφώνου να ανοίγει όταν το σηκώνεις

Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Κινήσεις
Ενεργο οίησε το
Μετάβαση στην κάμερα για να ανοίγεις αυτόματα την
κάμερα ατώντας δύο φορές το κουμ ί λειτουργίας α ό ο οιαδή οτε οθόνη
Ενεργο οίησε το
Σήκωμα για έλεγχο τηλεφώνου για να ελέγχεις την
ώρα τα εικονίδια ειδο οιήσεων και άλλες ληροφορίες μόλις σηκώνεις το τηλέφωνό σου
Ημερομηνία και ώρα
Όρισε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του τηλεφώνου σου Εξ ορισμού αυτές
ενημερώνονται αυτόματα μέσω μιας υ ηρεσίας δεδομένων ή μιας ενεργής ασύρματης σύνδεσης
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Ημερομηνία και ώρα Μετά μ ορείς να αλλάξεις ο οιαδή οτε α ό τις αρακάτω ρυθμίσεις
▪

Αυτόματη ημερομηνία και ώρα Χρησιμο οιείται η ώρα ου
αρέχεται α ό το δίκτυο

▪

Αυτόματη ζώνη ώρας Χρησιμο οιείται η ζώνη ώρας ου
αρέχεται α ό το δίκτυο

▪

Ορισμός ημερομηνίας Όρισε χειροκίνητα την ημερομηνία

▪

Ορισμός ώρας Όρισε χειροκίνητα την ώρα
Ε ιλογή ζώνης ώρας Ε ίλεξε χειροκίνητα τη ζώνη ώρας

▪

Χρήση μορφής

▪
ωρών και

ώρου Ε ίλεξε ανάμεσα σε μορφή ώρας

ωρών

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Ρύθμισε το τηλέφωνό σου να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σου στο
Αυτά εριλαμβάνουν τις εφαρμογές και τα δεδομένα εφαρμογών το ιστορικό κλήσεων
τις ε αφές τις ρυθμίσεις συσκευής και τα
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Ενεργο οίησε το
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο
για να ενεργο οιήσεις την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και μετά

ρόσθεσε έναν λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας μέσω της νέας ορατής ε ιλογής
Λογαριασμός
Ε ιλογές ε αναφοράς
Διάγραψε τη συνδεσιμότητα τις ροτιμήσεις εφαρμογών ή όλα τα δεδομένα α ό τον εσωτερικό
α οθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σου
Στην Ε ιφάνεια Εργασίας σύρε το δάχτυλο ρος τα ε άνω για να εμφανιστεί το Μενού
εφαρμογών και μετά ήγαινε στο
Ρυθμίσεις
Σύστημα
Ε ιλογές ε αναφοράς
Μετά μ ορείς να ε ιλέξεις ο οιαδή οτε α ό τις αρακάτω ε ιλογές ε αναφοράς
•

Ε αναφορά
Ε ανάφερε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου

•

Ε αναφορά ροτιμήσεων εφαρμογών Ε ανάφερε
όλες τις α ενεργο οιημένες εφαρμογές τις ροε ιλεγμένες ρυθμίσεις εφαρμογών
τις ειδο οιήσεις εφαρμογών τους εριορισμούς δεδομένων αρασκηνίου και
άλλες άδειες εφαρμογών

•

Διαγραφή όλων των δεδομένων εργοστασιακή
ε αναφορά Αυτό θα διαγράψει όλα τα δεδομένα α ό τον εσωτερικό
α οθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σου Αυτά εριλαμβάνουν τον λογαριασμό
σου στο
τα δεδομένα συστήματος και εφαρμογών τις κατεβασμένες
εφαρμογές τη μουσική τις φωτογραφίες και άλλα δεδομένα χρήστη

Ε ιβεβαίωσε την ε αναφορά

κινητού και

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ RAZER
Μ ορείς να αλλάξεις τα εφέ φωτισμού του να το χρησιμο οιήσεις για την εμφάνιση
ειδο οιήσεων εφαρμογών και να ροσαρμόσεις την κατανάλωση της ενέργειας του φωτισμού
του λογότυ ου άνοιξε την εφαρμογή
ου είναι ροεγκατεστημένη στο
τηλέφωνό σου για να εξατομικεύσεις τις λειτουργίες και τα εφέ φωτισμού του λογότυ ου
του τηλεφώνου σου

RAZER PHONE 2
Μόλις ανοίξεις την εφαρμογή η εφαρμογή
σελίδα του

θα ανοίξει την ροε ιλεγμένη

Εδώ θα μ ορείς να κάνεις τα εξής
▪

Το εφέ μου
Αυτό θα ενεργο οιήσει το Εφέ
φωτισμό του λογότυ ου Εξ ορισμού είναι ρυθμισμένο σε
φάσματος Μόλις το ενεργο οιήσεις άτα
Το εφέ μου
ανοίξει η σελίδα
Εφέ

στον
Εναλλαγή
για να

▪

Ειδο οιήσεις Ενεργο οίησε αυτή τη ρύθμιση για να ε ιτρέψεις στον
φωτισμό του λογότυ ου
να εμφανίζει ειδο οιήσεις για ε ιλεγμένες εφαρμογές

▪

Κατανάλωση Μ αταρίας Άλλαξε το ε ί εδο κατανάλωσης της
μ αταρίας α ό τον φωτισμό του λογότυ ου αφού ενεργο οιηθεί Μ ορείς να αλλάξεις
αυτή τη ρύθμιση σε ο οιαδή οτε α ό τις αρακάτω λειτουργίες

•

Χαμηλή Η ροε ιλεγμένη λειτουργία Αυτή η λειτουργία α ενεργο οιεί
αυτόματα τον φωτισμό του λογότυ ου μόλις την ε ιλέξεις

•

Μεσαία Αυτή η ε ιλογή θα εμφανίζει τα εφέ
αναμμένη και τις ειδο οιήσεις όταν η οθόνη είναι σβηστή

•

Υψηλή Εμφανίζει ένα εφέ
στο λογότυ ο μέχρι να α ενεργο οιηθεί
ή μέχρι να αλλάξεις τελείως τη λειτουργία

όταν η οθόνη είναι

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΦΕ
Μόλις ενεργο οιήσεις το
Το εφέ μου
ατώντας άλι στο
Το εφέ μου
θα ανοίξει η σελίδα
Εφέ
Εδώ μ ορείς να
αλλάξεις τα εφέ φωτισμού του λογότυ ου
χρησιμο οιώντας ροε ιλογές ή και να
εξατομικεύσεις ερισσότερο το ε ιλεγμένο εφέ αν υ άρχει · ακόμα και να αλλάξεις το ε ί εδο
φωτεινότητάς του αν χρειαστεί
Προσαρμογή της Φωτεινότητας

Χρησιμο οίησε το κουμ ί Φωτεινότητας
για να
ροσαρμόσεις το ε ί εδο φωτεινότητας του λογότυ ου
χρησιμο οιώντας το ρυθμιστικό
Φωτεινότητα

Αλλαγή των Εφέ

Πάτα το κουμ ί Εφέ βρίσκεται στην
κάτω δεξιά μεριά της οθόνης
Εφέ
για να αλλάξεις
το εφέ φωτισμού του λογότυ ου

Μ ορείς να αλλάξεις το εφέ σε ο οιαδή οτε α ό τις αρακάτω ε ιλογές
Εφέ

Πώς δουλεύει
Ανα νοή

Εναλλαγή φάσματος

Στατικό

Το λογότυ ο θα αναβοσβήνει βαθμιαία με το
ε ιλεγμένο χρώμα
Το ροε ιλεγμένο Εφέ
εναλλάσσεται ανάμεσα σε
χρώματα ε αόριστον

Το λογότυ ο θα
εκατομμύρια

Το λογότυ ο θα αραμείνει αναμμένο με το
ε ιλεγμένο χρώμα

Αλλαγή των Εφέ

Το χρώμα του εφέ
Ανα νοή και του
Στατικό
μ ορούν να αλλάξουν χρησιμο οιώντας τον ε ιλογέα χρώματος ή
εισάγοντας συγκεκριμένα έναν δεκαεξαδικό χρωματικό κωδικό
Η ένταση ενός ε ιλεγμένου χρώματος μ ορεί να αλλάξει ατώντας
το κουμ ί χρώματος δί λα α ό το κουμ ί φωτεινότητας και
ροσαρμόζοντας το ρυθμιστικό έντασης του ορατού χρώματος
στον ε ιθυμητό τόνο

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το κάθε τηλέφωνο συνοδεύεται από το δικό του πακέτο οδηγιών προστασίας. Να τι προτείνουμε για
το Razer Phone 2 σου.
Hardware
▪

Να χρησιμοποιείς μόνο τον Γρήγορο Φορτιστή ή/και τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται με το
τηλέφωνό σου και να αγοράζεις μόνο αξεσουάρ κατασκευασμένα ή/και εγκεκριμένα από τη
Razer.

▪

Να χρησιμοποιείς μόνο την καρφίτσα εξαγωγής SIM που παρέχεται για να ανοίξεις τη βάση
SIM του τηλεφώνου σου.

▪

Το πλήκτρο λειτουργίας του τηλεφώνου σου είναι ταυτόχρονα και αισθητήρας δαχτυλικού
αποτυπώματος. Μην εκθέτεις το πλήκτρο λειτουργίας σε αιχμηρά αντικείμενα όπως
νομίσματα ή/και κλειδιά που μπορεί να προκαλέσουν βαθουλώματα ή γδαρσίματα.

▪

Αν η οθόνη του τηλεφώνου σου σπάσει ή ραγίσει, επισκέψου ένα πιστοποιημένο κέντρο
σέρβις για να την επισκευάσεις.

▪

Η οθόνη του τηλεφώνου σου είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται σε ελαφριά αγγίγματα
και πιέσεις πλήκτρων. Μην αγγίζεις υπερβολικά την οθόνη και μην πιέζεις κανένα από τα
πλήκτρα της με υπερβολική δύναμη.

▪

Αν αντιμετωπίσεις προβλήματα κατά τη χρήση του τηλεφώνου σου και δεν βγάλεις άκρη με
τη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων, βγάλ' το από την πρίζα και επικοινώνησε με την
ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της Razer ή επισκέψου το support.razer.com για βοήθεια. Μην
επισκευάσεις ή επιδιορθώσεις το τηλέφωνο μόνος σου. Αν το κάνεις, δεν θα ισχύει η εγγύησή
σου.

Χρήση
▪

Να διατηρείς το τηλέφωνο μακριά από παιδιά. Ειδικά τα αξεσουάρ του.

▪

Να χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου σε περιβάλλον με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από
0°C (32°F) έως 40°C (104°F). Αν οι θερμοκρασίες υπερβούν αυτό το εύρος, βγάλε από την
πρίζα ή/και απενεργοποίησε το τηλέφωνό σου και περίμενε μέχρι η θερμοκρασία να
επανέλθει στα βέλτιστα επίπεδα.

▪

Το Razer Phone 2 είναι φτιαγμένο για ψυχαγωγία. Ωστόσο, να έχεις υπόψη σου ότι το
κατέβασμα/ανέβασμα υπερβολικού αριθμού αρχείων, η online αναπαραγωγή περιεχομένου
με συνεχή ροή (streaming), η ενεργοποίηση του GPS ή της τοποθεσίας του τηλεφώνου σου

και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες δεδομένων μπορεί να επιφέρουν υπερβολικές χρεώσεις
δεδομένων.
▪

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σημαντικός. Μη χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου όταν
οδηγείς.

▪

Μη χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου όταν εκτελείς οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί
συναίσθηση του περιβάλλοντός σου, όπως όταν περπατάς ή κάνεις τζόκινγκ.

▪

Απέφευγε τη χρήση ή κλείνε το τηλέφωνό σου σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση του,
όπως σε αεροπλάνα, βενζινάδικα ή θέατρα.

Νερό και Σκόνη
Το Razer Phone 2 είναι δοκιμασμένο για προστασία από σκόνη και υγρασία μέχρι τον βαθμό IP67.
Είναι αδιαπέραστο στη σκόνη και είναι σχεδιασμένο για να αντέχει σε σύντομες και ελάχιστες
παραμονές στο νερό σε ελάχιστο βάθος.
Μη βυθίσετε τη συσκευή σε καυτό νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό όπως: θαλασσινό ή αρμυρό νερό,
νερό πισίνας, αλκοολούχα ποτά και άλλα.
Αν το τηλέφωνό σου βραχεί, στέγνωσέ το καλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Βεβαιώσου ότι το
τηλέφωνό σου και η θύρα USB-C είναι τελείως στεγνά πριν επιχειρήσεις να φορτίσεις ξανά το
τηλέφωνό σου ή/και να αφαιρέσεις τη βάση της κάρτας SIM σου.
Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι οι ζημιές που προκαλούνται από άμμο ή/και υγρά δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το Razer Phone 2 περιέχει μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου. Σε
γενικές γραμμές, το προσδόκιμο ζωής αυτής της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση της. Αν η
μπαταρία δεν φορτίζει μετά από πολλές απόπειρες, μπορεί να μην είναι λειτουργική και μπορεί να
χρειαστεί να επικοινωνήσεις με την υποστήριξη πελατών. Μην επιχειρήσεις να αλλάξεις μόνος/η σου
την μπαταρία.
Μην την ανοίγεις, την κόβεις ή την εκθέτεις σε αγώγιμα υλικά (μέταλλο), υγρασία, υγρά, φωτιά ή
θερμότητα. Αν το κάνεις, μπορεί να προκαλέσεις διαρροή ή έκρηξη στην μπαταρία, με αποτέλεσμα
να τραυματιστείς. Μη χρησιμοποιείς και μη φορτίζεις την μπαταρία αν έχει διαρροή,
αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.

Μην αφήνεις την μπαταρία αφόρτιστη ή αχρησιμοποίητη για μεγάλες περιόδους. Όταν δεν
χρησιμοποιείς το Razer Phone 2 σου για πάνω από 30 μέρες, φύλαξε το τηλέφωνο σε κατάσταση
πλήρους φόρτισης. Έτσι θα αποφύγεις τη φθορά της μπαταρίας λόγω πλήρους αποφόρτισης.

9. ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
©2018 Razer Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Razer, το λογότυπο
με το τρικέφαλο φίδι, το λογότυπο Razer, το «For Gamers. By Gamers.», το λογότυπο «Powered by
Razer Chroma» και το Razer Phone 2 είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Razer Inc.
ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε άλλες χώρες.
©2018 Google LLC All rights reserved. All rights reserved. Android, Google Play, the Google Play logo,
Google Drive, Google Voice Search, Google Chrome, Google Assistant, Gmail, are trademarks of
Google LLC.
Adreno, Qualcomm, Quick Charge, and Snapdragon are registered trademarks of Qualcomm
Incorporated.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Razer is under license. All other trademarks and trade names are the
property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be
trademarks of their respective companies.
Η Razer Inc. («Razer») μπορεί να έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων,
εμπορικών απορρήτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (καταχωρημένα ή όχι) σχετικά με το προϊόν σε αυτό τον
οδηγό. Η παροχή αυτού του οδηγού δεν σου εκχωρεί άδεια χρήσης για οποιοδήποτε από αυτά τα
πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τα άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Razer Phone 2 (το «Προϊόν») μπορεί να διαφέρει από τις φωτογραφίες
στη συσκευασία ή αλλού. Η Razer δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις διαφορές ή για οποιοδήποτε
λάθος μπορεί να υπάρχει. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται εδώ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Για τους πιο πρόσφατους και τρέχοντες όρους της Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος, επισκέψου το
razer.com/warranty.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Razer δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, απώλεια
πληροφοριών ή δεδομένων ή ειδικές, τυχαίες, έμμεσες, κυρωτικές ή συνακόλουθες ζημιές που θα
προκληθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο από τη διανομή, την πώληση, την μεταπώληση, τη χρήση ή
την αδυναμία χρήσης του Προϊόντος. Η ευθύνη της Razer δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τη
λιανική τιμή αγοράς του Προϊόντος.

ΓΕΝΙΚΑ
Αυτοί οι όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της οικείας χώρας στην
οποία αγοράστηκε το Προϊόν. Αν ο οποιοσδήποτε όρος καταστεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, τότε
αυτός ο όρος (στον βαθμό που είναι άκυρος ή μη εφαρμόσιμος) δεν θα ισχύει και θα εξαιρείται
χωρίς να ακυρώνεται οποιοσδήποτε από τους εναπομείναντες όρους. Η Razer διατηρεί το δικαίωμα
να τροποποιήσει οποιονδήποτε όρο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδο οίηση

