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Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν 
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Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
Για να τονιστούν βασικές πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο, τα μηνύματα παρουσιάζονται ως εξής:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το μήνυμα περιέχει ζωτικές πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να 
ολοκληρώσετε μια εργασία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτό το μήνυμα περιέχει πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές που μπορεί να σας 
βοηθήσουν για να ολοκληρώσετε μια εργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το μήνυμα περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να τηρηθούν για να 
παραμείνετε ασφαλής ενώ πραγματοποιείτε ορισμένες εργασίες και αποτρέπουν βλάβη στα δεδομένα 
και τα στοιχεία του ASUS Tablet σας. 

Μέριμνα και ασφάλεια
Οδηγίες

Η οδική ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή σας κατά την οδήγηση ή κατά τη λειτουργία οποιουδήποτε είδους οχήματος.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε περιβάλλοντα με 
θερμοκρασίες μεταξύ 0°C (32°F) και 35°C (95°F).

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε ελεγχόμενες περιοχές όπου η χρήση κινητών 
συσκευών απαγορεύεται. Τηρείτε πάντα τους κανόνες και τους κανονισμούς όταν 
βρίσκεστε σε ελεγχόμενες περιοχές, όπως τα αεροσκάφη, οι κινηματογράφοι, τα 
νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, αέρια ή καύσιμα, εργοτάξια, χώρους 
ανατινάξεων και άλλες περιοχές.
Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά AC και καλώδια που έχουν εγκριθεί από την ASUS 
για χρήση με αυτή τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ετικέτα τυπικών πληροφοριών στο 
κάτω μέρος της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ρεύματος που 
χρησιμοποιείτε συμμορφώνεται με τις αποδεκτές τιμές.

Μη χρησιμοποιείτε με τη συσκευή σας καλώδια τροφοδοσίας, εξαρτήματα και άλλα 
περιφερειακά που έχουν υποστεί ζημιά.

Διατηρήστε τη συσκευή σας στεγνή. Μη χρησιμοποιείτε και μην εκθέτετε τη συσκευή 
σας σε υγρά, βροχή ή υγρασία. 

Μπορείτε να περάσετε τη συσκευή σας μέσα από μηχανήματα ακτίνων Χ (όπως αυτά 
που χρησιμοποιούνται σε κυλιόμενους ιμάντες για την ασφάλεια του αεροδρομίου), 
αλλά μην εκθέτετε τη συσκευή σε μαγνητικούς ανιχνευτές και ράβδους.
Η οθόνη της συσκευής είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Εάν το γυαλί σπάσει, 
διακόψτε τη χρήση της συσκευής και μην αγγίζετε τα σπασμένα γυάλινα μέρη. 
Παρακαλούμε να αποστείλετε αμέσως τη συσκευή για επισκευή σε εξειδικευμένο 
προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της ASUS.

Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά 
επίπεδα έντασης.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος AC πριν από το καθάρισμα της 
συσκευής. Για το καθάρισμα της οθόνης της συσκευής σας χρησιμοποιείστε μόνο 
σφουγγάρι κυτταρίνης ή δέρμα σαμουά.

Αποστείλετε τη συσκευή για επισκευή μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικής 
υποστήριξης της ASUS.
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Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. Να 
απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

MΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα 
δημοτικά απόβλητα.

ΜΗΝ πετάτε το ASUS Tablet με τα δημοτικά απορρίμματα. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί 
για να δώσει τη δυνατότητα της σ ωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και 
της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει 
ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που 
περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε 
τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΜΗΝ απορρίπτετε το ASUS Tablet στη φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ 
αποσυναρμολογείτε το ASUS Tablet.

Κατάλληλη απόρριψη
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1Προετοιμάστε το Zen σας!

1 Προετοιμάστε το Zen σας!

Μέρη και δυνατότητες
Πάρτε τη συσκευή στα χέρια σας και θέστε την σε λειτουργία στο άψε σβήσε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διατηρείτε τη συσκευή, και ιδιαίτερα την οθόνη αφής, πάντοτε στεγνή. Επαφή με νερό ή 
άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της οθόνης αφής.

Ηχεία ήχου Μπροστινή κάμερα

Πίνακας οθόνης αφής

Πίσω φωτογραφική μηχανή

Θύρα βύσματος ηχείου/ ακουστικών

Πλήκτρο 
Volume 

(Ένταση)

Πλήκτρο Ισχύος

Μικρόφωνο Θύρα Micro USB 2.0

Υποδοχή

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η κάτω πλευρά μπορεί να διαφέρει σε εμφάνιση ανάλογα με το μοντέλο.
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Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Το ASUS Tablet σας υποστηρίζει κάρτα μνήμης microSD™, microSDHC™ και microSDXC™ με 
χωρητικότητα έως 128 GB. 

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Κάποιες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το ASUS Tablet σας. 
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων, 
βλάβη της συσκευής σας ή της κάρτας μνήμης, ή και τα δύο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε μια κάρτα μνήμης. Η ASUS δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή πρόκληση ζημιάς στην κάρτα μνήμης σας.

Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:

1. Τοποθετήστε την εγκοπή στην κάτω δεξιά γωνία και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα έξω 
μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πίσω κάλυμμα ή να μην τραυματίσετε τα νύχια σας όταν 
αφαιρείτε το κάλυμμα. 

• Μην αφαιρείτε βίαια, κόβετε ή παραμορφώνετε το πίσω κάλυμμα.
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ΣΗΜΕIΩΣΗ: Αφού εγκαταστήσετε μια διαμορφωμένη κάρτα μνήμης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα 
περιεχόμενά της από ASUS > File Manager (Διαχείριση αρχείων) > SD Memory Card (Κάρτα μνήμης 
SD).

2.  Ευθυγραμμίστε και εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας μνήμης.

3.  Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή μέχρι να εφαρμόσει σταθερά στη θέση της.

4. Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας.
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Αφαίρεση κάρτας μνήμης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε μια κάρτα μνήμης. Η ASUS δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή  πρόκληση ζημιάς στην κάρτα μνήμης σας.

• Εξάγετε την κάρτα μνήμης σωστά, για την ασφαλή αφαίρεσή της από τη συσκευή. Για να εξαγάγετε 
την κάρτα μνήμης, επιλέξτε Αρχική > Όλες οι εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευτικός χώρος > 
εμοντάρισμα εξωτερικού χώρου αποθήκευσης.

Για να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης:

1. Τοποθετήστε την εγκοπή στην κάτω δεξιά γωνία και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα έξω 
μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πίσω κάλυμμα ή να μην τραυματίσετε τα νύχια σας όταν 
αφαιρείτε το κάλυμμα. 

• Μην αφαιρείτε βίαια, κόβετε ή παραμορφώνετε το πίσω κάλυμμα.
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2.  Πιέστε την κάρτα μνήμης για να εξαχθεί και κατόπιν τραβήξτε την προς τα έξω.

3. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
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Τοποθέτηση κάρτας micro SIM (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Η υποδοχή της κάρτας micro SIM σας υποστηρίζει ζώνες LTE, WCDMA και EDGE/GSM. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προς αποφυγή βλάβης του συνδέσμου, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια τυπική 
κάρτα micro SIM χωρίς αντάπτορα SIM ή χρήση κόφτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον χειρισμό μιας κάρτας micro-SIM. Η ASUS δεν 
ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή βλάβη στην κάρτα micro-SIM σας.

Για να τοποθετήσετε μία κάρτα micro SIM:

1. Τοποθετήστε την εγκοπή στην κάτω δεξιά γωνία και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα έξω 
μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πίσω κάλυμμα ή να μην τραυματίσετε τα νύχια σας όταν 
αφαιρείτε το κάλυμμα. 

• Μην αφαιρείτε βίαια, κόβετε ή παραμορφώνετε το πίσω κάλυμμα.
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2.  Ευθυγραμμίστε και εισάγετε κάρτα micro SIM στην υποδοχή κάρτας micro SIM.

3.  Σπρώξτε την κάρτα micro-SIM σε όλη τη διαδρομή της μέσα στην υποδοχή μέχρι να εφαρμόσει 
σταθερά στη θέση της.

4. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
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Αφαίρεση κάρτας micro SIM (σε επιλεγμένα μοντέλα)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον χειρισμό μιας κάρτας micro-SIM. Η ASUS δεν 
ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή βλάβη στην κάρτα micro-SIM σας.

Για να αφαιρέσετε μια κάρτα micro-SIM:

1. Τοποθετήστε την εγκοπή στην κάτω δεξιά γωνία και σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα έξω 
μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στο πίσω κάλυμμα ή να μην τραυματίσετε τα νύχια σας όταν 
αφαιρείτε το κάλυμμα. 

• Μην αφαιρείτε βίαια, κόβετε ή παραμορφώνετε το πίσω κάλυμμα.

2. Πιέστε την κάρτα μνήμης για να εξαχθεί και κατόπιν τραβήξτε την προς τα έξω.
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4. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Φόρτιση του ASUS Tablet σας
Το ASUS Tablet σας διατίθεται μερικώς φορτισμένο αλλά πρέπει να το φορτίσετε πλήρως πριν 
το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Πριν φορτίσετε τη συσκευή σας, διαβάστε τις ακόλουθες 
σημαντικές σημειώσεις και προειδοποιήσεις. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό AC και το καλώδιο micro-USB που περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία για να φορτίσετε το ASUS Tablet σας. Η χρήση διαφορετικού τροφοδοτικού AC και 
καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας.

• Ξετυλίξτε την προστατευτική ταινία από το τροφοδοτικό AC και το καλώδιο micro-USB πριν από τη 
χρήση με τη συσκευή σας.

• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το τροφοδοτικό AC σε συμβατή πρίζα ρεύματος. Μπορείτε να συνδέσετε 
το τροφοδοτικό AC σε οποιαδήποτε συμβατή πρίζα 100~240 V. 

• Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό στη σωστή υποδοχή με το σωστή 
βαθμονόμηση εισόδου. Η τάση εξόδου αυτού του τροφοδοτικού είναι DC5.2V, 1.35A.

• Όταν χρησιμοποιείτε το ASUS Tablet σας σε λειτουργία τροφοδοτικού, η έξοδος της γειωμένης 
πρίζας πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μονάδα και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.

• Μην χρησιμοποιείτε ή εκθέτετε τον υπολογιστή Tablet ASUS σας κοντά σε υγρά, νερό βροχής ή 
περιβάλλον με υγρασία.

• Μην χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή Tablet ASUS σας κοντά σε εξοπλισμό θέρμανσης ή σε μέρη 
όπου είναι πιθανό να σημειωθούν υψηλές θερμοκρασίες.

• Κρατήστε τον υπολογιστή Tablet ASUS σας μακριά από αιχμηρά αντικείμενα.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο ASUS Tablet σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

• Κατά τη φόρτιση, το ASUS Tablet σας μπορεί να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, εάν η 
συσκευή σας υπερθερμανθεί ασυνήθιστα, αποσυνδέστε το καλώδιο micro-USB από τη συσκευή σας 
και αποστείλετε τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του τροφοδοτικού AC και του καλωδίου, σε 
εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της ASUS.

• Για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά στο ASUS Tablet, το τροφοδοτικό AC ή το καλώδιο micro-USB, 
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο micro-USB, το τροφοδοτικό AC και η συσκευή σας είναι σωστά 
συνδεδεμένα πριν από τη φόρτιση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

• Φορτίστε το ASUS Tablet σας για οκτώ (8) ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία μπαταρίας 
για πρώτη φορά.

• Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύεται από τα ακόλουθα εικονίδια:

Χαμηλή Δεν φορτίζεται Φορτίζεται Πλήρης

  

Για να φορτίσετε το ASUS Tablet σας:

1.  Συνδέστε το καλώδιο μικρο USB στο τροφοδοτικό ρεύματος.

2.  Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια γειωμένη έξοδο πρίζας.

3.  Εισάγετε τον συνδετήρα μικρο USB στο ASUS Tablet σας.

4. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο USB από το ASUS 
Tablet σας και κατόπιν το τροφοδοτικό AC από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της συσκευής.

• Η φόρτιση μέσω θύρας USB ενός υπολογιστή ενδέχεται να διαρκέσει παραπάνω μέχρι να 
ολοκληρωθεί.

• Εάν ο υπολογιστής σας δεν παρέχει αρκετό ρεύμα για φόρτιση μέσω της θύρας USB, φορτίστε το 
ASUS Tablet σας χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό AC συνδεδεμένο σε μια πρίζα ρεύματος.
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Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ASUS Tablet σας

Ενεργοποίηση της συσκευής σας
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι η 
συσκευή σας να ξεκινήσει.

Απενεργοποίηση της συσκευής σας
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή: 

1. Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να την 
ενεργοποιήσετε. Εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη, ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας και, όταν σας ζητηθεί, πατήστε 
Απενεργοποίηση και κατόπιν OK.

Κατάσταση αναμονής
Για να θέσετε τη συσκευή σας σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί τροφοδοσίας 
μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη.
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Βασικά
Ανακαλύψτε τη διαισθητική απλότητα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ASUS Zen UI !

Το ASUS Zen UI είναι ένα γοητευτικό και διαισθητικό περιβάλλον εργασίας, αποκλειστικά για 
τα ASUS Tablets της ASUS. Σας παρέχει ειδικές εφαρμογές, οι οποίες είναι ενσωματωμένες ή 
συνδυάζονται με άλλες εφαρμογές, ώστε να ταιριάζουν στις μοναδικές επιμέρους ανάγκες σας και 
να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη, ενώ σας δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσετε με το ASUS Tablet 
σας.

Υποστήριξη ASUS

Βρείτε τις απαντήσεις στις FAQ (Συχνές ερωτήσεις) ή καταθέστε τα σχόλια σας στο 
φόρουμ χρηστών.
Κάμερα

Με την τεχνολογία PixelMaster, καταγράψτε τις πολύτιμες στιγμές σας σε ζωντανές 
φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Να γίνει αργότερα

Λάβετε και προβείτε σε ενέργειες σε σχέση με τα σημαντικά σας email, μηνύματα SMS, 
ενδιαφέροντες ιστοτόπους ή άλλες σημαντικές εργασίες όταν θα είναι πιο βολικό για 
εσάς.

Τι ακολουθεί

Προβάλλετε λεπτομέρειες συναντήσεων, email και άλλες ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις 
για συμβάντα με μια ματιά από την Αρχική οθόνη σας, την Οθόνη κλειδώματος ή την 
εφαρμογή Τι ακολουθεί.

ZenLink

Επιτύχετε τη μέγιστη παραγωγικότητα του ZenLink, που αποτελείται από τις εφαρμογές 
Remote Link, Share Link και PC Link. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από αυτές τις 
εφαρμογές συνδεόμενοι με άλλες συσκευές για να μοιραστείτε και να λάβετε αρχεία.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ZenLink διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του 
ASUS Tablet.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ASUS Zen UI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και το 
μοντέλο του ASUS Tablet.  Πατήστε  από την Αρχική σας οθόνη για να δείτε τις εφαρμογές που είναι 
διαθέσιμες στο ASUS Tablet σας.



21Κεφάλαιο 1: Προετοιμάστε το Zen σας!

Χρήση για πρώτη φορά
Όταν εκκινήσετε το ASUS Tablet σας για πρώτη φορά, ο Οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει 
στη διαδικασία εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να 
επιλέξετε τη γλώσσα σας και τις μεθόδους εισαγωγής, να εγκαταστήσετε το δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας σας και το Wi-Fi, να συγχρονίσετε λογαριασμούς και να διαμορφώσετε τις υπηρεσίες 
τοποθεσίας σας.

Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας Google ή ASUS για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Εάν δεν 
έχετε ήδη λογαριασμό Google ή ASUS, ξεκινήστε και δημιουργήστε έναν.

Λογαριασμός Google

Η χρήση ενός λογαριασμού Google σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως τις ακόλουθες 
δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος Android:

• Οργάνωση και προβολή όλων των πληροφοριών σας από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

• Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων σας.

• Εύκολη αξιοποίηση των υπηρεσιών Google από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

Λογαριασμός ASUS

Αποκτώντας ένα λογαριασμό ASUS, απολαμβάνετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

• Εξατομικευμένη υπηρεσία υποστήριξης ASUS και επέκταση εγγύησης για καταχωρημένα 
προϊόντα.

• Δωρεάν 5 GB χώρο αποθήκευσης στο Cloud.

• Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων για τη συσκευή και το υλικολογισμικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εγκατάστασης για να διαμορφώσετε εκ 
νέου τη συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή με την ησυχία σας. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε  > 
Οδηγός εγκατάστασης.
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Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας
Η φόρτιση της μπαταρίας είναι ζωτικής σημασίας για το ASUS Tablet σας. Ακολουθούν μερικές 
συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας που βοηθούν στη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας του 
ASUS Tablet σας.

 – Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται και δεν χρησιμοποιούνται.

 – Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να την θέσετε σε  
 κατάσταση αναμονής.

 – Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Έξυπνη αποθήκ.. στην εφαρμογή Εξοικονόμηση ενέργειας.

 – Ορίστε τον ήχο στην Έξυπνη λειτουργία.

 – Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

 – Διατηρήστε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο.

 – Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Wi-Fi.

 – Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth.

 – Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα PlayTo.

 – Απενεργοποιήστε το GPS.

 – Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής της οθόνης.

 – Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες αυτόματου συγχρονισμού της συσκευής σας.
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Χρήση της οθόνης αφής
Χρησιμοποιήστε αυτές τις κινήσεις στην οθόνη αφής για να ξεκινήσετε εφαρμογές, να έχετε 
πρόσβαση σε ορισμένες ρυθμίσεις και να περιηγηθείτε στο ASUS Tablet σας.

Εκκίνηση εφαρμογών ή επιλογή στοιχείων
Κάντε κάποιο από τα παρακάτω:

• Για να εκκινήσετε μια εφαρμογή, απλά πατήστε επάνω της με το δάκτυλό σας.

• Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όπως στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων, απλά πατήστε επάνω 
του με το δάκτυλό σας.

Μετακίνηση ή διαγραφή στοιχείων
Κάντε κάποιο από τα παρακάτω:

• Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή ή ένα widget, πατήστε με το δάκτυλό σας επάνω τους 
παρατεταμένα και σύρετέ τα στη θέση που θέλετε.

• Για να διαγράψετε μια εφαρμογή ή ένα widget από την Αρχική οθόνη, πατήστε επάνω τους 

παρατεταμένα και σύρετέ τα στο στοιχείο  Remove (Κατάργηση).
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Μετακίνηση ανάμεσα σε σελίδες ή οθόνες
Κάντε κάποιο από τα παρακάτω:

• Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά για εναλλαγή ανάμεσα σε οθόνες ή για 
ξεφύλλισμα μιας Συλλογής από εικόνες.

• Μετακινήστε το δάκτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες 
ή λίστες στοιχείων.

Μεγέθυνση
Απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας στο πλαίσιο αφής για να μεγεθύνετε μια εικόνα στη Συλλογή ή 
στους Χάρτες ή για μεγέθυνση μιας ιστοσελίδας.



25Κεφάλαιο 1: Προετοιμάστε το Zen σας!

Σμίκρυνση
Πλησιάστε μεταξύ τους τα δύο δάκτυλά σας στην οθόνη αφής για να κάνετε σμίκρυνση μιας 
εικόνας στη Συλλογή ή στους Χάρτες ή για σμίκρυνση μιας ιστοσελίδας.

ZenMotion

Όταν ο πίνακας της οθόνης αφής σας είναι απενεργοποιημένος, με αυτές τις εύκολες και 
διαισθητικές κινήσεις, μπορείτε να εκκινήσετε εφαρμογές στο ASUS Tablet σας με ένα πάτημα 
γράφοντας απλά ένα γράμμα του αλφαβήτου. 

Κίνηση Μόνο σε μοντέλα με Wi-Fi 
 3G / LTE 

μοντέλα (λειτουργία 
τηλεφώνου)

C Κάμερα Κάμερα
S Ημερολόγιο Μήνυμα
V Συλλογή Κλήση
W Πρόγραμμα περιήγησης Πρόγραμμα περιήγησης
Z ASUS Booster ASUS Booster
e Email Email



26 Κεφάλαιο 1: Προετοιμάστε το Zen σας!



27Κεφάλαιο 2:  Πουθενά δεν είναι σαν την Αρχική οθόνη μου! 

Δυνατότητες της Αρχικής οθόνης Zen

Αρχική οθόνη
Βρείτε υπενθυμίσεις σημαντικών γεγονότων, ενημερώσεις εφαρμογών και συστήματος, προγνώσεις 
καιρού, καθώς και μηνύματα κειμένου από ανθρώπους που είναι πραγματικά σημαντικοί για εσάς, 
στην Αρχική οθόνη σας. 

2 There’s no place like Home

2There’s no place like Home

Σύρετε την Αρχική οθόνη προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να εμφανιστεί η εκτεταμένη Αρχική 
οθόνη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για να προσθέσετε περισσότερες σελίδες στην Αρχική σας οθόνη, ανατρέξτε στην 
Εκτεταμένη αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι πραγματικές εφαρμογές που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με το μοντέλο. Το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης προορίζεται μόνο για αναφορά.

Κάντε σάρωση αυτής της περιοχής προς τα κάτω για να 
εμφανιστούν οι System notifications (Ειδοποιήσεις 
συστήματος) και οι Quick settings (Γρήγορες ρυθμίσεις)

Πατήστε για να ενημερωθούν οι ρυθμίσεις Καιρός

Πατήστε για να εμφανιστούν οι Ρυθμίσεις ώρας

Πατήστε για να ανοίξετε τη σελίδα Αναζήτηση Google

Πατήστε για να ανοίξετε τη Φωνητική αναζήτηση.

Πατήστε για να ανοίξετε μια εφαρμογή

Πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη Όλες οι εφαρμογές
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Κατανόηση των εικονιδίων
Αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης και σας πληροφορούν για την τρέχουσα 
κατάσταση του ASUS Tablet σας.

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Εμφανίζει την ισχύ σήματος του δικτύου κινητής σας.

Μηνύματα (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Δείχνει ότι έχετε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Wi-Fi
Αυτό το εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης Wi-Fi.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Αυτό το εικονίδιο δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας του ASUS Tablet σας.

MicroSD card
Αυτό το εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης Wi-Fi.

Στιγμιότυπα
Αυτό το εικονίδιο δείχνει ότι έχετε καταγράψει στιγμιότυπα οθόνης του ASUS Tablet σας.

Λειτουργία αεροπλάνου
Αυτό το εικονίδιο δείχνει ότι το ASUS Tablet σας είναι σε Λειτουργία πτήσης.

Wi-Fi Hotspot
Αυτό το εικονίδιο δείχνει ότι η λειτουργία ενεργού σημείου Wi-Fi του ASUS Tablet σας 
είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργία έξυπνης εξοικονόμησης
Αυτό το εικονίδιο δείχνει ότι η λειτουργία Έξυπνη αποθήκ.. είναι ενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία σίγασης
Αυτό το εικονίδιο δείχνει ότι η λειτουργία Αθόρυβο είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργία δόνησης
Δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία δόνησης.

Κατάσταση λήψης
Αυτό το εικονίδιο δείχνει την κατάσταση λήψης μιας εφαρμογής ή ενός αρχείου.

Λειτουργία φίλτρου μπλε φωτός
Δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία φίλτρου μπλε φωτός.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Bluelight Filter mode.
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Eξατομίκευση της Αρχικής οθόνης
Αποτυπώστε την προσωπικότητά σας στην Αρχική οθόνη σας. Επιλέξτε ένα ελκυστικό σχέδιο για 
ταπετσαρία, προσθέστε συντομεύσεις για γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές σας 
και προσθέστε γραφικά στοιχεία για γρήγορη επισκόπηση των σημαντικών πληροφοριών.  Επίσης, 
μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες σελίδες, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε και να έχετε 
γρήγορη πρόσβαση ή επισκόπηση σε περισσότερες εφαρμογές ή γραφικά στοιχεία στην Αρχική 
σας οθόνη.

Συντομεύσεις εφαρμογών
Οι συντομεύσεις εφαρμογών καθιστούν πιο εύκολη την ταχεία πρόσβαση στις συχνά 
χρησιμοποιούμενες ή αγαπημένες εφαρμογές σας από την Αρχική οθόνη. Μπορείτε να προσθέσετε, 
να καταργήσετε ή να ομαδοποιήσετε τις εφαρμογές σας σε έναν φάκελο.

Για να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής:

1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης και επιλέξτε Εφαρμογές.

2. Από την επιλογή Όλες οι εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, 
σύρετέ την σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης σας.

Για να καταργήσετε μια συντόμευση εφαρμογής:
Από την Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, σύρετέ την στην 

επιλογή  Χ Κατάργηση στο επάνω μέρος της οθόνης. Η εφαρμογή που καταργήσατε από την 

Αρχική οθόνη θα παραμείνει στην οθόνη Όλες οι εφαρμογές.
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Oμαδοποίηση των συντομεύσεων εφαρμογών σας σε έναν φάκελο
Δημιουργήστε φακέλους για να οργανώσετε τις συντομεύσεις των εφαρμογών σας στην Αρχική 
οθόνη σας.

1. Στην Αρχική οθόνη σας, πατήστε και σύρετε μια εφαρμογή επάνω σε μια άλλη εφαρμογή και 
θα εμφανιστεί ένας φάκελος.

2. Πατήστε στον νέο φάκελο και κατόπιν στο Unnamed Folder (Ανώνυμος φάκελος) για να 

εκχωρήσετε ένα όνομα σε αυτόν τον φάκελο. 

Γραφικά στοιχεία
Μπορείτε να τοποθετήσετε widget, τα οποία είναι μικρές δυναμικές εφαρμογές, στην Αρχική οθόνη 
σας.  Τα widget σάς παρέχουν γρήγορη προβολή για την πρόγνωση του καιρού, πληροφορίες για 
συμβάντα ημερολογίου, την κατάσταση της μπαταρίας και άλλα.

Προσθήκη widget
Για να προσθέσετε ένα γραφικά στοιχεία:

1. Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης και επιλέξτε Γραφικά 
στοιχείαs.

2. Από την επιλογή Γραφικά στοιχείαs, πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικά στοιχεία και, στη 
συνέχεια, σύρετέ το σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης σας.

Για να καταργήσετε μια συντόμευση εφαρμογής:
Από την Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, σύρετέ το 

στην επιλογή  Χ Κατάργηση στο επάνω μέρος της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το  στην Αρχική οθόνη για να προβάλετε τις επιλογές 
Όλες οι εφαρμογές και Γραφικά στοιχείαs.
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Εφαρμογή ταπετσαρίας και απόχρωσης φόντου
Για την εφαρμογή ταπετσαρίας και απόχρωσης φόντου: 

1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης και επιλέξτε Ταπετσαρίες.

2. Επιλέξτε πού θέλετε την ταπετσαρία σας: στην Αρχική οθόνη, στην Οθόνη κλειδώματος ή 
στην Αρχική οθόνη και την Οθόνη κλειδώματος. Εάν δεν θέλετε να προστεθεί απόχρωση 
φόντου στην ταπετσαρία σας, προχωρήστε στο βήμα 5.

3. Επιλέξτε Απόχρωση παρασκηνιου και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το επίπεδο διαφάνειας.

4. Πατήστε το  και επιλέξτε ένα χρώμα.

5. Επιλέξτε μια ταπετσαρία και πατήστε Εφαρμογή.

Πατήστε για εφαρμογή μιας απόχρωσης φόντου

Πατήστε για επιλογή μιας απόχρωσης φόντου

Μετακινήστε το ρυθμιστικό για προσαρμογή της διαφάνειας της 
ταπετσαρίας

Πατήστε για επιλογή μιας ταπετσαρίας

Ταπετσαρίες
Φροντίστε οι εφαρμογές, τα εικονίδια και τα άλλα στοιχεία Zen σας να είναι τακτοποιημένα επάνω 
σε μια ελκυστικά σχεδιασμένη ταπετσαρία. Μπορείτε να προσθέσετε μια ημιδιαφανή απόχρωση 
φόντου στην ταπετσαρία σας για βελτίωση της αναγνωσιμότητας και της ευκρίνειας.  Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε μια κινούμενη ταπετσαρία που θα κάνει την οθόνη σας να ζωντανέψει.

Πατήστε για να επιλέξτε μια εικόνα από τις αποθηκευμένες 
φωτογραφίες ή εικόνες σας



32 Κεφάλαιο 2:  Πουθενά δεν είναι σαν την Αρχική οθόνη μου! 

Εφαρμογή μιας κινούμενης ταπετσαρίας
Για την εφαρμογή μιας κινούμενης ταπετσαρίας: 

1. Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης και επιλέξτε Ταπετσαρίες.

2. Επιλέξτε πού θέλετε την ταπετσαρία σας: στην Αρχική οθόνη ή στην Αρχική οθόνη και την 
Οθόνη κλειδώματος.

3. Επιλέξτε μια κινούμενη ταπετσαρία και πατήστε Εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις της ταπετσαρίας σας επιλέγοντας διαδοχικά  
> Ρυθμίσεις > Προβολή.

Εκτεταμένη αρχική οθόνη

Επέκταση της Αρχικής σας οθόνης
Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες σελίδες για να επεκτείνετε την Αρχική σας οθόνη και να 
τοποθετήσετε περισσότερες συντομεύσεις εφαρμογών και widget σε αυτήν.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης και επιλέξτε Edit page 
(Επεξεργασία σελίδας).

2.  Πατήστε  για να προσθέσετε μια νέα σελίδα. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε μια εκτεταμένη 

Αρχική οθόνη, επιλέξτε την και κατόπιν σύρετε και αποθέστε την στο .

Εύκολη λειτουργία
Πλοηγηθείτε στο ASUS Tablet σας καλύτερα με την Εύκολη λειτουργία, μια διαισθητική διεπαφή 
με μεγάλα εικονίδια, κουμπιά και μέγεθος γραμματοσειρά για καλύτερη αναγνωσιμότητα και 
ευκολότερη εμπειρία χρηστών. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε γρήγορα τις βασικές εργασίες σας, 
όπως είναι η πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή μηνυμάτων και ακόμα περισσότερα στην 
Εύκολη λειτουργία.

Ενεργοποίηση Εύκολης λειτουργίας
Για ενεργοποίηση της Εύκολης λειτουργίας:

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε Easy Mode.

3. Σύρετε το στοιχείο Εύκολη λειτουργία στην επιλογή ON.
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Προσθήκη συντομεύσεων
Στην Εύκολη λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε έως δώδεκα (12) συντομεύσεις εφαρμογών στην 
Αρχική οθόνη.

1.  Κάντε σάρωση προς τα δεξιά της Αρχικής οθόνης, στη συνέχεια πατήστε .

2. Από την οθόνη Όλες οι εφαρμογές, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε στη 
λίστα.

Κατάργηση συντομεύσεων
Προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

1.  Πατήστε το εικονίδιο    στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή ή τις εφαρμογές που θέλετε να 
καταργήσετε από τη λίστα.

2. Πατήστε Delete (Διαγραφή) για να καταργήσετε τη συντόμευση της εφαρμογής. 
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Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Από προεπιλογή, η ημερομηνία και η ώρα που προβάλλονται στην Αρχική οθόνη σας 
συγχρονίζονται αυτόματα όταν είστε συνδεδεμένοι στο internet.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας:

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε Date & time 
(Ημερομηνία & ώρα).

3. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία & ώρα).

4. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας και ορίστε με μη αυτόματο τρόπο την ημερομηνία και την ώρα.

5. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την 24-ωρη μορφή ώρας, εάν προτιμάτε.

6. Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας που θέλετε να εμφανίζεται.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Δείτε επίσης Clock (Ρολόι).

Ρύθμιση του κουδουνίσματος και των ήχων ειδοποίησής σας
Ρυθμίστε τον ήχο για τις ειδοποιήσεις σας, όπως μηνύματα κειμένου, email και συμβάντα. Μπορείτε, 
επίσης, να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους αφής ή τον ήχο 
κλειδώματος της οθόνης.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ήχου:

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε Sound & 
notification (Ήχος & ειδοποίηση).

3. Ορίστε τις ρυθμίσεις ήχου της προτίμησής σας.
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Γρήγορη ρύθμιση
Το Πλαίσιο ειδοποιήσεων Γρήγορης ρύθμισης (Quick settings Notification Panel) παρέχει άμεση 
πρόσβαση σε κάποιες από τις ασύρματες λειτουργίες και ρυθμίσεις του ASUS Tablet σας. Κάθε μία 
από αυτές τις λειτουργίες αντιπροσωπεύεται από ένα κουμπί.  

Για να εκκινήσετε το πλαίσιο Γρήγορες ρυθμίσεις, σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω τμήμα του 
ASUS Tablet σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Ένα μπλε κουμπί υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ενώ ένα γκρι κουμπί 
υποδεικνύει μια απενεργοποιημένη λειτουργία. Τα πράσινα πλήκτρα αναφέρονται σε μεμονωμένα 
βοηθητικά προγράμματα στα οποία μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω του Πλαισίου 
ειδοποιήσεων γρήγορων ρυθμίσεων. 

Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τους. 

Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να 
προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Πατήστε για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις.

Πατήστε αυτά τα κουμπιά για γρήγορη εκκίνηση αυτών των 
βοηθημάτων.

Πατήστε επάνω σε αυτή την περιοχή για εναλλαγή στο 
πλαίσιο Γρήγορες ρυθμίσεις

Πατήστε για να επεξεργαστείτε τις Γρήγορες ρυθμίσεις

Πατήστε για εναλλαγή του λογαριασμού χρήστη



36 Κεφάλαιο 2:  Πουθενά δεν είναι σαν την Αρχική οθόνη μου! 

Προσθήκη ή κατάργηση κουμπιών
Για προσθήκη ή κατάργηση υπαρχόντων κουμπιών από το Πλαίσιο ειδοποιήσεων Γρήγορης 
ρύθμισης ASUS:

1. Εκκινήστε την Γρήγορη ρύθμίσεις και πατήστε το .

2. Πατήστε το πλαίσιο δίπλα στη λειτουργία για να την προσθέσετε στο Πλαίσιο ειδοποιήσεων 
Γρήγορης ρύθμισης ASUS ή να την καταργήσετε από αυτό.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Ένα επιλεγμένο πλαίσιο υποδεικνύει ότι το κουμπί της λειτουργίας είναι προσβάσιμο μέσω 
του Πλαισίου ειδοποιήσεων Γρήγορης ρύθμισης ASUS, ενώ ένα μη επιλεγμένο πλαίσιο σημαίνει το 
αντίθετο. 

3. Πατήστε  για να επιστρέψετε και να προβάλετε την τρέχουσα επιφάνεια ειδοποίησης  
Γρήγορη ρύθμιση ASUS.

Χρήση των Ειδοποιήσεων συστήματος
Στις Ειδοποιήσεις συστήματος μπορείτε να δείτε τις τελευταίες ενημερώσεις και αλλαγές 
συστήματος που πραγματοποιήθηκαν στο ASUS Tablet σας. Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές 
σχετίζονται με τα δεδομένα και το σύστημα.

Για να εκκινήσετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις συστήματος, σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω 
αριστερή γωνία του ASUS Tablet σας.

Πατήστε αυτή την επιλογή για να διαγράψετε όλες τις 
καταχωρημένες ειδοποιήσεις.

Σαρώστε την ειδοποίηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για 
να την καταργήσετε από τη λίστα. 

Πατήστε στην ειδοποίηση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές 
της.

Πατήστε για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις.

Πατήστε για εναλλαγή του λογαριασμού χρήστη
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Οθόνη κλειδώματος
Από προεπιλογή, η οθόνη κλειδώματος εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της συσκευής και 
κατά την αφύπνισή της από την κατάσταση αναμονής. Από την οθόνη κλειδώματος, μπορείτε να 
προχωρήσετε στο σύστημα Android® της συσκευής σας σαρώνοντας την οθόνη αφής.

Η οθόνη κλειδώματος της συσκευής σας μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ώστε να ρυθμίζεται η 
πρόσβαση στα δεδομένα και τις εφαρμογές του κινητού σας.

Προσαρμογή της οθόνης κλειδώματος
Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος από την προεπιλεγμένη ρύθμιση 
Σάρωση, ανατρέξτε στα επόμενα βήματα:

1. Εκκινήστε την Γρήγορες ρύθμίσεις και πατήστε το .

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη Ρυθμίσεις και επιλέξτε Οθόνη κλειδώματος. 

4. Πατήστε την επιλογή κλειδώματος οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Φροντίδα για την ασφάλεια του ASUS Tablet σας

 3. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε Κλείδωμα οθόνης.
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Προσαρμογή των κουμπιών γρήγορης πρόσβασης
Από προεπιλογή, η οθόνη κλειδώματος περιλαμβάνει τα κουμπιά γρήγορης πρόσβασης για 
αυτές τις εφαρμογές: Μηνύματα και Κάμερα. Αλλάξτε αυτές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και 
προσαρμόστε αυτά τα κουμπιά για να εκκινήσετε άλλες εφαρμογές στην οθόνη κλειδώματος 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

1. Εκκινήστε την Γρήγορες ρύθμίσεις και πατήστε το .

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη Ρυθμίσεις και επιλέξτε Οθόνη κλειδώματος. 

3. Πατήστε Quick Access (Γρήγορη πρόσβαση).

4. Στην οθόνη Γρήγορη πρόσβαση, επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε. 

5. Πατήστε στην εφαρμογή που θέλετε να προεπιλέξετε στο κουμπί γρήγορης πρόσβασης που 
επιλέξατε να διαμορφώσετε. 

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προβληθεί η τρέχουσα λίστα εφαρμογών που 
μπορείτε να προεπιλέξετε.
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Φωνητική αναζήτηση
Δημιουργήστε φωνητικές εντολές για το ASUS Tablet σας και, στη συνέχεια, παρακολουθήστε 
τη συσκευή να τις ακούει και να εκτελεί ενέργειες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Φωνητική 
αναζήτηση. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Φωνητική αναζήτηση, μπορείτε να δημιουργήσετε 
φωνητικές εντολές για να επιτύχετε τα εξής:

•  Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών online ή στο ASUS Tablet σας

•  Εκκίνηση εφαρμογών που υπάρχουν στο ASUS Tablet σας

•  Λήψη οδηγιών για μετάβαση σε μια τοποθεσία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το ASUS Tablet σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Internet για να κάνετε χρήση αυτής 
της δυνατότητας. 

Εκκίνηση της Φωνητικής αναζήτησης

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Φωνητική αναζήτηση, κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Πατήστε  στη γραμμή αναζήτησης Google. 
 • Πατήστε  > Φωνητική αναζήτηση.

2. Όταν το εικονίδιο του μικροφώνου γίνει κόκκινο, αρχίστε να εκφωνείτε τη φωνητική εντολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μιλάτε καθαρά και χρησιμοποιείτε συνοπτικές εκφράσεις όταν μιλάτε στο ASUS Tablet 
σας. Βοηθά επίσης να ξεκινήσετε τις εντολές σας με ένα ρήμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του ASUS 
Tablet που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
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Προσαρμογή αποτελεσμάτων φωνητικής αναζήτησης από την ομάδα 
αναζήτησης του Tablet
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αποτελεσμάτων φωνητικής αναζήτησης που 
συγκεντρώθηκαν από το λογαριασμό σας στο Google και από τα δεδομένα σας στο ASUS Tablet, 
μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του ASUS Tablet σας, πατήστε  > Φωνητική αναζήτηση.

2. Πατήστε  > Ρυθμίσεις.
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 3. Πατήστε Αναζήτηση Tablet. 

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο των ομάδων αναζήτησης που θέλετε να περιλαμβάνονται ως προέλευση 
όταν χρησιμοποιείτε τη Φωνητική αναζήτηση. 
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Κρατώντας επαφή

Κλήση με στυλ (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

3 Κρατώντας επαφή

3
Πραγματοποίηση κλήσεων
Το ASUS Tablet σάς προσφέρει πολλούς τρόπους για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Καλέστε 
τους φίλους σας από τη λίστα επαφών σας, πραγματοποιήστε μια έξυπνη κλήση για να καλέσετε 
γρήγορα ή εισαγάγετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης για να καλέσετε μια επαφή που καλείτε 
συχνά.

ΣΗΜΕIΩΣΗ:  Οργανώστε τις επαφές σας στην εφαρμογή Επαφές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Διαχείριση επαφών.

Εκκίνηση της εφαρμογής Τηλέφωνο
Από την Αρχική οθόνη, κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εκκινήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο:

• Πατήστε .

• Πατήστε  > Phone (Τηλέφωνο).

Κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου

1. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο για να καλέσετε απευθείας έναν αριθμό τηλεφώνου.

2. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Contacts (Επαφές) και στη συνέχεια πατήστε στα 
αριθμητικά πλήκτρα.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι ετικέτες των κουμπιών κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση που 
κάνατε στις κάρτες micro SIM σας. 

Κλήση αριθμού επέκτασης
Όταν χρειαστεί να καλέσετε έναν αριθμό επέκτασης, μπορείτε να κάνετε κάποιο από τα ακόλουθα 
βήματα για να παραλείψετε τις φωνητικές εντολές.
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Προτροπή για επιβεβαίωση του αριθμού επέκτασης
Μπορείτε να εισαγάγετε μια προτροπή επιβεβαίωσης για τον αριθμό επέκτασης αφού 
πληκτρολογήσετε τον κύριο αριθμό.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, εισαγάγετε τον κύριο αριθμό.

2. Πατήστε παρατεταμένα το # για να εισαγάγετε μια προτροπή επιβεβαίωσης, η οποία 
υποδηλώνεται από το ελληνικό ερωτηματικό (;).

3. Όταν σας ζητηθεί, πατήστε Yes (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό επέκτασης.

Αυτόματη κλήση αριθμού επέκτασης
Μπορείτε να εισαγάγετε μια βραχεία ή μακρά παύση μετά την κλήση του κύριου αριθμού, ώστε 
κατόπιν ο αριθμός επέκτασης να καλείται αυτόματα.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, εισαγάγετε τον κύριο αριθμό.

2. Πατήστε παρατεταμένα το * για να εισαγάγετε μια παύση, η οποία υποδηλώνεται από ένα 
κόμμα (,). 

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν θέλετε πιο μακρά παύση, πατήστε παρατεταμένα το * ξανά.

3. Εισαγάγετε τον αριθμό επέκτασης.  

4. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Εξυπνη κλήση των επαφών σας
Καθώς εισάγετε τους πρώτους αριθμούς ή γράμματα του ονόματος της επαφής σας, η Έξυπνη 
κλήση φιλτράρει τη λίστα επαφών ή τα αρχεία καταγραφής των κλήσεών σας και σας παρέχει 
καταχωρήσεις που πιθανώς συμφωνούν.  Μπορείτε να ελέγξετε εάν η επαφή με την οποία 
προσπαθείτε να επικοινωνήσετε βρίσκεται στη λίστα με τις πιθανές συμφωνίες, ώστε κατόπιν να 
κάνετε γρήγορα την κλήση αυτή.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό ή το όνομα της επαφής.  

2. Από τη λίστα των πιθανών συμφωνιών, πατήστε στην επαφή που θέλετε να καλέσετε. Εάν η 
επαφή δεν βρίσκεται στη λίστα, εισαγάγετε τον αριθμό ή το όνομα της επαφής.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι ετικέτες των κουμπιών κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση που 
κάνατε στις κάρτες micro SIM σας. 
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Γρήγορη κλήση των επαφών σας
Εκχωρήστε πλήκτρα Γρήγορης κλήσης για να καλείτε γρήγορα τις επαφές που επικοινωνείτε συχνά 
με ένα μόνο πάτημα ενός ψηφίου από την εφαρμογή Τηλέφωνο.

ΣΗΜΕIΩΣΗ:  Από προεπιλογή, το ψηφίο 1 είναι δεσμευμένο για τα φωνητικά σας μηνύματα. Μπορείτε 
να ανακτήσετε τα φωνητικά σας μηνύματα πατώντας το ψηφίο 1, εάν είστε συνδρομητής αυτής της 
υπηρεσίας με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Δημιουργία καταχώρησης γρήγορης κλήσης
Δημιουργήστε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης από τα ψηφία 2 έως 9 για τις επαφές που καλείτε 
συχνά.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Πατήστε παρατεταμένα κάποιο ψηφίο από το 2 έως το 9 και κατόπιν πατήστε OK στην 
οθόνη επιβεβαίωσης Γρήγορης κλήσης.

 • Πατήστε  > Speed dial (Γρήγορη κλήση) για να εκκινήσει η οθόνη Γρήγορης κλήσης.

3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών σας. Αυτή η καταχώρηση γρήγορης κλήσης 
αποθηκεύεται στην οθόνη Γρήγορης κλήσης.

Διαγραφή καταχώρησης γρήγορης κλήσης
Για να διαγράψετε μια καταχώρηση γρήγορης κλήσης:

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε  > Speed dial (Γρήγορη κλήση) για να εκκινήσει η 
οθόνη Γρήγορης κλήσης.

2. Πατήστε παρατεταμένα μια καταχώρηση γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια πατήστε Remove 
(Κατάργηση).

3. Πατήστε OK στο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Αντικατάσταση μιας καταχώρησης γρήγορης κλήσης
Μπορείτε να αντικαταστήσετε την επαφή που εκχωρήθηκε σε ένα πλήκτρο γρήγορης κλήσης με 
κάποια άλλη επαφή.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, Πατήστε  > Speed dial (Γρήγορη κλήση) για να εκκινήσει η 
οθόνη Γρήγορης κλήσης.

2. Πατήστε παρατεταμένα μια καταχώρηση γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια πατήστε Replace 
(Αντικατάσταση).

3. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών σας.

4. Πατήστε OK στο μήνυμα επιβεβαίωσης.   
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Κλήση χώρας διαμονής
Όταν είστε σε ταξίδι στο εξωτερικό, η ενεργοποίηση και διαμόρφωση των ρυθμίσεων Κλήσης 
χώρας διαμονής καθιστούν πιο εύκολο να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις στην πατρίδα σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η χρήση υπηρεσίας περιαγωγής επιφέρει επιπλέον χρεώσεις. Ρωτήστε τον πάροχο 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία περιαγωγής.

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Πατήστε Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης) > Home dialing (Κλήση χώρας διαμονής).

3. Επιλέξτε Home dialing (Κλήση χώρας διαμονής).

4. Πατήστε Home dialing settings (Ρυθμίσεις κλήσης χώρας διαμονής), επιλέξτε τις ρυθμίσεις 
και κατόπιν πατήστε OK όταν ολοκληρώσετε.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με άλλες ρυθμίσεις κλήσης, δείτε Ρυθμίσεις κλήσης.

Κλήση από την εφαρμογή Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Επαφές για να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα επαφών σας.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.

2. Πατήστε στο όνομα της επαφής και στη συνέχεια πατήστε στον αριθμό που επιθυμείτε να 
καλέσετε.

3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για να προβληθούν όλες οι επαφές από όλους τους λογαριασμούς επαφών, πατήστε 
στην αναπτυσσόμενη λίστα Contacts to display (Επαφές για προβολή) και επιλέξτε όλους τους 
λογαριασμούς.

Κλήση των αγαπημένων επαφών σας
Όταν προσθέσετε μια επαφή στη λίστα με τα Αγαπημένα σας, μπορείτε να καλέσετε γρήγορα την 
επαφή από την εφαρμογή Τηλέφωνο.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές ή Τηλέφωνο.

2. Πατήστε    για να εμφανιστεί η λίστα Αγαπημένα και κατόπιν πατήστε την αγαπημένη 
επαφή σας την οποία θέλετε να καλέσετε.

3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.
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Λήψη κλήσεων
Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, η οθόνη αφής του ASUS Tablet σας φωτίζεται. Η εμφάνιση 
της εισερχόμενης κλήσης διαφέρει επίσης, ανάλογα με την κατάσταση του ASUS Tablet σας.

Απάντηση σε κλήσεις
Υπάρχουν δύο τρόποι για να απαντήσετε σε μια κλήση, ανάλογα με την κατάσταση του ASUS Tablet 
σας:

• Εάν η συσκευή σας είναι ενεργή, πατήστε Answer (Απάντηση) ή για να απορρίψετε μια κλήση, 
πατήστε Decline (Απόρριψη).

• Εάν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη, σύρετε το  στο  για να απαντήσετε ή στο  για να 
απορρίψετε την κλήση.

Ρύθμιση επιστροφής κλήσεων για εισερχόμενες κλήσεις
Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση από έναν αριθμό κινητού αμέσως, 
μπορείτε να την ορίσετε ως εργασία για κλήση αργότερα. Μπορείτε να την ανακτήσετε και να 
ασχοληθείτε με αυτήν την εργασία σε πιο βολικό χρόνο από την εφαρμογή Να γίνει αργότερα. 

1. Σε μια εισερχόμενη κλήση από έναν αριθμό κινητού, σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω 
μέρος της οθόνης.

2. Πατήστε Can’t talk now, will call you later (Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα σας καλέσω 
αργότερα). Ένα μήνυμα SMS θα σταλεί στο άτομο που σας καλεί.

3. Για να ανακτήσετε την κλήση, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα) από την Αρχική 
οθόνη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση επιστροφής κλήσης, δείτε Επιστροφή 
κλήσης τώρα.

Διαχείριση των αρχείων καταγραφής κλήσεων
Από τα αρχεία καταγραφής των κλήσεών σας, μπορείτε να καλέσετε ξανά τις αναπάντητες κλήσεις 
σας, να αποθηκεύσετε κλήσεις στη λίστα επαφών σας, να αποκλείσετε καλούντες ή να καλέσετε εκ 
νέου τον αριθμό ή την επαφή που καλέσατε προσφάτως. 

Ρύθμιση επιστροφής κλήσεων για αναπάντητες κλήσεις
Μπορείτε να ορίσετε μια αναπάντητη κλήση ως εργασία για κλήση αργότερα. Μπορείτε να 
ανακτήσετε και να πραγματοποιήσετε επιστροφή της κλήσης για την αναπάντητη κλήση από την 
εφαρμογή Να γίνει αργότερα.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε  για να εμφανιστούν τα αρχεία καταγραφής 
κλήσεων.

2. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων και πατήστε  > Call later (Κλήση αργότερα).
3. Για να ανακτήσετε την κλήση, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα) από την Αρχική 

οθόνη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση επιστροφής κλήσης, δείτε Επιστροφή 
κλήσης τώρα.
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Αποκλεισμός κλήσεων
Μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια κλήση από το αρχείο καταγραφής κλήσεων στη λίστα 
αποκλεισμού.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε  για να εμφανιστούν τα αρχεία καταγραφής 
κλήσεων.

2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε, πατήστε  > Add to block list (Προσθήκη 
στη λίστα αποκλεισμού) και πατήστε OK.

Αποθήκευση κλήσεων στις Επαφές
Μπορείτε να προσθέσετε μια κλήση από τα αρχεία καταγραφής κλήσεων στη λίστα επαφών σας.

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε  για να εμφανιστούν τα αρχεία καταγραφής 
κλήσεων.

2. Πατήστε παρατεταμένα σε μια κλήση από τα αρχεία καταγραφής κλήσεων και στη συνέχεια 
πατήστε Add to contacts (Προσθήκη στις επαφές).

3. Πατήστε Create new contact (Δημιουργία νέας επαφής) για να προσθέσετε μια νέα 
καταχώρηση στη λίστα επαφών σας. 

 Πατήστε Add to existing contact (Προσθήκη σε υφιστάμενη επαφή), επιλέξτε μία επαφή και 
στη συνέχεια πατήστε OK, εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον αριθμό της επαφής με το νέο.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντος αριθμού σας
Για να κάνετε επανάκληση του τελευταίου κληθέντος αριθμού σας:

1. Από την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε  για να εμφανιστούν τα αρχεία καταγραφής 
κλήσεων.

2. Πατήστε Call (Κλήση) για να εμφανιστεί ο αριθμός που καλέσατε τελευταία και στη συνέχεια 
πατήστε Call (Κλήση) ξανά για να καλέσετε ξανά τον αριθμό.

3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.
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‘Αλλες επιλογές κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε    και στη συνέχεια κάποια από τις πιθανές 
επιλογές κλήσης που προορίζονται για κλήσεις σε εξέλιξη.

Microphone (Μικρόφωνο)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια της ενεργής κλήσης. Όταν 
το μικρόφωνο είναι ανενεργό ή σε λειτουργία σίγασης, μπορείτε να ακούτε τον καλούντα, 
αλλά ο καλών δεν μπορεί να σας ακούσει.

Speakerphone (Μεγάφωνο)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μεγάφωνο.

Call on hold (Κλήση σε αναμονή)
Θέτει μια ενεργή κλήση σε αναμονή.

Conference call (Κλήση διάσκεψης)
Όταν είστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κλήσεων διάσκεψης με τον πάροχο υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας σας, αυτό το εικονίδιο σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μια 
επαφή ή επαφές σε μια ενεργή κλήση.

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ: 

• Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κλήση διάσκεψης εξαρτάται από τη συνδρομή 
σας για κλήσεις διάσκεψης. Μπορείτε να ρωτήσετε τον πάροχο υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας σας για αυτήν την υπηρεσία.

• Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κλήσεις διάσκεψης, δείτε Διαχείριση 
πολλαπλών κλήσεων.

SuperNote
Εκκινεί την εφαρμογή SuperNote, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να κρατάτε σημειώσεις 
κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Supernote.

Record (Καταγραφή)
Καταγράφει μια ενεργή κλήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Πριν καταγράψετε μια ενεργή κλήση, επιβάλλεται από τους περισσότερους 
κατά τόπους νόμους να ζητήσετε την άδεια από το άλλο άτομο ή άτομα στο άλλο άκρο της 
γραμμής.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Καταγραφή κλήσεων.
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Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων
Το ASUS Tablet σας σάς προσφέρει την ευκολία να κάνετε ή να δέχεστε δύο κλήσεις. Μπορείτε 
επίσης να ορίσετε μια κλήση διάσκεψης που ταιριάζει σε επαγγελματικές συσκέψεις, κοινές 
γραμμές και άλλες ομαδικές κλήσεις.

Απάντηση σε μια άλλη κλήση
Ενώ μιλάτε στο ASUS Tablet σας, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης, υποδεικνύοντας μια 
άλλη εισερχόμενη κλήση.  Πατήστε Answer (Απάντηση) στην οθόνη αφής για να δεχτείτε μια 
εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεστε σε ενεργή κλήση.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων, πατήστε  στην οθόνη αφής.
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Ρύθμιση μιας κλήσης διάσκεψης
Το ASUS Tablet σας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα GSM, μπορεί να ρυθμίσει μια κλήση 
διάσκεψης έως και πέντε (5) ατόμων. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να προσθέσετε 
περισσότερες επαφές και να συγχωνευθούν όλες οι κλήσεις σε μία κλήση διάσκεψης.

1. Καλέστε μία επαφή ή έναν αριθμό. Περιμένετε μέχρι να απαντηθεί η κλήση σας.

2. Όταν απαντηθεί η κλήση σας, πατήστε  και κατόπιν πατήστε μια επαφή ή καλέστε έναν 
αριθμό κλήσης που θέλετε να συμπεριληφθεί στην κλήση διάσκεψης.

3. Πατήστε  για να θέσετε τις δύο κλήσεις σε κλήση διάσκεψης.

4. Πατήστε  για να προσθέσετε μια άλλη επαφή και κατόπιν πατήστε  για να 
συγχωνεύσετε την κλήση στην τρέχουσα κλήση διάσκεψης. Επαναλάβετε αυτό το βήμα εάν 
θέλετε να προσθέσετε περισσότερες επαφές στην κλήση διάσκεψης.
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Διαχείριση κλήσης διάσκεψης
Κατά τη διάρκεια της κλήσης διάσκεψης, μπορείτε να διαχωρίσετε την επαφή από την ομάδα 
διάσκεψης για ιδιωτική συνομιλία ή να αποσυνδέσετε μία επαφή από την κλήση διάσκεψης.

1. Από την οθόνη Conference call (Κλήση διάσκεψης), πατήστε Manage conference call 
(Διαχείριση κλήσης διάσκεψης) για να ανοίξει μια λίστα με τις επαφές στην κλήση διάσκεψης.

2. Για να αφαιρέστε μία επαφή από την κλήση διάσκεψης, πατήστε . Για να αποσυνδέσετε μία 

επαφή από την κλήση διάσκεψης, πατήστε .

3. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη της κλήσης διάσκεψης.
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Καταγραφή κλήσεων
Το ASUS Tablet σας σάς δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε μια συνομιλία για μελλοντική 
αναφορά ή πληροφόρηση.

1. Καλέστε μία επαφή ή έναν αριθμό. 

2. Πατήστε  για να καταγράψετε την κλήση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν καταγράψετε μια κλήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ζητήσει άδεια από το άλλο μέρος ή 
μέρη.

3. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε .  Το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή 
ειδοποιήσεων του συστήματος.

4. Σαρώστε προς τα κάτω την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε την 
ειδοποίηση Call recording saved (Η καταγραφή κλήσης αποθηκεύτηκε) για να προβληθεί η 
καταγεγραμμένη συνομιλία.
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Διαχείριση των επαφών
Οργανώστε τις επαφές σας και διατηρήστε εύκολα την επαφή μαζί τους μέσω κλήσεων (μόνο σε 
επιλεγμένα μοντέλα), μηνυμάτων SMS (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα), email ή κοινωνικών δικτύων. 
Ομαδοποιήστε τις επαφές σας ως Αγαπημένα για να έρχεστε γρήγορα σε επαφή μαζί τους ή 
ομαδοποιήστε τες ως VIP για να ειδοποιείστε για κάποιο επερχόμενο συμβάν, αναπάντητη κλήση ή 
μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές σας με τους λογαριασμούς e-mail σας ή κοινωνικών 
δικτύων, να συνδέσετε τις πληροφορίες των επαφών για εύκολη πρόσβαση σε ένα μέρος ή να 
φιλτράρετε τις επαφές με τις οποίες θέλετε να διατηρείτε επαφή.

Εκκίνηση της εφαρμογής Επαφές
Από την Αρχική οθόνη, κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εκκινήσετε την εφαρμογή Επαφές:

• Πατήστε Asus > Contacts (Επαφές)

• Πατήστε  > Contacts (Επαφές)

Ρυθμίσεις επαφών
Επιλέξτε πώς θα θέλατε να εμφανίζονται οι επαφές σας από τις Ρυθμίσεις επαφών. Σε αυτές οι 
επιλογές εμφάνισης περιλαμβάνονται μόνον εκείνες οι επαφές με τηλέφωνα, η ταξινόμηση της 
λίστας ανά όνομα/επώνυμο ή η εμφάνιση των ονομάτων πρώτα με το όνομα/επώνυμο. Μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε ποιες από αυτές τις καρτέλες θα εμφανίζονται στην οθόνη των Επαφών σας: 
Favorites (Αγαπημένα), Groups (Ομάδες), VIP.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις των Επαφών σας, πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις) από την εφαρμογή 
των Επαφών. 

Ρύθμιση του προφίλ σας
Κάντε το ASUS Tablet σας πραγματικά δικό σας και ρυθμίστε τις πληροφορίες του προφίλ σας.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και κατόπιν πατήστε Set up my profile (Ρύθμιση του 
προφίλ μου) ή ME (ΕΓΩ).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η επιλογή ME εμφανίζεται όταν έχετε ρυθμίσει τον λογαριασμό Google σας στο ASUS 
Tablet σας.

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, όπως τον αριθμό τηλεφώνου του κινητού ή της οικείας σας. Για 
να προσθέσετε άλλα στοιχεία, πατήστε Add another field (Προσθήκη άλλου πεδίου).

3. Όταν έχετε ολοκληρώσει με τα στοιχεία σας, πατήστε Done (Τέλος). Για να προβληθούν τα 
στοιχεία του προφίλ σας, σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για 
να εκκινήσει το πλαίσιο με τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε στο κουμπί με το όνομά 
σας.
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Προσθήκη επαφών
Προσθέστε επαφές στους λογαριασμούς email της συσκευής σας, της εταιρίας σας, της Google ή 
άλλους λογαριασμούς και συμπληρώστε ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως 
αριθμοί επικοινωνίας, διευθύνσεις email, ειδικά συμβάντα για VIP και άλλα.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και κατόπιν πατήστε  .

2. Επιλέξτε Device (Συσκευή).

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:  

• Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την επαφή στην κάρτα SIM σας (σε επιλεγμένα μοντέλα) ή στο 
λογαριασμό email σας.

• Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Προσθήκη νέου 
λογαριασμού και δημιουργήστε έναν.

3. Συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τον αριθμό τηλεφώνου του κινητού ή της 
οικίας, τη διεύθυνση email ή την ομάδα στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε την επαφή. 

4. Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες και θέλετε να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς 
επαφής ή διευθύνσεις email, πατήστε New (Νέο).

5. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλες πληροφορίες επικοινωνίας, πατήστε Add another field 
(Προσθήκη άλλου πεδίου).

6. Όταν έχετε ολοκληρώσει με τις πληροφορίες, πατήστε Done (Τέλος).

Πατήστε για να προβάλλετε τις πληροφορίες προφίλ σας
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Προσθήκη ενός αριθμού επέκτασης σε έναν αριθμό επαφής.
Μπορείτε να προσθέσετε έναν αριθμό επέκτασης σε έναν αριθμό επαφής.

1. Από την οθόνη Add contact (Προσθήκη επαφής), συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία. 

2. Στο πεδίο Τηλέφωνο, πληκτρολογήστε την κύρια γραμμή και κατόπιν πατήστε  ή  και 
προσθέστε τον αριθμό επέκτασης.

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιήστε το , ως διαχωριστικό της κύριας γραμμής και του αριθμού επέκτασης, όταν θέλετε 
να παραλείψετε τις φωνητικές εντολές.

• Χρησιμοποιήστε το ; ως διαχωριστικό της κύριας γραμμής και του αριθμού επέκτασης, όταν θέλετε 
πρώτα να επιβεβαιώσετε τον αριθμό επέκτασης πριν προβείτε στην κλήση.

3. Πατήστε Done (Τέλος) για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.
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Προσαρμογή του προφίλ της επαφής σας
Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής σας, προσθέστε μια φωτογραφία, ρυθμίστε έναν ήχο 
κουδουνίσματος ή τραβήξτε μια φωτογραφία για το εξώφυλλο του προφίλ της επαφής σας.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και κατόπιν επιλέξτε την επαφή της οποίας το προφίλ θέλετε 
να επεξεργαστείτε ή να προσαρμόσετε.

2. Κάντε τις αλλαγές από τη σελίδα του προφίλ της επαφής.

Πατήστε για να προσθέσετε τη φωτογραφία της επαφής σας από 
τη Συλλογή ή τραβώντας μια φωτογραφία

Πατήστε για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες 
της επαφής σας

Πατήστε για να προσθέσετε το εξώφυλλο του προφίλ της επαφής 
σας από τη Συλλογή ή από μια φωτογραφία που τραβήξατε

Μπορείτε να προβάλλετε ένα εξώφυλλο προφίλ Facebook ως 
μοτίβο καλύμματος μιας επαφής Facebook

Ρύθμιση των VIP σας
Ομαδοποιήστε τις επαφές σας ως VIP για να ενημερώνεστε για επερχόμενες επετείους, γενέθλια 
και άλλα σημαντικά συμβάντα. Θα λαμβάνετε επίσης ειδοποιήσεις για τυχόν μη αναγνωσμένα 
μηνύματα ή email από τους VIP σας. Θα τα λαμβάνετε όλα αυτά ως ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις 
της εφαρμογής Τι ακολουθεί.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Τι ακολουθεί.

Ρυθμίστε τους VIP σας από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Επαφές
Για να ρυθμίσετε τους VIP σας από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Επαφές:

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε παρατεταμένα επάνω στην επαφή που θέλετε να 
ρυθμίσετε ως VIP, στη συνέχεια επιλέξτε Add to VIP group (Προσθήκη σε ομάδα VIP).
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Ρυθμίστε τους VIP σας από την οθόνη Ομάδες
Για να ρυθμίσετε τους VIP σας από την οθόνη Ομάδες:

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.

2. Πατήστε  > VIP.

3. Στην οθόνη VIP, πατήστε .

4. Επιλέξτε την επαφή ή τις επαφές που θέλετε να ομαδοποιήσετε ως VIP και πατήστε Add 
(Προσθήκη). Η επαφή ή οι επαφές προστίθενται στη λίστα των VIP σας.
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Ρυθμίστε τους VIP σας από την οθόνη VIP
Για να ρυθμίσετε τους VIP σας από την οθόνη VIP:

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.

2. Πατήστε  .

3. Στην οθόνη VIP, πατήστε  .

4. Επιλέξτε την επαφή ή τις επαφές που θέλετε να ομαδοποιήσετε ως VIP και πατήστε Add 
(Προσθήκη). Η επαφή ή οι επαφές προστίθενται στη λίστα των VIP σας.

Προσθήκη συμβάντος σε επαφή VIP
Μπορείτε να προσθέσετε συμβάντα σε μια επαφή VIP, όπως μια επέτειος, γενέθλια ή άλλα 
σημαντικά συμβάντα.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε την 

πληροφορία ενός συμβάντος και πατήστε  .

2. Στην οθόνη πληροφοριών της επαφής, πατήστε Add another field (Προσθήκη άλλου 
πεδίου) > Events (Συμβάντα).

3. Επιλέξτε την ημερομηνία για το συμβάν και πατήστε Set (Ορισμός).

4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει VIP στο πεδίο Ομάδα.  Όταν τελειώσετε, πατήστε Done (Τέλος).

5. Το συγκεκριμένο συμβάν της επαφής θα εμφανιστεί στο ημερολόγιό σας συμβάντων. Εάν 
θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση για το συμβάν, ρυθμίστε το χρόνο υπενθύμισης στην 
εφαρμογή Ημερολόγιο.

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:

• Ρυθμίστε το χρόνο υπενθύμισης συμβάντων στο Ημερολόγιο για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή 
υπενθυμίσεις συμβάντων από την εφαρμογή Τι ακολουθεί.

• Πέρα από τη λήψη υπενθυμίσεων για επερχόμενα συμβάντα, θα λαμβάνετε επίσης ειδοποιήσεις για 
νέα μηνύματα email/SMS και για αναπάντητες ειδοποιήσεις κλήσεων (σε επιλεγμένα μοντέλα) από 
την εφαρμογή Τι ακολουθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε What’s Next.
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4. Όταν τελειώσετε, πατήστε Add (Προσθήκη). Όλες οι επαφές που προσθέσατε εμφανίζονται 
στην οθόνη Αγαπημένα.

Σήμανση των αγαπημένων επαφών σας
Ορίστε τις επαφές στις οποίες έχετε συχνή πρόσβαση ως τις αγαπημένες σας, ώστε να είστε σε θέση 
να τις εντοπίζετε γρήγορα από την εφαρμογή Επαφές.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

α. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την εφαρμογή ASUS > Contacts (Επαφές).

β. Από την οθόνη All Apps (Όλες οι εφαρμογές), πατήστε την εφαρμογή Contacts (Επαφές).

2. Από την οθόνη της εφαρμογής Contacts (Επαφές), πατήστε  και κατόπιν .

3. Επιλέξτε τα πλαίσια των επαφών που επιθυμείτε να προσθέσετε στα Αγαπημένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Για να προβάλλετε τη λίστα Αγαπημένα, πατήστε  από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια   
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα).

• Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήση των αγαπημένων επαφών σας.

• Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια αγαπημένη επαφή ως VIP. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα Ρύθμιση των VIP σας.
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Εισαγωγή επαφών
Εισαγάγετε τις επαφές σας και τα αντίστοιχα δεδομένα τους από μια προέλευση επαφών στο ASUS 
Tablet σας, τον λογαριασμό email ή μια κάρτα micro SIM. 

1. Πατήστε Asus > Contacts (Επαφές) και κατόπιν πατήστε  > Manage contacts (Διαχείριση 
επαφών).

2. Πατήστε Εισαγωγή/Εξαγωγή , κατόπιν επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές εισαγωγής:

α. Εισάγετε από την κάρτα SIM (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

β. Εισαγωγή από αποθήκευση

3. Πατήστε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τις επαφές σας:

α. Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

β. Συσκευή

γ. κάρτα SIM (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

4. Επισημάνετε για να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να εισάγετε. Όταν τελειώσετε, πατήστε 
Εισαγωγή.

Εξαγωγή επαφών
Εξαγάγετε τις επαφές σας σε κάποιον από τους λογαριασμούς αποθήκευσης στο ASUS Tablet σας.

1. Πατήστε Asus > Contacts (Επαφές) και κατόπιν πατήστε  > Manage contacts (Διαχείριση 
επαφών).

2. Πατήστε Εισαγωγή/Εξαγωγή , κατόπιν επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές εξαγωγής:

α. Εξάγετε στην κάρτα SIM (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

β. Εξαγωγή σε αποθήκευση

3. Πατήστε για να επιλέξετε τις επαφές από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

α. Όλες οι επαφές

β. Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ. Συσκευή

δ. κάρτα SIM (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

4. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να εξάγετε.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε Εξαγωγή.
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Διαχείριση της λίστας αποκλεισμού

Αποκλεισμός επαφών ή αριθμών
Δημιουργήστε τη λίστα σας με αποκλεισμένες επαφές ή αριθμούς για να αποφύγετε να λαμβάνετε 
τυχόν ανεπιθύμητες κλήσεις ή μηνύματα. Οι αποκλεισμένες κλήσεις και τα μηνύματα θα 
αποθηκεύονται στην αρχειοθήκη Λίστα αποκλεισμού.

1. Πατήστε Asus > Contacts (Επαφές) και κατόπιν πατήστε  > Manage contacts (Διαχείριση 
επαφών) > Blocked list (Λίστα αποκλεισμένων).

2. Πατήστε  και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Για να αποκλείσετε μια επαφή, πατήστε Choose from contacts (Επιλογή από επαφές) 
και επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αποκλείσετε από τη λίστα επαφών σας.

 • Για να αποκλείσετε έναν αριθμό, πατήστε Enter a number (Εισαγωγή αριθμού) και 
εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε.

3. Όταν τελειώσετε, πατήστε ΟΚ.

Κατάργηση αποκλεισμού επαφών ή αριθμών
Μπορείτε να καταργήσετε μια αποκλεισμένη επαφή ή αριθμό από τη λίστα σας και να λαμβάνετε 
ξανά κλήσεις ή μηνύματα από την επαφή ή τον αριθμό.

1. Πατήστε Asus > Contacts (Επαφές) και κατόπιν πατήστε  > Manage contacts (Διαχείριση 
επαφών) > Blocked list (Λίστα αποκλεισμένων).

2. Πατήστε    > Remove blocked item (Κατάργηση αποκλεισμένου στοιχείου).

3. Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό του οποίου θέλετε να καταργήσετε τον αποκλεισμό, πατήστε 
Remove from block list (Κατάργηση από λίστα αποκλεισμού) και πατήστε OK.

Κοινωνική δικτύωση με τις επαφές σας
Η ενσωμάτωση των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων των επαφών σας, καθιστά πιο εύκολο 
για σας να προβάλετε τα προφίλ, τις ειδήσεις και τις τροφοδοσίες τους στα κοινωνικά δίκτυα. 
Παραμείνετε ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες των επαφών σας σε πραγματικό χρόνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν μπορέσετε να ενσωματώσετε τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων των επαφών 
σας, πρέπει να συνδεθείτε στον δικό σας λογαριασμό κοινωνικού δικτύου και να συγχρονίσετε τις 
ρυθμίσεις του.
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Συγχρονισμός του λογαριασμού κοινωνικού δικτύου σας
Συγχρονίστε τον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου σας για να προσθέσετε τους λογαριασμούς 
κοινωνικών δικτύων των επαφών σας στο ASUS Tablet σας.
1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .
 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Από την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), πατήστε στον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου σας στην 
ενότητα Λογαριασμοί.

3. Επιλέξτε Contacts (Επαφές) για να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων των 
επαφών σας.

4.  Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές για να προβάλλετε τη λίστα επαφών σας.
5. Για να προβάλλετε μόνον τις επαφές σας που διαθέτουν λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, 

πατήστε Contacts to display (Επαφές για προβολή) και αποεπιλέξτε τις άλλες προελεύσεις 
επαφών, αφήνοντας επιλεγμένο το όνομα των κοινωνικών δικτύων.

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε  ή σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.

Αντίγραφο ασφαλείας/επαναφορά αρχείων καταγραφής κλήσεων (μόνο 
σε επιλεγμένα μοντέλα)
Αποθηκεύστε τα αρχεία καταγραφής κλήσεών σας στο ASUS Tablet σας για να παρακολουθείτε τις 
κλήσεις που έχετε δεχτεί, πραγματοποιήσει ή δεν απαντήσατε. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε τα 
αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής κλήσεων στον online λογαριασμό σας αποθήκευσης ή να τα 
αποστείλετε με email μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών email του ASUS Tablet σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αρχείου καταγραφής κλήσεων(μόνο σε 
επιλεγμένα μοντέλα)

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Phone (Τηλέφωνο) και κατόπιν  για να κρύψετε το 
πληκτρολόγιο.

2. Πατήστε  και κατόπιν Backup call log (Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αρχείου 
καταγραφής κλήσεων).

3. Πατήστε Backup call log to device (Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αρχείου 
καταγραφής κλήσεων σε συσκευή) για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας αρχείου 
καταγραφής κλήσεων στο ASUS Tablet σας. Για να αποστείλετε με email το αντίγραφο 
ασφαλείας του αρχείου καταγραφής κλήσεων, πατήστε Backup call log to device and send 
out (Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας αρχείου καταγραφής κλήσεων σε συσκευή και 
αποστολή).

4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου αντιγράφου ασφαλείας και πατήστε OK. Μετά την 
επιτυχημένη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας, πατήστε OK.

Επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας αρχείων καταγραφής κλήσεων(μόνο σε 
επιλεγμένα μοντέλα)
1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Phone (Τηλέφωνο) και κατόπιν  για να κρύψετε το 

πληκτρολόγιο.

2. Πατήστε  και κατόπιν Restore call log (Επαναφορά αρχείου καταγραφής κλήσεων).
3. Επιλέξτε ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείου καταγραφής κλήσεων που θέλετε να επαναφέρετε 

και πατήστε OK.
4. Μετά την επιτυχημένη επαναφορά του αρχείου καταγραφής κλήσεων, πατήστε OK. Πατήστε 

 για να προβάλλετε τα επαναφερθέντα αρχεία καταγραφής κλήσεων.
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Ρυθμίσεις κλήσης (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τις εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις σας, τη φραγή κλήσεων, την 
κλήση χώρας διαμονής και άλλα.
1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).
2. Πατήστε στο Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης) και στη συνέχεια επιλέξτε όποια από τις 

ρυθμίσεις θέλετε να ρυθμίσετε.

Ρυθμίσεις εισερχόμενης κλήσης
Phone ringtone  
(Ήχος κουδουνίσματος τηλεφώνου)

Ορίστε ήχο κλήσης για την κάρτα SIM σας.

Vibrate when ringing  
(Δόνηση κατά το κουδούνισμα)

Επιλέξτε πότε θέλετε το ASUS Tablet σας να δονείται όταν 
κουδουνίζει.

Call forwarding  
(Προώθηση κλήσης)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα εάν θέλετε να αποστείλετε 
κλήσεις σε έναν άλλο αριθμό με κάποια από αυτές τις 
προϋποθέσεις: Always forward (Πάντα προώθηση), Forward 
when busy (Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο), Forward 
when unanswered (Προώθηση όταν δεν υπάρχει απάντηση) 
και Forward when unreachable (Προώθηση όταν δεν είμαι 
διαθέσιμος).

Call rejection message  
(Μήνυμα απόρριψης κλήσης)

Επιλέξτε ή δημιουργήστε το μήνυμα που θέλετε να αποστέλλετε όταν 
δεν είστε σε θέση να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

Headset settings for incoming 
calls (Ρυθμίσεις ακουστικού για 
εισερχόμενες κλήσεις)

Όταν έχετε συνδέσει ένα ακουστικό Bluetooth ή ενσύρματο 
ακουστικό στο ASUS Tablet σας, μπορείτε να επιλέξετε να απαντάτε 
αυτόματα ή να ορίσετε τον χρόνο αναμονής για τις εισερχόμενες 
κλήσεις.

Ρυθμίσεις εξερχόμενης κλήσης
Dial pad touch tones  
(Ήχοι αφής πληκτρολογίου κλήσης)

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε τον ήχο του πληκτρολογίου κλήσης στην 
εφαρμογή Τηλέφωνο.

Connection alert settings  
(Ρυθμίσεις ειδοποίησης σύνδεσης)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δόνηση για τις ρυθμίσεις 
ειδοποίησης σύνδεσης.

Fixed Dialing Numbers (FDN) 
(Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης 
(FDN))

Προβείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να περιορίσετε τις 
εξερχόμενες κλήσεις μόνο στους αριθμούς εκείνους που βρίσκονται 
στη λίστα FDN σας ή σε αριθμούς με συγκεκριμένα προθέματα. 
Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τη 
διαθεσιμότητα της υπηρεσίας FDN για την κάρτα SIM σας.

Home dialing  
(Κλήση χώρας διαμονής)

Ενεργοποιήστε και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Κλήσης χώρας 
διαμονής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Κλήση χώρας 
διαμονής.

Άλλες ρυθμίσεις
Call duration  
(Διάρκεια κλήσης)

Να εμφανίζεται η διάρκεια κλήσεων μεταξύ δυο μερών. Η διάρκεια 
κλήσης μετριέται διαφορετικά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας.

Voice mail  
(Φωνητικό ταχυδρομείο)

Ορίστε τις ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είστε 
συνδρομητής σε μια υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου με τον 
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

Πρόσθετες ρυθμίσεις
TTY mode  
(Λειτουργία TTY)

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία TTY (Λειτουργία 
τηλετύπου/τηλεφώνου κειμένου), η οποία είναι ένα εργαλείο 
επικοινωνίας για τους κωφούς.

Ρυθμίσεις κλήσης διαδικτύου
SIP accounts  
(Λογαριασμοί SIP)

Ρυθμίστε τον λογαριασμό SIP σας για βιντεοκλήση μέσω διαδικτύου.  
Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το πώς να 
γίνετε συνδρομητής σε έναν λογαριασμό SIP.

Use Internet calling  
(Χρήση κλήσης διαδικτύου)

Ρυθμίστε τον τρόπο που θέλετε να χρησιμοποιείτε τη βιντεοκλήση 
μέσω διαδικτύου.
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Αποστολή μηνυμάτων και όχι μόνο

Μηνύματα (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Τα μηνύματα σας επιτρέπουν να αποστείλετε, απαντήσετε εγκαίρως ή να απατήστε σε επόμενο 
χρόνο σε σημαντικά μηνύματα από τις επαφές σας σε κάποια από τις κάρτες SIM σας που 
είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε με e-mail τα νήματα 
μηνυμάτων σας ή τις συνομιλίες σας σε άλλους ώστε να παραμένουν στον βρόγχο.

Εκκίνηση της εφαρμογής Μηνύματα
Από την Αρχική οθόνη σας, κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εκκινήσετε την εφαρμογή 
Μηνύματα:

• Πατήστε 

• Πατήστε  > Messaging (Μηνύματα)

Αποστολή μηνυμάτων

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και κατόπιν πατήστε .

2. Στο πεδίο Προς, εισάγετε τον αριθμό ή πατήστε  για να επιλέξετε μία επαφή από τη λίστα 
σας.

3. Αρχίστε να συντάσετε το μήνυμά σας στο πεδίο Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε τον λογαριασμό SIM από τον οποίον πρόκειται να αποστείλετε το 
μήνυμά σας.

Απάντηση σε μηνύματα

1. Πατήστε την ειδοποίηση μηνυμάτων σας από την Αρχική οθόνη ή την Οθόνη κλειδώματος.

2. Αρχίστε να συντάσετε το μήνυμά σας στο πεδίο Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε τον λογαριασμό SIM από τον οποίον πρόκειται να αποστείλετε την 
απάντησή σας.

Αποκλεισμός μηνυμάτων
Αποκλείστε τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, όπως διαφημιστικά μηνύματα πωλήσεων ή 
μηνύματα από ανεπιθύμητους αποστολείς.

1. Από την Home screen (Αρχική οθόνη), πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε το νήμα του 
αποστολέα από τον οποίον δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα.

2. Πατήστε  > Blocked messages (Αποκλεισμένα μηνύματα) και στη συνέχεια πατήστε Add to 
block list (Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού).

3. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.



66 Κεφάλαιο 3:  Κρατώντας επαφή

Προώθηση ενός νήματος μηνυμάτων (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Μπορείτε να προωθήσετε ένα νήμα μηνύματος ή μία συνομιλία σε άλλους και να ορίσετε μία 
ειδοποίηση σε ένα σημαντικό μήνυμα σε βολικό χρόνο.

1. Από την Home screen (Αρχική οθόνη), πατήστε .

2. Πατήστε στο νήμα μηνυμάτων και κατόπιν πατήστε  > Forward SMS conversation 
(Προώθηση συζήτησης SMS)

3. Πατήστε Επιλογή όλων ή σε κάποιο από τα μηνύματα από το νήμα, κατόπιν πατήστε 
Προώθηση.

4. Στο πεδίο Προς, πατήστε  για να επιλέξετε τη διεύθυνση email μίας επαφής ή τον αριθμό 
κινητού. 

5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε το λογαριασμό SIM από τον οποίον πρόκειται να αποστείλετε το 
μήνυμά σας. Η συζήτηση θα προωθηθεί ως μήνυμα MMS (Multimedia Messaging Service).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε Συνδρομή MMS με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

• Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Από την Αρχική 
οθόνη, πατήστε  > Ρυθμίσεις> Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, κατόπιν επιλέξτε 
Ενεργοποίηση δεδομένων.

• Οι χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και αποστολής μηνυμάτων ισχύουν όταν προωθείτε 
συζητήσεις σε άλλους.

Αποστολή μηνυμάτων αργότερα (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Μπορείτε να ορίσετε ένα σημαντικό μήνυμα ως εργασία για απάντηση αργότερα και να απαντήσετε 
σε αυτό αργότερα από την εφαρμογή Να γίνει αργότερα.

1. Στην οθόνη μηνυμάτων, πατήστε .

2. Πατήστε Απάντηση αργότερα. Το μήνυμα προστίθεται στις εργασίες Do It Later (Να γίνει 
αργότερα).

3. Για να ανακτήσετε και να απαντήσετε στο email, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει 
αργότερα) από την Αρχική οθόνη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με απάντηση σε μηνύματα απάντησης αργότερα, δείτε Απάντηση 
τώρα.

Άλλες επιλογές μηνυμάτων (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Όταν βρίσκεστε σε ένα ενεργό νήμα μηνυμάτων ή ενώ συνθέτετε ένα μήνυμα, μπορείτε να 
πατήσετε στο  και να προβείτε σε κάποια από τις άλλες επιλογές παρακάτω.

Add subject (Προσθήκη θέματος) Πατήστε για να προσθέσετε τον τίτλο στο μήνυμά σας.
Insert smiley (Εισαγωγή 
εικονιδίου smiley) Εισάγετε ένα εικονίδιο smiley ή emoticon στο μήνυμά σας.

Insert text templates (Εισαγωγή 
προτύπων κειμένου)

Εισάγετε μια προκαθορισμένη απάντηση στο σώμα του 
μηνύματός σας.

Delete messages (Διαγραφή 
μηνυμάτων)

Πατήστε αυτήν την επιλογή και επιλέξτε τα μηνύματα που 
θέλετε να διαγράψετε από το νήμα.

Settings (Ρυθμίσεις) Πατήστε αυτήν την επιλογή για να διαμορφώσετε τις 
ρυθμίσεις μηνύματος.
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Linking your contacts’ info

Με την προσθήκη λογαριασμών κοινωνικών δικτύων ή email, τα δεδομένα από αυτούς τους 
λογαριασμούς συγχρονίζονται αυτόματα με την εφαρμογή Επαφές. Σε κάποιες περιστάσεις, μερικές 
πληροφορίες επαφών ενδέχεται να εμφανιστούν σε διάφορες θέσεις ή με διαφορετικές παραλλαγές 
ονομάτων ή ψευδωνύμων στην εφαρμογή Επαφές. Μπορείτε να συνδέσετε μη αυτόματα και να 
ενοποιήσετε όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις τοποθετήσετε σε μία θέση ή προφίλ.

1. Από την εφαρμογή Επαφές, πατήστε και κρατήστε πατημένη την επαφή, με τις πληροφορίες 
της οποίας θέλετε να συνδεθείτε, στη συνέχεια επιλέξτε Link contact (Σύνδεση επαφής).

2. Από τη σελίδα προφίλ της επαφής, πατήστε  .

3. Επιλέξτε όλα τα προφίλ επαφών που θεωρείτε ότι πρέπει να συνδεθούν σε ένα προφίλ, στη 
συνέχεια πατήστε Link (Σύνδεση). Μπορείτε, τώρα, να προβάλετε και να ανακτήσετε όλες τις 
πληροφορίες των επαφών σας σε ένα προφίλ.
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Omlet Chat
Το Omlet Chat είναι μια ανοιχτή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινής χρήσης για 
κινητά που σας επιτρέπει να συνομιλείτε με φίλους άμεσα. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα 
να διαχειριστείτε τα δεδομένα σας αποθηκεύοντάς τα με ασφάλεια στους ιδιωτικούς σας 
λογαριασμούς Cloud.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η εφαρμογή Omlet Chat ενδέχεται να είναι διαθέσιμη μόνο σε κάποιες χώρες.

• Κατά την πρώτη χρήση του, πρέπει να επισκεφθείτε το Play Store για να ενημερώσετε το Omlet Chat. 
Πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Google για να ενημερώσετε το Omlet Chat.

Εγγραφή στο Omlet Chat
Εγγραφείτε στο Omlet Chat με κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς:

•  Αριθμός κινητού τηλεφώνου
•  Λογαριασμός E-mail
•  Λογαριασμός Gmail
•  Λογαριασμός Facebook

Καταχώρηση του αριθμού του κινητού σας
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό του κινητού σας για να εισέλθετε στο Omlet Chat.

Για να καταχωρήσετε τον αριθμό του κινητού σας:

1. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, την εφαρμογή Omlet Chat.

2. Στην οθόνη Introduction (Εισαγωγή) του Omlet, πατήστε Skip (Παράλειψη) εάν θέλετε να 
παραλείψετε την εισαγωγή ή σαρώστε την οθόνη προς τα αριστερά για να διαβάσετε τις 
επισημασμένες δυνατότητες της εφαρμογής Omlet Chat.

3. Στη σελίδα Sign Up (Εγγραφή), επιλέξτε τη χώρα, πληκτρολογήστε τον αριθμό του κινητού σας 
και πατήστε Next (Επόμενο).  Η εφαρμογή Omlet Chat αποστέλλει ένα μήνυμα κειμένου το 
οποίο περιέχει τον κωδικό PIN για να προχωρήσετε στην εγγραφή.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε Next (Επόμενο).

5. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και πατήστε Get Started (Έναρξη).

6. Εάν θέλετε το Omlet Chat να ενημερώνεται αυτόματα με τους φίλους σας από τη λίστα επαφών 
σας από τη λίστα επαφών σας, πατήστε Okay! Let’s do it! (Εντάξει! Έγινε!) Εάν θέλετε να 
προσθέτετε τους φίλους σας μη αυτόματα, πατήστε No thanks (Όχι, ευχαριστώ).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι επαφές σας Omlet ενσωματώνονται αυτόματα στη λίστα επαφών σας της εφαρμογής 
Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των επαφών σας Omlet από την εφαρμογή Επαφές για 
περισσότερες πληροφορίες.
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Χρήση του λογαριασμού σας Google™
Για να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Google™:

1. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, την εφαρμογή Omlet Chat.

2. Στην οθόνη Εγγραφής, πατήστε Connect a different account here (Σύνδεση διαφορετικού 
λογαριασμού εδώ) και κατόπιν πατήστε Google.

3. Πατήστε OK για να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Google που έχετε καταχωρηθεί στη 
συσκευή σας.

4. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και πατήστε Get Started (Έναρξη).

5. Εάν θέλετε το Omlet Chat να ενημερώνεται αυτόματα με τους φίλους σας από τη λίστα επαφών 
σας από τη λίστα επαφών σας, πατήστε Okay! Let’s do it! (Εντάξει! Έγινε!) Εάν θέλετε να 
προσθέτετε τους φίλους σας μη αυτόματα, πατήστε No thanks (Όχι, ευχαριστώ).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι επαφές σας Omlet ενσωματώνονται αυτόματα στη λίστα επαφών σας της εφαρμογής 
Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των επαφών σας Omlet από την εφαρμογή Επαφές για 
περισσότερες πληροφορίες.

6. Πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού Omlet Chat.

Χρήση του λογαριασμού σας e-mail
Για να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας e-mail:

1. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, την εφαρμογή Omlet Chat.

2. Στην οθόνη Εγγραφής, πατήστε Connect a different account here (Σύνδεση διαφορετικού 
λογαριασμού εδώ) και κατόπιν πατήστε Email.

3.  Πληκτρολογήστε τον λογαριασμό σας e-mail και μετά πατήστε Next (Επόμενο). Η εφαρμογή 
Omlet Chat θα στείλει ένα email επιβεβαίωσης στον λογαριασμό σας e-mail.

4. Από τον λογαριασμό σας e-mail, ανοίξτε το email επιβεβαίωσης από την Omlet και στη 
συνέχεια πατήστε στον σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.

5. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και πατήστε Get Started (Έναρξη).

6. Εάν θέλετε το Omlet Chat να ενημερώνεται αυτόματα με τους φίλους σας από τη λίστα επαφών 
σας από τη λίστα επαφών σας, πατήστε Okay! Let’s do it! (Εντάξει! Έγινε!) Εάν θέλετε να 
προσθέτετε τους φίλους σας μη αυτόματα, πατήστε No thanks (Όχι, ευχαριστώ).

ΣΗΜΕIΩΣΗ:  Οι επαφές σας Omlet ενσωματώνονται αυτόματα στη λίστα επαφών σας της εφαρμογής 
Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των επαφών σας Omlet από την εφαρμογή Επαφές για 
περισσότερες πληροφορίες.

7. Πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού Omlet Chat.
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Χρήση του λογαριασμού σας Facebook®
Για να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Facebook:

1. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, την εφαρμογή Omlet Chat.

2. Στην οθόνη Εγγραφής, πατήστε Connect a different account here (Σύνδεση διαφορετικού 
λογαριασμού εδώ) και κατόπιν πατήστε Facebook. Η εφαρμογή Omlet Chat θα σας μεταφέρει 
στην οθόνη Facebook για να εισέλθετε στον λογαριασμό σας Facebook.

3. Εισέλθετε στον λογαριασμό σας Facebook και πατήστε OK.

4. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και πατήστε Get Started (Έναρξη).

5. Εάν θέλετε το Omlet Chat να ενημερώνεται αυτόματα με τους φίλους σας από τη λίστα επαφών 
σας από τη λίστα επαφών σας, πατήστε Okay! Let’s do it! (Εντάξει! Έγινε!) Εάν θέλετε να 
προσθέτετε τους φίλους σας μη αυτόματα, πατήστε No thanks (Όχι, ευχαριστώ).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι επαφές σας Omlet ενσωματώνονται αυτόματα στη λίστα επαφών σας της εφαρμογής 
Επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των επαφών σας Omlet από την εφαρμογή Επαφές για 
περισσότερες πληροφορίες.

6. Πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού Omlet Chat.

Αποστολή προσκλήσεων Omlet
Καλέστε τους φίλους σας να χρησιμοποιήσουν Omlet Chat αποστέλλοντάς τους προσκλήσεις 
Omlet στον λογαριασμό τους e-mail ή Facebook.

Αποστολή προσκλήσεων Omlet μέσω Facebook
Για να αποστείλετε μια πρόσκληση Omlet μέσω Facebook:

1. Από την οθόνη Omlet Chat, πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού Omlet Chat.

2. Πατήστε Contacts (Επαφές) και κατόπιν πατήστε Add/Invite friends (Προσθήκη/
Πρόσκληση φίλων).

3. Από την οθόνη Add contacts (Προσθήκη επαφών), πατήστε Invite Facebook friends 
(Προσθήκη φίλων Facebook).

4. Εισέλθετε στον λογαριασμό σας Facebook και πατήστε OK για να επιτρέψετε στο Omlet Chat 
την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

5. Πατήστε + για να επιλέξετε τις επαφές και κατόπιν πατήστε Send (Αποστολή).

Αποστολή προσκλήσεων Omlet μέσω e-mail

1. Από την οθόνη Omlet Chat, πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού Omlet Chat.

2. Πατήστε Contacts (Επαφές) και κατόπιν πατήστε Add/Invite friends (Προσθήκη/
Πρόσκληση φίλων).

3. Από την οθόνη Add contacts (Προσθήκη επαφών), πατήστε Invite address book friends 
(Προσθήκη φίλων από το βιβλίο διευθύνσεων).

4. Επιλέξτε για να επιλέξετε τις επαφές και κατόπιν πατήστε .
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Χρήση του Omlet Chat
Αποστείλετε μηνύματα κειμένου και πολυμέσων για μια διασκεδαστική, δημιουργική και 
διαδραστική συνομιλία.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία:

1. Από την οθόνη Omlet Chat, πατήστε  για να εμφανιστεί το μενού Omlet Chat και κατόπιν 
πατήστε Contacts (Επαφές).

2. Πατήστε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και μετά πατήστε .

Αποστολή μηνύματος συνομιλίας 
Για να αποστείλετε ένα μήνυμα συνομιλίας, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο What’s up 

(Τι νέα) και πατήστε το .

Αποστολή ηχητικού μηνύματος 

Για να αποστείλετε ένα ηχητικό μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα το  καθώς εκφωνείτε το 

μήνυμά σας και κατόπιν αποδεσμεύστε το  για να αποσταλεί.

Αποστολή εικονικού αυτοκόλλητου

Για να αποστείλετε ένα εικονικό αυτοκόλλητο, πατήστε το  και επιλέξτε από τα διαθέσιμα 
εικονικά αυτοκόλλητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Μπορείτε να προβείτε σε λήψη περισσότερων εικονικών αυτοκόλλητων από το 

Κατάστημα Αυτοκόλλητων (Sticker Store). Για λήψη εικονικών αυτοκόλλητων, πατήστε  >  και, 

στη συνέχεια, πατήστε το .
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Χρήση εφαρμογών συρταριού
Το Omlet Chat διαθέτει αυτές τις εφαρμογές συρταριού προστιθέμενης αξίας, δίνοντάς σας τη 
δυνατότητα να μοιραστείτε μηνύματα πολυμέσων με μια πιο διασκεδαστική και προσωπική πινελιά.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές συρταριού, πατήστε  από το νήμα της συνομιλίας 
και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών συρταριού για να αποστείλετε ένα 
συγκεκριμένο μήνυμα πολυμέσων.

Περισσότερες εφαρμογές συρταριού
Πέρα από τις προεπιλεγμένες εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών συρταριού, υπάρχουν κι άλλες 
εφαρμογές στην εφαρμογή σας Omlet Chat τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Απλά πατήστε 

 από το νήμα συνομιλίας, κατόπιν πατήστε  για να προβάλλετε περισσότερες εφαρμογές 
συρταριού.

Χρήση άλλων εφαρμογών συρταριού
Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη εφαρμογή συρταριού, πατήστε στο  και κατόπιν πατήστε σε 
μια εφαρμογή για να την εκκινήσετε.

Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών συρταριού στη λίστα των εφαρμογών συρταριού

Πατήστε το εικονίδιο  για να προβάλετε περισσότερες εφαρμογές, στη συνέχεια πατήστε το 

εικονίδιο  για να καρφιτσώσετε την εφαρμογή.

ΣΗΜΕIΩΣΗ:  Οι εφαρμογές συρταριού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Πατήστε για να 
χρησιμοποιήσετε 
ή να προσθέσετε 
περισσότερες εφαρμογές 
συρταριού στη λίστα 
εφαρμογών συρταριού.

Πατήστε για να δημιουργήσετε αυτοκόλλητα 
Bbbler και να τα αποστείλετε στο νήμα σας.

Πατήστε για να αποστείλετε την τρέχουσα 
διεύθυνσή σας με ένα τμήμα χάρτη.

Πατήστε για να δημιουργήσετε και να 
αποστείλετε ζωγραφιές ή σκαριφήματα.

Πατήστε για να αποστείλετε μια 
φωτογραφία από το ASUS Tablet σας.

Πατήστε για να 
εκκινήσετε την 

εφαρμογή Κάμερα 
και να αποστείλετε 

τη φωτογραφία που 
λήφθηκε από αυτήν.

Πατήστε για να 
επεξεργαστείτε και 
να αποστείλετε μια 

φωτογραφία. 

Πατήστε για να 
δημιουργήσετε ένα 
αυτοκόλλητο από μια 
αποθηκευμένη εικόνα.
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Προβολή κοινόχρηστων φωτογραφιών στην εφαρμογή Συλλογή
Οι φωτογραφίες που εσείς και οι φίλοι σας έχετε μοιραστεί στο κανάλι συνομιλίας της εφαρμογής 
Omlet Chat αποθηκεύονται άμεσα στη συσκευή σας. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που 
μοιραστήκατε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Συλλογή. 

Για να προβάλλετε τις κοινόχρηστες φωτογραφίες:

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

α. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε στην εφαρμογή ASUS > Gallery (Συλλογή).

β. Από την οθόνη All Apps (Όλες οι εφαρμογές), πατήστε στην εφαρμογή Gallery (Συλλογή).

2. Από την κύρια οθόνη Gallery (Συλλογή), πατήστε  και επιλέξτε από τα ακόλουθα:

α. Όλες οι κοινόχρηστες φωτογραφίες

β. Κανάλι συνομιλίας

γ. Συμμεριζόμενος
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Προβολή όλων των κοινόχρηστων φωτογραφιών
Πατήστε στο All shared photos (Όλες οι κοινόχρηστες φωτογραφίες) για να προβληθούν όλες 
οι φωτογραφίες που μοιραστήκατε εσείς και οι επαφές του Omlet Chat σας.

Προβολή κοινόχρηστων φωτογραφιών μέσω καναλιού συνομιλίας
Πατήστε στο Chat room (Κανάλι συνομιλίας) για να προβάλλετε τις φωτογραφίες που 
μοιραστήκατε στο κανάλι συνομιλίας ή το social hotspot.
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Προβολή κοινόχρηστων φωτογραφιών από συμμεριζόμενο
Πατήστε στο Sharer (Συμμεριζόμενος) για να προβάλλετε φωτογραφίες που μοιραστήκατε μέσω 
μιας επαφής Omlet Chat.

Προβολή των επαφών σας Omlet από την εφαρμογή Επαφές
Πέρα από τη σύνδεση με τις επαφές σας Omlet στην εφαρμογή Omlet Chat, μπορείτε επίσης 
να προβάλλετε και να συνομιλήσετε με τις επαφές σας Omlet χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
Επαφές.  Η ενσωμάτωση των επαφών σας Omlet στην εφαρμογή Επαφές, καθιστά πιο εύκολη την 
αναζήτηση και τη συνομιλία με τις επαφές σας Omlet, ακόμη και χωρίς να εκκινήσετε την εφαρμογή 
Omlet Chat.

Για προβολή των Επαφών Omlet από την εφαρμογή Επαφές:

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

α. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την εφαρμογή ASUS > Contacts (Επαφές).

β. Από την οθόνη All Apps (Όλες οι εφαρμογές), πατήστε την εφαρμογή Contacts (Επαφές).
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3. Αποεπιλέξτε όλες τις ομάδες επαφών εκτός από την Omlet Chat και πατήστε οπουδήποτε. 
Στην οθόνη σας Επαφές εμφανίζονται όλες οι επαφές Omlet.

4. Πατήστε σε μια επαφή Omlet για να επιλέξετε και να προβάλλετε τις λεπτομέρειες της επαφής 
ή να συνομιλήσετε με αυτήν την επαφή απευθείας.

2. Πατήστε στην αναπτυσσόμενη λίστα Contacts to display (Επαφές για προβολή) για να 
προβάλλετε τις ομάδες επαφής.
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Συγχρονισμός του Omlet Chat με το Cloud
Εάν έχετε έναν λογαριασμό Dropbox®, Box® ή Baidu PCS Cloud, η εφαρμογή Omlet Chat αποστέλλει 
άμεσα τις ιδιωτικές συζητήσεις και τα αρχεία καταγραφής των συνομιλιών σας με ασφάλεια. 

Πριν η εφαρμογή Omlet Chat αποστείλει τα δεδομένα σας, πρέπει πρώτα να συγχρονίσετε τον 
λογαριασμό σας Cloud με την εφαρμογή Omlet Chat. Για να συμβεί αυτό:

1. Από το μενού Omlet Chat, πατήστε Settings (Ρυθμίσεις).

2. Πατήστε Cloud Storage (Αποθήκευση Cloud) και επιλέξτε από τις παρακάτω υπηρεσίες 
Cloud:

α. Dropbox

β. Box

γ. Baidu PCS

δ. OneDrive

ε. Google Drive

3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε, για να 
συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Cloud. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην 
οθόνη για να συγχρονίσετε τον λογαριασμό σας Cloud με την εφαρμογή Omlet Chat.
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Οι πολύτιμες στιγμές σας 4
Καταγραφή στιγμών

Εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα
Καταγράψτε εικόνες και βίντεο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Κάμερα του ASUS Tablet σας. 
Ανατρέξτε σε κάποιο από τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα.

Από την οθόνη κλειδώματος

Σύρετε το εικονίδιο  προς τα κάτω, μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή Κάμερα.

Από την αρχική οθόνη

Πατήστε  .

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έντασης
Ενώ το ASUS Tablet σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο έντασης 
για να το αφυπνίσετε και να εκκινήσει άμεσα η εφαρμογή Κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο έντασης για την εκκίνηση της εφαρμογής Κάμερα, 
ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία από τις επιλογές Ρυθμίσεις > Οθόνη κλειδώματος και, στη 
συνέχεια, σύρετε την Στιγμιαία φωτογραφική μηχανή στη θέση Ενεργό.

4 Οι πολύτιμες στιγμές σας

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτό το κεφάλαιο εξυπηρετούν λόγους αναφοράς μόνο.
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Χρήση της Κάμερας για πρώτη φορά
Μετά την εκκίνηση της Κάμερας για πρώτη φορά, εμφανίζονται διαδοχικά δύο λειτουργίες για να 
σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε:  Εκπαίδευση και Θέσεις εικόνων

Μάθημα
Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την κάμερα του ASUS Tablet σας, θα εμφανιστεί 
η ακόλουθη οθόνη εκπαίδευσης μετά την εκκίνηση της εφαρμογής Φωτ. μηχ.. Ανατρέξτε στα 
ακόλουθα βήματα για να φύγετε από αυτήν την οθόνη.

1. Στην οθόνη Μάθημα, πατήστε Παράλειψη εάν θέλετε να παραλείψετε την προβολή ή Έναρξη 
για να προβάλετε τη βασική εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της Κάμερας.

2. Αφού πατήσετε κάποια από αυτές τις επιλογές, θα προχωρήσετε στην οθόνη Θέσεις εικόνων.

Εφαρμογές
Αφού περιηγηθείτε στην οθόνη Tutorial (Εκμάθηση), εμφανίζεται η οθόνη Remember Photo 
Locations (Απομνημόνευση Τοποθεσιών Φωτογραφίας) που να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε 
αυτόματες ετικέτες τοποθεσίας για τις εικόνες σας. Ανατρέξτε στα ακόλουθα βήματα για να φύγετε 
από αυτή την οθόνη:

1. Στην οθόνη Remember Photo Locations (Απομνημόνευση Τοποθεσιών Φωτογραφίας), πατήστε 
No thanks (Όχι ευχαριστώ) για να συνεχίσετε στην οθόνη φωτογραφικής μηχανής ή Yes (Ναι) 
για να ορίσετε τις ετικέτες τοποθεσιών για τις εικόνες που έχετε καταγράψει.

2. Σύρετε την επιλογή Εφαρμογές σε Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα δημιουργίας 
ετικετών θέσης.

3. Πατήστε Συμφωνώ στην επόμενη οθόνη για να ενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα και να 
προχωρήσετε στην οθόνη Κάμερα.
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Αρχική οθόνη της Κάμερας
Η κάμερα του ASUS Tablet σας είναι εξοπλισμένη με δυνατότητες αυτόματης ανίχνευσης σκηνής 
και αυτόματου σταθεροποιητή εικόνας. Διαθέτει επίσης λειτουργία σταθεροποιητή εικόνας, που 
συμβάλει στην πρόληψη αστάθειας κατά την εγγραφή βίντεο. 

Πατήστε τα εικονίδια για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα και να εξερευνάτε τις 
δυνατότητες εικόνας και βίντεο του ASUS Tablet σας.

Χρήση ρυθμίσεων κάμερας για προχωρημένους

Εναλλαγή μεταξύ της 
εμπρός και πίσω κάμερας

Δείτε τη συλλογή

Καταγραφή βίντεο
Λήψη φωτογραφιών

Προσαρμογή 
ρυθμίσεων
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Ρυθμίσεις εικόνας
Προσαρμόστε την εμφάνιση των φωτογραφιών σας με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της 
κάμεράς σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Εφαρμόστε πρώτα τις ρυθμίσεις και μετά τραβήξτε φωτογραφίες.

1. Στην αρχική οθόνη της κάμερας, πατήστε  > .
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ρυθμίστε τις διαθέσιμες επιλογές.

Εικόνα
Διαμορφώστε την ποιότητα της εικόνας, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές.

Λειτουργία λήψης
Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σας στη λειτουργία Timer (Χρονοδιακόπτης) , ενεργοποιήστε 
το Touch shutter (Κλείστρο αφής) ή αλλάξτε την ταχύτητα του στοιχείου Burst (Ριπή) με αυτή την 
επιλογή.

Εστίαση & Έκθεση
Ενεργοποιήστε την Touch auto-exposure (Αυτόματη έκθεση αφής) ή την Face detection 
(Ανίχνευση προσώπου), ή ρυθμίστε τη λειτουργία Metering (Μέτρηση) και Focus mode 
(Λειτουργία εστίασης) με αυτή την επιλογή.
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Ρυθμίσεις βίντεο
Προσαρμόστε την εμφάνιση των βίντεό σας με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της κάμεράς σας, 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Εφαρμόστε πρώτα τις ρυθμίσεις και μετά τραβήξτε φωτογραφίες.

1. Στην αρχική οθόνη της κάμερας, πατήστε  >  .

2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ρυθμίστε τις διαθέσιμες επιλογές.

Εικόνα
Διαμορφώστε την ποιότητα του βίντεο, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές.

Εστίαση & Έκθεση
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματ έκθεση αφής μέσω αυτής της επιλογής.
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Λειτουργίες κάμερας για προχωρημένους
Διερευνήστε νέους τρόπους καταγραφής εικόνων ή βίντεο και αποθανατίστε ακόμα περισσότερες 
ιδιαίτερες στιγμές, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της κάμερας για προχωρημένους του ASUS 
Tablet σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εφαρμόστε πρώτα τις ρυθμίσεις και μετά τραβήξτε φωτογραφίες. Οι διαθέσιμες 
λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

HDR
Η λειτουργία απεικόνισης Υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε 
λήψη πιο λεπτομερών εικόνων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και υψηλής αντίθεσης. Η χρήση 
της HDR συνιστάται για τη λήψη εικόνων σε έντονα φωτισμένες περιοχές, βοηθώντας στην 
εξισορρόπηση των χρωμάτων που αποτυπώνονται στην εικόνα σας.

Λήψη φωτογραφιών HDR

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το   > HDR.

2. Πατήστε το  ή το πλήκτρο έντασης για να ξεκινήσει η λήψη φωτογραφιών HDR.

Πορτρέτο
Διασκεδάστε κατά τη διάρκεια και μετά τη λήψη φωτογραφιών της οικογένειας και των φίλων σας, 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πορτρέτο του ASUS Tablet σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η 
λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κάνετε βελτιώσεις ομορφιάς στο πρόσωπο του θέματός σας την 
ίδια στιγμή, ακριβώς πριν πατήσετε το κουμπί διαφράγματος.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία Εξωραϊσμός

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το  > Πορτρέτο.

2. Πατήστε το εικονίδιο    για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις Εξωραϊσμού που θα εφαρμοστούν 
στη φωτογραφία αυτή.

3. Πατήστε το εικονίδιο    για να αρχίσετε τη λήψη της φωτογραφίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύρετε το εικονίδιο    προς τα πάνω για να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη countdown 
(αντίστροφης μέτρησης) .

Εφαρμογή Εξωραϊσμού στις φωτογραφίες

1. Πατήστε στη μικρογραφία για να προεπισκόπηση της φωτογραφίας και εμφάνιση των 
ρυθμίσεων Εξωραϊσμού.

2. Πατήστε επάνω στη φωτογραφίας και πατήστε το εικονίδιο    για να επιλέξετε τη λειτουργία 

Εξωραϊσμού που προτιμάτε, στη συνέχεια πατήστε    για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
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Χαμηλός φωτισμός (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Με τη χρήση του PixelMaster, η ευαισθησία φωτός της κάμεράς σας αυξάνεται κατά έως και 400% 
για βελτίωση της μείωσης θορύβου και της ενίσχυσης της χρωματικής αντίθεσης κατά έως και 
200%. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μετατρέψετε οποιοδήποτε θέμα σε υπέροχη 
φωτογραφία ή βίντεο—με ή χωρίς επαρκή φυσικό φωτισμό.

Λήψη φωτογραφιών με χαμηλό φωτισμό

1. Από την οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε    > Low light (Χαμηλός φωτισμός).

2. Πατήστε το εικονίδιο    για να ξεκινήσει η λήψη φωτογραφιών. 

Λήψη βίντεο με χαμηλό φωτισμό

1. Από την οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε    > Low light (Χαμηλός φωτισμός).

2. Πατήστε το εικονίδιο    για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός βίντεο.

Νύχτα
Πραγματοποιήστε λήψεις καλά φωτισμένων φωτογραφιών, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας 
ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Νύχτα του ASUS Tablet σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Κρατήστε τα χέρια σας σταθερά, πριν και κατά τη διάρκεια καταγραφής της εικόνας από το 
ASUS Tablet, ώστε να αποφύγετε θολά αποτελέσματα.

Λήψη νυχτερινών φωτογραφιών

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το   > Νύχτα.

2. Πατήστε το εικονίδιο    για να ξεκινήσετε τη λήψη Νυχτερινών φωτογραφιών.

Βάθος πεδίου
Τραβήξτε μακροφωτογραφίες με ένα απαλό φόντο χρησιμοποιώντας το Βάθος πεδίου. Αυτή 
η δυνατότητα ταιριάζει σε κοντινές λήψεις θεμάτων φωτογραφιών, για ένα περισσότερο 
προσδιορισμένο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Λήψη φωτογραφιών με Βάθος πεδίου

1. Από την οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε    > Depth of Field (Βάθος πεδίου).

2. Πατήστε το εικονίδιο    για να ξεκινήσετε τη λήψη Νυχτερινών φωτογραφιών.

3. Πατήστε το    ή το    για να αυξήσετε ή να μειώσετε το θάμπωμα του φόντου.

4. Πατήστε το εικονίδιο    για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
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Εφέ
Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά εφέ, όπως τα Pixelize, Cartoon, Vintage, 
LOMO ή άλλα εφέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εφέ θα πρέπει να επιλεγεί πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφιών με εφέ

1. Από την οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε    > Effect (Εφέ)

2. Πατήστε στο εικονίδιο    και επιλέξτε ένα εφέ για να εφαρμόσετε στη φωτογραφία.

3. Πατήστε το εικονίδιο    για να ξεκινήσετε τη λήψη Νυχτερινών φωτογραφιών.

Εφαρμογή εφέ σε φωτογραφίες

1. Πατήστε στη μικρογραφία για προεπισκόπηση της φωτογραφίας.

2. Πατήστε στη φωτογραφία και πατήστε    για να επιλέξετε το Εφέ που προτιμάτε, στη 
συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο    για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

Αυτοφωτογράφιση
Επωφεληθείτε από τις προδιαγραφές υψηλής ανάλυσης της πίσω κάμερας, χωρίς να ανησυχείτε 
για το πάτημα του κουμπιού διαφράγματος. Με την ανίχνευση προσώπου, μπορείτε να ρυθμίσετε 
το ASUS Tablet σας να ανιχνεύσει έως και τέσσερα πρόσωπα με χρήση της πίσω κάμερας και, στη 
συνέχεια, να το χρησιμοποιήσετε γιατ την αυτοφωτογράφισή σας ή της παρέας σας.

Λήψη αυτοφωτογραφιών

1. Από την οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το   > Αυτοφωτογράφηση.

2. Πατήστε το  για να επιλέξετε τον αριθμό ατόμων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στη 
φωτογραφία.

3. Χρησιμοποιήστε την πίσω κάμερα για την ανίχνευση προσώπων και περιμένετε το ASUS Tablet 
σας να αρχίσει να εκπέμπει ένα ήχο “μπιπ”, μετρώντας αντίστροφα μέχρι  να ολοκληρωθεί η 
λήψη της φωτογραφίας.

4. Πατήστε το εικονίδιο    για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
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Κίνηοη GIF
Δημιουργήστε εικόνες GIF (Μορφή ανταλλαγής γραφικών) κατευθείαν από την κάμερα του ASUS 
Tablet σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Κινούμενες Κίνηοη GIF.

Λήψη φωτογραφιών ως κινούμενο GIF

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το   > Κίνηοη GIF.

2. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο    για να ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών κατά ριπές 
για κινούμενη εικόνα GIF.

3. Κάντε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε στις ρυθμίσεις της κινούμενης εικόνας GIF.

4. Πατήστε το , όταν ολοκληρώσετε τη λήψη.

Πανόραμα
Καταγράψτε εικόνες από διάφορες οπτικές γωνίες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πανόραμα. Οι 
εικόνες που καταγράφονται από μια ευρεία οπτική γωνία, συρράβονται μεταξύ τους αυτόματα με 
τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το  > Πανόραμα.

2. Πατήστε   στη συνέχεια μετατοπίστε το ASUS Tablet σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά για 
να αποθανατίσετε το τοπίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενόσω μετατοπίζετε το ASUS Tablet σας, εμφανίζεται μια λωρίδα χρόνου με μικρογραφίες 
στο κάτω μέρος της οθόνης καθώς καταγράφει το τοπίο.

3. Πατήστε το , όταν ολοκληρώσετε τη λήψη.

Μινιατούρα
Εξομοιώστε το εφέ κλίσης-μετατόπισης των φακών DSLR μέσω της δυνατότητας Μινιατούρα. 
Η χρήση αυτής της δυνατότητας σας επιτρέπει να εστιάζετε σε συγκεκριμένες περιοχές του 
αντικειμένου σας, προσθέτοντας ένα μποκέ εφέ που μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο σε 
φωτογραφίες όσο και βίντεο χρησιμοποιώντας το ASUS Tablet σας.

Λήψη φωτογραφιών με τη δυνατότητα Μινιατούρα

1. Από την οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε    > Miniature (Μινιατούρα).

2. Πατήστε το    ή το    για να επιλέξετε την περιοχή εστίασής σας, στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε τα δύο δάκτυλά σας για να ρυθμίσετε το μέγεθος και τη θέση της περιοχής 
εστίασης.

3. Πατήστε το    ή το    για να αυξήσετε ή να μειώσετε το θάμπωμα του φόντου. Πατήστε το  

  ή το    για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον κορεσμό.

4. Πατήστε το εικονίδιο    για τη λήψη φωτογραφιών Μινιατούρας.
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Έξυπνη απαλοιφή
Εξαλείψτε τα ανεπιθύμητα στοιχεία αμέσως μετά τη λήψη της εικόνας με τη χρήση της λειτουργίας 
Έξυπνη αφαίρεση.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία Έξυπνη απαλοιφή

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το   > Έξυπνη αφαίρεση.

2. Πατήστε το εικονίδιο    για να ξεκινήσει η λήψη φωτογραφιών που μπορεί να υποβληθούν 
σε επεξεργασία μέσω της Έξυπνης κατάργησης.

3.  Στη φωτογραφία που λήφθηκε, πατήστε το περίγραμμα γύρω από το κινούμενο αντικείμενο 
που ανιχνεύτηκε για να το διαγράψετε.

4. Πατήστε το εικονίδιο    για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

Όλο τα χαμόγελα
Αποθανατίστε το τέλειο χαμόγελο ή την πλέον παρανοϊκή έκφραση του προσώπου από μια 
σειρά από φωτογραφίες με τη λειτουργία Όλο τα χαμόγελα. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να 
τραβήξετε πέντε συνεχόμενες φωτογραφίες αφού πατήσετε το κουμπί διαφράγματος, ανιχνεύοντας 
αυτόματα τα πρόσωπα στην εικόνα για σύγκριση.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία Όλο Χαμόγελα

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το  > Όλο τα χαμόγελα.

2. Πατήστε το εικονίδιο   για να ξεκινήσει η λήψη φωτογραφιών που μπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω του στοιχείου Όλα τα χαμόγελα.

3. Αγγίξτε επάνω στο πρόσωπο του αντικειμένου, στη συνέχεια επιλέξτε την καλύτερη έκφραση 
προσώπου του αντικειμένου.

4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω από την κορυφή, στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο    για να 
αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

Παρέλευση χρόνου
Η λειτουργία βίντεο χρονικής ολίσθησης του ASUS Tablet σας, σάς επιτρέπει να καταγράψετε 
φωτογραφίες για αναπαραγωγή με αυτόματη ολίσθηση του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, τα γεγονότα 
φαίνεται να κινούνται με ταχύτατο ρυθμό, παρόλο που στην πραγματικότητα συνέβησαν και 
καταγράφηκαν με μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους.

Εγγραφή βίντεο με Παρέλευση χρόνου

1. Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Κάμερα, πατήστε το  >Παρέλευση χρόνου.

2. Πατήστε το εικονίδιο    στη συνέχεια επιλέξτε το διάστημα με χρονική καθυστέρηση.

3.  Πατήστε το  για να ξεκινήσετε να εγγράφετε βίντεο με Παρέλευση χρόνου.
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Χρήση της Συλλογής
Προβολή εικόνων και αναπαραγωγή βίντεο στο ASUS Tablet σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
Συλλογή.

Αυτή η εφαρμογή σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε, μοιραστείτε ή διαγράψψετε 
εικόνα και αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο ASUS Tablet σας. Από τη Συλλογή, μπορείτε 
να προβάλλετε εικόνες σε μία προβολή παρουσίασης ή να πατήσετε για να προβληθεί η επιλεγμένη 
εικόνα ή το αρχείο βίντεο.

Για να εκκινήσετε τη Συλλογή, πατήστε  > GΣυλλογή.

Προβολή αρχείων από το κοινωνικό σας δίκτυο ή την αποθήκευση στο 
cloud
Από προεπιλογή, η Συλλογή σας εμφανίζει όλα τα αρχεία του ASUS Tablet σας σύμφωνα με τους 
φακέλους των άλμπουμ τους.

Για να προβάλετε αρχεία από άλλες τοποθεσίες προσβάσιμες μέσω του ASUS Tablet σας:

1.  Από την κεντρική οθόνη, πατήστε το .

2. Πατήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τοποθεσίες προέλευσης για να προβάλετε τα 
αντίστοιχα αρχεία της. 

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:   

• Μπορείτε να λάβετε φωτογραφίες από τον λογαριασμό σας cloud στο ASUS Tablet σας και να τις 
χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία ή εξώφυλλο μιας επαφής.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη εικόνων εξωφύλλου στις επαφές σας, δείτε Προσαρμογή 
του προφίλ της επαφής σας.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση φωτογραφιών ή εικόνων ως ταπετσαρία, δείτε Ταπετσαρίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Απαιτείται σύνδεση Internet για την προβολή φωτογραφιών και βίντεο από Οι 
φωτογραφίες μου στο cloud) και Φωτογραφίες φίλων.
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Προβολή της τοποθεσίας της φωτογραφίας
Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στην τοποθεσία στο ASUS Tablet σας και προσθέστε τις 
λεπτομέρειες τοποθεσίας στις φωτογραφίες σας. Στα στοιχεία τοποθεσίας των φωτογραφιών σας 
περιλαμβάνεται η περιοχή στην οποία λαμβάνονται οι φωτογραφίες, καθώς και ένας χάρτης της 
τοποθεσίας μέσω Google Map ή Baidu (μόνον στην Κίνα).

Για προβάλλετε τα στοιχεία μιας φωτογραφίας:

1. Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στην τοποθεσία από  > Settings (Ρυθμίσεις) > Location 
(Τοποθεσία).

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μοιραστεί την τοποθεσία σας με το Google Map ή το Baidu.

3. Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και επιλέξτε τη φωτογραφία τα στοιχεία της οποίας θέλετε 
να προβάλλετε.

4. Πατήστε στη φωτογραφία και κατόπιν πατήστε .
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Κοινή χρήση αρχείων από τη συλλογή

1. Από την οθόνη Συλλογή, πατήστε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία που θέλετε να 
μοιραστείτε.

2. Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αρχείων.

3.  Πατήστε τα αρχεία που θέλετε να μοιραστείτε. Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται επάνω από 
την εικόνα που επιλέγετε.

4. Πατήστε το  και επιλέξτε από τη λίστα τους παραλήπτες με τους οποίους θέλετε να 
μοιραστείτε τις εικόνες.

Διαγραφή αρχείων από τη συλλογή

1. Από την οθόνη Συλλογή, πατήστε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία που θέλετε να 
διαγράψετε.

2. Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αρχείων.

3.  Πατήστε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε. Ένα σημάδι επιλογής εμφανίζεται επάνω από 
την εικόνα που επιλέγετε.

4. Πατήστε το .

Επεξεργασία μιας εικόνας
Η Συλλογή διαθέτει επίσης τα δικά της εργαλεία επεξεργασίας εικόνας που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για τη βελτίωση των εικόνων που είναι αποθηκευμένες στο ASUS Tablet σας.

1. Από την οθόνη Συλλογή, πατήστε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα αρχεία.

2. Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατήστε την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3.  Όταν ανοίξει η εικόνα, πατήστε την ξανά για να εμφανιστούν οι λειτουργίες της.

4. Πατήστε το  για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας εικόνας.

5. Πατήστε οποιοδήποτε από τα εικονίδια της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας για να 
πραγματοποιήσετε αλλαγές στην εικόνα.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση των μικρογραφιών ή μιας εικόνας
Από την οθόνη Συλλογή ή την επιλεγμένη εικόνα, απλώστε τα δάκτυλά σας στον πίνακα οθόνης 
αφής για να κάνετε μεγέθυνση. Για να σμίκρυνση πλησιάστε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους στην 
επιφάνεια αφής.



92 Κεφάλαιο 4:  Οι πολύτιμες στιγμές σας

Ανάρτηση φωτογραφιών στον τοίχο συμβάντων του Ημερολογίου σας
Ενεργοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα στη Συλλογή σας, σας δίνεται η δυνατότητα να προβάλλετε 
φωτογραφίες απευθείας από τα συμβάντα του Ημερολογίου σας. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορείτε 
να ομαδοποιήσετε αμέσως ληφθείσες φωτογραφίες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τους ονομασία 
συμβάντος.

1.  Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με το ASUS Tablet σας, εκκινήστε τη Gallery (Συλλογή).

2. Πατήστε  > Events wall (Τοίχος συμβάντων).

3. Πατήστε στο Tap here to enter name (Πατήστε εδώ για να εισαχθεί ονομασία) και στη 
συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του συμβάντος που ορίσατε στην εφαρμογή Ημερολόγιο.

4.  Πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία του φακέλου που περιέχει τις φωτογραφίες που 
τραβήξατε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος. 

5. Επιλέξτε από το Ημερολόγιο το συμβάν που θέλετε να ενσωματώσετε στον φάκελο 
φωτογραφιών.

6. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του φακέλου φωτογραφιών, 
υποδεικνύοντας ότι οι φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί με επιτυχία στον τοίχο συμβάντων.

7. Για να προβάλλετε τις φωτογραφίες του συμβάντος, ανοίξτε το συμβάν από την εφαρμογή 
Ημερολόγιο και πατήστε 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνον μετά τη ρύθμιση συμβάντων στο Ημερολόγιο. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης συμβάντων, δείτε Ημερολόγιο.

• Μόνον φωτογραφίες που λαμβάνονται με την κάμερα του ASUS Tablet σας την ίδια ημερομηνία και 
ώρα με το συμβάν του Ημερολογίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα. 
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Πατήστε σε οποιοδήποτε 
από αυτά τα θέματα για να 
δείτε την προεπισκόπησή 
του.

Χρήση του MiniMovie
Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σε μια δημιουργική προβολή παρουσίασης, χρησιμοποιώντας τη 
δυνατότητα MiniMovie της Συλλογής. Το MiniMovie περιέχει μια βάση θεμάτων παρουσιάσεων 
προβολής διαφανειών, την οποία μπορείτε αμέσως να εφαρμόσετε σε επιλεγμένες φωτογραφίες. 

Για να δημιουργήσετε ένα MiniMovie από έναν φάκελο φωτογραφιών:

1. Εκκινήστε τη Συλλογή και πατήστε  για να επιλέξετε τη θέση του φακέλου φωτογραφιών 
σας.

2. Επιλέξτε τον φάκελο φωτογραφιών και πατήστε  > Auto MiniMovie (Αυτόματο MiniMovie).

3. Επιλέξτε το θέμα του MiniMovie που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή 
παρουσίασης των φωτογραφιών σας.

4. Αφού επιλέξετε ένα θέμα, πατήστε  για να αποθηκεύσετε την προβολή παρουσίασης. 

5. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε την προβολή παρουσίασης με ιστοτόπους κοινωνικών 
δικτύων ή εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, όπως Facebook, Google Plus ή Omlet 
Chat.
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Για να δημιουργήσετε ένα MiniMovie από μια επιλογή φωτογραφιών:

1. Εκκινήστε τη Συλλογή και πατήστε  για να επιλέξετε τη θέση των φωτογραφιών σας.

2. Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή αρχείων.

3. Αφού επιλέξετε τις φωτογραφίες σας, πατήστε MiniMovie.

4. Επιλέξτε το θέμα του MiniMovie που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή 
παρουσίασης των φωτογραφιών σας.

Χρήση της επιλογής Αναπαραγωγή σε
Αναπαραγάγετε αρχεία από τη Συλλογή σας σε μια συμβατή συσκευή ροής, χρησιμοποιώντας την 
επιλογή Αναπαραγωγή σε. 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα:

1. Από την οθόνη Gallery (Συλλογή), πατήστε  ή τον φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο που 
θέλετε να επιδείξετε.

2. Πατήστε  > PlayTo (Αναπαραγωγή σε).

3. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε μια συμβατή συσκευή για να ξεκινήσει το screencasting του 
αρχείου σας.

Πατήστε σε οποιοδήποτε 
από αυτά τα θέματα για να 
δείτε την προεπισκόπησή 
του.

5. Αφού επιλέξετε ένα θέμα, πατήστε    για να αποθηκεύσετε την προβολή παρουσίασης. 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες προβολές παρουσίασής σας από 
ASUS > File Manager (Διαχείριση αρχείου) > Movies (Ταινίες) > MiniMovie.

6. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε την προβολή παρουσίασης με ιστότοπους κοινωνικών 
δικτύων ή εφαρμογές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, όπως Facebook, Google Plus ή Omlet 
Chat.
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Πρόγραμμα περιήγησης
Η μηχανή αναζήτησης τελευταίας τεχνολογίας που βασίζεται στο Chromium, σας επιτρέπει να 
πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο με γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης. Η καθαρή και διαισθητική διεπαφή 
Zen, υποστηριζόμενη από την τεχνολογία δυναμικής προσαρμογής κειμένου, βελτιστοποιεί 
τα περιεχόμενα ιστού, ώστε να εφαρμόζουν καλύτερα στην οθόνη του ASUS Tablet σας. Με τη 
λειτουργία προβολής περιοδικού μέσω της δυνατότητας Έξυπνος αναγνώστης που διαθέτει, 
μπορείτε να διαβάσετε ευχάριστα τα αγαπημένα σας περιεχόμενα ιστού, εντός ή εκτός σύνδεσης, 
χωρίς κάποια στοιχεία να αποσπούν την προσοχή σας, όπως τα διαφημιστικά πλαίσια. Μπορείτε 
επίσης να επισημάνετε μια ενδιαφέρουσα σελίδα ως εργασία για ανάγνωση αργότερα, την οποία 
μπορείτε να ανακτήσετε από την εφαρμογή Να γίνει αργότερα, και να τη διαβάσετε με την άνεσή 
σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν κάνετε οποιαδήποτε πλοήγηση στο διαδίκτυο ή δραστηριότητες που σχετίζεται με 
το διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το ASUS Tablet σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Μείνετε συνδεδεμένοι.

Εκκίνηση της εφαρμογής Πρόγραμμα περιήγησης
Από την Αρχική οθόνη, κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εκκινήσετε την εφαρμογή Πρόγραμμα 
περιήγησης:

• Πατήστε .

• Πατήστε  > Browser (Πρόγραμμα περιήγησης).

Δουλέψτε σκληρά, παίξτε ακόμη 
...σκληρότερα 5
5 Δουλέψτε σκληρά, παίξτε ακόμη ...σκληρότερα
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Κοινή χρήση σελίδας
Μοιραστείτε με άλλους ενδιαφέρουσες σελίδες από το ASUS Tablet σας μέσω ενός λογαριασμού 
email, λογαριασμού αποθήκευσης στο cloud, Bluetooth ή άλλων εφαρμογών του ASUS Tablet.

1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.

2. Από μια ιστοσελίδα, πατήστε  > Share page (Κοινή χρήση σελίδας).

3. Πατήστε στον λογαριασμό ή την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μέσο για να 
μοιραστείτε τη σελίδα.

Ανάγνωση των σελίδων αργότερα
Όταν υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία online, αλλά δεν έχετε εκείνη τη στιγμή τον χρόνο 
να την διαβάσετε, μπορείτε να την επισημάνετε ως εργασία για ανάγνωση αργότερα. Μπορείτε 
να ανακτήσετε και να διαβάσετε αυτήν τη σελίδα σε πιο βολικό χρόνο από την εφαρμογή Να γίνει 
αργότερα.

1. Από τη σελίδα, πατήστε  > Read later (Ανάγνωση αργότερα).

2. Για να ανακτήσετε τη σελίδα, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα) από την Αρχική 
οθόνη.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με την περιήγηση σε σελίδες επισημασμένες για ανάγνωση 
αργότερα, δείτε Αναπλήρωση της online ανάγνωσής μου τώρα.

Προσθήκη νέας καρτέλας
Αποκρύψτε τον τρέχοντα ιστότοπο και ανοίξτε ένα νέο παράθυρο για να συνεχίσετε να πλοηγείστε 
ή να περιηγείστε σε έναν άλλο ιστότοπο.

1. Από την τρέχουσα σελίδα, πατήστε  > New tab (Νέα καρτέλα) ή πατήστε  δίπλα στην 
τρέχουσα καρτέλα.

2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL στο πεδίο URL και συνεχίστε να απολαμβάνετε την περιήγηση 
στο διαδίκτυο από το ASUS Tablet σας.

3. Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλη μια καρτέλα, ακολουθήστε ξανά το βήμα 1. 

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:

• Το άνοιγμα πολλών ιστοτόπων στο πρόγραμμα περιήγησής σας επιβραδύνει την απόδοσή του 
φόρτωσης.

• Εάν η σύνδεση διαδικτύου επιβραδύνεται, δοκιμάστε να κάνετε εκκαθάριση της προσωρινής 
μνήμης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του 
προγράμματος περιήγησης.

Τοποθέτηση σελιδοδείκτη σε σελίδες
Τοποθετήστε σελιδοδείκτη στις αγαπημένες σας σελίδες ή ιστοτόπους, έτσι ώστε να μπορείτε να 
επιστρέψετε και να περιηγηθείτε σε αυτές ξανά.

Για να τοποθετηθεί σελιδοδείκτης σε μια σελίδα:

Από τη σελίδα, πατήστε  > Save to bookmarks (Αποθήκευση σε σελιδοδείκτες). Την επόμενη 
φορά που θα ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να πατήσετε γρήγορα στη σελίδα 
με τον σελιδοδείκτη σας.
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Έξυπνο διάβασμα online
Το ASUS Tablet σας ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Έξυπνου αναγνώστη σε σελίδες 
που περιέχουν πολλά στοιχεία τα οποία ενδέχεται να βρείτε περιττά ή παραπλανητικά, όπως 
διαφημιστικά πλαίσια, εικονίδια, ή στοιχεία μενού. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα στοιχεία και να 
διαβάσετε μόνον τα κύρια περιεχόμενα της σελίδας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Η λειτουργία Έξυπνου αναγνώστη υποστηρίζει τους ιστοτόπους Wikipedia, CNN, ESPN, 
BCC και NY Times.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έξυπνου αναγνώστη:

• Πατήστε στο εικονίδιο της λειτουργίας Έξυπνου αναγνώστη , για να καταργήσετε αυτόματα 
τυχόν περιττά ή παραπλανητικά στοιχεία και να εμφανίζονται μόνο τα κύρια περιεχόμενα της 
σελίδας.

• Από τη σελίδα της λειτουργίας Έξυπνου αναγνώστη, πραγματοποιήστε κάποιο από τα 
παρακάτω:

 • Πατήστε  για να εμφανιστεί η Λίστα αναγνώστη ή οι αποθηκευμένες σελίδες σας.

 • Πατήστε  για να ενεργοποιηθεί το εργαλείο Δείκτης, επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα σας 
και σαρώστε με το εργαλείο το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 • Πλησιάστε τα δύο δάκτυλα ή απλώστε τα απομακρύνοντάς τα για να μεγεθύνετε/
σμικρύνετε μια σελίδα.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση μιας σελίδας.

Πατήστε για να ανοίξει η Λίστα αναγνώστη

Πατήστε για να εκκινήσει το εργαλείο Δείκτης

Πατήστε για να μοιραστείτε τη σελίδα με άλλους ή για να 
την αποθηκεύσετε στη Λίστα αναγνώστη
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Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησης
Πραγματοποιήστε εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησης για να 
διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία διαδικτύου, τους ιστοτόπους και τα cookies που είναι προσωρινά 
αποθηκευμένα στο ASUS Tablet σας. Αυτό συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης φόρτωσης του 
προγράμματος περιήγησής σας.

1. Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης.

2. Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις) > Privacy & security (Απόρρητο & Ασφάλεια) > Clear 
cache (Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης).

3. Κάντε κλικ στο OK στο μήνυμα επιβεβαίωσης.

Μήνυμα ηλεκτρονικού
Προσθέστε λογαριασμούς Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP, για να μπορείτε 
να λαμβάνετε, να δημιουργείτε και να περιηγείστε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
απευθείας από τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχετε σε αυτούς τους λογαριασμούς στο ASUS Tablet σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το ASUS Tablet σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα Wi-Fi ή δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας, έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε έναν λογαριασμό email ή να αποστείλετε και να 
λάβετε email από λογαριασμούς που έχουν προστεθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Μείνετε 
συνδεδεμένοι.

Εγκατάσταση ενός λογαριασμού ηλ. ταχ.
Ρυθμίστε τον υφιστάμενο προσωπικό ή επαγγελματικό λογαριασμό email που διαθέτετε, για να 
μπορείτε να λαμβάνετε, διαβάζετε και αποστέλλετε email από το ASUS Tablet σας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Μήνυμα ηλεκτρονικού τα.. για να εκκινήσετε την εφαρμογή 
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Πατήστε την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να εγκαταστήσετε.

3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας 
και πατήστε Επόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιμένετε καθώς η συσκευή σας ελέγχει αυτόματα τις ρυθμίσεις διακομιστή της 
εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφία σας. 

4. Διαμορφώστε τις Ρυθμίσεις του λογαριασμού, όπως συχνότητα ελέγχου εισερχομένων 
μηνυμάτων, ημέρες συγχρονισμού, ή ειδοποίηση για εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα. Όταν 
ολοκληρώσετε, πατήστε Επόμενο.

5. Πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού που θέλετε να εμφανίζεται στα εξερχόμενα μηνύματα 
και πατήστε Επόμενο για να συνδεθείτε με τα εισερχόμενά σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τον λογαριασμό εργασίας σας στο ASUS Tablet σας, ζητήστε τις 
ρυθμίσεις email από τον διαχειριστή του δικτύου σας.
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Προσθήκη λογαριασμών ηλ. ταχ.
Εάν δεν διαθέτετε έναν υφιστάμενο λογαριασμό email, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν, έτσι ώστε 
να μπορείτε να λαμβάνετε, διαβάζετε και αποστέλλετε email απευθείας από το ASUS Tablet σας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Μήνυμα ηλεκτρονικού τα.. για να εκκινήσετε την εφαρμογή 
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Πατήστε  > Ρυθμίσεις και προσθέστε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Πατήστε την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να εγκαταστήσετε.

4. Ακολουθήστε τις διαδοχικές οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του νέου 
λογαριασμού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στα βήματα 3 έως 5 της ενότητας Εγκατάσταση ενός 
λογαριασμού ηλ. ταχ. στο παρόν εγχειρίδιο για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ρύθμιση ενός λογαριασμού Gmail

1. Πατήστε Google και κατόπιν πατήστε Gmail.

2. Πατήστε την επιλογή Add an email address (Προσθήκη μιας διεύθυνσης email). 

3. Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail και τον κωδικό πρόσβασής σας για είσοδο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Πατήστε Or create a new account (Ή δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό) εάν δεν έχετε ένα 
λογαριασμό Google.

• Κατά τη σύνδεση, πρέπει να περιμένετε, καθώς η συσκευή σας επικοινωνεί με τους διακομιστές 
Google για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας.

4. Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό Google σας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και 
να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέρα από το Gmail, 
χρησιμοποιήστε το Email για να εξοικονομήσετε χρόνο και να μπαίνετε σε όλους τους λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ταυτόαποθηκεύσετε την ώρα σας.
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Ημερολόγιο
Παράλληλα με τη δημιουργία συμβάντων, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις ή να 
δημιουργήσετε ειδοποιήσεις αντίστροφης μέτρησης για να είστε βέβαιοι ότι δεν θα ξεχάσετε αυτές 
τις σημαντικές περιστάσεις.  Αποθηκεύει επίσης τα συμβάντα, όπως τα γενέθλια και τις επετείους 
που έχετε προγραμματίσει για τις επαφές σας VIP.

Δημιουργία συμβάντων
Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν:

1. Πατήστε ASUS > Ημερολόγιο.

2. Πατήστε  για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός νέου συμβάντος.

3. Στην οθόνη Νέο συμβάν, εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

4. Θέστε την Αντίστροφη μέτρηση στο ON (ΕΝΕΡΓΟ). Θα λάβετε μια ειδοποίηση αντίστροφης 
μέτρησης στο πλαίσιο Ειδοποιήσεις συστήματος ως προς τις ημέρες που απομένουν μέχρι να 
λάβει χώρα αυτό το συμβάν.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο Ειδοποιήσεις συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα 
Ειδοποιήσεις συστήματος.

5 Στο πεδίο Reminders (Υπενθυμίσεις), επιλέξτε την ώρα που θέλετε να λάβετε ειδοποίηση ή 
υπενθύμιση για το συμβάν.

6. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε Τέλος για αποθήκευση και έξοδο.

Προσθήκη ενός λογαριασμού στο Ημερολόγιο
Εκτός από τη δημιουργία ενός συμβάντος συνδεδεμένου με το ASUS Tablet σας, μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο για να δημιουργήσετε συμβάντα που συγχρονίζονται αυτόματα με 
τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς σας. Αρχικά, όμως, αυτοί οι λογαριασμοί πρέπει να προστεθούν 
στο Ημερολόγιο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Εκκινήστε το ASUS > Ημερολόγιο.

2. Πατήστε  > Λογαριασμοί > .

3. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.

4. Ακολουθήστε τις διαδοχικές οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την προσθήκη του νέου 
λογαριασμού στο Ημερολόγιο.
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Δημιουργία ενός συμβάντος από το λογαριασμό σας
Μετά την προσθήκη των ηλεκτρονικών λογαριασμών που θέλετε να συγχρονίζονται με 
το Ημερολόγιο, μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το ASUS Tablet σας για τη δημιουργία 
ειδοποιήσεων για τους ηλεκτρονικούς αυτούς λογαριασμούς, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Πατήστε ASUS > Ημερολόγιο.

2. Πατήστε Νέο συμβάν για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός νέου συμβάντος.

3. Στην οθόνη Νέο συμβάν, πατήστε Το ημερολόγιό μου για να προβάλετε όλους τους 
λογαριασμούς που είναι τη δεδομένη στιγμή συγχρονισμένοι με το Ημερολόγιο.

4. Πατήστε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν.

5. Στην οθόνη Νέο συμβάν, εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το συμβάν σας και 
κατόπιν πατήστε Done (Τέλος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο online λογαριασμός σας πρέπει να έχει ήδη προστεθεί στο Ημερολόγιο, για να 
μπορέσετε να συνεχίσετε με τα παρακάτω βήματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Προσθήκη 
λογαριασμών στο Ημερολόγιο.

Ενεργοποίηση υπενθυμίσεων ειδοποίησης για συμβάντα
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης από την εφαρμογή Ημερολόγιο για να λαμβάνετε 
υπενθυμίσεις ειδοποίησης και ειδοποιήσεις για ειδικά συμβάντα όπως γενέθλια, επέτειοι, 
συναντήσεις και άλλα σημαντικά συμβάντα που έχουν σημασία για εσάς.

1. Πατήστε ASUS > Ημερολόγιο.

2. Πατήστε  > Λογαριασμοί.

3. Πατήστε στους λογαριασμούς από τους οποίους θέλετε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις 
ειδοποίησης.

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση υπενθυμίσεων συμβάντων για τους VIP σας, δείτε Προσθήκη 
συμβάντος σε επαφή VIP.

• Λάβετε ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις από την εφαρμογή Τι ακολουθεί.
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Τι ακολουθεί
Μη χάνετε σημαντικά γεγονότα, διασκέδαση στον ήλιο ή τη λήψη μηνυμάτων/email/κλήσεων 
(σε επιλεγμένα μοντέλα) από τις επαφές VIP σας.  Ορίστε το ημερολόγιο των συμβάντων, των 
Αγαπημένων και των ομάδων VIP σας ή τις ρυθμίσεις ενημέρωσης του καιρού για να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις για ό, τι ακολουθεί. Προβάλετε τις ειδοποιήσεις του What’s Next 
(Τι ακολουθεί) από την Lock screen (Οθόνη κλειδώματος), το πλαίσιο Systems Notification 
(Ειδοποιήσεις συστημάτων) και το γραφικά στοιχεία ή την εφαρμογή What’s Next (Τι ακολουθεί).

Λήψη υπενθυμίσεων συμβάντων
Για να λαμβάνετε τις υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις των συμβάντων σας στο Τι ακολουθεί, 
βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

 • Ορίστε τις πληροφορίες συμβάντων των VIP σας, όπως γενέθλια ή επέτειοι στην 
εφαρμογή Επαφές. Για λεπτομέρειες, δείτε Προσθήκη συμβάντος σε επαφή VIP.

 • Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συμβάν και να ορίσετε την ώρα υπενθύμισης στην εφαρμογή 
Ημερολόγιο. Για λεπτομέρειες, δείτε Δημιουργία συμβάντων.
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Αποδοχή ή απόρριψη προσκλήσεων σε συμβάντα
Ρυθμίστε τον λογαριασμό email σας στην εφαρμογή Email για να αποστέλλετε ή να λαμβάνετε 
email, όπως προσκλήσεις σε συμβάντα. Όταν αποδέχεστε προσκλήσεις email, τα συμβάντα 
συγχρονίζονται με την εφαρμογή Ημερολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Email και Ημερολόγιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το ASUS Tablet σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi, για να λαμβάνετε 
προσκλήσεις μέσω email ή ειδοποιήσεις που σχετίζονται με ένα συμβάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
ανατρέξτε στην ενότητα Μείνετε συνδεδεμένοι.

Για να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε μια πρόσκληση:

1. Πατήστε στην πρόσκληση email σας για να την ανοίξετε.

2. Πατήστε Yes (Ναι) για να αποδεχθείτε ή No (Όχι) για να απορρίψετε την πρόσκληση. Η 
απάντησή σας αποστέλλεται μέσω email στον διοργανωτή ή οικοδεσπότη του συμβάντος.
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Λήψη ειδοποιήσεων σχετικών με συμβάν 
Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση για ένα συμβάν, θα λαμβάνετε υπενθυμίσεις για τυχόν αλλαγές 
στο συμβάν, όπως αναβολή, ακύρωση, αλλαγή στον τόπο του συμβάντος ή μετατόπιση του 
προγράμματος του συμβάντος. Αυτές οι ειδοποιήσεις που σχετίζονται με το συμβάν θα αναρτώνται 
στην Οθόνη κλειδώματος, στο πλαίσιο Ειδοποιήσεις συστήματος και στο widget ή την εφαρμογή Τι 
ακολουθεί.

Ειδοποίηση έναρξης συμβάντος
Λίγα λεπτά πριν από το συμβάν, θα λάβετε μια υπενθύμιση ότι το συμβάν πρόκειται να αρχίσει. 
Μπορείτε να καλέσετε και να ενημερώσετε τον διοργανωτή ή τον οικοδεσπότη ότι καταβάλλετε 
κάθε προσπάθεια για να μην αργήσετε.

Ειδοποίηση ακύρωσης συμβάντος
Θα λάβετε μια ειδοποίηση ακύρωσης, όταν ο διοργανωτής ή ο οικοδεσπότης ακυρώσει το συμβάν.
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Ειδοποίηση επαναπρογραμματισμού συμβάντος
Θα λάβετε μια ειδοποίηση εάν το συμβάν έχει αναβληθεί, επαναπρογραμματιστεί ή μετακινηθεί σε 
άλλη τοποθεσία.

Λήψη των ενημερώσεων για τον καιρό
Λάβετε ενημερώσεις AccuWeather® σε πραγματικό χρόνο κάθε ώρα ή μέχρι και 12 ώρες, για 
την τρέχουσα τοποθεσία σας ή για άλλα μέρη του κόσμου. Μπορείτε να κάνετε σχέδια μέχρι 
και για επτά (7) ημέρες με την πρόγνωση καιρού 7 ημερών ή να ντυθείτε κατάλληλα με βάση τη 
θερμοκρασία του AccuWeather RealFeel®. Μπορείτε επίσης να λάβετε τον δείκτη UV σε πραγματικό 
χρόνο ή τον δείκτη μόλυνσης αέρα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πάρετε τα απαραίτητα 
προστατευτικά μέτρα απέναντι στις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες ή τα μολυσματικά στοιχεία του 
αέρα.

1. Πριν λάβετε τις ενημερώσεις για τον καιρό, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

 • Το Wi-Fi ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένο όταν είστε σε εσωτερικούς 
χώρους και το GPS είναι ενεργοποιημένο όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους.

 • Ενεργοποιήστε την πρόσβαση στην τοποθεσία από  > Settings (Ρυθμίσεις) > 
Location access (Πρόσβαση σε τοποθεσία).

2. Εκκινήστε την εφαρμογή Καιρός με κάποιον από τους δύο τρόπους:

 • Πατήστε  > Weather (Καιρός).
 • Από την αρχική οθόνη του ASUS Tablet σας, πατήστε στο εικονίδιο καιρού.

3. Πατήστε  > Edit (Επεξεργασία) και στη συνέχεια πατήστε .

4. Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισαγάγετε την πόλη ή την περιοχή για την οποία θέλετε να 
αναζητήσετε ενημερώσεις για τον καιρό.

5. Περιμένετε λίγο ενώ το ASUS Tablet σας λαμβάνει τις πληροφορίες για τον καιρό. Τα δεδομένα 
για τον καιρό της πόλης ή της περιοχής θα προστεθούν στη λίστα τοποθεσιών. Πατήστε 
στα δεδομένα καιρού της πόλης ή της περιοχής που θέλετε να προβληθούν στο widget Τι 
ακολουθεί στην Αρχική οθόνη.
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Do It Later (Αργότερα)
Έχετε επαφή ακόμα και με τα πιο ασήμαντα πράγματα στην πολυάσχολη ζωή σας. Ακόμη κι όταν 
είστε υπερβολικά απασχολημένοι, απαντήστε στα email σας, στα μηνύματα SMS (σε επιλεγμένα 
μοντέλα), στις κλήσεις (σε επιλεγμένα μοντέλα), διαβάστε ειδήσεις online ή προσθέστε άλλες 
σημαντικές υποχρεώσεις με την άνεσή σας.

Εισάγετε στα μη αναγνωσμένα μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 
ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες και στις αναπάντητες κλήσεις σας τις επισημάνσεις Απάντηση 
αργότερα, Ανάγνωση αργότερα ή Κλήση αργότερα (σε επιλεγμένα μοντέλα). Αυτά τα 
επισημασμένα στοιχεία προστίθενται στις εργασίες σας για «Αργότερα» και μπορείτε να 
ασχοληθείτε μαζί τους σε χρόνο που σας εξυπηρετεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Δημοφιλείς εφαρμογές τρίτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία Do It Later (Αργότερα) 
περιλαμβάνουν τα Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube και iMDb.

• Δεν διαθέτουν όλες οι εφαρμογές τις δυνατότητες κοινής χρήσης και  προσθήκης εργασιών στη 
λειτουργία Do It Later (Αργότερα).

Προσθήκη υποχρεώσεων
Δημιουργήστε υποχρεώσεις για να οργανώσετε την εργασία ή τις κοινωνικές δραστηριότητες στην 
επαγγελματική ή κοινωνική σας ζωή.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα).

2. Πατήστε στο  και συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες.

3. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το επίπεδο σπουδαιότητες, επιλέξτε High (Υψηλό) στο πεδίο 
Σπουδαιότητα.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε ΟΚ. 

Ιεράρχηση υποχρεώσεων
Ορίστε το επίπεδο σπουδαιότητας των υποχρεώσεών σας, έτσι ώστε να ιεραρχούνται και να 
προβαίνετε σε ανάλογες δράσεις. 

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα).

2. Πατήστε στην εργασία που θέλετε να ορίσετε ως κορυφαία προτεραιότητα.

3. Στο πεδίο Σπουδαιότητα της οθόνης εργασιών, επιλέξτε Υψηλή.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε ΟΚ. 

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι υποχρεώσεις υψηλής προτεραιότητας επισημαίνονται ως  στη λίστα Να γίνει 
αργότερα. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίζετε γρήγορα ποιες υποχρεώσεις απαιτούν άμεσες 
ενέργειες.
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Επιστροφή κλήσης τώρα (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Όταν έχετε προηγουμένως ορίσει μια σημαντική κλήση ως εργασία κλήσης αργότερα, μπορείτε να 
την ανακτήσετε και να καλέσετε όταν έχετε τον χρόνο από την εφαρμογή Να γίνει αργότερα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα).

2. Επιλέξτε την κλήση στην οποία θέλετε να απαντήσετε και πατήστε Call now (Κλήση τώρα).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση κλήσεων ως εργασίες κλήσης αργότερα, δείτε:

 • Ρύθμιση επιστροφής κλήσεων για εισερχόμενες κλήσεις

• Ρύθμιση επιστροφής κλήσεων για αναπάντητες κλήσεις

Αναπλήρωση της online ανάγνωσής μου τώρα
Μπορείτε να ανακτήσετε σελίδες που είχατε επισημάνει προηγουμένως ως εργασίες ανάγνωσης 
αργότερα και να αναπληρώσετε την online ανάγνωση με την άνεσή σας από την εφαρμογή Να γίνει 
αργότερα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα).

2. Επιλέξτε τη σελίδα ή τις σελίδες που θέλετε να διαβάσετε τώρα και πατήστε Read now 
(Ανάγνωση τώρα).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση σελίδων ως εργασίες ανάγνωσης αργότερα, δείτε 
Ανάγνωση των σελίδων αργότερα.

Απάντηση τώρα (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
Όταν έχετε ορίσει προηγουμένως ένα μήνυμα SMS ως εργασία απάντησης αργότερα, μπορείτε 
να το ανακτήσετε και να απαντήσετε στο μήνυμα με την άνεσή σας από την εφαρμογή Να γίνει 
αργότερα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα).

2. Επιλέξτε το μήνυμα SMS στο οποίο θέλετε να αποστείλετε μια απάντηση και πατήστε Reply 
now (Απάντηση τώρα).

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση σελίδων ως εργασίες απάντησης αργότερα, δείτε 
Αποστολή μηνυμάτων αργότερα.

Διαγραφή υποχρεώσεων
Μπορείτε να διαγράψετε κάποια ολοκληρωμένη, εκπρόθεσμη ή περιττή υποχρέωση από την 
εφαρμογή Να γίνει αργότερα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε Asus > Do It Later (Να γίνει αργότερα).

2. Πατήστε στην εργασία που θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα και κατόπιν πατήστε Delete 
(Διαγραφή).
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SuperNote
Μετατρέψτε την καταγραφή σημειώσεων σε μια διασκεδαστικά και δημιουργική διαδικασία μέσω 
του Supernote.

Αυτή η έξυπνη εφαρμογή σάς επιτρέπει να δημιουργείτε σημειώσεις οργανωμένες ανά 
σημειωματάριο, γράφοντας ή σχεδιάζοντας κατευθείαν επάνω στην οθόνη αφής. Καθώς κρατάτε 
σημειώσεις, μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων από άλλες εφαρμογές και να τα 
μοιραστείτε μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή του λογαριασμού σας αποθήκευσης στο Cloud.

Κατανόηση των εικονιδίων
Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία εισαγωγής σας, αυτά τα εικονίδια εμφανίζονται καθώς 
παίρνετε τις σημειώσεις σας στο SuperNote.

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία πληκτρολόγησης όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 
πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε τις σημειώσεις σας.  

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία καταχώρησης για τις χειρόγραφες ή προχειρογραμμένες 
σημειώσεις σας.

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία σχεδίασης όταν θέλετε να δημιουργήσετε σχέδια ή 
σκαριφήματα.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία χειρόγραφης καταχώρησης ή πληκτρολόγησης, πατήστε 
αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε πάχος γραφής και χρώμα κειμένου.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία σχεδίασης, πατήστε αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε το 
εργαλείο σχεδίασης που θα χρησιμοποιήσετε, καθώς και το χρώμα ή μέγεθος γραμμής.

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία σχεδίασης, πατήστε αυτό το εικονίδιο για να σβήσετε 
κάποια από τα περιεχόμενα των σημειώσεών σας.

Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να τραβήξετε φωτογραφία ή βίντεο, να ηχογραφήσετε, να 
προσθέσετε χρονική σήμανση κ.ά. στις σημειώσεις σας.

Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να προσθέσετε μια νέα σελίδα στο σημειωματάριό σας.

Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το σημειωματάριο

Πατήστε για να επαναλάβετε την αλλαγή που κάνατε 

Πατήστε για να αναιρέσετε την αλλαγή που κάνατε 
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Δημιουργία νέου φορητού υπολογιστή
Για να δημιουργήσετε νέα αρχεία χρησιμοποιώντας το Supernote, ανατρέξτε στα ακόλουθα 
βήματα:

1. Πατήστε ASUS > SuperNote, στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο .

2. Επιλέξτε ένα πρότυπο και ξεκινήστε να γράφετε τις σημειώσεις σας.

Κοινή χρήση ενός σημειωματάριου στο Cloud
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματάριού σας στο Cloud, ακολουθώντας τα εξής 
βήματα:

1. Στην αρχική οθόνη του Supernote, πατήστε παρατεταμένα το σημειωματάριο που θέλετε να 
μοιραστείτε. 

2. Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε Ενεργοποίηση Cloud Sync.

3. Καταχωρήστε τα στοιχεία Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας ASUS 
WebStorage για να προχωρήσετε στο συγχρονισμό του σημειωματάριού σας με το Cloud.

4. Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο συγχρονισμός του σημειωματάριου με το Cloud, εμφανίζεται 
το εικονίδιο του Cloud στο επάνω τμήμα του κοινόχρηστου σημειωματάριου. 

Κοινή χρήση μιας σημείωσης στο Cloud
Πέρα από το σημειωματάριό σας, μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση μεμονωμένων 
σημειώσεων από το Supernote σας στο λογαριασμό  αποθήκευσης που έχετε στο Cloud. Για να το 
κάνετε αυτό:

1. Εκκινήστε το σημειωματάριο που περιέχει τη σημείωση που θέλετε να μοιραστείτε.

2. Πατήστε παρατεταμένα τη σημείωση που θέλετε να μοιραστείτε. 

3. Στην αναδυόμενη οθόνη, πατήστε Κοινό και επιλέξτε τον τύπο της μορφής αρχείου με τον 
οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί η κοινή χρήση.

4. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε το λογαριασμό αποθήκευσης στο Cloud που θέλετε να 
μοιραστείτε τη σημείωσή σας.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται διαδοχικά για να ολοκληρωθεί η κοινή χρήση της 
επιλεγμένης σας σημείωσης.
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Διαχ. Αρχείων
Η χρήση της εφαρμογής Διαχ. Αρχείων σάς δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε και να διαχειριστείτε 
εύκολα τα δεδομένα σας στη συσκευή εσωτερικής αποθήκευσης του ASUS Tablet σας, καθώς και 
στις συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης που συνδέονται σε αυτό.

Πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη
Για πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη:

1. Πατήστε  > Διαχ. Αρχείων.

2. Πατήστε  > Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης για να προβάλετε τα περιεχόμενα του ASUS 
Tablet σας και κατόπιν πατήστε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε.

Πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης
Για πρόσβαση στη συσκευή εξωτερικής αποθήκευσης:

1. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στο ASUS Tablet σας.

2. Πατήστε  > Διαχ. Αρχείων.

3. Πατήστε  > MicroSD για να προβάλετε το περιεχόμενο της κάρτας MicroSD σας.

Πρόσβαση στην υπηρεσία αποθήκευσης Cloud 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (σε επιλεγμένα μοντέλα) είναι 
ενεργοποιημένα στο ASUS Tablet σας.Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε Μείνετε συνδεδεμένοι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία αποθηκευμένα στους λογαριασμούς σας στο Cloud:

1. Πατήστε  > Διαχ. Αρχείων.

2. Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε μια τοποθεσία αποθήκευσης στο Cloud στην 
επιλογή Χώρος αποθήκευσης οτο cloud.
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Το Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, συγχρονίστε αρχεία μεταξύ 
διαφορετικών συσκευών και μοιραστείτε αρχεία ιδιωτικά και με ασφάλεια μέσω ενός λογαριασμού 
Cloud, όπως οι ASUS WebStorage, Drive, OneDrive και Dropbox.

ASUS Webstorage
Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στο ASUS WebStorage και λάβετε δωρεάν χώρο αποθήκευσης στο 
cloud. Αποστείλετε αυτόματα, πρόσφατα καταγεγραμμένες φωτογραφίες για άμεση κοινή χρήση, 
συγχρονίστε αρχεία μεταξύ διαφορετικών συσκευών ή μοιραστείτε αρχεία μέσω του ASUS 
WebStorage λογαριασμού σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για να απολαύσετε τη λειτουργία αυτόματης αποστολής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
Instant Upload (Άμεση αποστολή) από Ρυθμίσεις > Instant Upload (Άμεση αποστολή) στο ASUS 
WebStorage σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (σε επιλεγμένα μοντέλα) είναι 
ενεργοποιημένα στο ASUS Tablet σας.Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε Μείνετε συνδεδεμένοι.
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Μεταφορά δεδομένων
Μεταφέρετε τα δεδομένα σας, όπως επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου από την παλιά κινητή 
συσκευή σας στο ASUS Tablet μέσω τεχνολογίας Bluetooth.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Μεταφορά δεδομένων:

1. Δημιουργήστε ζεύξη της παλιάς φορητής συσκευής σας με το ASUS Tablet σας μέσω Bluetooth.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ζεύξη συσκευών, δείτε Ζεύξη του ASUS Tablet 
σας με συσκευή Bluetooth®.

2.  Από την οθόνη All apps (Όλες οι εφαρμογές), πατήστε Data transfer (Μεταφορά δεδομένων).

3. Πατήστε στο Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς) και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της 
οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία Μεταφοράς δεδομένων.
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Υποστήριξη ASUS
Βρείτε απαντήσεις στις FAQ (Συχνές ερωτήσεις) ή αλληλεπιδράστε απευθείας με άλλους χρήστες 
Zen UI για να βρείτε και να μοιραστείτε λύσεις για τις εφαρμογές ZenUI .

Για πρόσβαση στη Βοήθεια ZenUI:

1. Πατήστε     > ASUS Support (Υποστήριξη ASUS).

2. Πατήστε ZenUI Apps (Εφαρμογές ZenUI), στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία 
θέλετε να βρείτε απαντήσεις.
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Διασκέδαση και ψυχαγωγία 6
6 Διασκέδαση και ψυχαγωγία

Χρήση ακουστικών
Βιώστε την ελευθερία να κάνετε άλλα πράγματα ενώ έχετε κλήση ή απολαύστε την αγαπημένη σας 
μουσική χρησιμοποιώντας ακουστικά.

Σύνδεση βύσματος ήχου
Τοποθετήστε το βύσμα ακουστικών 3,5mm στη θύρα ήχου της συσκευής σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα στη θύρα ήχου.

• Μην εισάγετε καλώδιο με παροχή ισχύος στη θύρα ήχου.

• Η ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στην ακοή σας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά ακουστικά για αυτή τη συσκευή.

• Η αποσύνδεση του βύσματος ήχου ενώ ακούτε μουσική, διακόπτει αυτόματα την αναπαραγόμενη 
μουσική.

• Η αποσύνδεση του βύσματος ήχου ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο, διακόπτει αυτόματα την 
αναπαραγωγή του βίντεο.
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Παιχνίδια Play
Προμηθευτείτε τα τελευταία παιχνίδια από το διαδίκτυο και μοιραστείτε τα στους λογαριασμούς 
σας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Παιχνίδια Play. Μπορείτε 
επίσης να συμμετάσχετε σε παιχνίδια με πολλούς παίκτες και να έχετε πρόσβαση στους πίνακες των 
κορυφαίων παικτών, διασκεδάζοντας με ανταγωνιστικά παιχνίδια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Google για να μεγιστοποιήσετε τις 
δυνατότητες του Play Games.

Χρήση του Παιχνίδια Play
Για να χρησιμοποιήσετε το Παιχνίδια Play:

1. Πατήστε  > Παιχνίδια Play.

2. Πατήστε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε για να προβάλετε μια επισκόπηση της δραστηριότητάς σας 
στον τομέα των παιχνιδιών.  Εμφανίζει επίσης τη δραστηριότητα των 
επαφών σας Google+ στα παιχνίδια.
Πατήστε για να εμφανίσετε τις δραστηριότητές σας στα παιχνίδια βάσει 
αυτών των επιλογών: ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

Πατήστε για να προβάλετε όλες τις επαφές φίλων σας στο Google 
που παίζουν και αυτοί παιχνίδια μέσω του Play Store. Μπορείτε να 
τους προβάλετε βάσει αυτών των επιλογών: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΙΖΩΖ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Πατήστε για να περιηγηθείτε σε παιχνίδια βάσει αυτών των κατηγοριών: 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ, ΔΗΜΟΦΙΛΗ, ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΟΛΛΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ.

Πατήστε για να δείτε όλες τις ειδοποιήσεις παιχνιδιών στις 
παρακάτω επιλογές: MATCHES (ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ), GIFTS & 
REQUESTS (ΔΩΡΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ), QUESTS (ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ)
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Μουσική
Η εφαρμογή Μουσική αναζητά αυτόματα αρχεία μουσικής από τις εσωτερικές και εξωτερικές 
συσκευές αποθήκευσης του ASUS Tablet σας. Μπορείτε να οργανώσετε αυτά τα αρχεία μουσικής 
σε μια λίστα αναπαραγωγής ή να τα προσθέσετε σε ουρά για να αναπαράγονται σε ακολουθία. 
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ροή μουσικής από λογαριασμούς cloud όπως ASUS 
WebStorage, Dropbox, OneDrive και Drive.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν δημιουργήσετε ροή μουσικής από έναν λογαριασμό cloud, βεβαιωθείτε ότι το ASUS 
Tablet σας είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
δείτε Μείνετε συνδεδεμένοι.

Εκκίνηση της εφαρμογής Music
Για να εκκινήσετε την εφαρμογή  Music, πατήστε  > Μουσική.

Αναπαραγωγή τραγουδιών
Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι:

1. Από την εφαρμογή Μουσική, πατήστε Music (Μουσική) και επιλέξτε Songs (Τραγούδια). 
Μπορείτε επίσης να προβείτε στις υπόλοιπες επιλογές, ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε 
να περιηγείστε στα αρχεία μουσικής σας: Album (Άλμπουμ), Artist (Καλλιτέχνης), Genres 
(Είδη), Composer (Συνθέτης) ή Folder (Φάκελος).

2. Από τη λίστα σας, πατήστε στο τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.  Πατήστε Play All 
(Αναπαραγωγή όλων), εάν επιθυμείτε να αναπαραχθούν όλα τα τραγούδια.

3. Σαρώστε προς τα επάνω από τη γραμμή τίτλου τραγουδιών για να έχετε την πλήρη οθόνη του 
τραγουδιού που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για να προσθέσετε κάποια τραγούδια σε μια υφιστάμενη λίστα αναπαραγωγής, δείτε 
Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής.

Πατήστε για προσθήκη του τραγουδιού στα Αγαπημένα σας
Πατήστε για αναπαραγωγή ή προσωρινή διακοπή του τραγουδιού

Πατήστε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού
 Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο επόμενο τραγούδι

Πατήστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού
Πατήστε παρατεταμένα για επιστροφή στην αρχή του τραγουδιού

Πατήστε για επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού, όλων των 
τραγουδιών ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Τυχαία σειρά
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Αλλες επιλογές αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να πατήσετε στο    και να προβείτε σε κάποια από 
τις επιλογές παρακάτω.

Add to playlist 
(Προσθήκη στη λίστα 
αναπαραγωγής)

Πατήστε για να προσθέσετε το τραγούδι σε μια υφιστάμενη λίστα 
αναπαραγωγής ή να δημιουργήσετε μια νέα στην οποία να προστεθεί το 
τραγούδι.

Play To  
(Αναπαραγωγή σε)

Πατήστε για να σαρώσετε και να αναπαραγάγετε το τραγούδι σε άλλες 
κοντινές συσκευές.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες, δείτε Αναπαραγωγή σε άλλες συσκευές.

Share (Κοινή χρήση) Πατήστε για να μοιραστείτε το τραγούδι μέσω κάποιων εφαρμογών ή 
λογαριασμών cloud.

Πληροφορίες 
επεξεργασίας Πατήστε για να προσθέσετε μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το τραγούδι.

Clear queue 
(Προσθήκη σε ουρά

Πατήστε Clear queue (Εκκαθάριση ουράς) για να καταργήσετε όλα τα 
τραγούδια της ουράς.

Equalizer 
(Ισοσταθμιστής)

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Ισοσταθμιστή και να 
λάβετε καλύτερο ήχο από τα τραγούδια σας.

Χρονοδιακόπτης 
αναμονής Ρυθμίστε την ώρα όταν η μουσική θα σταματήσει την αναπαραγωγή.

Settings (Ρυθμίσεις) Πατήστε σε αυτήν την επιλογή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις 
Μουσικής.

Σχόλια & Βοήθεια Λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματά σας και μπορείτε να μας στείλετε τα 
σχόλιά σας.

Ροή μουσικής Cloud
Εγγραφείτε ή συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό cloud και δημιουργήστε ροή μουσικής από τον 
λογαριασμό cloud στο ASUS Tablet σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένα στο ASUS 
Tablet σας. Για λεπτομέρειες, δείτε Μείνετε συνδεδεμένοι.

Προσθήκη λογαριασμού αποθήκευσης στο cloud
Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό αποθήκευσης στο cloud:

1. Από την αρχική οθόνη Music (Μουσική), πατήστε  .

2. Στο Μουσική cloud, πατήστε Add cloud service (Προσθήκη υπηρεσίας cloud). 

3.  Επιλέξτε την υπηρεσία αποθήκευσης cloud από την οποία θέλετε να αναπαράγετε αρχεία 
μουσικής.

4. Ακολουθήστε τις διαδοχικές οδηγίες για να ολοκληρώσετε την είσοδο στον λογαριασμό 
αποθήκευσης cloud σας.
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Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Λάβετε τα αγαπημένα σας τραγούδια από διαφορετικές προελεύσεις, όπως εσωτερική 
αποθήκευση, εξωτερική αποθήκευση ή λογαριασμούς cloud και οργανώστε τα σε μια λίστα 
αναπαραγωγής. 

1. Από την αρχική οθόνη Music (Μουσική), πατήστε .

2. Στο Playlist (Λίστα αναπαραγωγής), πατήστε My playlist (Η λίστα αναπαραγωγής μου) και 
κατόπιν πατήστε .

3. Εκχωρήστε ένα όνομα στη λίστα αναπαραγωγής σας και πατήστε Save (Αποθήκευση).

Προσθήκη τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να προσθέσετε αρκετά τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής σας από τοπική προέλευση 
(εσωτερικές και εξωτερικές αποθηκεύσεις) ή τους λογαριασμούς cloud.

1. Από την αρχική οθόνη Music (Μουσική), πατήστε .

2. Στο Playlist (Λίστα αναπαραγωγής), πατήστε My playlist (Η λίστα αναπαραγωγής μου) και 
κατόπιν πατήστε στο όνομα της λίστας αναπαραγωγής σας.

3. Πατήστε  > Add songs (Προσθήκη τραγουδιών).

4. Πατήστε στην προέλευση μουσικής από όπου θέλετε να λάβετε τα τραγούδια σας για 
προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής σας.

5. Επιλέξτε το τρόπο που θέλετε να περιηγηθείτε στη μουσική σας: Album (Άλμπουμ), Artist 
(Καλλιτέχνης), Genres (Είδη), Composer (Συνθέτης), Songs (Τραγούδια) ή Folder 
(Φάκελος).

6. Επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής σας. Πατήστε 
Select All (Επιλογή όλων) εάν θέλετε να προσθέσετε όλα τα τραγούδια από τη λίστα μουσικής 
σας, το άλμπουμ, τον φάκελο ή τους αγαπημένους καλλιτέχνες σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή σε 
μια υφιστάμενη λίστα αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες, δείτε Άλλες επιλογές αναπαραγωγής.

Ροή μουσικής από το cloud
Για να δημιουργήσετε ροή μουσικής από τον λογαριασμό cloud σας.

1. Από την αρχική οθόνη Music (Μουσική), πατήστε  .

2. Στο Cloud Music (Μουσική Cloud), πατήστε στον λογαριασμό cloud από όπου θέλετε να 
δημιουργήσετε ροή μουσικής.

3. Επιλέξτε το τραγούδι και πατήστε για να αναπαραχθεί.
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Αναπαραγωγή σε άλλες συσκευές
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Αναπαραγωγή σε» για να δημιουργήσετε ροή μουσικής από το 
ASUS Tablet σας σε άλλες κοντινές συσκευές Miracast ή με δυνατότητα DLNA.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναπαραγωγή σε:

1. Από ένα τραγούδι που αναπαραγάγεται αυτήν τη στιγμή, πατήστε  > PlayTo (Αναπαραγωγή 
σε).

2. Πατήστε στη συσκευή στην οποία επιθυμείτε να δημιουργηθεί ροή μουσικής. Η μουσική από 
το ASUS Tablet σας θα αναπαραχθεί ή θα δημιουργήσει ροή στην άλλη συσκευή.

3.  Για να σταματήσετε τη λειτουργία Αναπαραγωγή σε, πατήστε  > Disconnect (Αποσύνδεση).
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Μείνετε συνδεδεμένοι

Wi-Fi
Η τεχνολογία Wi-Fi του ASUS Tablet σας σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με τον ασύρματο κόσμο. 
Ενημερώστε τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, περιηγηθείτε στο Internet, ή 
ανταλλάξτε δεδομένα και μηνύματα ασύρματα με το ASUS Tablet σας.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Σύρετε το διακόπτη Wi-Fi προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi από την οθόνη Γρήγορες ρυθμίσεις. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορες ρυθμίσεις για τον τρόπο εκκίνησης της οθόνης Γρήγορες ρυθμίσεις.

7

Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Wi-Fi για να εμφανιστούν όλα τα δίκτυα Wi-Fi που έχουν 
εντοπιστεί.

2. Πατήστε σε ένα όνομα δικτύου για να συνδεθείτε με αυτό. Για ένα δίκτυο που είναι 
ασφαλισμένο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλες 
πιστοποιήσεις ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Το ASUS Tablet σας επανασυνδέεται αυτόματα στο δίκτυο με το οποίο ήσασταν συνδεδεμένοι την 

τελευταία φορά.

• Απενεργοποιείτε τη δυνατότητα Wi-Fi για να εξοικονομήσετε μπαταρία.
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Απενεργοποίηση του Wi-Fi
Για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi:

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Σύρετε το διακόπτη Wi-Fi προς τα αριστερά για να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi από την οθόνη Γρήγορες ρυθμίσεις. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορες ρυθμίσεις για τον τρόπο εκκίνησης της οθόνης Γρήγορες ρυθμίσεις.

Bluetooth® 
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth του ASUS Tablet σας για να στείλετε ή να λάβετε αρχεία 
και να δημιουργήσετε ροή αρχείων πολυμέσων με άλλες έξυπνες συσκευές που βρίσκονται σε 
μικρές αποστάσεις. Με το Bluetooth, μπορείτε να μοιραστείτε τα αρχεία πολυμέσων σας με τις 
έξυπνες συσκευές των φίλων σας, να στείλετε δεδομένα για εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή Bluetooth 
ή να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής με ένα ηχείο Bluetooth.

Ενεργοποίηση του Bluetooth®

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Bluetooth από την οθόνη Γρήγορες ρυθμίσεις. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορες ρυθμίσεις για τον τρόπο εκκίνησης της οθόνης Γρήγορες ρυθμίσεις.
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Ζεύξη του ASUS Tablet σας με συσκευή Bluetooth®
Πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Bluetooth του ASUS Tablet σας σε πλήρη κλίμακα, θα πρέπει 
να δημιουργήσετε ζεύξη πρώτα με τη συσκευή Bluetooth. Το ASUS Tablet αποθηκεύει αυτόματα τη 
σύνδεση ζεύξης της συσκευής Bluetooth.

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Bluetooth για να εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες συσκευές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε ζεύξη δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε 
ότι η δυνατότητα Bluetooth που διαθέτει είναι ενεργοποιημένη και ανιχνεύσιμη.

• Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη που συνόδευε τη συσκευή σας για να ενημερωθείτε για τον τρόπο 
ενεργοποίησης της δυνατότητας Bluetooth που διαθέτει και να την ορίσετε ως ανιχνεύσιμη.

2. Πατήστε στο ASUS Tablet σας για να γίνει ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth.

3. Πατήστε Αναζήτηοη συσκευών για να πραγματοποιήσετε σάρωση για περισσότερες 
συσκευές Bluetooth.

4. Στη λίστα διαθέσιμων συσκευών, πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να 
δημιουργήσετε ζεύξη.

5. Βεβαιωθείτε ότι το ίδιο κλειδί πρόσβασης εμφανίζεται και στις δύο συσκευές και πατήστε Pair 
(Ζεύξη). 

ΣΗΜΕIΩΣΗ:  Απενεργοποιείτε τη δυνατότητα Bluetooth για να κάνετε εξοικονόμηση στην ενέργεια της 
μπαταρίας.

Κατάργηση ζεύξης του ASUS Tablet σας από συσκευή Bluetooth®

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Bluetooth για να εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες και 
συζευγμένες συσκευές.

2. Στη λίστα των συζευγμένων συσκευών, πατήστε το  της συσκευής Bluetooth που θέλετε να 
καταργήσετε τη ζεύξη και, στη συνέχεια, πατήστε Διακοπή σύζευξης.
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Κοινή σύνδεση
Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ASUS Tablet σας 
σαν μόντεμ ή να το μετατρέψετε σε Wi-Fi hotspot για να αποκτήσετε πρόσβαση διαδικτύου στον 
φορητό υπολογιστή σας, το tablet και τις άλλες φορητές συσκευές σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να απαιτήσουν 
ένα πρόγραμμα δεδομένων για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κοινής 
σύνδεσης. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε για να 
εκμεταλλευτείτε αυτό το πρόγραμμα δεδομένων.

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:

• Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κοινής σύνδεσης ενδεχομένως να είναι πιο αργή από τη 
συνηθισμένη σύνδεση Wi-Fi ή κινητού.

• Μόνον ένας περιορισμένος αριθμός συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να συνδεθούν από 
κοινού με το ASUS Tablet σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα κοινής σύνδεσης όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, για να 
εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.

Wi-Fi Hotspot
Μετατρέψτε το ASUS Tablet σας σε Wi-Fi Hotspot για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές.

1. Εκκινήστε την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), κάνοντας κάποιο από τα παρακάτω:

 • Εκκινήστε τις Γρήγορες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε .

 • Πατήστε  > Settings (Ρυθμίσεις).

2. Πατήστε More (Περισσότερα) > Tethering (Κοινή σύνδεση) > Set up Wi-Fi hotspot 
(Ρύθμιση Wi-Fi hotspot).

3. Εκχωρήστε ένα μοναδικό SSID ή όνομα δικτύου και έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης 8 
χαρακτήρων για το Wi-Fi hotspot σας. Όταν τελειώσετε, πατήστε Save (Αποθήκευση).
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Κοινή σύνδεση Bluetooth
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο ASUS Tablet σας και χρησιμοποιήστε το για να συνδεθείτε με 
άλλες συσκευές μέσω Share Link ή συνδεθείτε σε έναν εκτυπωτή.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο ASUS Tablet σας και στην άλλη συσκευή.

2. Πραγματοποιήστε ζεύξη των δύο συσκευών.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για λεπτομέρειες, δείτε Ζεύξη του ASUS Tablet σας με συσκευή Bluetooth®.

3. Από την οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), πατήστε More (Περισσότερα) > Tethering (Κοινή 
σύνδεση), στη συνέχεια σύρετε το στοιχείο Bluetooth tethering (Κοινή σύνδεση Bluetooth) 
στη θέση ON.

4. Από την οθόνη Tethering (Κοινή σύνδεση), πατήστε Wi-Fi hotspot για να ενεργοποιήσετε το 
Wi-Fi hotspot στο ASUS Tablet σας.

5. Συνδέστε άλλες συσκευές στη σύνδεση hotspot του ASUS Tablet σας, με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο συνδέεστε με ένα δίκτυο Wi-Fi.
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PlayTo
Η εφαρμογή PlayTo σάς δίνει τη δυνατότητα να καταγράψετε ψηφιακά τις κινήσεις που γίνονται 
επί της οθόνης του ASUS Tablet σας σε μια οθόνη που υποστηρίζει ροή. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτρέπεται σε μια εξωτερική οθόνη να γίνει μια διπλή οθόνη ή δεύτερη οθόνη για το ASUS Tablet 
σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η εξωτερική οθόνη σας πρέπει να διαθέτει τεχνολογία Miracast™ ή DLNA® για να 
υποστηρίξει την εφαρμογή PlayTo.

Εκκίνηση της εφαρμογής PlayTo
Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε τη χρήση της 
εφαρμογής PlayTo από το ASUS Tablet σας:

Από Γρήγορη ρύθμιση

1. Εγκαταστήστε την οθόνη που υποστηρίζει ροή και θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το ASUS 
Tablet σας.

2. Εκκινήστε την εφαρμογή Γρήγορες ρυθμίσεις στο ASUS Tablet σας και πατήστε PlayTo.

3. Ανατρέξτε στο SSID που εμφανίζεται στην οθόνη σας που υποστηρίζει ροή και επιλέξτε το ίδιο 
SSID στο ASUS Tablet σας για να ξεκινήσει η ζεύξη.

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η οθόνη σας που υποστηρίζει ροή εμφανίζει το ίδιο 
περιεχόμενο με αυτό που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στο ASUS Tablet σας.

Από Ρυθμίσεις

1. Πατήστε  > Ρυθμίσεις.

2. Κάτω από την επιλογή ΑΣΥΡΜΑ ΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ, πατήστε Περισσότερα... και, στη συνέχεια, 
PlayTo.

3. Ανατρέξτε στο SSID που εμφανίζεται στην οθόνη σας που υποστηρίζει ροή και επιλέξτε το ίδιο 
SSID στο ASUS Tablet σας για να ξεκινήσει η ζεύξη.

Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η οθόνη σας που υποστηρίζει ροή εμφανίζει το ίδιο 
περιεχόμενο με αυτό που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στο ASUS Tablet σας.
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Καιρός
Λάβετε ενημερώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο κατευθείαν από το ASUS Tablet σας, 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για τον καιρό. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Καιρός, μπορείτε 
επίσης να εξασφαλίσετε και άλλες πληροφορίες για τον καιρό από όλο τον κόσμο. 

Εκκίνηση της εφαρμογής Καιρός
Από την Αρχική οθόνη σας, εκκινήστε την εφαρμογή Καιρός, χρησιμοποιώντας μία από τις 
ακόλουθες εφαρμογές:

 • Πατήστε  > Weather (Καιρός).
 • Από την αρχική οθόνη του ASUS Tablet σας, πατήστε στο εικονίδιο του καιρού.

Ταξίδια και χάρτες

8
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Αρχική οθόνη εφαρμογής Weather (Καιρός)
Ρυθμίστε και λάβετε ενημερώσεις για τον καιρό της τρέχουσας τοποθεσίας σας, καθώς και άλλων 
περιοχών του κόσμου. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερώσεις για τον καιρό ή την καθημερινή 
πρόγνωση καιρού στο widget ή την εφαρμογή Τι ακολουθεί και στην εφαρμογή Ημερολόγιο.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Λήψη των ενημερώσεων για τον καιρό

Πατήστε για να αναζητήσετε πληροφορίες για τον καιρό 
μιας πόλης

Πατήστε για να λάβετε τις τρέχουσες πληροφορίες για 
τον καιρό για την περιοχή, ανανεώστε τις πληροφορίες 
καιρού, επεξεργαστείτε τη λίστα τοποθεσιών ή 
διαμορφώστε τις ρυθμίσεις καιρού.

Κάντε σάρωση προς τα πάνω για να δείτε άλλες 
πληροφορίες για τον καιρό.
Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να δείτε 
πληροφορίες για τον καιρό για άλλες πόλεις στη λίστα 
τοποθεσιών σας
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Ρολόι
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας του ASUS Tablet σας, ορίστε ειδοποιήσεις και 
χρησιμοποιήστε το ASUS Tablet σας ως χρονόμετρο κάνοντας χρήση της εφαρμογής Ρολόι.

Εκκίνηση της εφαρμογής Ρολόι

Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

• Από την αρχική οθόνη του ASUS Tablet σας, πατήστε την οθόνη του ψηφιακού ρολογιού.

• Πατήστε  > Ρολόι.

Πατήστε εδώ για προβολή της λίστας των πόλεων που 
περιλαμβάνει το παγκόσμιο ρολόι σας.

Πατήστε εδώ για προσθήκη μιας νέας πόλης στο χάρτη του 
παγκόσμιου ρολογιού σας.

Παγκόσμιο ρολόι
Πατήστε το  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του παγκόσμιου ρολογιού στο ASUS Tablet σας.

Πατήστε αυτό για να ρυθμίσετε το ρολόι σας στη νυχτερινή 
λειτουργία.

Πατήστε αυτήν την επιλογή για να έχετε πρόσβαση στις 
ρυθμίσεις της εφαρμογής Ρολόι.
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Πατήστε εδώ για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της λειτουργίας 
αφύπνισης.

Πατήστε εδώ για διαγραφή κάποιας από τις παλαιότερες 
ρυθμισμένες ειδοποιήσεις.  

Πατήστε εδώ για να ορίσετε μια νέα ώρα αφύπνισης.

Ξυπνητήρι
Πατήστε  για πρόσβαση στις ρυθμίσεις ξυπνητηριού του ASUS Tablet σας.

Χρονόμετρο
Πατήστε το  για να χρησιμοποιήσετε το ASUS Tablet σας ως χρονόμετρο.

Πατήστε αυτό το κουμπί για να αρχίσει η εκτέλεση της λειτουργία 
χρονομέτρου.
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Χρονοδιακόπτης
Μπορείτε να ορίσετε πολλές επιλογές χρονοδιακόπτη για το ASUS Tablet σας. Για να το κάνετε αυτό, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία χρονοδιακόπτη του ASUS Tablet 
σας.

2. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να καταχωρήσετε την επιθυμητή ώρα και 
κατόπιν πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσει ο χρονοδιακόπτης.

αριθμητικό πληκτρολόγιο
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ZenLink

Γνωρίζοντας το ZenLink
Μείνετε συνδεδεμένοι με το ZenLink, μια αποκλειστικότητα της ASUS για μέγιστη παραγωγικότητα. 
Με τις συγκεκριμένες εφαρμογές ZenLink, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλες συσκευές για να 
μοιραστείτε και να λάβετε αρχεία.

Το ZenLink αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές: Share Link, PC Link και Remote Link

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Κάποιες από αυτές τις εφαρμογές ZenLink ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στο ASUS 
Tablet σας.

ZenLink 9
9 ZenLink
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3. Πατήστε στα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε και κατόπιν πατήστε Done (Τέλος).

4. Αφού το ASUS Tablet σας ανιχνεύσει τις υπόλοιπες συσκευές, πατήστε στη συσκευή με την 
οποία θέλετε να μοιραστείτε τα αρχεία σας.

Share Link
Μοιραστείτε και λάβετε αρχεία, εφαρμογές ή περιεχόμενα πολυμέσων με φορητές συσκευές 
Android, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Share Link (για φορητές συσκευές ASUS) ή την εφαρμογή 
SHAREit (για άλλες φορητές συσκευές) μέσω ενός Wi-Fi hotspot. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε 
να αποστείλετε ή να λάβετε αρχεία που είναι μεγαλύτερα των 100 MB και σας δίνεται η ευκαιρία να 
μοιραστείτε ή να λάβετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα. Με την εφαρμογή Share Link αποστέλλετε και 
λαμβάνετε αρχεία ταχύτερα από τη χρήση Bluetooth.

Κοινή χρήση αρχείων

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  ZenLink > Share Link.

2. Πατήστε Send file (Αποστολή αρχείου) και ορίστε από τις επιλογές που εμφανίζονται στην 
οθόνη σας.
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4. Στην οθόνη PC Link, κάντε κλικ στο OK. Όταν συνδεθείτε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και 
έλεγχο στην συσκευή σας, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο για πληκτρολόγηση και το 
ποντίκι για κινήσεις.

Πατήστε εδώ για προβολή περισσότερων ρυθμίσεων του PC Link

Πατήστε εδώ για ελαχιστοποίηση της οθόνης του PC Link
Πατήστε εδώ για μεγιστοποίηση της οθόνης του PC Link
Πατήστε εδώ για κλείσιμο του PC Link

ΡC Link
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να έχετε πρόσβαση και έλεγχο στο ASUS Tablet σας και 
τις εφαρμογές του μέσω του PC Link. Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε το ASUS Tablet σας 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το ποντίκι του υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το PC Link, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το PC Link στον 
υπολογιστή σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://pclink.asus.com για να λάβετε και να εγκαταστήσετε 
το PC Link.

Χρήση του PC Link
Για να χρησιμοποιήσετε το PC Link:

1. Συνδέστε το ASUS Tablet σας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

2. Στο ASUS Tablet σας εμφανίζεται η αναδυόμενη οθόνη Allow USB debugging (Να 
επιτρέπεται ο εντοπισμός σφαλμάτων USB). Πατήστε OK για να επιτραπεί η σύνδεση 
ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το ASUS Tablet σας.

3. Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, εκκινήστε το PC Link και κάντε κλικ στο 
Connect (Σύνδεση).

Λήψη αρχείων
Για να λάβετε αρχεία:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και κατόπιν πατήστε Share Link.

2. Πατήστε Receive file (Λήψη αρχείου) για να λάβετε τα αρχεία από τον αποστολέα.
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Κατανόηση των ρυθμίσεων του PC Link

Κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό για να περιστρέψετε την κατοπτρισμένη οθόνη του ASUS 
Tablet στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό για να ελαχιστοποιήσετε ή μεγιστοποιήσετε την ένταση.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό για να αφυπνίσετε το ASUS Tablet σας ή να το θέσετε σε 
αναμονή.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτό για να δείτε εάν υπάρχουν ενημερώσεις του PC Link και να 
εκχωρήσετε μια διαδρομή για τα στιγμιότυπά σας.
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Remote Link
Μετατρέψτε το ASUS Tablet σας σε συσκευή ασύρματης εισόδου και εργαλείο παρουσιάσεων. Με 
αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ASUS Tablet σας ως επιφάνεια αφής, πλαίσιο 
οθόνης αφής, δείκτη λέιζερ για παρουσιάσεις και ελεγκτή του Windows® Media Player, ενώ είστε 
συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή σας μέσω bluetooth ή Wi-Fi.

ΣΗΜΕIΩΣΕΙΣ:

• Πριν χρησιμοποιήσετε το Remote Link, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Remote Link 
στον υπολογιστή σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://remotelink.asus.com για να λάβετε και να 
εγκαταστήσετε το PC Link στον υπολογιστή σας.

• Βεβαιωθείτε πρώτα ότι υπάρχει ζεύξη ανάμεσα στον υπολογιστή σας και το ASUS Tablet σας, πριν 
χρησιμοποιήσετε το Remote Link.

Χρήση του Remote Link
Για να χρησιμοποιήσετε το Remote Link:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και κατόπιν πατήστε Remote Link.

2. Πατήστε Search device (Αναζήτηση συσκευής) και κατόπιν επιλέξτε τη συσκευή με την οποία 
θέλετε να συνδεθείτε. 

Σύρετε το δάκτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής για να 
πλοηγηθείτε στον υπολογιστή σας.

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να προσομοιώσετε τη 
λειτουργία του αριστερού κουμπιού του ποντικιού.

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να προσομοιώσετε τη 
λειτουργία του δεξιού κουμπιού του ποντικιού.

Μετακινήστε αυτό το ρυθμιστικό για να μεγεθύνετε/σμικρύνετε 
την οθόνη του υπολογιστή σας.

Remote Link touch pad

Πατήστε το  για να ενεργοποιηθεί η κίνηση ASUS Smart και να πλοηγηθείτε στον υπολογιστή 
σας.
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Ελεγκτής παρουσίασης Remote Link 

Ελεγκτής Remote Link Windows® Media Player

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη διαφάνεια.

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην επόμενη 
διαφάνεια.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αυτό για να 
ενεργοποιήσετε το δείκτη λέιζερ

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο τραγούδι/αρχείο μουσικής.

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στο επόμενο 
τραγούδι/αρχείο μουσικής.

Μετακινήστε αυτό το κουμπί αναζήτησης για να επιλέξετε ένα 
μέρος ενός τραγουδιού/αρχείου μουσικής το οποίο θέλετε να 
ακούσετε ή να αναπαραγάγετε.

Μετακινήστε αυτό το ρυθμιστικό για να αυξήσετε/μειώσετε 
την ένταση.

Πατήστε   για να ελέγξετε τις διαφάνειες παρουσίασης στον υπολογιστή σας.

Πατήστε    για έλεγχο του Windows® Media player.
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Εισαγωγή από το πληκτρολόγιο Remote Link

Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή από το πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο μικροφώνου για εισαγωγή φωνής.

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο αυτό.

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να στείλετε το μήνυμα στον 
υπολογιστή σας.

Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά 
σας μέσω φωνητικής εισαγωγής.
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Ειδικά εργαλεία Zen

Αριθμομηχανή
Μία σάρωση και ένα πάτημα είναι τα μόνα που χρειάζονται για να ξεκινήσει η Αριθμομηχανή σας. 
Όταν ανοίγετε το πλαίσιο Γρήγορες ρυθμίσεις, το εικονίδιο Αριθμομηχανή βρίσκεται εκεί, σε ορατό 
σημείο στο επάνω μέρος της λίστας. Πατήστε το για να ξεκινήσετε τους υπολογισμούς σας.  

Zen παντού

Πατήστε εδώ για να ενεργοποιήσετε την 
Αριθμομηχανή.

10
10 Zen παντού
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Οθόνη αριθμομηχανής
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Quick Memo
Το Quick Memo είναι ένα εργαλείο σημειώσεων που σας παρέχει την ελευθερία να γράψετε 
βιαστικά ή να πληκτρολογήσετε σημαντικές σημειώσεις που πρέπει να θυμάστε. Αφού κρατήσετε 
σημειώσεις, μπορείτε να τις μοιραστείτε μέσω του Share Link και των ιστοτόπων κοινωνικής 
δικτύωσης ή να τις μετατρέψετε σε μια εργασία στην εφαρμογή Να γίνει αργότερα.

Δημιουργία αυτοκόλλητου
Μπορείτε να μετατρέψετε σημειώσεις του Quick Memo σε αυτοκόλλητο, έτσι ώστε να μπορείτε 
να τις προβάλλετε παντού στο ASUS Tablet σας. Για να δημιουργήσετε ένα αυτοκόλλητο, απλά 
πατήστε στο εικονίδιο της καρφίτσας στην επάνω δεξιά γωνία του Quick Memo, μετά τη δημιουργία 
του σημειώματός σας.
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Πρόγραμμα εγγραφής ήχου
Καταγράψτε αρχεία ήχου με χρήση του ASUS Tablet σας, ενεργοποιώντας την εφαρμογή 
Πρόγραμμα εγγραφής ήχου. 

Εκκίνηση της εφαρμογής Πρόγραμμα εγγραφής ήχου
Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Sound recorder, πατήστε  > Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.

Κατά την εγγραφή, πατήστε εδώ για να διακοπεί 
ή να σταματήσει προσωρινά η εγγραφή

Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.

Πατήστε εδώ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής 
Sound Recorder.
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Προσωρινή διακοπή μιας εγγραφής
Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής σε προσωρινή διακοπή, μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε, να 
διαγράψετε ή να αποθηκεύσετε την εγγραφή.

Λίστα εγγραφής
Από τη Λίστα εγγραφής, μπορείτε να προβείτε σε αναπαραγωγή, μετονομασία, κοινή χρήση ή 
διαγραφή ενός αποθηκευμένου αρχείου εγγραφής ήχου. Προβάλλετε τη λίστα εγγραφών σας στο 
κάτω μέρος της κύριας οθόνης της εφαρμογής Εγγραφή ήχου.

Πατήστε εδώ για να συνεχίσετε την εγγραφή

Πατήστε εδώ για να αποθηκεύσετε την εγγραφή

Πατήστε εδώ για να διαγράψετε την εγγραφή

Πατήστε για αναπαραγωγή/παύση της 
επιλεγμένης εγγραφής σας

Πατήστε για κοινή χρήση, μετονομασία ή 
διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής σας
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Όταν ενεργοποιηθεί, το ASUS Tablet μεταβαίνει 
αυτόματα στην καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου για 
την εφαρμογή ASUS που εκτελείται εκείνη τη στιγμή.

Οδηγός Ήχου
Το Οδηγός Ήχου σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις λειτουργίες ήχου του ASUS Tablet σας για πιο 
ευκρινή απόδοση ήχου, η οποία ταιριάζει στα πραγματικά σενάρια χρήσης.

Χρήση του AudioWizard
Για να χρησιμοποιήσετε το AudioWizard:

1. Πατήστε ASUS > Οδηγός Ήχου.

2. Στο παράθυρο AudioWizard, πατήστε τη λειτουργία ήχου που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε.
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Splendid
Το ASUS Splendid σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε εύκολα τις ρυθμίσεις της οθόνης. 
Εμπλουτίζει το χρώμα της οθόνης σας με τις προκαθορισμένες λειτουργίες χρωμάτων οθόνης.

Χρήση Splendid
Για να χρησιμοποιήσετε το Splendid: 

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε ASUS > Splendid.

2. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω λειτουργίες χρωμάτων οθόνης: Balance (Ισορροπία), 
Λειτουργία φίλτρου μπλε φωτός, Vivid (Ζωηρό), και Customized (Προσαρμοσμένο).

Λειτουργία ισορροπίας
Αυτή η λειτουργία παρέχει μια ισορροπημένη εμφάνιση χρώματος στο ASUS Tablet σας.

Πατήστε για ρύθμιση στις εργοστασιακές 
προεπιλογές

Μετακινήστε για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία 
χρώματος
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Ζωηρή λειτουργία
Η λειτουργία αυτή παρέχει μια ένα προκαθορισμένο χρωματικό στοιχείο μικροσυντονισμού που 
εμπλουτίζει το χρώμα της οθόνης του ASUS Tablet σας.

Λειτουργία φίλτρου μπλε φωτός

Η λειτουργία αυτή παρέχει μια ήπια εμφάνιση σαν σε χαρτί που μειώνει την καταπόνηση του ματιού 
για μια άνετη εμπειρία ανάγνωσης στο ASUS Tablet σας.

Πατήστε για τη λειτουργία ανάγνωσης Κείμενο μόνο

Πατήστε για τη λειτουργία ανάγνωσης Εικόνα και κείμενο

Πατήστε για ρύθμιση στις εργοστασιακές 
προεπιλογές

Μετακινήστε για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία 
χρώματος
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Προσαρμοσμένη λειτουργία
Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την εμφάνιση οθόνης ανάλογα με τη 
θερμοκρασία χρώματος, την απόχρωση και τον κορεσμό που προτιμάτε.

Μετακινήστε για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία 
χρώματος

Μετακινήστε για να προσαρμόσετε την απόχρωση

Μετακινήστε για να προσαρμόσετε τον κορεσμό

Πατήστε για ρύθμιση στις εργοστασιακές 
προεπιλογές
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Εξοικονόμηση ενέργειας
Μεγιστοποιήστε πλήρως ή παρατείνετε την ισχύ του ASUS Tablet σας ακόμα και όταν είναι σε 
αδράνεια ή παραμένει συνδεδεμένο στο δίκτυό σας.  Προσαρμόστε έξυπνα τις ρυθμίσεις παροχής 
ενέργειας για τις συχνές δραστηριότητές σας, όπως η ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή η παρακολούθηση βίντεο.

Εγκατάσταση του Εξοικονόμηση ενέργειας
Μεγιστοποιήστε, βελτιστοποιήστε ή προσαρμόστε την παροχή ενέργειας του ASUS Tablet σας με 
κάποιες έξυπνες επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας. 

1. Κάνετε κάποιο από τα ακόλουθα για να ξεκινήσει η Εξοικονόμηση ενέργειας:

 • Σαρώστε προς τα κάτω με δύο δάκτυλα από το επάνω μέρος για να ξεκινήσει το πλαίσιο 
Γρήγορες ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε Smart saving (Έξυπνη εξοικονόμηση).

 • Πατήστε ASUS > Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας). 

2. Σύρετε την επιλογή Έξυπνη αποθηκ.. σε Εν.

3. Επιλέξτε κάποια από αυτές τις λειτουργίες: 

 • Λειτουργία εξαιρετικής εξοικονόμησης: Αποσυνδέει τη σύνδεση στο δίκτυο όταν το 
ASUS Tablet σας είναι σε αδράνεια για να μεγιστοποιήσει πλήρως τη διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας του.

 • Βελτιστοποιημένη λειτουργία: Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ το ASUS 
Tablet σας παραμένει συνδεδεμένο στο δίκτυό σας.

 • Προσαρμοσμένη λειτουργία: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ενέργειας 
για τις συχνές δραστηριότητές σας.
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Προσαρμογή της επιλογής Εξοικονόμηση ενέργειας
Ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας για τις συχνές δραστηριότητές σας, όπως η ανάγνωση 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή βιβλίων, η παρακολούθηση βίντεο, η πλοήγηση 
σε ιστοσελίδες και η ακρόαση μουσικής. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας για ορισμένες εφαρμογές ή να ενεργοποιήσετε την αυτόματη 
αποσύνδεση του δικτύου σας, όταν το ASUS Tablet σας βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

Για να προσαρμόσετε το Power Saver:

1. Από την επιλογή Εξοικονόμηση ενέργειας, επιλέξτε Προσαρμοσμένη λειτουργία και, στη 

συνέχεια, πατήστε .

2. Επιλέξτε μια ενέργεια και κατόπιν ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας ως ποσοστό.

3. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αποσύνδεση του δικτύου σας, επιλέξτε IM 
και άλλες εφαρμογές που χρήσιμοποιούν προώθηοη ειδοποίησης. Το ASUS Tablet σας 
θα αποσυνδεθεί αυτόματα από το δίκτυό σας όταν είναι σε αδράνεια και θα επαναλάβει τη 
σύνδεση δικτύου όταν αφυπνίσετε το ASUS Tablet σας.
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Διατηρήστε ενημερωμένη τη συσκευή σας.
Κρατήστε το ASUS Tablet σας στο κύκλωμα ενημερώσεων και αναβαθμίσεων εφαρμογών και 
δυνατοτήτων του συστήματος Android.

Ενημέρωση του συστήματός σας

1. Πατήστε το  και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις.

2. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να εμφανιστούν άλλα στοιχεία και 
πατήστε Πληροφορίες.

3. Πατήστε Ενημέρωση συστήματος και κατόπιν Έλεγχος ενημερώσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της τελευταίας φοράς που το σύστημα του ASUS 
Tablet σας ενημερώθηκε στον Τελευταίο έλεγχο για την ενότητα ενημέρωσης.

Χώρος αποθήκευσης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα, εφαρμογές ή αρχεία στο ASUS Tablet σας (εσωτερική 
αποθήκευση), σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στο διαδίκτυο. Απαιτείται σύνδεση Internet 
για τη μεταφορά ή λήψη αρχείων στην online αποθήκευση.  Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία για αντιγραφή αρχείων προς ή από τον υπολογιστή στο ASUS 
Tablet σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi και άλλες ρυθμίσεις 
σε διακομιστές Google, χρησιμοποιώντας το ASUS Tablet σας. 

1. Πατήστε το  και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις > Αντιγράφα ασφαλείας και επαναφορά.

2. Από το παράθυρο Αντιγράφα ασφαλείας και επαναφορά, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου):  Αυτή η λειτουργία 
δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας, τους κωδικούς πρόσβασης Wi-Fi 
και άλλες ρυθμίσεις σε διακομιστές Google, όταν είναι ενεργοποιημένη.

 • Εφεδρικός λογαριασμός:  Σας επιτρέπει να καθορίσετε το σχετιζόμενο λογαριασμό, όταν 
αποθηκεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας.

 • Αυτόματη επαναφορά:  Αυτή η λειτουργία διευκολύνει την επαναφορά αντιγράφων 
ασφαλείας ρυθμίσεων και δεδομένων κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

 • Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: Διαγράφει όλα τα δεδομένα στο tablet.

Διατήρηση του Zen 11
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Φροντίδα για την ασφάλεια του ASUS Tablet σας
Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητας ασφαλείας του ASUS Tablet σας για να αποτρέψετε την μη 
εξουσιο διοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Ξεκλείδωμα της οθόνης σας
Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, μπορείτε να την ανοίξετε με τις επιλογές ξεκλειδώματος ασφαλείας 
που σας προσφέρει το ASUS Tablet.

1.  Πατήστε το  και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις > Οθόνη κλειδώματος.

2. Πατήστε Κλείδωμα οθόνης και προβείτε σε μια επιλογή για να ξεκλειδώσετε το ASUS Tablet 
σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές ξεκλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.

• Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή ξεκλειδώματος οθόνης που ορίσατε, πατήστε Κανένα στην 
οθόνη Επιλογή κλειδ. οθόνης.

Επιλογές ξεκλειδώματος οθόνης
Επιλέξτε κάποια από αυτές τις επιλογές για να κλειδώσετε το ASUS Tablet σας.

Σάρωση

Κάντε σάρωση προς τα πάνω για να ξεκλειδώσετε το ASUS Tablet σας.
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Αριθμός PIN
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ορίσετε ένα PIN.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι θυμόσαστε το PIN που δημιουργήσατε, για να ξεκλειδώνετε τη συσκευή 
σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τέσσερις 
κουκίδες. Βεβαιωθείτε ότι θυμόσαστε το πρότυπο που δημιουργήσατε, για να ξεκλειδώνετε τη συσκευή 
σας.

Μοτίβο
Σύρετε το δάκτυλό σας στις κουκίδες και δημιουργήστε ένα πρότυπο.  
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Κωδικός πρόσβασης
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες για να δημιουργήσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι θυμόσαστε τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε, για να 
ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας.

Διαμόρφωση των άλλων δυνατοτήτων ασφαλείας της οθόνης
Εκτός από τη λειτουργία κλειδώματος της οθόνης, μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής στο 
παράθυρο Ασφάλεια οθόνης:

• Γρήγορη πρόσβαση: Σύρετε το διακόπτη Γρήγορη πρόσβαση στη θέση Ενεργό για να 
εκκινήσετε εφαρμογές στην οθόνη κλειδώματος.

• Στιγμιαία κάμερα: Σύρετε το διακόπτη Στιγμιαία κάμερα στη θέση Ενεργό για να εκκινήσετε 
την εφαρμογή Κάμερα στην οθόνη κλειδώματος, πατώντας το πλήκτρο έντασης δύο φορές.

• Στοιχεία κατόχου: Πατήστε εδώ για να επεξεργαστείτε και να πληκτρολογήσετε τις 
πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται ακόμη και όταν η οθόνη σας είναι κλειδωμένη.
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Ρύθμιση της ταυτότητας του ASUS Tablet σας
Πρέπει να γνωρίζετε την ταυτότητα του ASUS Tablet σας, όπως τον σειριακό αριθμό, τον αριθμό 
IMEI (Διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας) ή τον αριθμό μοντέλου. 

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς αν συμβεί να χάσετε το ASUS Tablet σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
αποκλείσετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ASUS Tablet σας.

Για να εμφανιστεί η ταυτότητα του ASUS Tablet σας:

1. Πατήστε All Apps (Όλες οι εφαρμογές) και στη συνέχεια πατήστε Settings (Ρυθμίσεις).

2. Στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις), σύρετε προς τα κάτω για να εμφανιστούν άλλα στοιχεία και 
στη συνέχεια πατήστε About (Πληροφορίες). Στην οθόνη About (Πληροφορίες) εμφανίζεται 
η κατάσταση, νομικές πληροφορίες, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση του λειτουργικού 
συστήματος, καθώς και πληροφορίες για το υλικό και το λογισμικό του ASUS Tablet σας.

3. Για να δείτε τον σειριακό αριθμό, τον αριθμό επαφής της SIM (σε επιλεγμένα μοντέλα) και το 
IMEI του ASUS Tablet σας, πατήστε Status (Κατάσταση).
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ΠΑΡΑΡΤΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΜΑΤΑ 

Ειδοποιήσεις

Για το μοντέλο P01W

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EC. Μπορείτε να 
λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη διεύθυνση http://www.asus.com/support.

Περιορισμός Ευθύνης
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS 
ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, 
ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον 
της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου 
θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που 
εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα 
Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το 
συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη 
ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS oι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ 
ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

http://www.asus.com/support
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Για τη Γαλλία, τα ακουστικά κεφαλής/αυτιών για αυτή τη συσκευή είναι συμβατά με την απαίτηση 
για τη στάθμη ηχητικής πίεσης που προβλέπεται στο ισχύον πρότυπο EN 50332-1:2013 NF και EN 
50332-2:2013 που απαιτείται από το γαλλικό άρθρο νόμου L.5232-1.

Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής
Για να αποτραπή πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες 
περιόδους.

Σήμανση CE

Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου 
και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίυ, 1999 που αφορά στις συσκευές ραδιοφώνου και 
τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης συμμόρφωσης.

Η πιο υψηλή τιμή CE SAR για τη συσκευή είναι 0,04 W/kg.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει σε:

 

“For DTS patents, see httppatents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. 
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, 
and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved.”

AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IT IS LI LT LU LV MT NL
NO PL PT RO SE SI SK TR
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Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE
Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/5/EC) για τον περιορισμό έκθεσης 
του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.

Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμμένων συστάσεων για την προστασία του κοινού. Αυτές οι 
συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω 
τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων των επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης του 
συνιστώμενου ορίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο “Συγκεκριμένος 
Ρυθμός Απορρόφησης” (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια 
σωματικού ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από 
τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).

Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται στις 
οδηγίες έκθεσης ICNRP και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50566 και EN 62209-2. Το SAR μετράται με 
τη συσκευή σε απόσταση 1,0 εκ. από το σώμα κατά την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο 
επίπεδο εξόδου ρεύματος σε όλα τα εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος
Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6Α και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν 
εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 or H05VV-F, 2G, 
0,75mm2.

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS
Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα 
υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων 
για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως 
και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα http://csr.asus.com/english/Takeback.htm για 
λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

Σημείωση επικάλυψης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, 
εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του ASUS Tablet εκτός από τις πλευρές στις 
οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.
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Κατάλληλη απόρριψη

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. 
Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες.

MΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα 
δημοτικά απόβλητα.

ΜΗΝ πετάτε το ASUS Tablet με τα δημοτικά απορρίμματα. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί 
για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και 
της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει 
ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που 
περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε 
τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΜΗΝ απορρίπτετε το ASUS Tablet στη φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ 
αποσυναρμολογείτε το ASUS Tablet.

Πράσινη γνωστοποίηση ASUS
Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, για 
να διαφυλάξει την υγεία των καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. 
Η μείωση του αριθμού των σελίδων βοήθειας είναι σύμμορφη με τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα.

Για το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και τις σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη που περιλαμβάνεται στο ASUS Tablet ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπο Υποστήριξης στη 
διεύθυνση http://support.asus.com/.
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Για το μοντέλο P01V

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EC. Μπορείτε να 
λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη διεύθυνση http://www.asus.com/support.

Περιορισμός Ευθύνης
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS 
ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, 
ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον 
της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου 
θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που 
εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα 
Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το 
συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη 
ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS oι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ 
ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

http://www.asus.com/support
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Για τη Γαλλία, τα ακουστικά κεφαλής/αυτιών για αυτή τη συσκευή είναι συμβατά με την απαίτηση 
για τη στάθμη ηχητικής πίεσης που προβλέπεται στο ισχύον πρότυπο EN 50332-1:2013 NF και EN 
50332-2:2013 που απαιτείται από το γαλλικό άρθρο νόμου L.5232-1.

Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής
Για να αποτραπή πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες 
περιόδους.

Σήμανση CE

2200
Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου 
και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίυ, 1999 που αφορά στις συσκευές ραδιοφώνου και 
τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης συμμόρφωσης.

Η πιο υψηλή τιμή CE SAR για τη συσκευή είναι 0,482 W/kg.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει σε:

 

“For DTS patents, see httppatents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. 
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, 
and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved.”

AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IT IS LI LT LU LV MT NL
NO PL PT RO SE SI SK TR
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Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE
Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/5/EC) για τον περιορισμό έκθεσης 
του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.

Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμμένων συστάσεων για την προστασία του κοινού. Αυτές οι 
συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω 
τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων των επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης του 
συνιστώμενου ορίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο “Συγκεκριμένος 
Ρυθμός Απορρόφησης” (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια 
σωματικού ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από 
τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).

Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται στις 
οδηγίες έκθεσης ICNRP και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50566 και EN 62209-2. Το SAR μετράται με 
τη συσκευή σε απόσταση 1,0 εκ. από το σώμα κατά την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο 
επίπεδο εξόδου ρεύματος σε όλα τα εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος
Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6Α και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν 
εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 or H05VV-F, 2G, 
0,75mm2.

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS
Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα 
υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων 
για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως 
και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα http://csr.asus.com/english/Takeback.htm για 
λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

Σημείωση επικάλυψης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, 
εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του ASUS Tablet εκτός από τις πλευρές στις 
οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.
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Κατάλληλη απόρριψη

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. 
Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες.

MΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα 
δημοτικά απόβλητα.

ΜΗΝ πετάτε το ASUS Tablet με τα δημοτικά απορρίμματα. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί 
για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και 
της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει 
ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που 
περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε 
τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΜΗΝ απορρίπτετε το ASUS Tablet στη φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ 
αποσυναρμολογείτε το ASUS Tablet.

Πράσινη γνωστοποίηση ASUS
Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, για 
να διαφυλάξει την υγεία των καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. 
Η μείωση του αριθμού των σελίδων βοήθειας είναι σύμμορφη με τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα.

Για το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και τις σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη που περιλαμβάνεται στο ASUS Tablet ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπο Υποστήριξης στη 
διεύθυνση http://support.asus.com/.
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Για το μοντέλο P002

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EC. Μπορείτε να 
λάβετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης από τη διεύθυνση http://www.asus.com/support.

Περιορισμός Ευθύνης
Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS 
ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, 
ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον 
της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου 
θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που 
εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα 
Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το 
συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη 
ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS oι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ 
ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

http://www.asus.com/support
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Για τη Γαλλία, τα ακουστικά κεφαλής/αυτιών για αυτή τη συσκευή είναι συμβατά με την απαίτηση 
για τη στάθμη ηχητικής πίεσης που προβλέπεται στο ισχύον πρότυπο EN 50332-1:2013 NF και EN 
50332-2:2013 που απαιτείται από το γαλλικό άρθρο νόμου L.5232-1.

Πρόληψη κατά της απώλειας ακοής
Για να αποτραπή πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες 
περιόδους.

Σήμανση CE

2200
Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου 
και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίυ, 1999 που αφορά στις συσκευές ραδιοφώνου και 
τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης συμμόρφωσης.

Η πιο υψηλή τιμή CE SAR για τη συσκευή είναι 1,08 W/kg.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να λειτουργήσει σε:

 

“For DTS patents, see httppatents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. 
DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, 
and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved.”

AT BE BG CH CY CZ DE DK
EE ES FI FR GB GR HU IE
IT IS LI LT LU LV MT NL
NO PL PT RO SE SI SK TR
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Σημείωση επικάλυψης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Για να παρέχεται ηλεκτρική μόνωση και να διατηρείται η ηλεκτρική ασφάλεια, 
εφαρμόζεται μία επικάλυψη για τη μόνωση του σώματος του ASUS Tablet εκτός από τις πλευρές στις 
οποίες βρίσκονται οι θύρες IO.

Πράσινη γνωστοποίηση ASUS
Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, για 
να διαφυλάξει την υγεία των καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. 
Η μείωση του αριθμού των σελίδων βοήθειας είναι σύμμορφη με τη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα.

Για το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και τις σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη που περιλαμβάνεται στο ASUS Tablet ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπο Υποστήριξης στη 
διεύθυνση http://support.asus.com/.

Πληροφορίες Έκθεσης σε RF (SAR) - CE
Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ΕΕ (1999/5/EC) για τον περιορισμό έκθεσης 
του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσω προστασίας της υγείας.

Τα όρια είναι μέρος τως εκτεταμμένων συστάσεων για την προστασία του κοινού. Αυτές οι 
συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω 
τακτικών και εμβριθών αξιολογήσεων των επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης του 
συνιστώμενου ορίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για φορητές συσκευές είναι ο “Συγκεκριμένος 
Ρυθμός Απορρόφησης” (SAR) και το όριο SAR είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο σε 10 γραμμάρια 
σωματικού ιστού. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από 
τη Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP).

Για τη λειτουργία δίπλα στο σώμα, αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται στις 
οδηγίες έκθεσης ICNRP και το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50566 και EN 62209-2. Το SAR μετράται με 
τη συσκευή σε απόσταση 1,0 εκ. από το σώμα κατά την εκπομπή στο υψηλότερο πιστοποιημένο 
επίπεδο εξόδου ρεύματος σε όλα τα εύρη συχνότητας της φορητής συσκευής.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος
Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6Α και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν 
εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 or H05VV-F, 2G, 
0,75mm2.

Υπηρεσίες Ανακύκλωσης/Ανάκλησης της ASUS
Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα 
υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων 
για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως 
και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα http://csr.asus.com/english/Takeback.htm για 
λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.
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Κατάλληλη απόρριψη

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. 
Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις 
οδηγίες.

MΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου 
κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα 
δημοτικά απόβλητα.

ΜΗΝ πετάτε το ASUS Tablet με τα δημοτικά απορρίμματα. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί 
για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και 
της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει 
ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που 
περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε 
τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΜΗΝ απορρίπτετε το ASUS Tablet στη φωτιά. Μη βραχυκυκλώνετε τις επαφές. ΜΗΝ 
αποσυναρμολογείτε το ASUS Tablet.



171Παράρτημα

EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : ASUS Tablet 

Model name : P01W 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011, Class B 
 EN 61000-3-2:2014,Class A 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 

 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) 
 EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) 
 EN 301 893 V1.6.1(2011-11) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001A1:2012 
 EN 62479:2010 
 EN 50566:2013AC:2014 
 EN 62209-1:2006 
 EN 62209-2:2010 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 

 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 

 EN 60950-1: 2006 / A2: 2013 

 EN 60065:2002 / A12: 2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EU) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 150326 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 18/06/2015 

Year to begin affixing CE marking: 2015 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 

Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 

Product name : ASUS Tablet 

Model name : P01V 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010+AC:2011, Class B 
 EN 61000-3-2:2014,Class A 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2013 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 

 EN 300 328 V1.8.1(2012-06) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04) 
 EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10) 
 EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10) 
 EN 50360:2001A1:2012 
 EN 50566:2013AC:2014 
 EN 62209-2:2010 
 EN 62479:2010 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 50332-1(2000-03) 
 EN 50332-2(2003-12) 
 EN 62209-1:2006 

 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 

 EN 60950-1: 2006 / A2: 2013 

 EN 60065:2002 / A12: 2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EU) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 150326 

CE marking   

 

 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date: 18/06/2015 

Year to begin affixing CE marking: 2015 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 

Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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EC Declaration of Conformity 
 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. 
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN 

 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 
Country: GERMANY 

declare the following apparatus: 
Product name : ASUS Tablet 
Model name : P002 

conform with the essential requirements of the following directives: 

2004/108/EC-EMC Directive 
 EN 55022:2010+AC:2011 
 EN 61000-3-2:2006+A2:2009 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R&TTE Directive 
 EN 300 328 V1.9.1(2015-02) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03) 
 EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10) 
 EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 / A1:2012 
 EN 62209-1: 2006 / -2:2010 
 EN 62479 :2010 
 EN 62311:2008 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) 
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) 
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) 
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) 
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) 
 EN 50566:2013 / AC:2014 

2006/95/EC-LVD Directive 

 EN 60950-1: 2006 / A12: 2011 

 EN 60950-1: 2006 / A2: 2013 

 EN 60065:2002 / A12: 2011 

2009/125/EC-ErP Directive 

 Regulation (EC) No. 1275/2008 

 Regulation (EC) No. 642/2009 

 Regulation (EC) No. 278/2009 

 Regulation (EU) No. 617/2013 

2011/65/EU-RoHS Directive                                                                                 Ver. 150326 
CE marking   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaration Date:25/09/2015 
Year to begin affixing CE marking: 2015 

Position :  CEO   
Name :   Jerry  Shen 

 
Signature : __________ 

(EC conformity marking) 
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Κατασκευαστής: ASUSTeK Computer Inc.
Διεύθυνση: 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρώπη:

ASUS Computer GmbH

Διεύθυνση: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Όνομα μοντέλου: P01W / P01V / P002
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