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Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον
οδηγό
Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα σύμβολα για να επισημάνουμε
χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες:

Πρόκειται για μια σημείωση. Η σημείωση παρέχει συχνά συμπληρωματικές πληροφορίες, για
παράδειγμα αυτό που θα συμβεί όταν επιλέξετε να εκτελέσετε ή να μην εκτελέσετε μια
συγκεκριμένη ενέργεια. Η σημείωση παρέχει, επίσης, πληροφορίες που ενδέχεται να ισχύουν
μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πρόκειται για μια συμβουλή. Η συμβουλή σάς παραθέτει έναν εναλλακτικό τρόπο εκτέλεσης
ενός συγκεκριμένου βήματος ή διαδικασίας ή σας ενημερώνει για μια επιλογή που μπορεί να
σας φανεί χρήσιμη.

Αυτό υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να ολοκληρώσετε
μια συγκεκριμένη εργασία ή να εκτελέσετε σωστά κάποια λειτουργία.

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με προφυλάξεις ασφαλείας, δηλ. πληροφορίες που πρέπει να
λάβετε υπόψη προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα.
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Τα πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας
Μέσα στο κουτί θα βρείτε τα εξής.

§ HTC Wildfire S

§ Μπαταρία (προτοποθετημένη)

§ Κάρτα microSD™ (προτοποθετημένη)

§ Καλώδιο USB

§ Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών κεφαλής 3,5mm

§ Μετασχηματιστής

§ Οδηγός γρήγορης έναρξης

§ Οδηγός ασφάλειας και κανονιστικός οδηγός

§ Κάρτα τηλεφωνικού κέντρου (κάρτα γραμμής χωρίς χρέωση)

§ Κάρτα εγγύησης

HTC Wildfire S
Μπροστινή όψη

1. LED ειδοποίησης

2. Αισθητήρας εγγύτητας

3. Ακουστικό

4. Οθόνη αφής

5. Αρχική 

6. Μενού 

7. Πίσω 

8. Αναζήτηση 
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Αριστερό τμήμα
1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

3. Υποδοχή USB

Πίσω όψη
1. LED flash

2. Κάμερα 5 megapixel

3. Ηχείο

4. Μικρόφωνο

5. Οπή κορδονιού

Πάνω όψη
1. Υποδοχή ακουστικών κεφαλής 3,5mm

2. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
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Πίσω κάλυμμα
Αφαίρεση του πίσω καλύμματος
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο της μπαταρίας, την
υποδοχή της κάρτας SIM και την υποδοχή της κάρτας αποθήκευσης.

1. Απενεργοποιήστε το HTC Wildfire S και κρατήστε το με ασφάλεια με την πρόσοψή του
στραμμένη προς τα κάτω.

2. Με το δάχτυλό σας, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα από το μικρό άνοιγμα κοντά στο κουμπί
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. 

Επανατοποθέτηση του πίσω καλύμματος

1. Ασφαλίστε πρώτα το κάτω μέρος του πίσω καλύμματος ευθυγραμμίζοντάς το με τα δύο
ανοίγματα στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς του HTC Wildfire S.

2. Πιέστε τα πλαϊνά και το επάνω μέρος του πίσω καλύμματος προς τα κάτω για να
ασφαλίσει το κάλυμμα στη σωστή θέση. Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ όταν το
κάλυμμα ασφαλίσει στη σωστή θέση.
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Κάρτα SIM
Η κάρτα SIM περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου σας, τις λεπτομέρειες υπηρεσίας και τη μνήμη
μηνυμάτων και τηλεφωνικού καταλόγου. Αμφότερες οι κάρτες SIM 1,8V και 3V μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.

Κάποιες κάρτες SIM παλαιού τύπου ενδέχεται να μην λειτουργούν στο HTC Wildfire S. Θα
πρέπει να συμβουλευτείτε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για αντικατάσταση της κάρτας
SIM. Ενδέχεται να υπάρχει χρέωση γι' αυτή την υπηρεσία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία.

3. Σύρτε τη θήκη κάρτας SIM στην κατεύθυνση της ένδειξης "OPEN" (χαραγμένο στη θήκη
κάρτας SIM) και μετά ανοίξτε. 

4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με τις επαφές της από χρυσό στραμμένες προς τα κάτω και
την κομμένη γωνία στραμμένη προς την υποδοχή της κάρτας SIM. 
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5. Σύρτε πλήρως την κάρτα SIM στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε πως η κάρτα SIM οδηγείται
μέσω των 2 "οδηγών" στην υποδοχή κάρτας SIM.

6. Κλείστε τη θήκη κάρτας SIM και μετά σύρτε προς την αντίθετη κατεύθυνση της ένδειξης
"OPEN" για να ασφαλίσει. 

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Βεβαιωθείτε ότι το HTC Wildfire S είναι απενεργοποιημένο πριν να αφαιρέσετε την κάρτα σας
SIM.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία.

3. Σύρτε τη θήκη κάρτας SIM στην κατεύθυνση της ένδειξης "OPEN" και μετά ανοίξτε.

4. Σύρτε την κάρτα SIM έξω από την υποδοχή κάρτας SIM.
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Κάρτα αποθήκευσης
Τοποθέτηση της κάρτας αποθήκευσης

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην υποδοχή κάρτας αποθήκευσης με τις χρυσές
επαφές της στραμμένες προς τα κάτω και ωθήστε την έως ότου ασφαλίσει με ένα κλικ στη
σωστή θέση. 

Αφαίρεση της κάρτας αποθήκευσης

Αν το HTC Wildfire S είναι ενεργοποιημένο, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την κάρτα
αποθήκευσης προτού την αφαιρέσετε για να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή ή ζημιά
των αρχείων σε αυτήν.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Σύρτε την κάρτα αποθήκευσης έξω από την υποδοχή της.

Αφαίρεση της κάρτας αποθήκευσης
Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα αποθήκευσης με το HTC Wildfire S ενεργοποιημένο,
αφαιρέστε πρώτα την κάρτα αποθήκευσης για να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή των
αρχείων της κάρτας αποθήκευσης.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε SD & μνήμη τηλεφώνου > Αφαίρεση κάρτας SD.
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Μπαταρία
Το HTC Wildfire S χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η ζωή της μπαταρίας
εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το HTC Wildfire S. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι
λειτουργίες και τα αξεσουάρ που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, αν αφήνετε πάντα
ενεργοποιημένη τη σύνδεση Bluetooth™ σας θα γίνεται καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια
μπαταρίας). Τηλεφωνικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας και συχνή περιήγηση στο Web
καταναλώνουν πολλή ενέργεια της μπαταρίας. Επίσης, εξετάστε την τοποθεσία σας: κακή ισχύς
σήματος από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας και ακραίες θερμοκρασίες οδηγούν σε
μεγαλύτερη καταπόνηση της μπαταρίας.

Αφαίρεση της λεπτής μεμβράνης από τη μπαταρία
Πριν να χρησιμοποιήσετε το HTC Wildfire S για πρώτη φορά, χρειάζεται να αφαιρέσετε τη λεπτή
μεμβράνη που είναι τυλιγμένη γύρω από τη μπαταρία του τηλεφώνου σας.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Ανοίξτε το πορτάκι του χώρου μπαταρίας.

3. Τραβήξτε πάνω τη λεπτή μεμβράνη για να την αφαιρέσετε.

Αφαίρεση της μπαταρίας

Την πρώτη φορά που θα βγάλετε το HTC Wildfire S από το κουτί, μην ξεχάσετε να
αφαιρέσετε τη λεπτή μεμβράνη που είναι τυλιγμένη γύρω από τη μπαταρία στο εσωτερικό
του HTC Wildfire S.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Με τον αντίχειρα ή το δάχτυλό σας, ανασηκώστε την μπαταρία από το χώρο της
μπαταρίας. 
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Τοποθέτηση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε μόνο τις γνήσιες μπαταρίες που παραδίδονται στη συσκευασία ή τα
ανταλλακτικά που συνιστούμε.

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2. Τοποθετήστε τη μπαταρία (με τις εκτεθειμένες χάλκινες επαφές πρώτα) μέσα στο χώρο
μπαταρίας. 
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Φόρτιση της μπαταρίας
Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη κατά την παράδοση. Πριν ενεργοποιήσετε και ξεκινήσετε
να χρησιμοποιείτε το HTC Wildfire S σας, συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία. Ορισμένες
μπαταρίες αποδίδουν καλύτερα μετά από μερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.

§ Η μπαταρία είναι ήδη τοποθετημένη στο HTC Wildfire S κατά την παράδοση. Μια λεπτή
μεμβράνη εισάγεται μεταξύ της μπαταρίας και του χώρου μπαταρίας. Χρειάζεται να
αφαιρέσετε τη μεμβράνη για να μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία.

§ Μόνο ο μετασχηματιστής και το καλώδιο συγχρονισμού USB που παρέχονται με τη
συσκευασία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη φόρτιση της μπαταρίας.

§ Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το HTC Wildfire S ενώ την φορτίζετε χρησιμοποιώντας το
μετασχηματιστή ή το φορτιστή αυτοκινήτου.

1. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή USB. 

2. Συνδέστε το μετασχηματιστή σε πρίζα ρεύματος για να ξεκινήσει η φόρτιση της
μπαταρίας.

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, η ειδοποίηση LED δείχνει ένα σταθερό πορτοκαλί φως. Όταν η
μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Όταν φορτίζετε τη μπαταρία ενώ το HTC Wildfire S είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το
εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας  στη γραμμή κατάστασης. Ύστερα από την πλήρη φόρτιση της
μπαταρίας, το εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας γίνεται εικονίδιο πλήρως φορτισμένης μπαταρίας

.

Ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, η μπαταρία σταματά να φορτίζει όταν υπερθερμανθεί.
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Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας
Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Εύκολο. 

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το HTC Wildfire S, πρέπει να το ρυθμίσετε.

Απενεργοποίηση

1. Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να την
επανενεργοποιήσετε και μετά ξεκλειδώστε την οθόνη.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για μερικά δευτερόλεπτα.

3. Όταν εμφανίζεται το μενού Επιλογές τροφοδοσίας, πιέστε Απενεργοποίηση.

Καταχώριση του PIN σας
Οι περισσότερες κάρτες SIM συνοδεύονται από κωδικό PIN (προσωπικό αριθμό αναγνώρισης)
που ορίζεται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας. Αν σας ζητηθεί αριθμός PIN,
πληκτρολογήστε τον και πιέστε OK.

Αν πληκτρολογήσετε το PIN εσφαλμένα τρεις φορές, η κάρτα σας SIM θα κλειδώσει. Κανένα
πρόβλημα. Επικοινωνήστε απλώς με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας και ζητήστε τον
κωδικό PUK (κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN).

Κινήσεις δαχτύλου

Πιέστε Όταν θέλετε να πληκτρολογήσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο,
επιλέξτε στοιχεία της οθόνης, όπως εικονίδια εφαρμογών και ρυθμίσεων, ή
πατήστε κουμπιά της οθόνης, πιέζοντάς τα απλώς με το δάχτυλό σας.

Παρατεταμένη
πίεση

Για να ανοίξετε τις διαθέσιμες επιλογές για ένα στοιχείο (για παράδειγμα,
επαφή ή σύνδεσμο σε ιστοσελίδα), απλώς πατήστε παρατεταμένα το
στοιχείο.

Σύρσιμο ή
ολίσθηση

Πέρασμα ή ολίσθηση σημαίνει να σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας κάθετα
ή οριζόντια στην οθόνη.

Μεταφορά Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας με κάποια πίεση πριν να
ξεκινήσετε τη μεταφορά. Κατά τη μεταφορά, μην αφήνετε το δάκτυλό σας
έως ότου φτάσετε στη θέση που θέλετε.
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Τρεμούλιασμα Το τρεμούλιασμα στην οθόνη είναι παρόμοιο με το σύρσιμο, με τη διαφορά
ότι χρειάζεται να σύρετε το δάκτυλό σας με πιο ελαφριές, συντομότερες
κινήσεις. Αυτή η κίνηση δακτύλου γίνεται πάντα σε κάθετη κίνηση, όπως
όταν γίνεται τρεμούλιασμα στη λίστα επαφών ή μηνυμάτων.

Περιστροφή Για τις περισσότερες οθόνες, μπορείτε να αλλάξετε αυτόματα τον
προσανατολισμό της οθόνης από οριζόντιο σε κάθετο γυρνώντας το
HTC Wildfire S στο πλάι. Όταν καταχωρείτε κείμενο, μπορείτε να γυρίσετε
το HTC Wildfire S στο πλάι για να εμφανίσετε μεγαλύτερο πληκτρολόγιο.

Τσίμπημα Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως στην εφαρμογή Γκαλερί ή στο πρόγραμμα
περιήγησης στο Web, μπορείτε να "τσιμπήσετε" την οθόνη
χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα (για παράδειγμα, τον αντίχειρα και το
δείκτη) για να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή μιας
εικόνας ή ιστοσελίδας.

Ρύθμιση του HTC Wildfire S την πρώτη φορά
Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το HTC Wildfire S, θα σας ζητηθεί να το ρυθμίσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα σας, τον τρόπο σύνδεσης στο Internet και αν θέλετε η
τρέχουσα τοποθεσία σας να ανιχνεύεται αυτόματα. Αν έχετε ακόμα προσωπικές επαφές και
συμβάντα ημερολογίου αποθηκευμένα στο παλιό σας τηλέφωνο, μπορείτε να τα μεταφέρετε
εύκολα στο νέο HTC Wildfire S μέσω Bluetooth επίσης.

Συνδεθείτε οπωσδήποτε στο λογαριασμό σας Google ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές Google όπως το Gmail™ και το Android Market™. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
άλλους λογαριασμούς σας e-mail, αγαπημένα σας κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και
Twitter™και πολλά άλλα.

Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και θα είστε άμεσα έτοιμοι για χρήση.

Ορισμένες λειτουργίες που χρειάζονται σύνδεση στο Internet, όπως υπηρεσίες με βάση την
τοποθεσία και αυτόματο συγχρονισμό των ηλεκτρονικών λογαριασμών σας, μπορεί να
επισύρουν πρόσθετες χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
σας. Μην ανησυχείτε. Μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις
αργότερα.
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Τρόποι εισαγωγής επαφών στο HTC Wildfire S
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσθέσετε επαφές στο HTC Wildfire S. Μπορείτε να
συγχρονίσετε το HTC Wildfire S με τις επαφές σας από το λογαριασμό σας Google , τον
υπολογιστή, το Facebookκαι πολλά άλλα.

HTC Sync Συγχρονίστε τις επαφές σας από το παλιό σας τηλέφωνο με τον
υπολογιστή σας και έπειτα χρησιμοποιήστε το HTC Sync για να
συγχρονίσετε το HTC Wildfire S με το Microsoft Outlook, Outlook Express ή
τις επαφές Windows του υπολογιστή σας.

Gmail Google επαφές εισάγονται στο HTC Wildfire S αφού συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Google . Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε περισσότερες
επαφές Google ακριβώς μέσα από το HTC Wildfire S.

Facebook Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Facebook μέσω του Facebook for HTC
Sense για να εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφών σας στο Facebook .

Επαφές
τηλεφώνου

Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε και αποθηκεύσετε επαφές
απευθείας στο HTC Wildfire S ή να μεταφέρετε υπάρχουσες από το παλιό
σας τηλέφωνο.

Κάρτα SIM Αντιγράψτε όλες τις επαφές της SIM σας στο HTC Wildfire S.

Microsoft
Exchange
ActiveSync

Το HTC Wildfire S συγχρονίζει τις επαφές εργασίας σας από το Microsoft
Exchange ActiveSync Server στο χώρο εργασίας σας.

Μεταφορά
δεδομένων

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά δεδομένων για να μεταφέρετε όχι
μόνο τις επαφές σας, αλλά και συμβάντα ημερολογίου και μηνύματα
κειμένου από το παλιό σας τηλέφωνο στο HTC Wildfire S.
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Αρχική οθόνη
Με την Αρχική οθόνη κάνετε το HTC Wildfire S αποκλειστικά δικό σας. Αυτή διαθέτει ένα
γραφικό στοιχείο ρολογιού καιρού, που δείχνει την ώρα και τον καιρό της τρέχουσας τοποθεσίας
σας. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους
και γραφικά στοιχεία, για να έχετε πρόσβαση σε αυτά με μία μόνο κίνηση. Για να ανακαλύψετε
τον τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή στη σελίδα 32.

Εκτεταμένη Αρχική οθόνη
Χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο το HTC Wildfire S, ίσως διαπιστώσετε πως μία
Αρχική οθόνη δεν αρκεί. Κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και έξι
πρόσθετες οθόνες. Λογικά θα σας φτάσουν.

Σύρτε το δάχτυλό σας οριζοντίως, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, και θα ανακαλύψετε
πρόσθετο χώρο για να προσθέσετε εικονίδια, γραφικά στοιχεία και άλλα. 

Πατήστε  για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη (δηλαδή, στην κεντρική αρχική
οθόνη).
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Χρήση προβολής Άλμα
Για απευθείας μετάβαση στην οθόνη που θέλετε, πατήστε το κουμπί  ή «τσιμπήστε» την
οθόνη για να εμφανιστεί η προβολή Άλμα. Αυτή αποκαλύπτει και τις επτά Αρχικές οθόνες με τη
μορφή μικρογραφιών.

Πιέστε αυτήν που θέλετε και θα μεταπηδήσετε κατευθείαν σε αυτήν.
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Βασικά στοιχεία

Ρύθμιση έντασης
Η ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος αλλάζει το επίπεδο της έντασης κουδουνίσματος, ενώ η
ρύθμιση της έντασης ήχου πολυμέσων αλλάζει το επίπεδο έντασης των ηχητικών ειδοποιήσεων
και της μουσικής ή αναπαραγωγής βίντεο.

Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος

§ Πατήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ή ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο. Εμφανίζεται το παράθυρο Ένταση ειδοποίησης
ήχου στην οθόνη για την προβολή των επιπέδων έντασης.

§ Ενώ είστε στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης κουδουνίσματος (λειτουργία σίγασης),
πατήστε μία φορά το ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ για να μεταβείτε σε κατάσταση Δόνησης. Το
εικονίδιο κατάστασης δόνησης  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

§ Όντας σε λειτουργία Δόνησης, πατήστε μία φορά ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ για μετάβαση στην
αθόρυβη λειτουργία. Το εικονίδιο σίγασης ηχείου  εμφανίζεται στη γραμμή
κατάστασης.

Ρύθμιση έντασης ήχου πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ
ΕΝΤΑΣΗΣ ή ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Εμφανίζεται το παράθυρο
Ένταση ήχου πολυμέσων στην οθόνη για την προβολή του επιπέδου έντασης.

Ρύθμιση έντασης του ακουστικού για κλήσεις
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πατήστε το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ή ΜΕΙΩΣΗ
ΕΝΤΑΣΗΣ.

Ρύθμιση έντασης μέσω ρυθμίσεων

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Ήχος > Ένταση
ήχου.

2. Σύρτε τα ρυθμιστικά έντασης ήχου στα αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τα επίπεδα
έντασης κουδουνίσματος, αναπαραγωγής πολυμέσων, ξυπνητηριών και ειδοποιήσεων.
Ένας ήχος δείγματος αναπαράγεται για λίγο με ρύθμιση έντασης ήχου που ρυθμίζεται
καθώς σέρνετε ένα ρυθμιστικό.

3. Αν θέλετε την ίδια ένταση για το κουδούνισμα και τις ειδοποιήσεις σας, επιλέξτε Χρήση
έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης για ειδοποιήσεις.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε OK.
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Κατάσταση αδράνειας
Στην κατάσταση αδράνειας εξοικονομείται η ενέργεια της μπαταρίας, δεδομένου ότι το
HTC Wildfire S μεταβαίνει σε μια κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης όσο η οθόνη είναι σβηστή.
Αποτρέπει επίσης τα τυχαία πατήματα κουμπιών όταν το HTC Wildfire S βρίσκεται στην τσάντα
σας. Μπορείτε ωστόσο να λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις.

Μετάβαση στην κατάσταση αδράνειας
Πατήστε γρήγορα το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να απενεργοποιηθεί η οθόνη και για να
μεταβείτε στην κατάσταση αδράνειας. Επίσης, το HTC Wildfire S μεταβαίνει αυτόματα στην
κατάσταση Αδράνειας αν παραμείνει αδρανές για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αφύπνιση από την κατάσταση αδράνειας
Για να αφυπνίσετε το HTC Wildfire S χειροκίνητα, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ. Θα
χρειαστεί να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Το HTC Wildfire S αφυπνίζεται αυτόματα στην περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.

Ξεκλείδωμα της οθόνης
Πατήστε τη γραμμή στην οθόνη κλειδώματος και σύρτε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να
ξεκλειδώσετε την οθόνη ή για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. 

Αν έχετε ρυθμίσει ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης, pin ή κωδικό πρόσβασης, θα σας
ζητηθεί να καταχωρίσετε το μοτίβο στην οθόνη ή να πληκτρολογήσετε το PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης για να μπορέσει να ξεκλειδώσει η οθόνη.
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Κατάσταση και ειδοποιήσεις
Εικονίδια κατάστασης

Να τι σημαίνει το κάθε εικονίδιο:

Ισχύς σήματος Μπαταρία πλήρης

Συνδεδεμένο GPRS Η μπαταρία φορτίζεται

GPRS σε χρήση Πεσμένη μπαταρία (απομένει 20 %)

Συνδεδεμένο EDGE
Πολύ πεσμένη μπαταρία (απομένει 10
%)

EDGE σε χρήση Αθόρυβη λειτουργία

Συνδεδεμένο 3G Λειτουργία δόνησης

3G σε χρήση Το μικρόφωνο είναι σε σίγαση

Συνδεδεμένο HSDPA Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο

HSDPA σε χρήση
Συνδεδεμένα ενσύρματα ακουστικά και
μικρόφωνο

Περιαγωγή Συνδεδεμένα ενσύρματα ακουστικά

Δεν υπάρχει σήμα Το Bluetooth είναι ενεργό

Δεν υπάρχει εγκατεστημένη κάρτα
SIM

Συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth

Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi Λειτουργία πτήσης
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Συγχρονισμός δεδομένων Το GPS είναι ενεργοποιημένο

Η κοινή χρήση δικτύου είναι
ενεργοποιημένη

Ξυπνητήρι ρυθμίστηκε

Εικονίδια ειδοποιήσεων
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων στη γραμμή κατάστασης σας διευκολύνουν να ενημερώνεστε για όλα
τα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου και αφυπνίσεις.

Να τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά:

Νέο Gmail μήνυμα Γενική ειδοποίηση

Νέο e-mail Microsoft Exchange
ActiveSync ή POP3/IMAP

Κλήση σε εξέλιξη

Πρόβλημα με την παράδοση
μηνυμάτων email

Αναπάντητη κλήση

Νέο SMS/MMS Κλήση σε αναμονή

Πρόβλημα με παράδοση SMS/MMS Προώθηση κλήσεων ενεργή

Νέο Google Talk άμεσο μήνυμα
Η προώθηση μηνυμάτων είναι
ενεργοποιημένη

Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
Το HTC Wildfire S συνδέεται σε
υπολογιστή μέσω καλωδίου USB

Προσεχές συμβάν
Wi-Fi είναι ενεργό και υπάρχουν
διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα

Νέες ενημερώσεις από τα κοινωνικά
σας δίκτυα

Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi
είναι ενεργοποιημένο

Πρόταση επαφών που ταιριάζουν Αποστολή δεδομένων (με εφέ κίνησης)

Αίτημα σύζευξης Bluetooth Λήψη δεδομένων (με εφέ κίνησης)

Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση
λογισμικού για το HTC Wildfire S

Αναμονή για αποστολή
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Αναπαραγωγή τραγουδιού
Η εφαρμογή Android Market που
λάβατε εγκαταστάθηκε με επιτυχία

Εφαρμογή Ραδιόφωνο FM σε χρήση
Διαθέσιμη ενημέρωση για μια
ληφθείσα εφαρμογή από το Android
Market

Η εγγραφή φωνής είναι
ενεργοποιημένη

Είναι ασφαλές να αφαιρεθεί η κάρτα
αποθήκευσης ή εκτελείται
προετοιμασία της κάρτας
αποθήκευσης

Πυξίδα χρειάζεται προσανατολισμό
Δεν υπάρχει εγκατεστημένη κάρτα
αποθήκευσης

Περισσότερες ειδοποιήσεις (δεν
εμφανίζονται)

Η κάρτα αποθήκευσης δεν έχει πολύ
ελεύθερο χώρο

LED ειδοποίησης

Το LED ειδοποίησης:

§ Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν το HTC Wildfire S συνδεθεί στο μετασχηματιστή
ή σε υπολογιστή και η μπαταρία του είναι πλήρως φορτισμένη.

§ Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν εκκρεμεί κάποια ειδοποίηση.

§ Ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα όταν η μπαταρία φορτίζεται.

§ Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η ενέργεια της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλή
στάθμη.

26 Βασικά στοιχεία



Πλαίσιο Ειδοποιήσεις
Όταν λάβετε μια νέα ειδοποίηση, μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις για να δείτε την
ειδοποίηση μηνύματος, υπενθύμισης ή συμβάντος. Το πλαίσιο Ειδοποιήσεις σας επιτρέπει να
κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα ανοιγμένων εφαρμογών και σας επιτρέπει επίσης
να ενεργοποιείτε εύκολα ρυθμίσεις όπως Wi-Fi και Bluetooth.

Προκειμένου να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις, πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή
κατάστασης και σύρτε το δάχτυλό σας προς τα κάτω.

Αν έχετε πολλές ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις δείτε όλες με
κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη.

Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις στην Αρχική οθόνη πατώντας  και
πιέζοντας Ειδοποιήσεις.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα
Στο πλαίσιο Ειδοποιήσεις, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε έως και οκτώ
εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

1. Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή κατάστασης και σύρτε το δάχτυλό σας προς τα κάτω
για να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

2. Στην ενότητα Πρόσφατες εφαρμογές, σύρετε το δάχτυλό σας δεξιά για να δείτε εφαρμογές
που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. 

3. Επιλέξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.

Πατήστε παρατεταμένα  για να προβάλλετε εφαρμογές που έχετε χρησιμοποιήσει
πρόσφατα.
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Χρήση Γρήγορων ρυθμίσεων
Η καρτέλα Γρήγορες ρυθμίσεις σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε εύκολα τα Wi-Fi, Bluetooth,
GPS και άλλα και επίσης παρέχει μια γρήγορη συντόμευση προς όλες τις ρυθμίσεις
HTC Wildfire S.

1. Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή κατάστασης και σύρτε το δάχτυλό σας προς τα κάτω
για να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

2. Πιέστε την καρτέλα Γρήγορες ρυθμίσεις.

3. Πιέστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε ένα στοιχείο για να το απενεργοποιήσετε ή
ενεργοποιήσετε. 

Κλείσιμο του πλαισίου Ειδοποιήσεις
Πατήστε παρατεταμένα την κάτω γραμμή του πλαισίου Ειδοποιήσεις και σύρτε το δάχτυλό σας
προς τα πάνω. Ή πατήστε απλώς .

Σύνδεση του HTC Wildfire S σε υπολογιστή
Κάθε φορά που συνδέετε το HTC Wildfire S σε υπολογιστή με καλώδιο USB, ανοίγει η οθόνη
Συνδέστε σε PC, που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο της σύνδεσης USB.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα και έπειτα πιέστε Τέλος:

Φόρτιση μόνο Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε μόνο να φορτίζεται η μπαταρία
όσο είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή σας.

HTC Sync Κάντε αυτήν την επιλογή για να συγχρονίσετε επαφές, ημερολόγιο και άλλες
πληροφορίες μεταξύ του υπολογιστή σας και του HTC Wildfire S.
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Μονάδα
δίσκου

Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνον εφόσον υπάρχει κάρτα αποθήκευσης στο
HTC Wildfire S. Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν θέλετε να αντιγράψετε
αρχεία μεταξύ της κάρτας αποθήκευσης και του υπολογιστή σας.

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Μονάδα δίσκου ενώ το HTC Wildfire S
είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, δεν θα είστε σε θέση να
χρησιμοποιήσετε εφαρμογές στο HTC Wildfire S για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην κάρτα αποθήκευσης.

USB tethering Όταν δεν έχετε σύνδεση Internet στον υπολογιστή, μπορείτε να επιλέξετε
αυτή τη λειτουργία για κοινή χρήση της κινητής σύνδεσης δεδομένων του
HTC Wildfire S με τον υπολογιστή.

Πρόσβαση στο
Internet

Αν δεν έχετε πρόγραμμα σύνδεσης δεδομένων για το τηλέφωνό σας ή αν δεν
έχετε πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία
για να μοιραστείτε τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Internet με το
HTC Wildfire S.

Αντιγραφή αρχείων από ή προς την κάρτα
αποθήκευσης
Μπορείτε να αντιγράφετε μουσική, φωτογραφίες και άλλα αρχεία στην κάρτα αποθήκευσης.

1. Συνδέστε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB.

2. Στην οθόνη Συνδέστε σε PC, πιέστε Μονάδα δίσκου και έπειτα πιέστε Τέλος. Στον
υπολογιστή σας, η κάρτα αποθήκευσης αναγνωρίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

3. Μεταβείτε στην αφαιρούμενη μονάδα δίσκου και ανοίξτε την.

4. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο ριζικό φάκελο της κάρτας
αποθήκευσης.

§ Αντιγράψτε τα αρχεία από την κάρτα αποθήκευσης σε φάκελο στον υπολογιστή σας.

5. Αφού αντιγράψετε τα αρχεία, αποσυνδέστε την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου (δηλ. το
συνδεδεμένο HTC Wildfire S), όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα του
υπολογιστή σας, με σκοπό την ασφαλή κατάργηση του HTC Wildfire S.

6. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αποσυνδέστε το HTC Wildfire S από τον υπολογιστή.
§ Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε το HTC Wildfire S συνδεδεμένο στον υπολογιστή,

αλλά θέλετε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα αποθήκευσης, ανοίξτε το
πλαίσιο Ειδοποιήσεις, πιέστε Μονάδα δίσκου, κάντε μια επιλογή εκτός από
Μονάδα δίσκου και μετά πιέστε Τέλος.
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Αντιγραφή κειμένου, αναζήτηση πληροφοριών
και κοινή χρήση
Σε εφαρμογές όπως το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και το E-mail, μπορείτε να επιλέξετε
κείμενο και τι θέλετε να κάνετε με αυτό.

Μετά την επιλογή κειμένου, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

§ Να το αντιγράψετε.

§ Να το αναζητήσετε μέσω της Αναζήτησης Google.

§ Να το ψάξετε στο Wikipedia®, στο YouTube™ ή στο Λεξικό Google™.

§ Να ζητήσετε τη μετάφραση του κειμένου από τη Μετάφραση Google™.

§ Να κοινοποιήσετε το κείμενο με νέο e-mail, μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων ή στην
ενημέρωση κατάστασης ενός κοινωνικού δικτύου.

Επιλογή κειμένου

1. Πατήστε παρατεταμένα μια λέξη.

2. Σύρτε τους δείκτες αρχής και τέλους για να επισημάνετε το κείμενο που θέλετε να
επιλέξετε. 

Για να επιλέξετε κείμενο σε κάποιον σύνδεσμο, πατήστε παρατεταμένα το σύνδεσμο και
έπειτα πιέστε Αντιγραφή συνδέσμου URL.

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

1. Αφού επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε, πιέστε Αντιγραφή. 

Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται τότε στο πρόχειρο.

2. Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου (για παράδειγμα, κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος),
πατήστε παρατεταμένα το σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.

3. Πιέστε Επικόλληση.
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Αναζήτηση ή μετάφραση κειμένου

1. Αφού επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε ή μεταφράσετε, πιέστε .

2. Επιλέξτε κάποια από τις εξής καρτέλες:

Αναζήτηση Google

Αναζητήστε σχετικές πληροφορίες μέσω της Αναζήτησης Google, με βάση το
κείμενο που έχετε επιλέξει.

Wikipedia

Ψάξτε για σχετικές πληροφορίες στο Wikipedia βάσει του κειμένου που
επιλέξατε.

YouTube

Αναζητήστε βίντεο στο YouTube με βάση το κείμενο που έχετε επιλέξει.

Μετάφραση Google

Μεταφράστε το κείμενο σε άλλη γλώσσα.

Λεξικό Google

Αναζητήστε το επιλεγμένο κείμενο στο λεξικό.

Επικόλληση κειμένου σε νέο μήνυμα ή κατάσταση ενημέρωσης
κοινωνικού δικτύου

1. Αφού επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να μοιραστείτε, πιέστε .

2. Επιλέξτε αν θα επικολλήσετε το επιλεγμένο κείμενο σε νέο e-mail, μήνυμα κειμένου ή
πολυμέσων ή στην ενημέρωση κατάστασης ενός κοινωνικού δικτύου, π.χ. στο Twitter.
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Προσαρμογή

Κάντε το HTC Wildfire S πραγματικά δικό σας
Κάντε το HTC Wildfire S να φαίνεται και να ακούγεται όπως ακριβώς θέλετε. Προσαρμόστε το με
διαφορετική ταπετσαρία, εμφάνιση, κουδούνισμα και ήχο ειδοποίησης για συμβάντα όπως
εισερχόμενα μηνύματα κειμένου, e-mail και υπενθυμίσεις ημερολογίου.

Πιέστε το κουμπί Προσαρμογή  στην Αρχική οθόνη για να ξεκινήσετε.

Προσαρμογή του HTC Wildfire S με σκηνές
Το HTC Wildfire S γίνεται πολλά τηλέφωνα σε ένα όταν χρησιμοποιείτε σκηνές. Οι σκηνές είναι
προσαρμοσμένες διατάξεις οθόνης που μπορείτε να εφαρμόσετε εύκολα. Αλλάζοντας σκηνή
μετατρέπετε στιγμιαία το HTC Wildfire S σε ένα ιδανικό τηλέφωνο για Σαββατοκύριακα, ταξίδια,
εργασία ή αμιγώς για ψυχαγωγία.

Κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε κάτι στην Αρχική οθόνη, το HTC Wildfire S
αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές σας στην τρέχουσα επιλεγμένη σκηνή.

Χρήση προκαθορισμένης σκηνής
Το HTC Wildfire S διαθέτει προκαθορισμένες σκηνές, κάθε μια εκ των οποίων διαθέτει
διαφορετική ταπετσαρία και συλλογή γραφικών στοιχείων που αντανακλούν διαφορετικές
στιγμές της ζωής σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια σκηνή που είναι κατάλληλη για την εργασία,
την ψυχαγωγία, το ταξίδι ή για την κοινωνική ζωή σας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Σκηνή.

2. Κυλήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από δεξιά προς αριστερά για να επιλέξετε τη σκηνή
που θέλετε.

3. Πιέστε Εφαρμογή.

Για λήψη περισσότερων σκηνών, πιέστε  > Σκηνή > Λήψη περισσότερων.

Δημιουργία νέας σκηνής
Θα ξεκινάτε με μια κενή Αρχική οθόνη όταν δημιουργείτε μια νέα σκηνή.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Σκηνή.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Νέο.
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3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα σκηνής και έπειτα πιέστε Τέλος.

4. Προσαρμόστε τη σκηνή προσθέτοντας γραφικά στοιχεία και άλλα στοιχεία,
πραγματοποιώντας ανακατάταξη της διάταξης Αρχικής οθόνης και αλλάζοντας την
εμφάνιση ή ταπετσαρία. Όλες οι αλλαγές σας θα αποθηκευθούν αυτόματα σε αυτήν τη
σκηνή.

Μετονομασία σκηνής

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Σκηνή.

2. Κυλήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από δεξιά προς αριστερά για να επιλέξετε τη σκηνή
που θέλετε να μετονομάσετε.

3. Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία σκηνής και έπειτα πιέστε Μετονομασία.

4. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα σκηνής και έπειτα πιέστε Τέλος.

Διαγραφή σκηνών

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Σκηνή.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Διαγραφή.

3. Κυλήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από δεξιά προς αριστερά για να περιηγηθείτε στις
σκηνές και έπειτα επιλέξτε μία ή περισσότερες σκηνές που θέλετε να διαγράψετε.

4. Πιέστε Διαγραφή.
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Αλλαγή ταπετσαρίας
Η προσαρμογή της ταπετσαρίας με την αγαπημένη φωτογραφία σας είναι ένας γρήγορος και
εύκολος τρόπος για να χαρίσετε στο HTC Wildfire S μια ανανεωμένη όψη. Περιηγηθείτε στη
συλλογή ταπετσαριών που περιλαμβάνεται στο HTC Wildfire S ή επιλέξτε κάποια από τις
φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την Αρχική
οθόνη σας για να χρησιμοποιήσετε μια ταπετσαρία με κινούμενες εικόνες.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ταπετσαρία.

2. Επιλέξτε κάποιο από τα εξής:

Ταπετσαρίες HTC Επιλέξτε μια προκαθορισμένη ταπετσαρία και έπειτα πιέστε
Προεπισκόπηση > Εφαρμογή.

Ζωντανές
ταπετσαρίες

Επιλέξτε από προκαθορισμένες ταπετσαρίες με εφέ κίνησης. Πιέστε
Προεπισκόπηση για να δείτε την κίνηση και έπειτα πιέστε
Εφαρμογή.

Γκαλερί Επιλέξτε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει με την κάμερα ή που
έχετε αντιγράψει στην κάρτα αποθήκευσης του τηλεφώνου σας.
Περικόψτε τη φωτογραφία και έπειτα πιέστε Αποθήκευση.

Για λήψη περισσότερων ταπετσαριών, πιέστε  > Ταπετσαρία > Ταπετσαρίες HTC >
Λήψη περισσότερων.

Εφαρμογή μιας νέας εμφάνισης
Προσαρμόστε πέραν της Αρχικής οθόνης εφαρμόζοντας μια νέα εμφάνιση. Οι εμφανίσεις
ρυθμίζονται για να αποδίδουν μια διαφορετική όψη και αίσθηση στα περισσότερα κουμπιά που
εμφανίζονται στην οθόνη, οθόνες εφαρμογών, μενού επιλογών και άλλα στοιχεία.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Εμφάνιση.

2. Κυλήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από δεξιά προς αριστερά για να επιλέξετε την
εμφάνιση που θέλετε.

3. Πιέστε Εφαρμογή.

Για λήψη περισσότερων εμφανίσεων, πιέστε  > Εμφάνιση > Λήψη περισσότερων.
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Προσαρμογή της Αρχικής οθόνης σας με γραφικά
στοιχεία
Τα γραφικά στοιχεία σάς δίνουν τη δυνατότητα να βλέπετε με μια ματιά σημαντικές πληροφορίες
και περιεχόμενα πολυμέσων στην Αρχική οθόνη. Ορισμένα γραφικά στοιχεία έχουν ήδη
προστεθεί στην Αρχική οθόνη σας για να σας διευκολύνουν. Μπορείτε να προσθέσετε
περισσότερα από τα διαθέσιμα γραφικά στοιχεία ή να λάβετε περισσότερα γραφικά στοιχεία.

Προσθήκη γραφικού στοιχείου στην Αρχική οθόνη σας

1. Μεταβείτε σε ένα τμήμα της Αρχικής οθόνης όπου υπάρχει χώρος για να προσθέσετε ένα
νέο γραφικό στοιχείο.

2. Πιέστε  > Γραφικό στοιχείο.

3. Επιλέξτε ένα γραφικό στοιχείο που θέλετε.

4. Τα περισσότερα γραφικά στοιχεία HTC διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη ώστε
να καλύπτουν τις ανάγκες σας. Κυλήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από δεξιά προς
αριστερά για να δείτε τα διαφορετικά στυλ και έπειτα πιέστε Επιλέξτε για να επιλέξετε
ένα.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε γραφικά στοιχεία που σας επιτρέπουν να ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε γρήγορα συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως Wi-Fi, Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και
Bluetooth. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στη λίστα γραφικών στοιχείων, πιέστε
Ρυθμίσεις και έπειτα επιλέξτε το γραφικό στοιχείο που θέλετε.

Για λήψη περισσότερων γραφικών στοιχείων, πιέστε  > Γραφικό στοιχείο > Λήψη
περισσότερων γραφικών στοιχείων HTC.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός γραφικού στοιχείου
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις βασικές ρυθμίσεις ορισμένων γραφικών στοιχείων (για
παράδειγμα, τα γραφικά στοιχεία Επαφές και E-mail) από την Αρχική οθόνη.

1. Πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο στην Αρχική οθόνη. Το HTC Wildfire S
δονείται και θα δείτε ένα έγχρωμο πλαίσιο να περιβάλλει το γραφικό στοιχείο. Μην
ανασηκώσετε ακόμα το δάχτυλό σας.

2. Σύρετε το γραφικό στοιχείο στο κουμπί Επεξεργασία (εάν είναι ενεργοποιημένο). 

Έπειτα ανοίγει η σχετική οθόνη όπου μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις για αυτό
το γραφικό στοιχείο.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις γραφικού στοιχείου.
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Προσθήκη εικονιδίων και άλλων συντομεύσεων
στην Αρχική οθόνη σας
Βάλτε εικονίδια εφαρμογής στην Αρχική οθόνη σας για να ανοίγετε τις εφαρμογές ταχύτερα.
Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε στην Αρχική οθόνη σας συντομεύσεις ρυθμίσεων και
συγκεκριμένων πληροφοριών, π.χ. για μια ιστοσελίδα επισημασμένη με σελιδοδείκτη, τον
αριθμό τηλεφώνου κάποιου ατόμου, μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, οδηγίες διαδρομής και
πολλά άλλα στοιχεία.

Οι διαθέσιμες συντομεύσεις εξαρτώνται από τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο
HTC Wildfire S.

1. Μεταβείτε σε ένα τμήμα της Αρχικής οθόνης όπου υπάρχει χώρος για να προσθέσετε ένα
νέο εικονίδιο ή συντόμευση.

2. Πιέστε  και έπειτα επιλέξτε Εφαρμογή για να προσθέσετε ένα εικονίδιο εφαρμογής
ή Συντόμευση για να προσθέσετε μια συντόμευση σε μια ρύθμιση ή πληροφορία.

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην Αρχική οθόνη, μπορείτε επίσης να
πατήσετε , να πιέσετε  και έπειτα να πατήσετε παρατεταμένα ένα εικονίδιο
εφαρμογής. Χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρτε το εικονίδιο σε μια άδεια περιοχή
στην Αρχική οθόνη και μετά αφήστε το.

Προσθήκη φακέλων στην Αρχική οθόνη σας
Χρησιμοποιήστε φακέλους για να ομαδοποιήσετε σχετικές εφαρμογές και άλλες συντομεύσεις
ώστε να διατηρείτε την Αρχική οθόνη σας τακτοποιημένη και οργανωμένη. Μπορείτε, επίσης, να
προσθέσετε φακέλους πληροφοριών με ενημερωμένες πληροφορίες, π.χ. ληφθέντα αρχεία
μέσω Bluetooth, τον τηλεφωνικό κατάλογό σας στο Facebook και πολλά άλλα.

Δημιουργία νέου φακέλου και προσθήκη στοιχείων σε αυτόν

1. Μεταβείτε σε τμήμα της Αρχικής οθόνης όπου υπάρχει χώρος για να προσθέσετε ένα νέο
φάκελο.

2. Πιέστε  > Φάκελος.

3. Πιέστε Νέος φάκελος.

4. Πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο εφαρμογής ή μια συντόμευση που θέλετε να
μετακινήσετε στο φάκελο. Τότε το HTC Wildfire S δονείται. Μην ανασηκώσετε ακόμα το
δάχτυλό σας.

5. Σύρτε το εικονίδιο εφαρμογής ή τη συντόμευση και αποθέστε πάνω στο φάκελο.

Πιέστε απλώς το φάκελο για να τον ανοίξετε ώστε να
αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές και συντομεύσεις που
περιέχει.
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Μετονομασία φακέλου

1. Πιέστε το φάκελο για να τον ανοίξετε.

2. Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή τίτλου του παραθύρου του φακέλου.

3. Καταχωρίστε ένα νέο όνομα φακέλου και πιέστε OK.

Ανακατάταξη ή κατάργηση γραφικών στοιχείων
και εικονιδίων της Αρχικής οθόνης σας
Ανακατατάξτε τα γραφικά στοιχεία και τα εικονίδια της Αρχικής οθόνης σας για να προσφέρετε
χώρο για την προσθήκη περισσότερων στοιχείων. Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε γραφικά
στοιχεία και εικονίδια που δεν χρησιμοποιείτε συχνά.

Μετακίνηση γραφικού στοιχείου ή εικονιδίου

1. Πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο ή το εικονίδιο που θέλετε να μετακινήσετε. Το
HTC Wildfire S δονείται και θα δείτε ένα έγχρωμο πλαίσιο να περιβάλλει το γραφικό
στοιχείο ή εικονίδιο. Μην ανασηκώσετε ακόμα το δάχτυλό σας.

2. Σύρτε το γραφικό στοιχείο ή το εικονίδιο σε άλλη θέση της οθόνης. Μπορείτε να
σταματήσετε στο αριστερό ή δεξί άκρο της οθόνης για να σύρετε το γραφικό στοιχείο ή το
εικονίδιο σε άλλο πλαίσιο της Αρχικής οθόνης.

3. Όταν το γραφικό στοιχείο ή το εικονίδιο βρεθεί εκεί που θέλετε, αφήστε το δάχτυλό σας.

Κατάργηση γραφικού στοιχείου ή εικονιδίου

1. Πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο ή το εικονίδιο που θέλετε να καταργήσετε. Το
HTC Wildfire S δονείται και θα δείτε ένα έγχρωμο πλαίσιο να περιβάλλει το γραφικό
στοιχείο ή εικονίδιο. Μην ανασηκώσετε ακόμα το δάχτυλό σας.

2. Σύρετε το γραφικό στοιχείο ή εικονίδιο στο κουμπί Αφαίρεση.

3. Όταν το γραφικό στοιχείο ή εικονίδιο γίνει επίσης κόκκινο, αφήστε το δάχτυλό σας.
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Ανακατάταξη της Αρχικής οθόνης σας
Πραγματοποιήστε ανακατάταξη των πλαισίων της Αρχικής οθόνης σας με οποιοδήποτε τρόπο
ικανοποιεί τον τρόπο χρήσης σας. Για παράδειγμα, μετακινήστε πιο κοντά στην Αρχική οθόνη τα
πλαίσια με τα γραφικά στοιχεία, τις συντομεύσεις και τους φακέλους που χρησιμοποιούνται
συχνά.

Η κεντρική μικρογραφία στην προβολή Άλμα παραμένει πάντα στην κύρια Αρχική οθόνη.

1. "Τσιμπήστε" την αρχική οθόνη για να εμφανιστεί η προβολή Άλμα.

2. Πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία της αρχικής οθόνης που θέλετε να μετακινήσετε.
Τότε το HTC Wildfire S δονείται. Μην ανασηκώσετε ακόμα το δάχτυλό σας.

3. Σύρτε τη μικρογραφία στη νέα θέση της και έπειτα αφήστε το δάχτυλό σας. 

Χρήση ομάδων ήχων
Οι ομάδες ήχων είναι διαφορετικές συλλογές ήχων κουδουνίσματος, ειδοποιήσεων και
αφυπνίσεων, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τον τρόπο με
τον οποίο σας ειδοποιεί το HTC Wildfire S. Χρησιμοποιώντας ομάδες ήχων, μπορείτε άμεσα να
αλλάζετε από ένα διακριτικό κουδούνισμα και ήχους ειδοποιήσεων όσο βρίσκεστε στο γραφείο,
σε κάτι πιο διασκεδαστικό όταν βρίσκεστε με φίλους.

Επιλογή μιας προκαθορισμένης ομάδας ήχων

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ομάδα ήχων.

2. Στην οθόνη Ομάδες ήχων, πιέστε ένα όνομα ομάδας ήχων.
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3. Μπορείτε να πιέσετε  για να ακούσετε τους διαφορετικούς ήχους για αυτήν την Σετ
ήχων.

4. Πιέστε Εφαρμογή.

Για λήψη περισσότερων ομάδων ήχων, πιέστε  > Ομάδα ήχων > Λήψη
περισσότερων.

Δημιουργία ομάδας ήχων

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ομάδα ήχων.

2. Στην οθόνη Ομάδες ήχων, πιέστε Νέα ομάδα ήχων.

3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα ομάδας ήχων και έπειτα πιέστε Τέλος.

Η Σετ ήχων που μόλις δημιουργήθηκε προστίθεται έπειτα στη λίστα Σετ ήχων. Μπορείτε να
εκχωρείτε διαφορετικούς ήχους στην Σετ ήχων με βάση τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή μιας ομάδας ήχων
Μπορείτε να προσαρμόσετε μια ομάδα ήχων εφαρμόζοντας την προσωπική επιλογή σας
κουδουνίσματος, ήχων ειδοποίησης και αφυπνίσεων που μπορεί να προέρχονται από την
προκαθορισμένη επιλογή ή την κάρτα αποθήκευσής σας (με την εξαίρεση των ήχων
ειδοποίησης).

Βεβαιωθείτε να επιλέξετε τη σωστή ομάδα ήχων που θέλετε πριν να αλλάξετε κουδούνισμα,
ήχους ειδοποίησης και αφύπνιση, καθώς το HTC Wildfire S αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές
σας στην τρέχουσα επιλεγμένη ομάδα ήχων.

Διαγραφή ομάδων ήχων

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ομάδα ήχων.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Διαγραφή.

3. Πιέστε μία ή περισσότερες ομάδες ήχων που θέλετε να διαγράψετε.

4. Πιέστε Διαγραφή.
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Αλλαγή των κουδουνισμάτων και αφυπνίσεών
σας
Αλλάξτε τους ήχους κουδουνίσματος, ειδοποιήσεων και αφυπνίσεων ώστε να ταιριάζουν με τη
διάθεση ή το στιλ σας. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται στην ομάδα ήχων που είναι επιλεγμένη
αυτήν τη στιγμή, αντικαθιστώντας τις ρυθμίσεις της.

Αλλαγή κουδουνίσματος

1. Από την Αρχική οθόνη πιέστε  > Κουδούνισμα.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στα διαθέσιμα κουδουνίσματα και επιλέξτε αυτό που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Το κουδούνισμα ακούγεται για λίγο όταν το επιλέξετε.

3. Αν το αρχείο ήχου βρίσκεται στην κάρτα αποθήκευσής σας, πιέστε Νέο κουδούνισμα,
επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εισαγάγετε στη λίστα Κουδουνίσματα και έπειτα πιέστε
OK.

4. Πιέστε Εφαρμογή.

Αλλαγή των ήχων ειδοποίησης

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ήχος ειδοποίησης.

2. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θέλετε να αλλάξετε.

3. Μετακινηθείτε με κύλιση στους διαθέσιμους ήχους και επιλέξτε αυτόν που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Ένας ήχος δείγμα αναπαράγεται για λίγο όταν επιλεγεί.

4. Πιέστε Εφαρμογή.

Αν και δεν μπορείτε να εισαγάγετε ήχους ειδοποίησης από την κάρτα αποθήκευσής σας,
μπορείτε να πιέστε Λήψη περισσότερων για να κάνετε λήψη περισσότερων αρχείων ήχου
από το HTC Hub.

Αλλαγή του ήχου αφύπνισης

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Αφύπνιση.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στους διαθέσιμους ήχους και επιλέξτε αυτόν που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Ένας ήχος δείγμα αναπαράγεται για λίγο όταν επιλεγεί.

3. Αν το αρχείο ήχου βρίσκεται στην κάρτα αποθήκευσής σας, πιέστε Νέα αφύπνιση,
επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εισαγάγετε στη λίστα Αφυπνίσεων και έπειτα πιέστε
OK.

4. Πιέστε Εφαρμογή.
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Ανακατάταξη ή απόκρυψη καρτελών εφαρμογής
Μπορείτε να ανακατατάξετε τις καρτέλες στο κάτω μέρος ορισμένων εκ των εφαρμογών, ώστε
να καθορίσετε την προτεραιότητα των τύπων πληροφορίας που χρησιμοποιείτε συχνά ή για να
αφαιρέσετε τις καρτέλες που δεν χρειάζεστε πραγματικά.

1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που διαθέτει τις συνήθεις καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης της
(για παράδειγμα, η οθόνη βιβλιοθήκης στη Μουσική). 

2. Πατήστε παρατεταμένα μια καρτέλα. Όταν η οθόνη αλλάξει και σας εμφανίσει μια κενή
περιοχή, ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

3. Κάντε κάτι από τα εξής:

Μετακίνηση
καρτέλας

Πατήστε παρατεταμένα την καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε και
έπειτα σύρτε την στη νέα της θέση.

Αφαίρεση
καρτέλας

Πατήστε παρατεταμένα μια καρτέλα που θέλετε να κρύψετε και
έπειτα σύρτε την προς τα πάνω. Όταν δείτε ένα έγχρωμο πλαίσιο,
ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

Επιστροφή καρτέλας

1. Ανοίξτε την εφαρμογή από την οποία αφαιρέσατε προηγουμένως ορισμένες καρτέλες.

2. Πατήστε παρατεταμένα μια καρτέλα. Όταν η οθόνη αλλάξει και σας εμφανίσει ορισμένες
από τις κρυφές καρτέλες σας, ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

3. Πατήστε παρατεταμένα την καρτέλα που θέλετε να εμφανίσετε και έπειτα σύρτε την προς
τα κάτω στο σημείο που θέλετε να την τοποθετήσετε πάλι. 

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε .
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Τηλεφωνικές κλήσεις

Διαφορετικοί τρόποι πραγματοποίησης κλήσεων
Εκτός από την πραγματοποίηση κλήσεων από την οθόνη του προγράμματος κλήσης
HTC Wildfire S, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό σε ένα μήνυμα κειμένου ή e-mail ή να
πατήσετε ένα μοναδικό αριθμό στο πρόγραμμα κλήσης τηλεφώνου για γρήγορη κλήση μιας
επαφής.

Οι περισσότερες κάρτες SIM συνοδεύονται από κωδικό PIN (προσωπικό αριθμό
αναγνώρισης) που ορίζεται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας. Αν σας ζητηθεί PIN,
πληκτρολογήστε το και πιέστε OK. Αν πληκτρολογήσετε το PIN εσφαλμένα τρεις φορές, η
κάρτα σας SIM θα κλειδώσει. Μην ανησυχείτε. Επικοινωνήστε απλώς με την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας σας και ζητήστε τον κωδικό PUK (κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN).

Πραγματοποίηση κλήσης στην οθόνη
Πρόγραμμα κλήσης τηλεφώνου
Μπορείτε είτε να καλέσετε απευθείας κάποιον αριθμό είτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Έξυπνη κλήση, για να αναζητήσετε και να καλέσετε κάποια αποθηκευμένη επαφή ή κάποιον
αριθμό από το ιστορικό κλήσεων.

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε Τηλέφωνο.

2. Ξεκινήστε πληκτρολογώντας τα πρώτα ψηφία ενός αριθμού τηλεφώνου ή χαρακτήρες
ενός ονόματος επαφής στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Τότε η οθόνη προγράμματος
κλήσης τηλεφώνου εμφανίζει μια λίστα αριθμών και ονομάτων που ταιριάζουν.

Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο ψηφίο ή γράμμα, πιέστε  για να το διαγράψετε. Για να
διαγράψετε ολόκληρη την καταχώριση, πατήστε παρατεταμένα .

3. Πιέστε  για να κλείσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και να δείτε αν υπάρχουν
περισσότερες επαφές που αντιστοιχούν στην αναζήτηση.
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4. Για να περιηγηθείτε στη φιλτραρισμένη λίστα, μετακινηθείτε με κύλιση μέσα στη λίστα,
σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω στη λίστα αργά.

5. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, κάντε κάτι από τα εξής:

§ Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επαφή από τη λίστα.
§ Αφού πληκτρολογήσετε έναν ολόκληρο αριθμό, πιέστε Κλήση.
§ Για να καλέσετε ένα διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με την επαφή,

πιέστε  στη δεξιά πλευρά του ονόματος της επαφής. Στην οθόνη λεπτομερειών
επαφής, πιέστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης ή όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, η γραμμή
κατάστασης εμφανίζει το εικονίδιο Κλήση σε εξέλιξη .

Τι είναι η λειτουργία Έξυπνες κλήσεις;
Η λειτουργία Έξυπνες κλήσεις του προγράμματος κλήσης του τηλεφώνου καθιστά γρήγορη και
εύκολη την πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Πληκτρολογήστε απλώς τον αριθμό τηλεφώνου ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος του ατόμου
που θέλετε να καλέσετε. Η Έξυπνη κλήση αναζητεί και φιλτράρει αυτόματα τη λίστα επαφών
σας (αποθηκευμένη στο HTC Wildfire S, στην κάρτα σας SIM και σε ηλεκτρονικούς
λογαριασμούς όπως Google Account και Exchange ActiveSync) και τους αριθμούς τηλεφώνου
από το ιστορικό κλήσεων.

Χρήση λειτουργίας Ταχεία κλήση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχεία κλήση για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου με ένα
πάτημα. Για παράδειγμα, αν εκχωρήσετε τον αριθμό μιας επαφής στο πλήκτρο αρ. 2. μπορείτε
απλώς να πατήσετε παρατεταμένα το 2 για να καλέσετε αυτόν τον αριθμό.

Το πλήκτρο αρ. 1 είναι συνήθως δεσμευμένο από το φωνητικό ταχυδρομείο σας. Πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο αυτό για να καλέσετε το φωνητικό ταχυδρομείο και να ανακτήσετε
τα μηνύματα του φωνητικού ταχυδρομείου.

Αντιστοίχιση πλήκτρου ταχείας κλήσης

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε Τηλέφωνο.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Ταχεία κλήση > Προσθήκη νέου.

3. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής που θέλετε να προσθέσετε. Όταν το όνομα
εμφανιστεί στη λίστα, επιλέξτε το.

4. Στην οθόνη Ταχεία κλήση, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε και το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτόν.

5. Πιέστε Αποθήκευση.
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Κλήση αριθμού τηλεφώνου σε μήνυμα κειμένου
1. Πιέστε τον αριθμό τηλεφώνου μέσα στο μήνυμα. 

2. Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου αν χρειάζεται και έπειτα Κλήση. 

Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος, πατήστε παρατεταμένα τον αποστολέα ή το
ληφθέν μήνυμα και έπειτα πιέστε Κλήση στο μενού επιλογών.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου σε e-mail
Θέλετε να καλέσετε έναν αριθμό σε e-mail; Κανένα πρόβλημα. Αριθμοί τουλάχιστον 5 ψηφίων
μαζί με οποιαδήποτε από τα παρακάτω αναγνωρίζονται ως αριθμοί τηλεφώνου:

§ Αριθμοί που αρχίζουν με ένα σύμβολο συν (+). Για παράδειγμα, +1-987-654-32 1 ή
+198765432 1.

§ Αριθμοί που αρχίζουν με κωδικό περιοχής ή χώρας μέσα σε παρενθέσεις. Για
παράδειγμα, (02)98765432 1 ή (02)987-654-32 1.

§ Αριθμούς που χωρίζονται με παύλες. Για παράδειγμα, (02)-987-654-32 1 ή 0987-654-32
1.

1. Επιλέξτε στο σώμα του e-mail τον αριθμό τηλεφώνου.

2. Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου αν χρειάζεται και έπειτα Κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης
Σε ορισμένες περιοχές, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το
HTC Wildfire S, ακόμα και αν δεν έχετε τοποθετημένη κάρτα SIM ή αν η κάρτα σας SIM έχει
μπλοκάρει.

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε Τηλέφωνο.

2. Καλέστε το διεθνή αριθμό έκτακτης ανάγκης για την περιοχή σας (για παράδειγμα, 000)
και έπειτα πιέστε Κλήση. 

Ίσως μπορούν να συμπεριληφθούν πρόσθετοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης στην κάρτα σας
SIM. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

Αν ενεργοποιήσατε αλλά ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης οθόνης κλειδώματος, το μοτίβο
κλειδώματος ή/και το κλείδωμα SIM, μπορείτε ακόμη να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης
ανάγκης πιέζοντας Κλήση έκτακτης ανάγκης στην οθόνη.
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Λήψη κλήσεων
Όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση από μια επαφή, εμφανίζεται η οθόνη Εισερχόμενη
κλήση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακριτικό κουδούνισμα και Λειτουργίες τσέπης για τη λήψη
κλήσεων. Για να ανακαλύψετε τον τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου
στη σελίδα 196.

Απάντηση κλήσης
Για να απαντήσετε σε μια κλήση:

§ Πιέστε Απάντηση.
§ Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται η οθόνη

κλειδώματος. Σύρτε προς τα κάτω τη γραμμή που εμφανίζει το όνομα ή τον αριθμό του
καλούντος.

Απόρριψη κλήσης
Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πιέστε Απόρριψη.
§ Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη όταν λαμβάνετε μια κλήση, σύρτε τη γραμμή προς τα

πάνω στην οθόνη κλειδώματος ή πατήστε  και μετά πιέστε Απόρριψη.
§ Για να απορρίψετε την κλήση και να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, πατήστε  και έπειτα

πιέστε Αποστολή μηνύματος.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να απορρίψετε μια
κλήση.
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Αλλαγή του απεσταλμένου μηνύματος κειμένου για απορριφθείσες
κλήσεις.

1. Πατήστε  στην οθόνη Πρόγραμμα κλήσης τηλεφώνου.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις > Επεξεργασία προεπιλεγμένου μηνύματος.

3. Πληκτρολογήστε το νέο μήνυμα και έπειτα πιέστε OK.

Σίγαση του ήχου κουδουνίσματος χωρίς απόρριψη της κλήσης
Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πατήστε το κουμπί ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ή ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ.
§ Πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
§ Τοποθετήστε το HTC Wildfire S στραμμένο προς τα κάτω πάνω σε οριζόντια επιφάνεια.

Αν το HTC Wildfire S είναι ήδη στραμμένο προς τα κάτω, θα κουδουνίσει αν ακολουθήσουν
και άλλες εισερχόμενες κλήσεις.

Αναγνώριση κλήσης HTC
Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση ή σας καλεί ένας φίλος σας, μπορείτε να δείτε την
πιο πρόσφατη ενημέρωση κατάστασης του φίλου σας από κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook
ή το Twitter στην οθόνη της κλήσης. Επίσης, δεν πρόκειται να ξεχάσετε κανενός γενέθλια. Θα
δείτε μια υπενθύμιση γενεθλίων, αν τα γενέθλια του φίλου σας είναι μέσα στις επόμενες επτά
ημέρες.

Τι μπορώ να κάνω κατά τη διάρκεια μιας κλήσης;
Όταν μια κλήση είναι σε εξέλιξη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της οθόνης για να ενεργοποιήσετε
ή να ακυρώσετε τη σίγαση του μικροφώνου ή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
ηχείο. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε  και να επιλέξετε αν θα προσθέσετε μια κλήση, θα
θέσετε την κλήση σε αναμονή, θα σιγήσετε το μικρόφωνο και άλλα.
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Θέση μιας κλήσης σε αναμονή

1. Πατήστε  και μετά πιέστε Αναμονή για να θέσετε την κλήση σε αναμονή. Όταν θέσετε
μια κλήση σε αναμονή, το εικονίδιο Αναμονή κλήσης  εμφανίζεται στη γραμμή
κατάστασης.

2. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Ακύρωση αναμονής για να συνεχίσετε την κλήση.

Εναλλαγή κλήσεων
Αν βρίσκεστε ήδη εν μέσω μια κλήσης και αποδεχτείτε άλλη κλήση, μπορείτε να επιλέξετε να
κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

1. Όταν λάβετε άλλη κλήση, πιέστε Απάντηση για να αποδεχθείτε τη δεύτερη κλήση και να
θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.

2. Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, επιλέξτε στην οθόνη το άτομο με το οποίο θέλετε να
μιλήσετε. 

3. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να επιστρέψετε στην άλλη κλήση, πιέστε
Τερματ. κλήσ.

Ενεργοποίηση του ηχείου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να μειώσετε τις πιθανότητες πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας, μην κρατάτε το
HTC Wildfire S δίπλα από το αυτί σας όταν είναι ενεργοποιημένο το μεγάφωνο.

Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αναποδογυρίστε το HTC Wildfire S κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (βεβαιωθείτε πως έχει
επιλεγεί το Αναποδογυρίστε για ηχείο στην ενότητα  >  > Ρυθμίσεις > Ήχος).

§ Στην οθόνη κλήσης, πιέστε .

Το εικονίδιο του ηχείου  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν το ηχείο είναι
ενεργοποιημένο.

Για απενεργοποίηση του ηχείου, απλώς αναποδογυρίστε ξανά το HTC Wildfire S ώστε να είναι
στραμμένο προς τα πάνω. Ή πιέστε  ξανά.

48 Τηλεφωνικές κλήσεις



Για να σιγάσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Στην οθόνη κλήσης, πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
του μικροφώνου. Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, το εικονίδιο Σίγαση 
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης.

Τέλος κλήσης
Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα για να τερματίσετε την κλήση:

§ Στην οθόνη κλήσεων, πιέστε Τερματ. κλήσ.

Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να
ενεργοποιήσετε την οθόνη, έτσι ώστε να μπορέσετε να πιέσετε Τερματ. κλήσ.

§ Ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις και έπειτα πιέστε .
§ Αν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο ενσύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το

κουμπί για τερματισμό της κλήσης.

Αν ο αριθμός τηλεφώνου του ατόμου που κάλεσε δεν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας,
μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών σας όταν τελειώσετε το
τηλεφώνημα.

Ρύθμιση μιας κλήσης συνδιάσκεψης
Οι κλήσεις συνδιάσκεψης με φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους είναι εύκολη υπόθεση. Πρώτα
καλέστε (ή αποδεχθείτε μια κλήση) και μετά απλώς καλέστε κάθε επόμενο άτομο για να το
προσθέσετε στη συνδιάσκεψη.

Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα σας SIM είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία κλήσεων
συνδιάσκεψης. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

1. Πραγματοποίηση κλήσης στον πρώτο συμμετέχοντα κλήσης συνδιάσκεψης

2. Όταν γίνει σύνδεση, πατήστε , πιέστε Προσθ. κλήσ. και μετά καλέστε τον αριθμό του
δεύτερου συμμετέχοντα. Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται σε αναμονή όταν γίνεται η κλήση
προς τον δεύτερο συμμετέχοντα.

3. Όταν γίνει η σύνδεση με το δεύτερο συμμετέχοντα, πιέστε συγχώνευση .

4. Για να προσθέσετε κι άλλον συμμετέχοντα στην κλήση συνδιάσκεψης, πιέστε  στην
οθόνη κλήσης συνδιάσκεψης και έπειτα καλέστε τον αριθμό της επαφής που θέλετε να
προσκαλέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

5. Όταν γίνει η σύνδεση, πιέστε  για να προσθέσετε το συμμετέχοντα στην κλήση
συνδιάσκεψης.

6. Για να συνομιλήσετε κατ' ιδίαν με κάποιο άτομο της κλήσης συνδιάσκεψης, πιέστε  και
μετά επιλέξτε Ιδιωτική κλήση στο μενού επιλογών.

7. Μόλις τελειώσετε, πιέστε Τερματ. κλήσ..
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Κλήσεις Internet
Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και λάβετε κλήσεις
μέσω λογαριασμού κλήσεων Internet.

Προσθήκη λογαριασμού κλήσης Internet

Πριν να προσθέσετε ένα λογαριασμό κλήσης Internet, βεβαιωθείτε πως έχετε εγγραφεί σε μια
υπηρεσία κλήσεων Internet που υποστηρίζει φωνητικές κλήσεις μέσω Πρωτοκόλλου
προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP).

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Κλήση.

2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις κλήσεων Internet, πιέστε Λογαριασμοί.

3. Πιέστε Προσθήκη λογαριασμού.

4. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε το λογαριασμό σας.

6. Για να ορίσετε το HTC Wildfire S για να λαμβάνει κλήσεις Internet στο λογαριασμό που
προσθέσατε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λήψη εισερχόμενων κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης Internet
Πραγματοποιήστε κλήση Internet είτε στο λογαριασμό κλήσης Internet της επαφής σας, είτε
στον αριθμό τηλεφώνου αυτής.

Οι κλήσεις Internet προς αριθμούς τηλεφώνου μπορεί να επιφέρουν πρόσθετες χρεώσεις ή
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

Καλέστε οποιοδήποτε από τα εξής:

Λογαριασμός
κλήσης Internet

§ Στα Επαφές, πιέστε μια επαφή που διαθέτει λογαριασμό κλήσης Internet
και έπειτα πιέστε Κλήση Internet.

§ Στο Ιστορικό κλήσεων, επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων
Internet.

Αριθμός
τηλεφώνου

Ανατρέξτε στην ενότητα Διαφορετικοί τρόποι πραγματοποίησης κλήσεων
στη σελίδα 43. Πρώτα όμως, ρυθμίστε το HTC Wildfire S για χρήση της
κλήσης Internet για τις εξερχόμενες κλήσεις σας. Από την Αρχική οθόνη,
πιέστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Κλήση. Πιέστε Χρήση κλήσης
Internet και έπειτα επιλέξτε είτε Για όλες τις κλήσεις, είτε Να ερωτηθώ
για κάθε κλήση.

50 Τηλεφωνικές κλήσεις



Χρήση του Ιστορικού κλήσεων
Χρησιμοποιήστε το Ιστορικό κλήσεων για να ελέγχετε τις αναπάντητες, τις εξερχόμενες και τις
εισερχόμενες κλήσεις.

Έλεγχος μιας αναπάντητης κλήσης

Θα δείτε το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης  στη γραμμή κατάστασης όταν χάσετε μια κλήση.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις για να δείτε ποιος ήταν ο καλών.

2. Για να τον καλέσετε, πιέστε την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης. Έπειτα πιέστε το όνομα
καλούντος ή αριθμό στην οθόνη Ιστορικό κλήσεων.

Έλεγχος κλήσεων στο Ιστορικό κλήσεων
Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ιστορικό κλήσεων. 

Μπορείτε επίσης να πιέσετε  στην οθόνη του Πρόγραμμα κλήσης τηλεφώνου.

Στην οθόνη Ιστορικό κλήσεων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

§ Πιέστε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε από τη λίστα.

§ Πατήσετε παρατεταμένα ένα όνομα ή αριθμό στη λίστα για να εμφανίσετε το μενού
επιλογών.

§ Πιέσετε  για να ελέγξετε μόνο το ιστορικό κλήσεων μιας συγκεκριμένης επαφής.

§ Πατήσετε  και έπειτα να πιέσετε Προβολή για να εμφανιστεί απλώς ένας
συγκεκριμένος τύπος κλήσεων, όπως αναπάντητες κλήσεις ή εξερχόμενες κλήσεις.

Προσθήκη νέου αριθμού τηλεφώνου στις επαφές σας από το Ιστορικό
κλήσεων

1. Στην οθόνη Ιστορικό κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε
να αποθηκεύσετε και έπειτα πιέστε Αποθήκευση σε Επαφές.

2. Επιλέξτε αν θα δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή θα αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια
υπάρχουσα επαφή στο HTC Wildfire S.

3. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Όταν δημιουργείτε μια νέα επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα επαφής, τον τύπο
επαφής και άλλες πληροφορίες στην κενή εγγραφή επαφών που εμφανίζεται. Ο
αριθμός τηλεφώνου προστίθεται αυτόματα στο πεδίο Κινητές, στο τμήμα Τηλέφωνο.
Για να το αποθηκεύσετε ως άλλο τύπο αριθμού, για παράδειγμα αριθμό οικίας,
πιέστε το κουμπί Κινητές.

§ Όταν αποθηκεύετε τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή, πιέστε μια αποθηκευμένη
επαφή στο HTC Wildfire S και έπειτα επιλέξτε τον τύπο αριθμού.

4. Πιέστε Αποθήκευση.
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Εκκαθάριση της λίστας Ιστορικό κλήσεων
Στην οθόνη Ιστορικό κλήσεων, κάντε ένα από τα εξής:

Καταργήστε ένα όνομα ή
αριθμό

Πατήστε παρατεταμένα το όνομα ή αριθμό και μετά πιέστε
Διαγραφή από το ιστορικό κλήσεων.

Διαγραφή ολόκληρης της
λίστας

Πατήστε  και έπειτα πιέστε Διαγραφή όλων.

Χρήση Κλήσης οικίας
Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, είναι εύκολο να καλέσετε φίλους και την οικογένειά σας από το
σπίτι. Ο κωδικός της χώρας προέλευσής σας προστίθεται αυτόματα όταν πραγματοποιείτε
κλήσης περιαγωγής.

1. Στην Αρχική οθόνη, πιέστε Τηλέφωνο.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε από τη χώρα
προέλευσής σας. 

Αν πληκτρολογήσετε μηδέν στην αρχή, αυτό θα αφαιρεθεί. Αν πληκτρολογήσετε ένα συν (+)
πριν τον αριθμό τηλεφώνου, το HTC Wildfire S θα πραγματοποιεί κανονικές κλήσεις.

Η οθόνη Κλήση οικίας ανοίγει και εμφανίζει τον κωδικό χώρας που θα προστεθεί πριν τον
αριθμό τηλεφώνου.

3. Αν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό χώρας, επιλέξτε τη χώρα που θέλετε από το πλαίσιο
επιλογής χώρας.

4. Πιέστε Τέλος και έπειτα πραγματοποιήστε την κλήση.

Απενεργοποίηση κλήσης οικίας
Αν προτιμάτε να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου με μη αυτόματο τρόπο για κλήση
ενώ είστε σε περιαγωγή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κλήση οικίας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Κλήση.

2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χώρα προέλευσης.
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Υπηρεσίες κλήσης
Το HTC Wildfire S μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και να
διευκολύνει την πρόσβασή σας σε διάφορες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και την αλλαγή των
ρυθμίσεων. Οι υπηρεσίες κλήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν προώθηση κλήσεων, αναμονή
κλήσεων, φωνητικό ταχυδρομείο και άλλα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
σας για να μάθετε σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κλήσης.

Για να ανοίξετε τις υπηρεσίες κλήσης, πατήστε  στην Αρχική οθόνη και μετά πιέστε
Ρυθμίσεις > Κλήση.

Πάγιες Κλήσεις Περιορισμός εξερχόμενων κλήσεων σε καθορισμένη ομάδα αριθμών.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να γνωρίζετε τον
κωδικό PIN2 της κάρτας σας SIM.

Υπηρεσία φωνητικού
ταχυδρομείου

Εμφανίζει την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου που
χρησιμοποιείται τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ρυθμίσεις φωνητικού
ταχυδρομείου

Καθορίστε έναν άλλο αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου πέρα από τον
αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου στην κάρτα σας SIM.

Εκκαθάριση
ειδοποίησης
φωνητικού
ταχυδρομείου

Αν έχετε ειδοποίηση νέου φωνητικού ταχυδρομείου, μπορείτε να
διαγράψετε την ειδοποίηση μ' αυτή την επιλογή.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου Επεξεργαστείτε το μήνυμα απόρριψης κλήσης, επιλέξτε αν θέλετε να
ανοίξετε τον επεξεργαστή μηνύματος όταν απορρίπτετε μία κλήση με
ένα μήνυμα, και επιλέξτε αν θέλετε να επιτρέψετε αυτόματη
αποθήκευση άγνωστου αριθμού επαφής όταν τερματίζετε μία κλήση
μ' αυτόν τον αριθμό.

Εκπομπή κυψέλης Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λήψης μηνυμάτων εκπομπής
κυψέλη από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρυθμίσεις εκπομπής
κυψέλης

Διαμορφώστε κανάλια και γλώσσα για τα μηνύματα εκπομπής
κυψέλης.

Προώθηση κλήσεων Επιλέξτε πώς θέλετε να χειρίζεστε κλήσεις ενώ είστε απασχολημένοι,
δεν απαντάτε ή δεν είναι εφικτή η σύνδεση. Μπορείτε επίσης να
καθορίσετε την επιλογή προώθησης κλήσεων για όλες τις
εισερχόμενες κλήσεις.

Ρυθμίσεις φραγής
κλήσεων

Επιλέξτε αν θέλετε να μπλοκάρετε διάφορες κατηγορίες εισερχόμενων
και εξερχόμενων κλήσεων.

Επιπρόσθετες
ρυθμίσεις κλήσης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
όπως αναγνώριση κλήσεων και αναμονή κλήσεων.

Χώρα προέλευσης Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλήσεων οικίας.

Κλήση οικίας Ορίστε τον κωδικό χώρας για αυτόματη προσθήκη πριν τους
αριθμούς τηλεφώνου όταν καλείτε με περιαγωγή.
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Λογαριασμοί Προσθήκη, τροποποίηση ή αφαίρεση λογαριασμών κλήσεων Intenret.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις
Internet.

Χρήση κλήσεων
Internet

Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε κλήση Internet για όλες τις κλήσεις που
πραγματοποιείτε ή μόνο για κλήσεις διεύθυνσης Internet ή αν θα
ζητηθείτε για τον προτιμώμενο τρόπο πραγματοποίησης κλήσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας
πτήσης
Σε πολλές χώρες, απαιτείται από τον νόμο να απενεργοποιείτε τις ασύρματες συσκευές όταν
είστε μέσα σε αεροπλάνο. Ένας γρήγορος τρόπος απενεργοποίησης των ασύρματων
λειτουργιών είναι η μετάβαση του HTC Wildfire S σε λειτουργία πτήσης.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης, απενεργοποιούνται όλα τα ασύρματα ραδιοκύματα
στο HTC Wildfire S, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κλήσης, των υπηρεσιών δεδομένων
του Bluetooth και του Wi-Fi. Όταν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης, επανενεργοποιείται
η λειτουργία κλήσης και επανέρχεται η προηγούμενη κατάσταση του Bluetooth και του Wi-Fi.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Λειτουργίας πτήσης, πατήστε παρατεταμένα
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ και έπειτα πιέστε Λειτουργία πτήσης.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το εικονίδιο Λειτουργία πτήσης  εμφανίζεται στη γραμμή
κατάστασης.
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Αναζήτηση και πρόγραμμα
περιήγησης στο Web

Αναζήτηση στο HTC Wildfire S και στο Web
Μπορείτε να αναζητάτε πληροφορίες στο HTC Wildfire S και στο Web χρησιμοποιώντας
Αναζήτηση Google. Ορισμένες εφαρμογές, όπως τα Επαφές ή το E-mail, διαθέτουν δικό τους
πλαίσιο αναζήτησης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση εντός αυτών των
εφαρμογών (το εικονίδιο της εφαρμογής βρίσκεται στα αριστερά του πλαισίου αναζήτησης.)

Ρύθμιση επιλογών αναζήτησης

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και έπειτα πιέστε Αναζήτηση.

3. Επιλέξτε Αναζήτηση Google και κάντε τα εξής:

§ Επιλέξτε Εμφάνιση υποδείξεων ιστού αν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται
υποδείξεις από το Google όταν εκτελείτε μια αναζήτηση.

§ Επιλέξτε Ιστορικό αναζητήσεων για να ενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο
ιστορικό αναζητήσεων. Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google για να
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση υποδείξεων
ιστού πρέπει να είναι τσεκαρισμένο για να είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.

4. Πατήστε .

5. Πιέστε Αναζητήσιμα στοιχεία και έπειτα επιλέξτε που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται
όταν εκτελείτε μια αναζήτηση.
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Εκτέλεση αναζητήσεων στο Web και στο HTC Wildfire S

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .

2. Καταχωρίστε το στοιχείο αναζήτησης στο πλαίσιο αναζήτησης. Καθώς πληκτρολογείτε, τα
στοιχεία που ταιριάζουν με αυτά του HTC Wildfire S και οι υποδείξεις από την αναζήτηση
στο Google web εμφανίζονται με τη μορφή λίστας.

3. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα

§ Για να περιορίσετε την αναζήτησή σας, πιέστε , επιλέξτε διαφορετική τοποθεσία
αναζήτησης (για παράδειγμα, Εφαρμογές) και έπειτα πιέστε .

§ Αν αυτό που αναζητάτε βρίσκεται στη λίστα υποδείξεων, επιλέξτε το από τη λίστα.
Το στοιχείο ανοίγει στην κατάλληλη εφαρμογή.

§ Για να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο στη λίστα, πιέστε . Το στοιχείο θα εμφανιστεί
στο πλαίσιο αναζήτησης, όπου μπορείτε να το επεξεργαστείτε.

§ Αν αυτό που αναζητάτε δεν βρίσκεται στη λίστα, πιέστε  για αναζήτηση στο web.
Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης στο web, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα μιας
αναζήτησης Google.

Γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών στο Web
Η Γρήγορη αναζήτηση σας βοηθά να μάθετε για κάτι στη στιγμή. Όταν πληκτρολογείτε μια νέα
λέξη ή φράση, μπορείτε εύκολα να την αναζητήσετε σε δημοφιλείς τοποθεσίες στο web ή να
αναζητήσετε υπηρεσίες όπως Αναζήτηση Google , Μετάφραση Wikipedia, YouTube, Google και
Λεξικό Google .

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γρήγορη αναζήτηση.

2. Αν ανοίξει το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε πρώτα  για να το κλείσετε ώστε να δείτε
τις κάτω καρτέλες.

3. Σύρετε το δάχτυλό σας πάνω στις καρτέλες για να επιλέξετε το σημείο όπου θέλετε να
αναζητήσετε πληροφορίες. Έπειτα στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε τι θέλετε να
αναζητήσετε.

4. Πιέστε .

Μετά την αναζήτηση του στοιχείου σε μια καρτέλα, μπορείτε να μετακινηθείτε στις άλλες
καρτέλες για να αναζητήσετε αυτόματα τον ίδιο όρο εκεί.

Μετάφραση λέξεων σε άλλες γλώσσες

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γρήγορη αναζήτηση.

2. Αν ανοίξει το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε πρώτα  για να το κλείσετε ώστε να δείτε
τις κάτω καρτέλες.

3. Μετακινηθείτε στην καρτέλα Μετάφραση Google.

4. Στην ενότητα Από γλώσσα, επιλέξτε την αρχική γλώσσα και έπειτα πληκτρολογήστε τη
λέξη ή φράση που θέλετε να μεταφράσετε.

5. Στην ενότητα Προς γλώσσα, επιλέξτε από τις διαθέσιμες γλώσσες για μετάφραση.

6. Πιέστε Μετάφραση.
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Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web

Πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων ή σύνδεση Wi-Fi για πρόσβαση στο Internet.

Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και να
ξεκινήσετε την περιήγηση στο Web:

§ Από την Αρχική οθόνη πιέστε Internet.
§ Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Internet.

Μετάβαση σε μια ιστοσελίδα

1. Στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης πατήστε  και μετά πιέστε το πεδίο URL
στο πάνω μέρος της οθόνης.

2. Καταχωρίστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Καθώς
καταχωρείτε τη διεύθυνση, θα εμφανιστούν στην οθόνη οι διευθύνσεις ιστοσελίδων που
ταιριάζουν.

3. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πιέστε μια διεύθυνση για να μεταβείτε απευθείας σε εκείνη την ιστοσελίδα.
§ Συνεχίστε να να καταχωρείτε τη διεύθυνση ιστοσελίδα και μετά πιέστε .

Aλλαγή προσανατολισμού οθόνης
Στρέψτε το HTC Wildfire S στο πλάι για να δείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web σε
οριζόντιο προσανατολισμό.

Αν ο προσανατολισμός της οθόνης δεν αλλάξει αυτόματα, ενεργοποιήστε τον αυτόματο
προσανατολισμό οθόνης. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε , πιέστε Ρυθμίσεις > Οθόνη
και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη περιστροφή οθόνης.

Πλοήγηση και χρήση ζουμ σε μια ιστοσελίδα

§ Μπορείτε να περάσετε το δάχτυλό σας πάνω από την οθόνη για να πλοηγηθείτε και να
προβάλλετε άλλες περιοχές της ιστοσελίδας.

§ Πιέστε την οθόνη δύο φορές γρήγορα για μεγέθυνση και μετά πιέστε ξανά την οθόνη δύο
φορές γρήγορα για σμίκρυνση. Μπορείτε, επίσης, να κλείσετε ή ανοίξετε τα δάχτυλά σας
για να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της οθόνης.
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Επιλογή συνδέσμου σε μια ιστοσελίδα
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον σύνδεσμο για να τον ανοίξετε ή να τον πατήσετε παρατεταμένα
για περισσότερες επιλογές.

Σύνδεσμος Τι να κάνετε

Διεύθυνση
ιστοσελίδας
(URLs)

§ Πιέστε το σύνδεσμο για άνοιγμα της ιστοσελίδας.

§ Πατήστε παρατεταμένα τον σύνδεσμο για να ανοίξει το μενού που σας
επιτρέπει το άνοιγμα, δημιουργία σελιδοδείκτη, αντιγραφή στο πρόχειρο
ή κοινή χρήση αυτού του συνδέσμου.

Διεύθυνση e-mail § Πιέστε για αποστολή του μηνύματος e-mail στη διεύθυνση e-mail.

§ Πατήστε παρατεταμένα, μετά πατήστε Αντιγραφή στο μενού για να
αντιγράψετε τη διεύθυνση e-mail στο πρόχειρο. Μπορείτε να
επικολλήσετε τη διεύθυνση e-mail όταν δημιουργείτε νέα επαφή ή
αποστέλλετε ένα νέο μήνυμα e-mail.

Επιλογή μιας διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου σε μια ιστοσελίδα
Μπορείτε να χαρτογραφήσετε μια διεύθυνση ή να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε μια
ιστοσελίδα.

Σύνδεσμος Τι να κάνετε

Διεύθυνση θέσης Πιέστε τη διεύθυνση για να την αντιγράψετε ή να τη χαρτογραφήσετε
μέσω του Google Maps.

Αριθμός
τηλεφώνου

Πιέστε τον αριθμό τηλεφώνου για να αντιγράψετε, καλέσετε, στείλετε
μήνυμα κειμένου σε αυτόν τον αριθμό ή να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε
μια επαφή στα Επαφές.

Άνοιγμα νέου παραθύρου περιήγησης
Ανοίξτε πολλαπλά παράθυρα περιήγησης για να διευκολύνετε τη μετάβαση από μία ιστοσελίδα
σε άλλη.

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και έπειτα πιέστε Windows.

2. Πιέστε .

Ανοίγει ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης.
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Εναλλαγή μεταξύ παραθύρων περιήγησης

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πατήστε  και μετά πιέστε Παράθυρα.
§ "Τσιμπήστε" την οθόνη (σμίκρυνση) μέχρι να δείτε τα υπόλοιπα παράθυρα του

προγράμματος περιήγησης.

2. Επιλέξτε το παράθυρο περιήγησης που θέλετε να δείτε σύροντας το δάκτυλό σας στην
οθόνη από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

3. Πιέστε μια ιστοσελίδα για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. 

Πιέστε  για να κλείσει μια ιστοσελίδα.
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Λήψη από το Web
Κάντε περισσότερα από απλή περιήγηση στο Web. Μπορείτε να κάνετε λήψη αρχείων web,
όπως φωτογραφίες και εφαρμογές και να τα αποθηκεύσετε στην κάρτα αποθήκευσής σας.

Λήψη εφαρμογών από το Web
Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών απευθείας από τους αγαπημένους ιστότοπούς σας.
Εφαρμογές που λαμβάνονται από το Web μπορεί να είναι από άγνωστες πηγές. Για την
προστασία του HTC Wildfire S και των προσωπικών δεδομένων σας, συνιστούμε ιδιαιτέρως να
κάνετε λήψη και εγκατάσταση αποκλειστικά εφαρμογών που θεωρείτε αξιόπιστες.

Όλα τα ληφθέντα αρχεία θα αποθηκεύονται στην κάρτα αποθήκευσής σας, έτσι βεβαιωθείτε
πως έχετε τοποθετήσει την κάρτα αποθήκευσής σας στο HTC Wildfire S. Η εφαρμογή που
θέλετε να λάβετε θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με το HTC Wildfire S.

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μετά μεταβείτε στον ιστότοπο όπου
μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής που θέλετε.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για τη λήψη της εφαρμογής.

Πριν να κάνετε εγκατάσταση της ληφθείσας εφαρμογής, χρειάζεται να ρυθμίσετε το
HTC Wildfire S ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων. Από την Αρχική οθόνη,
πατήστε , μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Άγνωστες πηγές.

Προβολή λήψεων
Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα > Στοιχεία
λήψης.

Προβολή σελιδοδεικτών και σελίδων που έχετε
επισκεφθεί
Μπορείτε να προσθέσετε όσους σελιδοδείκτες θέλετε στο HTC Wildfire S. Μπορείτε, επίσης, να
αποκτήσετε πρόσβαση σε μια πρακτική λίστα με τις τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί ή να
προβάλετε γρήγορα τις σελίδες που ανοίγετε συχνότερα.

Επισήμανση ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και έπειτα πιέστε Προσθήκη
σελιδοδείκτη.

2. Για να προσθέσετε την ιστοσελίδα ως σελιδοδείκτη σε μια ορισμένη κατηγορία (όπως
αθλητικά ή εστιατόρια), πιέστε Προσθήκη ετικετών και καταχωρίστε ένα όνομα ετικέτας.
Αυτό ομαδοποιεί παρόμοιες ιστοσελίδες ώστε να μπορείτε να τις εντοπίζετε εύκολα.

3. Επεξεργαστείτε το όνομα του σελιδοδείκτη, αν χρειάζεται και έπειτα πιέστε Προσθήκη.
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Άνοιγμα σελιδοδείκτη

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και έπειτα πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Στην καρτέλα Σελιδοδείκτες , μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να ανοίξετε
και επιλέξτε τον.

§ Στην καρτέλα Ετικέτες , ανοίξτε μια ομάδα ετικετών, μεταβείτε στο σελιδοδείκτη
που θέλετε να ανοίξετε και επιλέξτε τον.

Επεξεργασία σελιδοδείκτη

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και έπειτα πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Στην καρτέλα Σελιδοδείκτες , πατήστε  και μετά πιέστε Επεξεργασία.

3. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που θέλετε να επεξεργαστείτε.

4. Καταχωρίστε τις αλλαγές σας και πιέστε Επεξεργασία.

Προβολή σελίδας που έχετε επισκεφθεί

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και μετά πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Στην καρτέλα Ιστορικό , μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να προβάλλετε και έπειτα
επιλέξτε την.

Εκκαθάριση λίστας σελίδων που έχετε επισκεφθεί

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και μετά πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Στην καρτέλα Ιστορικό , πατήστε  και έπειτα πιέστε Απαλοιφή ιστορικού.

Προβολή σελίδας που επισκέπτεστε συχνά

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και μετά πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Στην καρτέλα Με τις περισσότερες επισκέψεις , μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να
προβάλλετε και έπειτα επιλέξτε την.

Εκκαθάριση λίστας σελίδων με τις περισσότερες επισκέψεις

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και μετά πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Στην καρτέλα Με τις περισσότερες επισκέψεις , πατήστε  και έπειτα πιέστε
Απαλοιφή όλων.
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Αλλαγή προβολής σελιδοδεικτών ή σελίδων με τις περισσότερες
επισκέψεις

1. Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και μετά πιέστε Σελιδοδείκτες.

2. Στην καρτέλα Σελιδοδείκτες  ή στην καρτέλα Με τις περισσότερες επισκέψεις ,
πατήστε  και έπειτα πιέστε Μικρογραφίες, Λίστα ή Πλέγμα για να αλλάξετε την
προβολή. 

Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε προβολή Μικρογραφίες και θέλετε να προβάλλετε
σελιδοδείκτες σε πλέγμα, πατήστε  και πιέστε Λίστα, έπειτα πατήστε  και επιλέξτε
Πλέγμα.

Ρύθμιση επιλογών προγράμματος περιήγησης
Προσαρμόστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να ταιριάζει στο προσωπικό σας στιλ
περιήγησης. Ορίστε τις επιλογές προβολής, απορρήτου και ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το
πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Από την οθόνη του προγράμματος περιήγησης πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα >
Ρυθμίσεις.

Ρύθμιση της αρχικής σελίδας σας

1. Από την οθόνη του προγράμματος περιήγησης πατήστε  και μετά πιέστε
Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ορισμός αρχικής σελίδας.

2. Επιλέξτε την αρχική σελίδα που θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Προβολή πλήρων εκδόσεων όλων των ιστοσελίδων
Ορισμένες ιστοσελίδες προβάλλουν μια έκδοση κινητού των σελίδων τους σε προγράμματα
περιήγησης στο Web του τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλεται η πλήρη έκδοση
όλων των σελίδων, ακόμα και για αυτές τις τοποθεσίες.

Από την οθόνη του προγράμματος περιήγησης πατήστε , πιέστε Περισσότερα > Ρυθμίσεις
και έπειτα καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προβολή κινητού.

Επιλέξτε πότε να εμφανίζεται περιεχόμενο Flash
Επιλέξτε το περιεχόμενο Flash® που θέλετε να βλέπετε σε μια ιστοσελίδα και πότε θέλετε να το
βλέπετε.

1. Από την οθόνη του προγράμματος περιήγησης πατήστε  και μετά πιέστε
Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ενεργοποίηση πρόσθετων.

2. Πιέστε Κατά απαίτηση.

Μετά την επιλογή Κατά απαίτηση, μπορείτε να εμφανίζετε περιεχόμενο Flash πατώντας 
στην ιστοσελίδα.
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Λογαριασμοί και
συγχρονισμός

Πληροφορίες για τους ηλεκτρονικούς
λογαριασμούς
Το HTC Wildfire S μπορεί να συγχρονίζεται με δημοφιλείς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς
κοινωνικής δικτύωσης και e-mail.

Οι πληροφορίες που μπορείτε να λάβετε περιλαμβάνουν:

§ Gmail, Exchange ActiveSyncκαι άλλοι POP3/IMAP e-mail.

§ Επαφές Google και Exchange ActiveSync, καθώς και πληροφορίες επαφών φίλων σας
στα προφίλ τους στο Facebook και το Twitter.

§ Συμβάντα ημερολογίου από τους λογαριασμούς σας Google , Exchange ActiveSyncκαι
από το λογαριασμό σας στο Facebook .

§ Ενημερώσεις κατάστασης και συνδέσεις που χρησιμοποιούνται από κοινού από εσάς και
τους φίλους σας σε κοινωνικά δίκτυα όπως τοFacebook και τοTwitter.

§ Αποστολές φωτογραφιών στο Flickr και το Facebook.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας λογαριασμό Exchange ActiveSync και λογαριασμούς
POP3/IMAP e-mail στο HTC Wildfire S, είτε στην εφαρμογή E-mail, είτε με τις ρυθμίσεις
Λογαριασμοί & συγχρονισμός.
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Συγχρονισμός με Λογαριασμό Google
Με τη σύνδεση στο λογαριασμό σας Google μπορείτε να συγχρονίσετε τα Gmail και τις επαφές
σας Google και ημερολόγια μεταξύ του HTC Wildfire S και του Web. Χρειάζεται επίσης να
συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google για να κάνετε χρήση εφαρμογών Google όπως Google
Talk™ και Android Market.

Αν παραλείψατε την προσθήκη ενός Λογαριασμού Google όταν πραγματοποιείτε πρώτη
φορά ρύθμιση του HTC Wildfire S, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη χρήση
ορισμένων εφαρμογών Google . Αν αυτά τα προβλήματα παραμένουν, μπορεί να χρειαστεί
να εκτελέσετε στο HTC Wildfire S επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων και να
καταχωρίσετε τα στοιχεία σας λογαριασμού Google όταν ρυθμίσετε ξανά το HTC Wildfire S.

Προσθήκη περισσότερων λογαριασμών Google
Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google . Ωστόσο,
επακόλουθοι Λογαριασμοί Google μπορεί να συγχρονίζουν μόνο επαφές, e-mail και συμβάντα
ημερολογίου. Άλλες υπηρεσίες Google χρησιμοποιούν τον πρώτο Λογαριασμό Google που
προσθέσατε.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Πιέστε Προσθήκη λογαριασμού > Google.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδεθείτε σε λογαριασμό
ή για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.

Ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Google;
Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Google, μπορείτε να
επιχειρήσετε να τον ανακτήσετε μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα Google.

1. Ανοίξτε στο HTC Wildfire S ή στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα περιήγησης
στο Web και επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/accounts/
ForgotPasswd.

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail ή το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για
τη σύνδεση στο λογαριασμό σας Google και κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε επαναφορά του κωδικού
πρόσβασης.

Αν δεν έχετε εναλλακτική διεύθυνση e-mail ή δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
στο λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας
Google, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά του λογαριασμού σας Google ύστερα από
24 ώρες απαντώντας στην ερώτηση ασφαλείας για την ανάκτηση του κωδικού
πρόσβασης.
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Προσθήκη λογαριασμού κοινωνικού δικτύου
Παραλείψατε να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας κοινωνικών δικτύων (όπως Facebook,
Twitter ή Flickr) όταν ενεργοποιήσατε και ρυθμίσατε για πρώτη φορά το HTC Wildfire S;
Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε αυτούς τους λογαριασμούς.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Πιέστε Προσθήκη λογαριασμού και έπειτα επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού που θέλετε
να προσθέσετε.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε τις
πληροφορίες του λογαριασμού.

Ο λογαριασμός κοινωνικού δικτύου σας θα προστεθεί στη λίστα της οθόνης Λογαριασμοί &
συγχρονισμός. Ανάλογα με τον τρόπο που έχετε ρυθμίσεις τις παραμέτρους του λογαριασμού,
ενδέχεται να ξεκινήσει ο συγχρονισμός των νέων πληροφοριών με το HTC Wildfire S.

Διαχείριση των ηλεκτρονικών λογαριασμών σας
Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων συγχρονισμού

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Επιλέξτε ή ακυρώστε την εξής επιλογή:

Δεδομένα φόντου Αν επιλεγεί, οι εφαρμογές μπορούν να στέλνουν και λαμβάνουν
πληροφορίες ηλεκτρονικών λογαριασμών, ακόμα και αν δεν τους
χρησιμοποιείτε τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αυτόματος
συγχρονισμός

Αν επιλεγεί, οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
χρονοδιάγραμμα συγχρονισμού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις
λογαριασμού. Αν ακυρωθεί αυτή η επιλογή, θα πρέπει να
συγχρονίζετε τους λογαριασμούς χειροκίνητα.

Συγχρονισμός με λογαριασμό χειροκίνητα

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.

3. Πιέστε Να γίνει συγχρονισμός τώρα.
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Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού
Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως τη συχνότητα συγχρονισμού και τους τύπους
συγχρονισμένων πληροφοριών, τα είδη ειδοποίησης που λαμβάνετε και τον τρόπο εμφάνισης
των πληροφοριών λογαριασμού.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Στην οθόνη Λογαριασμοί & συγχρονισμός, πιέστε το λογαριασμό που θέλετε να
επεξεργαστείτε.

3. Επιλέξτε τον τύπο πληροφοριών που θέλετε να συγχρονίσετε ή επιλέξτε ένα στοιχείο για
επεξεργασία των ρυθμίσεών του.

Κατάργηση λογαριασμού
Μπορείτε να καταργήσετε κάποιον λογαριασμό, έτσι ώστε να διαγράψετε από το HTC Wildfire S
τόσο το λογαριασμό όσο και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν, π.χ. τα μηνύματα,
τις επαφές ή τις ρυθμίσεις. Η κατάργηση ενός λογαριασμού δεν διαγράφει τις πληροφορίες από
τον ηλεκτρονικό διακομιστή.

Δεν μπορείτε να καταργήσετε μερικούς λογαριασμούς, όπως τον πρώτο λογαριασμό Google
που δημιουργήσατε, παρά μόνο να διαγράψετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες σας από
το HTC Wildfire S με επαναφορά μέσω υλικού.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε.

3. Πιέστε Κατάργηση λογαριασμού και έπειτα επιβεβαιώστε πως θέλετε να καταργήσετε
το λογαριασμό.
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Επαφές

Μεταφορά επαφών από το παλιό σας τηλέφωνο
Μεταφέρατε εύκολα επαφές από το παλιό σας τηλέφωνο στο νέο σας τηλέφωνο HTC μέσω
Bluetooth. Ανάλογα με το μοντέλο του παλιού τηλεφώνου σας, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε
άλλους τύπους δεδομένων, όπως συμβάντα ημερολογίου και μηνύματα κειμένου στο τηλέφωνό
σας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μεταφορά δεδομένων.

2. Πιέστε Επόμενο για να ξεκινήσετε.

3. Επιλέξτε το όνομα και μοντέλο του παλιού τηλεφώνου σας.

4. Ενεργοποιήστε στο παλιό σας τηλέφωνο το Bluetooth ρυθμίζοντας το τηλέφωνο στη
λειτουργία εντοπισιµότητας.

5. Στο νέο σας τηλέφωνο HTC, πιέστε Επόμενο για να συνεχίσετε. Το νέο σας τηλέφωνο
ενεργοποιεί αυτόματα το Bluetooth και αναζητά συσκευές Bluetooth.

6. Από τη λίστα συσκευών, επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο και έπειτα πιέστε Επόμενο. Το
νέο σας τηλέφωνο HTC τότε θα επιχειρήσει σύζευξη με το παλιό σας τηλέφωνο. Θα δείτε
έναν κωδικό πρόσβασης ασφάλειας στην οθόνη.

7. Πληκτρολογήστε στο παλιό σας τηλέφωνο αυτόν τον κωδικό ασφαλείας ή απλά
επιβεβαιώστε τον.

8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επαφές (και άλλους υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων
που θέλετε να εισαγάγετε) και έπειτα πιέστε Επόμενο.

9. Όταν το νέο σας τηλέφωνο HTC ολοκληρώσει την εισαγωγή δεδομένων, πιέστε Τέλος.
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Πληροφορίες για την εφαρμογή Επαφές
Με την εφαρμογή Επαφές, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις επικοινωνίες σας με επαφές
μέσω τηλεφώνου, μηνυμάτων και e-mail. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τις επαφές σας με τους
λογαριασμούς σας κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook και Twitter για να δείτε τις ενημερώσεις
τους και συμβάντα από αυτούς τους λογαριασμούς σε ένα μέρος.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχετε τις ίδιες επαφές από διαφορετικές πηγές, η εφαρμογή Επαφές
σας επιτρέπει να συγχωνεύσετε τις πληροφορίες επαφών τους ώστε να μην έχετε διπλότυπες
καταχωρήσεις στη λίστα επαφών τους.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Επιλέξτε κάποια από τις εξής καρτέλες:

Όλα

Σας παρέχει πρόσβαση σε όλες τις επαφές στο HTC Wildfire S, τους
ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και άλλα.

Ομάδες

Σας επιτρέπει να εκχωρήσετε επαφές σε ομάδες ώστε να μπορείτε να
αποστείλετε εύκολα μηνύματα SMS, MMS, ή e-mail σε ολόκληρη την ομάδα.

Ιστορικό κλήσεων

Εμφανίζει λίστα με όλες τις πραγματοποιηθείσες, ληφθείσες και αναπάντητες
κλήσεις.
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Η λίστα επαφών σας
Η καρτέλα Όλα της εφαρμογής Επαφές  εμφανίζει όλες τις επαφές στο HTC Wildfire S και
από τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς στους οποίους είστε συνδεδεμένοι.

Η λίστα επαφών σας εμφανίζει επίσης τις αποθηκευμένες επαφές στην κάρτα σας SIM
(συνήθως με σήμανση το εικονίδιο κάρτας SIM ).

Από την καρτέλα Όλα, μπορείτε να:

§ Ανοίξτε ή ενημερώστε τις πληροφορίες επαφής σας.

§ Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε ή εντοπίστε επαφές.

§ Η προβολή άμεσων ενημερώσεων κατάστασης
εμφανίζεται όταν έχετε συνδέσει την επαφή στο
λογαριασμό κοινωνικού δικτύου της.

§ Επιλέξτε το όνομα της επαφής για να ανοίξετε την
οθόνη λεπτομερειών επαφής για τη συγκεκριμένη
επαφή.

§ Δείτε ένα εικονίδιο ειδοποίησης  όταν η επαφή σάς
έχει στείλει ένα νέο μήνυμα, έχει επιχειρήσει να σας
καλέσει, έχει ενημερώσει τους δικούς της λογαριασμούς
κοινωνικών δικτύων ή όταν είναι τα γενέθλια της
επαφής.

§ Δείτε ποιοι είναι συνδεδεμένοι στο Google Talk. Τα
εικονίδια ηλεκτρονικής κατάστασης εμφανίζονται αν
είστε συνδεδεμένοι στο Google Talk στο
HTC Wildfire S. Για παράδειγμα, το  σημαίνει πως η
επαφή είναι διαθέσιμη για συζήτηση.

Ρύθμιση του προφίλ σας
Αποθηκεύστε τις προσωπικές σας πληροφορίες επικοινωνίας στην περιοχή Το προφίλ μου για
εύκολη αποστολή σε άλλα άτομα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πιέστε Εμένα. 

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Facebook μέσω του Facebook for HTC Sense,
αντί της επιλογής Εμένα, θα δείτε το όνομά σας στο Facebook . Επιλέξτε το όνομά σας,
πατήστε  και έπειτα επιλέξτε Επεξεργασία.

3. Πληκτρολογήστε το όνομά σας και τα στοιχεία επαφής.

4. Πιέστε Αποθήκευση.
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Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM
Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις επαφές της SIM σας στο HTC Wildfire S. Κάντε εισαγωγή
τους ως επαφές τηλεφώνου, επαφές Google ή επαφές Exchange ActiveSync , εάν έχετε ορίσει
σχετικούς λογαριασμούς.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πατήστε  και μετά πιέστε Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από
κάρτα SIM.

3. Εάν έχετε λογαριασμούς Google ή Exchange ActiveSync που έχουν οριστεί στο
HTC Wildfire S, επιλέξτε τον τύπο των επαφών που θα εισαχθούν.

4. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πιέστε μία ή περισσότερες ομάδες ήχων που θέλετε να εισαγάγετε.
§ Για εισαγωγή όλων των επαφών, πατήστε  και μετά πιέστε Επιλογή όλων.

5. Πιέστε Αποθήκευση.

Προσθήκη νέας επαφής
1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πιέστε Προσθήκη επαφής.

3. Επιλέξτε Τύπος επαφής, για παράδειγμα Google ή Microsoft® Exchange ActiveSync. Αυτό
καθορίζει με ποιον λογαριασμό θα συγχρονιστεί η επαφή. 

Ορισμένα πεδία μπορεί να μην υποστηρίζονται όταν προσθέτετε επαφές στην κάρτα SIM
σας.

4. Επιλέξτε το πεδίο Όνομα, καταχωρήστε το όνομα και το επώνυμο της επαφής και έπειτα
πιέστε OK.

5. Καταχωρήστε τα στοιχεία επαφής στα παρεχόμενα πεδία. Πατήστε  αν θέλετε να
κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης πρώτα και να μετακινηθείτε ευκολότερα με κύλιση στα
άλλα πεδία.

6. Πιέστε Αποθήκευση.

Εισαγωγή επαφής από ένα λογαριασμό
Exchange ActiveSync
Μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή εργασίας από το λογαριασμό σας Exchange ActiveSync
και έπειτα να την αντιγράψετε στο HTC Wildfire S.

Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το λογαριασμό Exchange ActiveSync στο HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Πατήστε  και μετά πληκτρολογήστε το όνομα.
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3. Πιέστε . Στην περιοχή Εταιρικές επαφές, αναφέρονται τα ονόματα που ταιριάζουν.

4. Επιλέξτε το όνομα της επαφής που θέλετε να αντιγράψετε στο HTC Wildfire S και μετά
πιέστε Αποθήκευση σε Επαφές.

Συγχώνευση πληροφοριών επαφών
Αν έχετε τις ίδιες επαφές στο HTC Wildfire S, στο Λογαριασμό Google και στους λογαριασμούς
κοινωνικών δικτύων σας όπως Facebook και Twitter, Το HTC Wildfire S θα επιχειρήσει να τις
συνδυάσει αυτόματα ή θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε ποιες επαφές θα συνδυάσετε. Ο
συνδυασμός των ίδιων επαφών αποτρέπει διπλότυπες καταχωρήσεις στη λίστα επαφών σας.

Αποδοχή προτάσεων για επαφές που ταιριάζουν
Όταν το HTC Wildfire S εντοπίσει επαφές που μπορούν να συγχωνευθούν, θα δείτε ένα

εικονίδιο συνδέσμου  στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής κατάστασης.

1. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πλαίσιο Ειδοποιήσεις και έπειτα πιέστε Πρόταση
επαφών που ταιριάζουν. Θα δείτε μια λίστα προτεινόμενων επαφών προς
συγχώνευση.

2. Για συγχώνευση, πιέστε .

3. Πιέστε OK.

Αν δεν θέλετε να συγχωνεύσετε οποιαδήποτε από τις επαφές σας, πιέστε Παράβλεψη
όλων.

Προβολή μιας λίστας με όλες τις συνδεδεμένες επαφές σας
1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Συνδεδεμένες
επαφές. Ανοίγει τότε η οθόνη Όλες οι συνδεδεμένες επαφές, όπου μπορείτε να δείτε τους
τύπους λογαριασμών και τις πληροφορίες που συγχωνεύονται.

3. Μπορείτε να επιλέξετε διακοπή συνδέσμου ενός τύπου λογαριασμού ή επανασύνδεση.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε OK.
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Χειροκίνητη συγχώνευση πληροφοριών επαφών

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πιέστε το όνομα της επαφής (όχι το εικονίδιο, ούτε τη φωτογραφία)
που θέλετε να συνδέσετε.

3. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, πιέστε  ή  (εάν υπάρχουν προτεινόμενοι
σύνδεσμοι).

4. Στην οθόνη μπορείτε να:

§ Στο τμήμα Πρόταση συνδέσμων, πιέστε  για να συνδέσετε την επαφή σε
λογαριασμό.

§ Στο τμήμα Προσθήκη επαφής, πιέστε μία από τις επιλογές για σύνδεση σε άλλη
επαφή.

5. Πιέστε Τέλος.

Διακοπή συνδέσμου

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πιέστε το όνομα της επαφής (όχι το εικονίδιο, ούτε τη φωτογραφία)
της οποίας το σύνδεσμο θέλετε να διακόψετε.

3. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, πιέστε .

4. Στο τμήμα Συνδεδεμένες επαφές, πιέστε  δίπλα σε έναν τύπο λογαριασμού για να
διακόψετε το σύνδεσμο.

5. Πιέστε Τέλος.

Φιλτράρισμα της λίστας επαφών σας
Μετά την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού για να συγχρονίσετε με το HTC Wildfire S, θα σας
ζητηθεί εάν θα προσθέσετε επαφές από αυτόν το λογαριασμό την επόμενη φορά που θα
ανοίξετε την εφαρμογή Επαφές. Μπορείτε να επιλέξετε προβολή επαφών συγκεκριμένου τύπου
μόνο, για παράδειγμα επαφές Google ή Facebook).

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πατήστε  και μετά πιέστε Προβολή.

3. Επιλέξτε τους τύπους επαφών που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα επαφών σας. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης και ταξινόμησης των επαφών σας.

4. Πιέστε Τέλος.
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Αναζήτηση επαφής

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Πατήστε  και έπειτα πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα ενός ονόματος μιας επαφής.
Εμφανίζονται οι αντιστοιχισμένες επαφές.

3. Επιλέξτε την επαφή της οποίας την οθόνη λεπτομερειών επαφής θέλετε να ανοίξετε.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των επαφών
σας στην κάρτα αποθήκευσης

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εξαγωγή σε κάρτα SD.

3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό ή τύπο επαφών για εξαγωγή και έπειτα πιέστε OK.

Εισαγωγή επαφών από την κάρτα αποθήκευσης
Μπορείτε να εισαγάγετε στο τηλέφωνό σας μόνο επαφές που εξήχθησαν στην κάρτα
αποθήκευσης με την επιλογή Εξαγωγή σε κάρτα SD.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SD.

3. Εάν έχετε λογαριασμούς Google ή Exchange ActiveSync που έχουν οριστεί στο
HTC Wildfire S, επιλέξτε τον τύπο των επαφών που θα εισαχθούν.

Πληροφορίες επαφών και συνομιλίες
Όταν επιλέγετε μια επαφή στην οθόνη Επαφές, εμφανίζεται η οθόνη στοιχείων επαφής που σας
δείχνει τις πληροφορίες που έχετε αποθηκευμένες ή συνδεδεμένες για αυτήν την επαφή.

Η οθόνη λεπτομερειών επαφής περιλαμβάνει τις εξής καρτέλες:

Λεπτομέρειες

Εμφανίζει τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει για την επαφή. Επικοινωνήστε με
την επαφή απευθείας επιλέγοντας οποιαδήποτε από τις εμφανιζόμενες μεθόδους. Για
παράδειγμα, αν η επαφή έχει αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου εργασίας, πιέστε
Κλήση εργασίας.

Μηνύματα

Εμφανίζει τα μηνύματα SMS που έχετε ανταλλάξει με την επαφή. Μπορείτε να
απαντήσετε στο μήνυμα της επαφής άμεσα από αυτήν την καρτέλα.
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E-mail

Εμφανίζει όλα τα e-mail που έχετε λάβει από την επαφή. Πιέστε ένα e-mail για να το
δείτε.

Ενημερώσεις και συμβάντα

Εμφανίζει τις ενημερώσεις και τα συμβάντα μιας επαφής από λογαριασμούς
κοινωνικών δικτύων όπως Facebook, Twitter και Flickr.

Γκαλερί

Εμφανίζει τα άλμπουμ και τις φωτογραφίες στο Facebook και Flickr της συνδεδεμένης
επαφής.

Ιστορικό κλήσεων

Εμφανίζει όλες τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις από και προς
την επαφή.

Επεξεργασία πληροφοριών επαφής

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα πατήστε παρατεταμένα την επαφή και έπειτα πιέστε Επεξεργασία
επαφής. 

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφών ενός φίλου σας στο Facebook .

3. Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες για την επαφή.

4. Πιέστε Αποθήκευση.

Διαγραφή επαφών

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα, πατήστε  και έπειτα πιέστε Διαγραφή.

3. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε Διαγραφή.

4. Όταν σας ζητηθεί, πιέστε OK.
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Αποστολή πληροφοριών επαφής ως vCard
Μοιραστείτε εύκολα τις δικές σας πληροφορίες επαφής ή κάθε επαφής στο HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Όλα κάντε τα εξής:

Για αποστολή Κάντε αυτό

Πληροφορίες επαφής
κάποιου ατόμου

Πατήστε παρατεταμένα το όνομα της επαφής (όχι το
εικονίδιο, ούτε τη φωτογραφία), τις πληροφορίες της οποίας
θέλετε να στείλετε και μετά πιέστε Αποστολή επαφής ως
vCard.

Οι πληροφορίες της
επαφής σας

1. Πιέστε [Το όνομά σας] Το προφίλ μου.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Αποστολή του προφίλ μου.

3. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής. 

4. Επιλέξτε τον τύπο πληροφοριών που θέλετε να στείλετε και πιέστε Αποστολή.

Ομάδες επαφών
Εκχωρήστε επαφές σε ομάδες, ώστε να μπορείτε να στέλνετε εύκολα ένα μήνυμα ή e-mail σε
ολόκληρη ομάδα. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε ομάδες στο HTC Wildfire S με τις ομάδες
στο λογαριασμό σας Google , αποκτώντας πρόσβαση με το πρόγραμμα περιήγησης του
υπολογιστή σας. Έχουμε επίσης προσθέσει την ομάδα Συχνές ως έναν ειδικό τύπο ομάδας που
προσθέτει αυτόματα τις επαφές που καλείτε ή από τις οποίες λαμβάνετε κλήσεις.

Δημιουργία ομάδας

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Ομάδα, πιέστε Προσθήκη ομάδας.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και μετά πιέστε Προσθήκη επαφής σε
ομάδα.
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4. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πιέστε Αποθήκευση. 

Αν η λίστα επαφών σας είναι μακροσκελής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή
αναζήτησης για γρήγορη αναζήτηση επαφών ή πατήστε το κουμπί  για απόκρυψη του
πληκτρολογίου της οθόνης και μετακίνηση με κύλιση στη λίστα.

5. Πιέστε  για να επιλέξετε μια φωτογραφία για την ομάδα.

6. Πιέστε Αποθήκευση.

Επεξεργασία ομάδας επαφών

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Ομάδα πατήστε παρατεταμένα την ομάδα και μετά πιέστε Επεξεργασία
ομάδας.

3. Μπορείτε να:

§ Επιλέξτε το όνομα ομάδας για να το αλλάξετε. Μπορείτε να αλλάζετε μόνο το όνομα
των ομάδων που έχετε δημιουργήσει.

§ Πιέστε το εικονίδιο στα αριστερά του ονόματος ομάδας για να αλλάξετε ή να
αφαιρέσετε τη φωτογραφία της ομάδας.

§ Για να προσθέσετε επαφές στην ομάδα, πιέστε Προσθήκη επαφής σε ομάδα,
επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε και έπειτα πιέστε Αποθήκευση.

§ Για να αφαιρέσετε μια επαφή από την ομάδα, πιέστε  στη δεξιά πλευρά του
ονόματος της επαφής.

4. Πιέστε Αποθήκευση.

Αποστολή μηνύματος ή e-mail σε ομάδα

Θα χρεώνεστε από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε. Για
παράδειγμα, αν στείλετε ένα μήνυμα σε μία ομάδα πέντε ατόμων, θα χρεωθείτε για πέντε
μηνύματα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Ομάδα, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να στείλετε μήνυμα ή e-mail.

3. Μεταβείτε στην καρτέλα Ομαδική ενέργεια και έπειτα κάντε ένα από τα εξής:

§ Πιέστε Αποστολή ομαδικού μηνύματος για να στείλετε ένα μήνυμα στην ομάδα.
§ Πιέστε Αποστολή ομαδικού e-mail για να στείλετε e-mail στην ομάδα.

Ανακατάταξη των ομάδων επαφών σας

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Ομάδες, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ανακατάταξη.
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3. Πατήστε παρατεταμένα  στο τέλος της ομάδας που θέλετε να μετακινήσετε. Όταν
επισημανθεί η γραμμή, σύρτε την στη νέα της θέση. 

4. Πιέστε Αποθήκευση.

Ανακατάταξη των μελών μιας ομάδας επαφών

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Ομάδες, επιλέξτε την ομάδα για να δείτε τα μέλη της.

3. Πατήστε  και μετά πιέστε Ανακατάταξη.

4. Πατήστε παρατεταμένα  στο τέλος του ονόματος της επαφής που θέλετε να
μετακινήσετε. Όταν επισημανθεί η γραμμή, σύρτε την στη νέα της θέση.

5. Πιέστε Αποθήκευση.

Διαγραφή ομάδας

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο ομάδες που έχετε δημιουργήσει.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Επαφές.

2. Στην καρτέλα Ομάδες, πατήστε παρατεταμένα την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και
έπειτα πιέστε Διαγραφή ομάδας.
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Προσθήκη γραφικών στοιχείων Επαφές
Παραμείνετε σε επαφή με διάφορους φιλικούς ή συναδελφικούς σας κύκλους. Με τη χρήση του
γραφικού στοιχείου Επαφές, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα μια κλήση, να στείλετε ένα
μήνυμα, να προβάλετε λεπτομέρειες μιας αγαπημένης επαφής, ακόμα και να ελέγξετε τις
ενημερώσεις στα Facebook και Twitter. Μπορείτε να προσθέσετε μερικά γραφικά στοιχεία
Επαφές στην Αρχική οθόνη, με διαφορετική ομάδα επαφών σε κάθε γραφικό στοιχείο.

1. Από την Αρχική οθόνη πιέστε  > Γραφικό στοιχείο > Επαφές.

2. Επιλέξτε το στυλ του γραφικού στοιχείου και πιέστε Επιλογή.

3. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να προσθέσετε ως γραφικό στοιχείο.

4. Σύρτε το γραφικό στοιχείο σε κενό χώρο Αρχικής οθόνης. Όταν το γραφικό στοιχείο
βρεθεί στο σημείο που θέλετε, αφήστε το δάχτυλό σας.

5. Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα για να προσθέσετε άλλο γραφικό στοιχείο Επαφές.

Καθορισμός προεπιλεγμένης μεθόδου επικοινωνίας

1. Μεταβείτε στο γραφικό στοιχείο Επαφές, στην Αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε μια επαφή στο γραφικό στοιχείο.

3. Στην οθόνη Επιλογή προεπιλεγμένης ενέργειας, επιλέξτε τη μέθοδο επικοινωνίας που
θέλετε για την επαφή.

Αλλαγή προεπιλεγμένης μεθόδου επικοινωνίας

1. Μεταβείτε στο γραφικό στοιχείο Επαφές, στην Αρχική οθόνη.

2. Πιέστε το όνομα επαφής στο γραφικό στοιχείο για να ανοίξει η κάρτα επαφής του ατόμου.

3. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Ορισμός προεπιλεγμένης ενέργειας.

4. Στην οθόνη Επιλογή προεπιλεγμένης ενέργειας, επιλέξτε τη μέθοδο επικοινωνίας που
θέλετε για την επαφή.
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Επικοινωνία με επαφή

1. Μεταβείτε στο γραφικό στοιχείο Επαφές, στην Αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε μια επαφή (τη φωτογραφία, όχι το όνομα) στο γραφικό στοιχείο. Θα εφαρμοστεί
η προεπιλεγμένη μέθοδο επικοινωνίας. 

Επιλέξτε το όνομα της επαφής για να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών επαφής για τη
συγκεκριμένη επαφή.
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Κοινωνικά

Facebook for HTC Sense
Εάν συνδεθήκατε στο λογαριασμό σας στο Facebook όταν ενεργοποιήσατε και ρυθμίσατε το
HTC Wildfire S για πρώτη φορά, αυτό σημαίνει πως ο λογαριασμός σας Facebook συνδέεται
στο Facebook for HTC Sense στο HTC Wildfire S.

Με το Facebook for HTC Sense μπορείτε να:

§ Δείτε όλες τις επαφές σας στο Facebook και τις άμεσες ενημερώσεις κατάστασής τους
στην εφαρμογή Επαφές.

Όταν πιέζετε μια επαφή στην καρτέλα Όλα,
μετακινηθείτε στην καρτέλα Ενημερώσεις και συμβάντα
για να δείτε ενημερώσεις όπως διαβιβασθέντα
μηνύματα κατάστασης, αποστολές και αλλαγές προφίλ.

Όταν υπάρχει ειδοποίηση της ημερομηνίας γενεθλίων
της επαφής, μπορείτε να επιλέξετε την ειδοποίηση για
να αποστείλετε ένα μήνυμα χαιρετισμού.

§ Δείτε φωτογραφίες στο Facebook στην εφαρμογή Γκαλερί.

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε μία ή περισσότερες
φωτογραφίες στο Facebook, μετά προσθέστε ετικέτες
και λεζάντες σε αυτές.

Όταν προβάλετε τα άλμπουμ ενός φίλου στο Facebook
, μπορείτε επίσης να μοιραστείτε ένα σύνδεσμο για ένα
συγκεκριμένο άλμπουμ ή σχόλιο στις φωτογραφίες του
άλμπουμ.
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§ Ελέγξετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στο Facebook από το Friend
Stream.

§ Προσθέστε τα συμβάντα σας στο Facebook και τα γενέθλια φίλων σας στην εφαρμογή
Ημερολόγιο.

Εφαρμογή Facebook
Η εφαρμογή Facebook σας επιτρέπει να ενημερώνεστε και να μην χάνετε την επαφή με τους
φίλους σας στο Facebook. Παρέχει τις περισσότερες από τις λειτουργίες που γνωρίζετε ήδη από
τη χρήση του Facebook στον υπολογιστή σας.

Με την εφαρμογή Facebook, μπορείτε να:

§ Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και να ελέγξετε τις ενημερώσεις κατάστασης άλλων ατόμων.

§ Προβάλετε τη λίστα φίλων σας και να γράψετε στον τοίχο κάποιου.

§ Σχολιάσετε και να πείτε αν σας αρέσει η σκέψη κάποιου φίλου σας.

§ Δείτε τις προσωπικές πληροφορίες κάποιου ατόμου, μεταξύ άλλων των άλμπουμ
φωτογραφιών.

§ Ελέγξετε τις ειδοποιήσεις σας στο Facebook.

§ Τραβήξετε μια φωτογραφία και να την στείλετε απευθείας στο λογαριασμό σας Facebook.

Χρήση της εφαρμογής Facebook

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Facebook.

2. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Facebook, ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Facebook.

3. Στην οθόνη Ροές δεδομένων ειδήσεων, πιέστε  για πρόσβαση στις άλλες
λειτουργίες.

§ Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη του Facebook, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις
για να ρυθμίσετε τις επιλογές ανανέωσης και ειδοποίησης.

§ Σε ορισμένες οθόνες Facebook μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα κάποιο στοιχείο για να
ανοίξετε ένα μενού επιλογών.

Προσθήκη του γραφικού στοιχείου Facebook
Προσθέστε το γραφικό στοιχείο Facebook στην Αρχική οθόνη έτσι ώστε να μπορείτε να
δημοσιεύετε ενημερώσεις και να ελέγχετε ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας εύκολα.

Το γραφικό στοιχείο θα συνδεθεί μόνο με το λογαριασμό Facebook στον οποίο συνδεθήκατε
στην εφαρμογή Facebook.
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Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Facebook και
του Facebook for HTC Sense;
§ Το Facebook for HTC Sense δεν είναι μια αυτόνομη εφαρμογή. Είναι ενσωματωμένη στα

Επαφές, Friend Stream, Γκαλερί και Ημερολόγιο για να σας παρέχει ενημερωμένες
πληροφορίες για τις επαφές σας στο Facebook (τις ενημερώσεις κατάστασής τους, τους
κοινόχρηστους συνδέσμους και τις φωτογραφίες) σε αυτές τις εφαρμογές.

§ Η εφαρμογή Facebook είναι μια αυτόνομη εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε αυτήν την
εφαρμογή για να κάνετε τα περισσότερα από αυτά που θα κάνατε αν χρησιμοποιούσατε
το πρόγραμμα περιήγησης στο Web του υπολογιστή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση
στο λογαριασμό σας Facebook, όπως προσθήκη φίλου και αποστολή μηνυμάτων
Facebook.

§ Οι δύο δεν χρησιμοποιούν από κοινού τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Η σύνδεση στο
Facebook for HTC Sense δεν συνεπάγεται τη σύνδεση στην εφαρμογή Facebook και
αντίστροφα. Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό Facebook και για τα
δύο, θα πρέπει να συνδεθείτε και στα δύο χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.

Αν έχετε περισσότερους από ένα λογαριασμούς Facebook, μπορείτε να συνδεθείτε στην
εφαρμογή Facebook μέσω του δεύτερου λογαριασμού, καθώς η εφαρμογή Facebook δεν
μοιράζεται τα ίδια στοιχεία σύνδεσης με το Facebook for HTC Sense.
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Το Twitter μέσω του Peep
Μπορείτε να αναρτήσετε και διαβάσετε tweets, να στείλετε και λάβετε άμεσα μηνύματα και να
αναζητήσετε νέους χρήστες του Twitter για να ακολουθήσετε μέσω της εφαρμογής Peep. Η
εφαρμογή Peep είναι Twitter ένα πρόγραμμα πελάτης που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το
"tweeting" στο HTC Wildfire S. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τις επαφές σας στα Επαφές με τα
δικά τους προφίλ στο Twitter (αν τις ακολουθείτε).

Αν δεν συνδεθήκατε στο λογαριασμός σας Twitter όταν ενεργοποιήσατε πρώτη φορά το
HTC Wildfire S, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

§ Να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Twitter από το Peep. Από την Αρχική οθόνη, να
πιέσετε  > Peep και έπειτα να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.

§ Προσθέστε το λογαριασμό Twitter for HTC Sense στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός .

Το Twitter for HTC Sense και το Peep μοιράζονται τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Αυτό σημαίνει
πως όταν χρησιμοποιείτε το Peep για tweeting, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τις επαφές με
τα προφίλ τους στο Twitter μέσω του Twitter for HTC Sense.

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Peep. Η εφαρμογή Peep ανοίγει στην καρτέλα Όλα τα
tweet.

Πιέστε για σύνθεση και
αποστολή tweet.

Πιέστε ένα όνομα ατόμου για
να ελέγξετε λεπτομέρειες
προφίλ και όλα από τα tweet
του.

Αν έχετε συνδέσει την επαφή
στα Επαφές, πιέστε τη
φωτογραφία ή το εικονίδιο για
να ανοίξετε ένα μενού όπου
μπορείτε γρήγορα να
επιλέξετε τον τρόπο
επικοινωνίας με την επαφή.

Πατήστε παρατεταμένα ένα
tweet για να ανοίξετε ένα
μενού επιλογών για να
απαντήσετε, να στείλετε ένα
άμεσο μήνυμα, να κάνετε
retweet και άλλα.

Προβάλετε όλα τα tweets από
άτομα που ακολουθείτε και τα
tweets που έχετε διαβιβάσει.

Προβάλετε όλα τα tweets που
αναφέρουν το όνομα χρήστη
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σας με χρήση της σύμβασης 
“@[το όνομα χρήστη σας]”.

Προβάλετε όλα τα απόρρητα/
άμεσα μηνύματα που έχετε
λάβει ή στείλει.

Προβάλετε tweets που έχετε
επισημάνει ως αγαπημένα.

Αποστολή tweet

1. Στην καρτέλα Όλα τα tweet, πιέστε το πλαίσιο κειμένου Τι συμβαίνει;.

2. Πληκτρολογήστε το tweet σας.

3. Προσθέστε μια φωτογραφία ή τοποθεσία στο tweet σας.

§ Πιέστε  για να αναρτήσετε μια φωτογραφία από την εφαρμογή Γκαλερί ή Κάμερα
στον προεπιλεγμένο ιστότοπο φιλοξενίας των φωτογραφιών σας και για να
προσθέσετε το σύνδεσμο προς τη φωτογραφία στο tweet σας.

§ Πιέστε  για να εισάγετε την τοποθεσία σας στο tweet. Μπορείτε να επιλέξετε την
προσθήκη ενός συνδέσμου χάρτη, την εισαγωγή της ονομασίας της τοποθεσίας σας
ή την εισαγωγή των συντεταγμένων της θέσης σας.

4. Πιέστε Ανάρτηση.

Αποστολή άμεσου μηνύματος
Μπορείτε μόνο να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε κάποιον που σας ακολουθεί.

1. Σε οποιαδήποτε από τις καρτέλες, πατήστε  και μετά πιέστε Νέο μήνυμα.

2. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου στην κορυφή της οθόνης και έπειτα πληκτρολογήστε το
όνομα. Καθώς εισάγετε χαρακτήρες, εμφανίζονται τα ονόματα των χρηστών Twitter που
ταιριάζουν με τους χαρακτήρες που εισάγετε. Πιέστε το όνομα όταν το δείτε.

3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και έπειτα πιέστε Διαβίβαση.

Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα όταν πατάτε παρατεταμένα ένα tweet του
ατόμου στο οποίο θέλετε να στείλετε το άμεσο μήνυμα και έπειτα να πιέσετε Αποστολή άμεσου
μηνύματος στο μενού επιλογών.

Ρύθμιση επιλογών Peep
Σε οποιαδήποτε από τις καρτέλες στην εφαρμογή Peep, πατήστε  και έπειτα πιέστε
Περισσότερα > Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές:

Ρυθμίσεις
λογαριασμού

Αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας Twitter.

Γενικές ρυθμίσεις Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται το όνομα της οθόνης ή το πραγματικό
όνομα του ατόμου που ακολουθείτε.

Αποστολή & λήψη Καθορίστε τη συχνότητα ελέγχου για νέα tweets και τον αριθμό των
προς λήψη tweets.
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Υπηρεσίες Ορίστε τον ιστότοπο φιλοξενίας των φωτογραφιών σας, την ποιότητα
των φωτογραφιών, τις επιλογές τοποθεσίας και τον κεντρικό
υπολογιστή συντόμευσης URL.

Ρυθμίσεις
ειδοποίησης

Επιλέξτε το χρόνο και τον τρόπο ειδοποίησης που επιθυμείτε.

Αναζήτηση για χρήστες Twitter για να τους ακολουθήσετε

1. Σε οποιαδήποτε από τις καρτέλες στην εφαρμογή Peep πατήστε το κουμπί .

2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα Twitter στο πλαίσιο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να
περιορίσετε την αναζήτηση όταν πιέζετε  > Χρήστες.

3. Πιέστε .

4. Στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης επιλέξτε το χρήστη Twitter που θέλετε να
ακολουθήσετε.

5. Πατήστε  και μετά πιέστε Ακολούθηση.

Διακοπή ακολούθησης χρήστη Twitter

1. Στην καρτέλα Όλα τα tweet, επιλέξτε το χρήστη Twitter που επιθυμείτε να σταματήσετε να
ακολουθείτε.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Μη ακολούθηση.
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Χρήση του Friend Stream
Η εφαρμογή Friend Stream σας συνδέει στα κοινωνικά σας δίκτυα. Μοιραστείτε και λάβετε
ενημερώσεις από φίλους σε δημοφιλή δίκτυα, όπως τα Facebook και Twitter σε μια μοναδική
ροή. Με το Friend Stream, μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τα μηνύματα κατάστασης των
φίλων σας, τις μεταφορτώσεις φωτογραφιών, τις ειδοποιήσεις και περισσότερα ή να αφήσετε
δικά σας σχόλια και δημοσιεύσεις.

§ Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε τουλάχιστον ένα λογαριασμό κοινωνικού δικτύου για να
χρησιμοποιήσετε το Friend Stream.

§ Για να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας Facebook στο Friend Stream, πρέπει να
είστε συνδεδεμένοι μέσω του Facebook for HTC Sense.

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Friend Stream. Το Friend Stream ανοίγει στην καρτέλα
Όλες οι ενημερώσεις.

Όταν πιέζετε την ενημέρωση κατάστασης κάποιου ατόμου,
μπορείτε να:

§ Προβολή όλων των tweet.

§ Γράψετε ένα σχόλιο. Πείτε αν σας αρέσουν ή δεν σας
αρέσουν οι ανακοινώσεις κάποιου ατόμου στο
Facebook.

§ Δείτε τις φωτογραφίες του άλμπουμ κάποιου ατόμου.

Όταν πιέζετε τη φωτογραφία ή το όνομα κάποιου ατόμου,
μπορείτε να κάνετε τα εξής:

§ Ελέγξτε τις λεπτομέρειες του προφίλ του ατόμου.

§ Δείτε τον τοίχο του ατόμου στο Facebook.

§ Ελέγξετε τα διαβιβασθέντα tweets του ατόμου.

Μετακινηθείτε στις άλλες καρτέλες για να προβάλλετε ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων,
ομαδοποιημένες ως ενημερώσεις κατάστασης μόνο, αποστολές φωτογραφιών, συνδέσμους,
ενημερώσεις μελών της λίστας σας στο Facebook ή ειδοποιήσεις κοινωνικού δικτύου.

Ενημέρωση της κατάστασής σας
Μπορείτε να ενημερώνετε την κατάστασή σας ταυτόχρονα σε όλους τους λογαριασμούς
κοινωνικών δικτύων στους οποίους είστε συνδεδεμένοι.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Friend Stream.

2. Στην καρτέλα Όλες οι ενημερώσεις, πιέστε το πλαίσιο κειμένου Τι έχεις στο μυαλό σου;.

3. Καταχωρίστε την ενημέρωση της κατάστασής σας.

4. Εάν δεν θέλετε να στείλετε την ενημέρωση κατάστασης σε όλους τους λογαριασμούς
κοινωνικών δικτύων σας, πιέστε  και καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου
των κοινωνικών δικτύων που θέλετε να αποκλείσετε.
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5. Πιέστε  και μετά επιλέξτε αυτό που θέλετε να επισυνάψετε στο tweet σας ή την
ενημέρωση κατάστασης.

Εικόνα Επιλέξτε Από κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την
επισυνάψετε ή Από Γκαλερί για να επισυνάψετε μια φωτογραφία.

Τοποθεσία Προσθέστε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή τοποθεσία που επιλέγετε
σε ένα χάρτη.

Υπόδειξη
εφαρμογής

Επιλέξτε μια εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει από το Android
Market και επιθυμείτε να μοιραστείτε με άλλους. Η διεύθυνση URL
από την οποία η εφαρμογή μπορεί να ληφθεί θα εισαχθεί στην
κατάστασή σας.

6. Πιέστε Διαβίβαση.

Σχολιασμός ανακοινώσεων στο Facebook
Επιλέξτε την ενημέρωση κατάστασης κάποιου ατόμου στην καρτέλα Όλες οι ενημερώσεις και
κάντε οποιοδήποτε από τα εξής: 

§ Πιέστε μια φωτογραφία ή το όνομα άλμπουμ που φαίνεται
στην ενημέρωση κατάστασης για να προβάλλετε και
σχολιάσετε τις φωτογραφίες άλμπουμ μέσω της εφαρμογής
Γκαλερί.

§ Πιέστε το στοιχείο Μου αρέσει ή Δεν μου αρέσει εάν σας
αρέσει ή δεν σας αρέσει η ενημέρωση κατάστασης του
ατόμου.

§ Πιέστε το πλαίσιο κειμένου Γράψτε ένα σχόλιο... και
έπειτα πληκτρολογήστε τη γνώμη σας για την ενημέρωση
κατάστασης του ατόμου.
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Έλεγχος ειδοποιήσεων από κοινωνικά δίκτυα
Μετακινηθείτε στην καρτέλα Ειδοποιήσεις για εύκολη προβολή μιας μοναδικής ροής των
ειδοποιήσεών σας από διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να είναι σχόλιο στην ανάρτησή
σας στο Facebook , μια αναφορά ή άμεσο μήνυμα στο Twitter, μια φωτογραφία σας με ετικέτα
και περισσότερα.

Πληροφορίες για το γραφικό στοιχείο Friend Stream
Χρησιμοποιήστε το γραφικό στοιχείο Friend Stream, έτσι ώστε να μπορείτε να ενημερώνετε
εύκολα την κατάστασή σας και να προβάλλετε ενημερώσεις κατάστασης άλλων ατόμων
απευθείας από την Αρχική οθόνη. Εάν επιθυμείτε να παραμένετε ενημερωμένοι με το
λογαριασμό στο Facebook ενός ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο Friend
Channel. Μπορείτε να το βρείτε στις επιλογές διάταξης γραφικού στοιχείου Friend Stream.

Συνομιλία στο Google Talk
Το Google Talk είναι το πρόγραμμα άμεσων μηνυμάτων της Google. Σας επιτρέπει να
επικοινωνήσετε με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν επίσης Google Talk. Εάν συνδεθήκατε στο
λογαριασμό σας στο Google όταν ρυθμίσατε πρώτη φορά το HTC Wildfire S, έχετε ήδη συνδεθεί
στο Google Talk.

Συζήτηση με ένα φίλο

1. Στο Google Talk, επιλέξτε ένα φίλο στη λίστα Φίλοι.

2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε
ένα smiley πατώντας  και έπειτα πιέζοντας Περισσότερα > Εισαγωγή smiley.
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3. Πιέστε Αποστολή.

4. Κατά τη συνομιλία, πατήστε  και έπειτα πιέστε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές:

Κατ' ιδίαν
συζήτηση

Τα μηνύματά σας Google Talk αποθηκεύονται στο φάκελο
Συζητήσεις του λογαριασμού σας Gmail. Πιέστε αυτήν την
επιλογή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα της
συζήτησής σας.

Εναλλαγή
συζητήσεων

Αν έχετε περισσότερες από μία συζητήσεις σε εξέλιξη, πιέστε εδώ
για μετάβαση στη συζήτηση με άλλο φίλο

Λίστα Φίλοι Επιστροφή στη λίστα Φίλοι.

Προσθήκη στη
συζήτηση

Προσθήκη άλλου φίλου στη συζήτησή σας. Ο φίλος που
προσκαλέσατε και ο φίλος με τον οποίο συζητάτε τη δεδομένη
χρονική στιγμή, θα λάβουν μια πρόσκληση για ομαδική συζήτηση.
Όποιος δεχθεί την πρόσκληση θα συμμετάσχει στην ομαδική
συζήτηση.

Τερματισμός
συζήτησης

Τερματίστε την τρέχουσα συζήτησή σας.

Περισσότερα Διαγράψτε το ιστορικό συζητήσεων, εισάγετε ένα smiley ή
προβάλλετε τα στοιχεία επαφής του φίλου σας.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης σε συζήτηση
Όταν κάποιος φίλος σάς στείλει ένα μήνυμα Google Talk, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Η
καταχώρησή του στη λίστα Φίλοι εμφανίζει το μήνυμα.

Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Επιλέξτε, στη λίστα Φίλοι, το φίλο που σας έστειλε την πρόσκληση για συζήτηση.
§ Ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις και πιέστε την ειδοποίηση συζήτησης.

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης και της φωτογραφίας σας

1. Στο Google Talkστη λίστα Φίλοι, πιέστε το όνομά σας για να ανοίξετε την οθόνη Ορισμός
κατάστασης.

2. Πληκτρολογήστε το νέο σας μήνυμα κατάστασης. Ή πατήστε  για να επιλέξετε μια
προσαρμοσμένη κατάσταση από τη λίστα.

3. Πιέστε την ηλεκτρονική κατάσταση δίπλα στη φωτογραφία σας και έπειτα επιλέξτε την
κατάσταση που θέλετε στο μενού.

4. Πιέστε τη φωτογραφία σας και έπειτα κάντε ένα από τα εξής:

§ Πιέστε Κατάργηση για να καταργήσετε τη φωτογραφία σας.
§ Πιέστε Αλλαγή για να επιλέξετε μια διαφορετική φωτογραφία.

5. Πιέστε Τέλος.

Η ηλεκτρονική κατάσταση, το μήνυμα και η φωτογραφία σας εμφανίζονται στις λίστες Φίλοι της
επαφής σας και σε άλλες εφαρμογές όπου εμφανίζονται καταστάσεις του Google Talk.

89 Κοινωνικά



Προσθήκη και διαχείριση φίλων
Η λίστα Φίλοι είναι το μέρος όπου προσθέτετε και διαχειρίζεστε τους φίλους σας στο Google
Talk.

Στο Google Talkστη λίστα Φίλοι, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Πρόσκληση φίλου 1. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Προσθήκη φίλου.

2. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό Google Talk άμεσης
ανταλλαγής μηνυμάτων ή τη διεύθυνση Gmail του φίλου που
θέλετε να προσθέσετε.

3. Πιέστε Αποστολή πρόσκλησης.

Προβολή όλων των
φίλων

Αρχικά, μόνο εκείνοι οι φίλοι με τους οποίους συζητάτε συχνά, οι
περισσότερο δημοφιλείς, εμφανίζονται στη λίστα Φίλοι. Για προβολή
όλων των φίλων σας, πατήστε  και έπειτα πιέστε Όλοι οι φίλοι.
Για προβολή μόνο των φίλων με τους οποίους συζητάτε συχνά,
πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερο δημοφιλείς.

Κάντε ένα φίλο σας
δημοφιλή

1. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Όλοι οι φίλοι.

2. Πατήστε παρατεταμένα το όνομα κάποιου φίλου και έπειτα πιέστε
Να εμφανίζεται πάντα ο φίλος.

Αποκλεισμός φίλου Μπορείτε να αποκλείσετε έναν φίλο απ' το να σας στέλνει
μηνύματα. Όντας αποκλεισμένος, ο φίλος σας απομακρύνεται από
τη λίστα Φίλοι και προστίθεται στη λίστα Αποκλεισμένοι φίλοι.

1. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Όλοι οι φίλοι.

2. Πατήστε παρατεταμένα το όνομα κάποιου φίλου και έπειτα πιέστε
Αποκλεισμός φίλου.

Κατάργηση
αποκλεισμού φίλου

Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Αποκλεισμένος/η.

Προβολή όλων των
προσκεκλημένων
φίλων

Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Προσκλήσεις. Φίλοι
που δεν έχουν αποδεχθεί ακόμα την πρόσκλησή σας αναφέρονται
στην οθόνη.

Αλλαγή ρυθμίσεων ή αποσύνδεση
Στη λίστα Φίλοι του Google Talk, πατήστε  και έπειτα πιέστε:

§ Ρυθμίσεις για να αλλάξετε την εφαρμογή και τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
§ Αποσύνδεση για να αποσυνδεθείτε.
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Κάμερα

Βασικά στοιχεία κάμερας
Είτε ταξιδεύετε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, απολαύστε τη λήψη
φωτογραφιών και βίντεο κατά το ταξίδι και τις συναντήσεις σας χρησιμοποιώντας την κάμερα
του HTC Wildfire S.

Βεβαιωθείτε να τοποθετήσετε την κάρτα αποθήκευσής σας πριν να ξεκινήσετε. Οι
φωτογραφίες και τα βίντεο που καταγράφονται με την κάμερα θα αποθηκεύονται στην κάρτα
σας αποθήκευσης.

§ Για να ανοίξετε την κάμερα σε λειτουργία φωτογραφίας και να τραβήξετε φωτογραφίες,
πιέστε  από την Αρχική οθόνη και έπειτα πιέστε Κάμερα.

§ Για να ανοίξετε την κάμερα απευθείας σε λειτουργία βίντεο έτσι ώστε να μπορείτε να
ξεκινήσετε αμέσως την εγγραφή βίντεο, πιέστε  από την Αρχική οθόνη και έπειτα
πιέστε Εγγρ. Βίντεο.

Οθόνη Σκόπευτρο
Θα βρείτε τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου οθόνης στην οθόνη Σκόπευτρο:

Γραμμή ζουμ

Ένδειξη αυτόματης εστίασης

Διακόπτης λειτουργίας
φωτογραφίας/βίντεο

Κουμπί Φλας

Κουμπί Ενεργοποίησης
κλείστρου/Εγγραφής

Κουμπί εφέ

Κουμπί Γκαλερί
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Ζουμ
Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο, μπορείτε πρώτα να χρησιμοποιήσετε τη
γραμμή ζουμ που εμφανίζεται στην οθόνη για να εκτελέσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο θέμα
σας.

Απλώς σύρτε το δάχτυλό σας πάνω ή κάτω στη γραμμή ζουμ για να κάνετε μεγέθυνση ή
σμίκρυνση. 

Όταν κάνετε εγγραφή βίντεο, η γραμμή ζουμ εμφανίζεται πάντα στην οθόνη. Μπορείτε ελεύθερα
να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την εγγραφή.

Αυτόματη εστίαση
Όποτε στρέφετε την κάμερα σε διαφορετικό θέμα ή θέση, δείχνει την ένδειξη αυτόματης
εστίασης στο κέντρο της οθόνης Σκόπευτρο.

Αφήστε την αυτόματη εστίαση της κάμερας στο κέντρο της οθόνης. Ή μπορείτε να πιέσετε άλλη
περιοχή στην οθόνη, στην οποία θέλετε να εστιάσετε.

Κοντινή λήψη
Δυσκολεύεστε με την κοντινή σας λήψη; Με την κάμερα είναι εύκολο. Απλά ορίστε τη σε
αυτόματη λήψη του αυτοπορτρέτου σας. Δεν θα χρειαστεί να πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης
κλείστρου.

1. Πατήστε  για να κλείσετε το πλαίσιο μενού ρυθμίσεων.

2. Πιέστε Αυτοπορτρέτο.

3. Πατήστε  για να κλείσετε το πλαίσιο μενού ρυθμίσεων.

4. Στρέψτε την κάμερα ώστε να κοιτάζει εσάς.

Όταν η κάμερα ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, θα εστιάσει αυτόματα και θα τραβήξει τη
φωτογραφία σας.

Λήψη φωτογραφίας
1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Κάμερα.

2. Πριν από τη λήψη της φωτογραφίας, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο
θέμα σας.
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3. Πιέστε το κουμπί Φλας επανειλημμένα για να επιλέξετε λειτουργία φλας ανάλογα με τις
συνθήκες φωτισμού σας.

Αυτόματο φλας

Φλας αναμμένο

Φλας σβηστό

4. Επιλέξτε την ανάλυση και άλλες ρυθμίσεις κάμερας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

5. Επιλέξτε ένα εφέ για εφαρμογή στη φωτογραφία σας.

6. Στρέψτε την κάμερα και εστιάστε στο θέμα σας. 

Εάν τραβάτε φωτογραφίες ατόμων, η κάμερα θα αναγνωρίσει αυτόματα πρόσωπα και θα
ρυθμίσει την εστίαση. Θα δείτε πλαίσια στα πρόσωπα των ατόμων.

Βεβαιωθείτε πως τα πλαίσια ελέγχου Αυτόματη εστίαση και Ανίχνευση προσώπων είναι
επιλεγμένα στις ρυθμίσεις της κάμερας.

7. Όταν είστε έτοιμοι να λάβετε το γραφικό στοιχείο, πιέστε .

8. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε με τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε.

Εγγραφή βίντεο
1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Εγγρ. Βίντεο.

2. Επιλέξτε την ποιότητα βίντεο και άλλες ρυθμίσεις κάμερας που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.

3. Επιλέξτε ένα εφέ για εφαρμογή στο βίντεό σας.

4. Καδράρετε το θέμα σας στην οθόνη Σκόπευτρο.

5. Πιέστε  για έναρξη εγγραφής.

6. Μπορείτε ελεύθερα να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την εγγραφή βίντεο.

7. Μπορείτε να αλλάξετε την εστίαση σε διαφορετικό θέμα ή περιοχή απλώς πιέζοντάς το
στην οθόνη Σκόπευτρο.
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8. Πιέστε το κουμπί Φλας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτός της κάμερας κατά
την εγγραφή.

Φως αναμμένο

Φως σβηστό

9. Για διακοπή εγγραφής, πιέστε ξανά .

10. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε με το βίντεο που μόλις καταγράψατε.

Προσθήκη εφέ
Θέλετε να κάνετε τις φωτογραφίες σας περισσότερο ενδιαφέρουσες; Εύκολο. Χρησιμοποιήστε
τα διαθέσιμα εφέ κάμερας για να δείχνουν οι φωτογραφίες σας σαν να έχουν ληφθεί μέσω
ειδικών φακών και φίλτρων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ορισμένα εφέ στα βίντεο.

Επιλέξτε ένα εφέ πρώτα πριν αρχίσετε τη λήψη φωτογραφίας ή βίντεο.

1. Πιέστε .

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στα διαθέσιμα εφέ και επιλέξτε ένα που σας αρέσει.

Μετά την καταγραφή
Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο, η οθόνη Εξέταση εμφανίζει τη φωτογραφία ή την
αρχική εικόνα του βίντεο που μόλις καταγράψατε. Πιέστε τα κουμπιά οθόνης για να επιλέξετε
αυτό που θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.

Επιστρέψτε στην οθόνη Σκόπευτρο.

Διαγράψτε τη φωτογραφία ή το βίντεο

Στείλτε τη φωτογραφία ή το βίντεο στον υπολογιστή σας ή σε άλλη
συσκευή μέσω Bluetooth, μέσω e-mail ή επιλέξτε κάποιο κοινωνικό
δίκτυο προς το οποίο θέλετε να την/το αποστείλετε.

Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία,
όπως χρήση ως ταπετσαρία

Παρακολουθήστε το βίντεο.
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Αλλαγή ρυθμίσεων κάμερας
Ανοίξτε το πλαίσιο μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας.

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κάμερας, πατήστε .

Αυτοπορτρέτο (μόνο στη
λειτουργία φωτογραφίας)

Κάντε αυτήν την επιλογή για δική σας κοντινή λήψη.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης
(μόνο στη λειτουργία
φωτογραφίας)

Ορίστε μια χρονοκαθυστέρηση πριν η κάμερα να τραβήξει
αυτόματα τη φωτογραφία.

Ρυθμίσεις εικόνας Σύρτε το δάχτυλό σας πάνω σε κάθε ρυθμιστικό για να
ρυθμίσετε την έκθεση, την αντίθεση, τον κορεσμό και την
ευκρίνεια.

Ισορροπία λευκού Η ισορροπία λευκού επιτρέπει στην κάμερα να καταγράφει τα
χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς προσαρμόζεται στο
τρέχον περιβάλλον φωτισμού.

Ανάλυση/Ποιότητα βίντεο Επιλέξτε μια ανάλυση φωτογραφίας ή βίντεο για να
χρησιμοποιήσετε.

ISO (μόνο στη λειτουργία
φωτογραφίας)

Επιλέξτε ένα επίπεδο ISO ή ρυθμίστε ξανά σε Αυτόματα.
Υψηλότερες τιμές ISO βελτιώνουν τη λήψη φωτογραφιών σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Διάρκεια εξέτασης Καθορίστε το χρόνο εμφάνισης μιας φωτογραφίας ή βίντεο
που καταγράψατε στην οθόνη Εξέταση, πριν η κάμερα
επιστρέψει στην οθόνη Σκόπευτρο.

Ευρεία οθόνη (μόνο στη
λειτουργία φωτογραφίας)

Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο (προεπιλογή),
οι διαθέσιμες αναλύσεις φωτογραφιών είναι στην αναλογία
3:2, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη την οθόνη
Σκόπευτρο για να καδράρετε το θέμα σας. Όταν δεν είναι
επιλεγμένο, οι διαθέσιμες αναλύσεις φωτογραφιών είναι στην
στάνταρ αναλογία 4:3.

Φωτογραφίες με
πληροφορίες γεωγραφικής
θέσης (geotag) (μόνο στη
λειτουργία φωτογραφίας)

Επιλέξτε για αποθήκευση της θέσης GPS στις φωτογραφίες
που τραβήξατε.

Αυτόματη βελτίωση (μόνο
στη λειτουργία φωτογραφίας)

Επιλέξτε για μείωση του θορύβου όταν χρησιμοποιείτε
ρύθμιση υψηλού ISO και για αυτόματη προσαρμογή της
φωτεινότητας φωτογραφίας.

Αυτόματη εστίαση (μόνο στη
λειτουργία φωτογραφίας)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κεντραρισμένη αυτόματη
εστίαση.

Ανίχνευση προσώπου (μόνο
στη λειτουργία φωτογραφίας)

Επιλέξτε για αυτόματη αναγνώριση προσώπων και
προσαρμογή της εστίασης όταν τραβάτε φωτογραφίες
ατόμων. Η ανίχνευση προσώπων θα απενεργοποιηθεί αν
απενεργοποιήσετε την αυτόματη εστίαση.
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Ήχος κλείστρου Επιλέξτε για αναπαραγωγή ήχου όταν πατάτε το κουμπί
ενεργοποίησης κλείστρου ή εγγραφής.

Πλέγμα (μόνο στη λειτουργία
φωτογραφίας)

Επιλέξτε για εμφάνιση ενός πλέγματος στην οθόνη
Σκόπευτρο, ώστε να μπορείτε εύκολα να καδράρετε και να
κεντράρετε το θέμα σας πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.

Εγγραφή με ήχο (μόνο στη
λειτουργία βίντεο)

Επιλέξτε για εγγραφή ήχου κατά την εγγραφή βίντεο.

Επαναφορά προεπιλογών Επαναφέρετε την κάμερα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
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Φωτογραφίες, βίντεο και
μουσική

Γκαλερί

Πληροφορίες για την εφαρμογή Γκαλερί
Ζήστε ξανά διασκεδαστικές στιγμές προβάλλοντας φωτογραφίες και βίντεο από τα πιο
πρόσφατα ταξίδια σας ή τα νέα κόλπα του κατοικίδιου σας. Αποκτήστε ένα κοινό με ετικέτες των
φίλων σας στο Facebook και στο Flickr .

Για έναρξη χρήσης της εφαρμογής Γκαλερί, ελέγξτε πρώτα αν έχετε αντιγράψει φωτογραφίες
ή βίντεο στην κάρτα αποθήκευσής σας.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε και προσθέσετε εφέ στις φωτογραφίες σας. Μπορείτε,
επίσης, να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως εικονίδιο επαφής, εικονίδιο τοποθεσίας ή
ταπετσαρία.

Επιλογή άλμπουμ
Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί. Η εφαρμογή Γκαλερί ανοίγει στην οθόνη
Άλμπουμ, όπου οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας είναι οργανωμένα σε άλμπουμ για εύκολη
προβολή.

Ακολουθούν ορισμένα προεπιλεγμένα άλμπουμ:

§ Τα Στιγμιότυπα κάμερας είναι ένα στοιχείο που σας
επιτρέπει να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο που
είναι αποθηκευμένες στο φάκελο της κάμερας.

§ Το στοιχείο Τα αγαπημένα μου σας επιτρέπει να
ομαδοποιείτε φωτογραφίες και βίντεο που ορίζετε ως
αγαπημένα σας.

§ Το στοιχείο Όλες οι φωτογραφίες σας επιτρέπει να
προβάλλετε όλες τις φωτογραφίες σας που είναι
αποθηκευμένες σε όλους τους φακέλους στην κάρτα
αποθήκευσης.

§ Το στοιχείο Όλα τα βίντεο σας επιτρέπει να
προβάλλετε όλα τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε
όλους τους φακέλους στην κάρτα αποθήκευσης.

§ Το στοιχείο Όλες οι λήψεις σας επιτρέπει να
προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε λάβει.
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Οι φάκελοι της κάρτας αποθήκευσης που περιέχουν φωτογραφίες και βίντεο θεωρούνται επίσης
άλμπουμ, και παρατίθενται κάτω από τα προεπιλεγμένα άλμπουμ. Ως ονόματα των άλμπουμ
χρησιμοποιούνται τα ονόματα των ίδιων των φακέλων.

Αν υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο στη ριζική διαδρομή της κάρτας αποθήκευσής σας (δεν
περιέχονται σε φακέλους), θα ομαδοποιούνται στο άλμπουμ Άλλο.

Προβολή φωτογραφιών
Αφού επιλέξατε ένα άλμπουμ, μπορείτε να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες και βίντεο. Ανάλογα
με τον τρόπο που κρατάτε το HTC Wildfire S, η οθόνη αλλάζει αυτόματα είτε σε προβολή
πλέγματος, είτε σε προβολή ακίνητων εικόνων:

§ Στην προβολή πλέγματος, σύρτε το δάχτυλό σας πάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε με
κύλιση στις μικρογραφίες. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο για να την/το προβάλετε σε
πλήρη οθόνη. 

§ Στην προβολή ακίνητων εικόνων (όταν στρέφετε το HTC Wildfire S στο πλάι), σύρτε το
δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη για περιήγηση στις φωτογραφίες και τα βίντεό
σας. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή βίντεο για να την/το προβάλετε σε πλήρη οθόνη. 

98 Φωτογραφίες, βίντεο και μουσική



Μεγέθυνση ή σμίκρυνση φωτογραφίας

Υπάρχουν δύο τρόποι μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης μιας φωτογραφίας.

§ Πιέστε την οθόνη δύο φορές γρήγορα για μεγέθυνση και μετά πιέστε ξανά την οθόνη δύο
φορές γρήγορα για σμίκρυνση.

§ Πιέστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας πάνω στην οθόνη και μετά ανοίξτε τα δάχτυλά σας
για να εκτελέσετε μεγέθυνση. Κλείστε τα δάχτυλά σας ("τσίμπημα") για να εκτελέσετε
σμίκρυνση. 

Παρακολούθηση βίντεο
Κατά την περιήγηση σε άλμπουμ, επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. 

Ένας άλλος τρόπος εύκολης μετάβασης στα βίντεό σας είναι να πιέσετε  από την
Αρχική οθόνη και έπειτα να πιέσετε Βίντεο.

§ Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια της οθόνης για αναπαραγωγή, παύση ή διακοπή του
βίντεο.

§ Πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ πλήρους οθόνης και καλύτερης προσαρμογής στην οθόνη.
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Επεξεργασία φωτογραφιών
Πραγματοποιήστε βασικές εργασίες επεξεργασίας στις φωτογραφίες σας, όπως περιστροφή και
περικοπή. Μπορείτε, επίσης, να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας εφαρμόζοντας εφέ, όπως
υψηλή αντίθεση, εποχής και άλλα.

Περιστροφή φωτογραφίας

1. Στην οθόνη Γκαλερί της εφαρμογής Γκαλερί, επιλέξτε ένα άλμπουμ.

2. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία που θέλετε να περιστρέψετε.

3. Στο μενού που ανοίγει, πιέστε Επεξεργασία και έπειτα πιέστε είτε Περιστροφή
αριστερά, είτε Περιστροφή δεξιά.

Περικοπή φωτογραφίας

1. Στην οθόνη Γκαλερί της εφαρμογής Γκαλερί, επιλέξτε ένα άλμπουμ.

2. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία που θέλετε να περικόψετε.

3. Στο μενού που ανοίγει, πιέστε Επεξεργασία και έπειτα πιέστε Περικοπή. Θα δείτε ένα
πλαίσιο περικοπής περιμετρικά της φωτογραφίας.

4. Για να ρυθμίσετε το μέγεθος του πλαισίου περικοπής, πατήστε παρατεταμένα την άκρη
του πλαισίου. 

5. Όταν εμφανιστούν βέλη κατεύθυνσης, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα μέσα ή προς τα
έξω για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου περικοπής.

6. Για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής στο τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να
περικόψετε, σύρτε το πλαίσιο περικοπής στην επιθυμητή θέση.

7. Πιέστε Αποθήκευση για να διατηρήσετε τις αλλαγές.

Η φωτογραφία που περικόπηκε αποθηκεύεται ως αντίγραφο. Η πρωτότυπη φωτογραφία
παραμένει ανεπεξέργαστη.

Προσθήκη εφέ

1. Στην οθόνη Γκαλερί της εφαρμογής Γκαλερί, επιλέξτε ένα άλμπουμ.

2. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία στην οποία θέλετε να προσθέσετε εφέ.

3. Στο μενού που ανοίγει, πιέστε Επεξεργασία και έπειτα πιέστε Εφέ. Στο πλαίσιο που
ανοίγει, θα δείτε τις διαθέσιμες σε εσάς επιλογές.
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4. Επιλέξτε ένα εφέ για εφαρμογή στη φωτογραφία.

5. Πιέστε Αποθήκευση για να διατηρήσετε τις αλλαγές.

Η φωτογραφία που βελτιώθηκε αποθηκεύεται ως αντίγραφο. Η πρωτότυπη φωτογραφία
παραμένει ανεπεξέργαστη.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο μέσω e-mail ή MMS ή σε άλλο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή
σας μέσω Bluetooth.

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω e-mail

Μπορείτε να στέλνετε διάφορες φωτογραφίες, βίντεο ή και τα δύο μέσω μηνύματος e-mail.
Προστίθενται ως συνημμένα αρχεία στο e-mail σας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Gmail ή E-Mail.

4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα πιέστε
Επόμενο.

5. Συνθέστε το μήνυμά σας και έπειτα πιέστε  (Gmail) ή Αποστολή (E-mail).

Αν επιλέξατε E-mail και έχετε πολλαπλούς λογαριασμούς e-mail, θα χρησιμοποιηθεί ο
προεπιλεγμένος λογαριασμός e-mail.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο μέσω MMS

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Μηνύματα.

4. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να στείλετε. Η φωτογραφία ή το βίντεο
προστίθεται αυτομάτως στο μήνυμα MMS.

5. Για να προσθέσετε ένα άλλο συνημμένο αρχείο φωτογραφίας ή βίντεο στην παρουσίασή
σας, πιέστε  και έπειτα πιέστε Εικόνα ή Βίντεο.

6. Συνθέστε το μήνυμά σας και έπειτα πιέστε Αποστολή.

Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω Bluetooth

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες φωτογραφίες, βίντεο ή και τα δύο και να τα στείλετε σε μια
συσκευή ή στον υπολογιστή σας μέσω Bluetooth.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.
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3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Bluetooth.

4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα πιέστε
Επόμενο.

Στα επόμενα βήματα θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο HTC Wildfire S και να
συνδεθείτε στη συσκευή λήψης Bluetooth για να καταστεί δυνατή η αποστολή των αρχείων.

Κοινοποίηση φωτογραφιών και βίντεο στο Web
Με την εφαρμογή Γκαλερί, μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά
δίκτυά σας, καθώς και να δημοσιεύσετε βίντεο στο YouTube.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα ή Εγγρ. Βίντεο για να
μοιραστείτε μια φωτογραφία ή βίντεο αμέσως μετά την καταγραφή της.

Κοινή χρήση φωτογραφιών ή βίντεο στο Facebook

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να μπορείτε να αποστείλετε φωτογραφίες ή
βίντεο.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Facebook for HTC Sense.

4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα πιέστε
Επόμενο.

5. Καταχωρήστε διαφορετική λεζάντα για κάθε φωτογραφία ή βίντεο. Μπορείτε επίσης να
τοποθετήσετε ετικέτες σε φίλους στις φωτογραφίες σας. Πιέστε Επισήμανση αυτής της
φωτογραφίας και έπειτα επιλέξτε τη θέση όπου βρίσκεται ο φίλος σας. Από τη λίστα που
εμφανίζεται, επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε την ετικέτα.

6. Μετακινηθείτε αριστερά για μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία ή βίντεο.

7. Πιέστε Αποστολή.

8. Επιλέξτε το άλμπουμ που θέλετε να αποστείλετε και καθορίστε ρυθμίσεις απορρήτου για
τις αποσταλμένες φωτογραφίες ή βίντεο.

9. Πιέστε Τέλος.

Κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο στο Flickr

Χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Flickr για να μπορείτε να αποστείλετε
φωτογραφίες ή βίντεο.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Flickr.

4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα πιέστε
Επόμενο.
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5. Καταχωρήστε διαφορετικό τίτλο και περιγραφή για κάθε φωτογραφία ή βίντεο. Μπορείτε
επίσης να τοποθετήσετε ετικέτες σε φίλους στις φωτογραφίες σας. Πιέστε Επισήμανση
αυτής της φωτογραφίας και έπειτα επιλέξτε τη θέση όπου βρίσκεται ο φίλος σας. Από
τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να τοποθετήσετε την
ετικέτα.

6. Μετακινηθείτε αριστερά για μετάβαση στην επόμενη φωτογραφία ή βίντεο.

7. Πιέστε Αποστολή.

8. Επιλέξτε το άλμπουμ που θέλετε να αποστείλετε και καθορίστε ρυθμίσεις απορρήτου για
τις αποσταλμένες φωτογραφίες ή βίντεο.

9. Πιέστε Τέλος.

Κοινή χρήση φωτογραφιών στο Picasa

Χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι σε ένα λογαριασμό Google για να μπορείτε να αποστείλετε
φωτογραφίες στην υπηρεσία οργάνωσης φωτογραφιών Picasa .

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τις φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Picasa.

4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε και μετά πιέστε Επόμενο.

5. Καταχωρήστε μια λεζάντα για τις φωτογραφίες που στέλνετε.

6. Επιλέξτε το ηλεκτρονικό άλμπουμ στο οποίο θέλετε να αποστείλετε τις φωτογραφίες ή
πιέστε  για να δημιουργήσετε ένα νέο άλμπουμ.

7. Πιέστε Αποστολή.

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://picasaweb.google.com.

Κοινοποίηση φωτογραφιών στο YouTube

Μπορείτε να κοινοποιήσετε τα βίντεό σας αποστέλλοντάς τα στο YouTube.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Επιλέξτε το άλμπουμ που φέρει τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πιέστε  και έπειτα πιέστε YouTube.

4. Επιλέξτε τα βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε και μετά πιέστε Επόμενο. Συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας YouTube ή Google αν σας ζητηθεί.

5. Καταχωρίστε ένα τίτλο για τα βίντεο που στέλνετε.

6. Πιέστε Περισσότερες λεπτομέρειες όπου μπορείτε να καταχωρίσετε τις πληροφορίες
που ζητούνται, όπως περιγραφή και ετικέτες και επιλέξτε κάποιο επίπεδο απορρήτου.

7. Πιέστε Αποστολή.
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Προβολή φωτογραφιών στα κοινωνικά σας δίκτυα
Στην εφαρμογή Γκαλερί, ελέγξτε τα στοιχεία που έχετε αποστείλει εσείς και οι φίλοι σας στα
κοινωνικά δίκτυά σας (μόνο Facebook και Flickr).

Προβολή φωτογραφιών στο Facebook

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Facebook για να δείτε φωτογραφίες στο
Facebook.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Πιέστε την καρτέλα Facebook .

3. Πιέστε το όνομα του λογαριασμού σας ή του λογαριασμού του φίλου σας στη λίστα για να
δείτε τις φωτογραφίες στο λογαριασμό.

Μπορείτε να βλέπετε τις φωτογραφίες στα ηλεκτρονικά σας άλμπουμ με τον ίδιο τρόπο που θα
τις βλέπατε στην κάρτα αποθήκευσης.

Προβολή φωτογραφιών στο Flickr

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Flickr για να δείτε φωτογραφίες στο Flickr.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Γκαλερί.

2. Πιέστε την καρτέλα Flickr . Μπορεί να σας ζητηθεί να επιτρέψετε στην εφαρμογή να
συνδεθεί στην ιστοσελίδα Flickr. Αν συμβεί αυτό, πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση
στο λογαριασμό σας Flickr.

3. Πιέστε το όνομα του λογαριασμού σας ή του λογαριασμού του φίλου σας στη λίστα για να
δείτε τις φωτογραφίες στο λογαριασμό.

Μπορείτε να βλέπετε τις φωτογραφίες στα ηλεκτρονικά σας άλμπουμ με τον ίδιο τρόπο που θα
τις βλέπατε στην κάρτα αποθήκευσης.

Σχολιασμός φωτογραφιών στα κοινωνικά σας δίκτυα

Προσθέστε σχόλια στις αποσταλμένες φωτογραφίες σας και στις φωτογραφίες των φίλων σας.

1. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Κατά την περιήγηση σε ηλεκτρονικά άλμπουμ, πατήστε παρατεταμένα μια
φωτογραφία και έπειτα πιέστε Προσθήκη σχολίου.

§ Κατά την προβολή φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη, πιέστε οπουδήποτε στην οθόνη
και έπειτα πιέστε .

2. Πιέστε το πλαίσιο “Γράψτε ένα σχόλιο”.

3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και έπειτα πιέστε Σχόλιο.
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Μουσική

Ακρόαση μουσικής
Απολαύστε την ακρόαση τραγουδιών και μουσικής στο HTC Wildfire S μέσω της εφαρμογής
Μουσική.

Χρειάζεται να αντιγράψετε αρχεία μουσικής στην κάρτα αποθήκευσής σας πρώτα για να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μουσική για αναπαραγωγή μουσικής.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μουσική. Η εφαρμογή Μουσική ανοίγει στην
οθόνη Αναπαραγωγή.

2. Σύρτε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη για να μεταβείτε στο επόμενο ή
προηγούμενο μουσικό άλμπουμ.

3. Πιέστε τα εικονίδια της οθόνης για τον έλεγχο της αναπαραγωγής, την επιλογή ενός
τραγουδιού προς αναπαραγωγή, την επανάληψη τραγουδιών και άλλα.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τυχαία
αναπαραγωγή. (Η τυχαία αναπαραγωγή είναι
απενεργοποιημένη όταν το κουμπί είναι γκρι.)

Πατήστε και σύρτε το δάχτυλό σας πάνω στη
γραμμή προόδου για μεταπήδηση σε
οποιοδήποτε σημείο του τραγουδιού.

Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη.

Εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης της λίστας
Αναπαραγωγή σε εξέλιξη και της οθόνης
Αναπαραγωγή σε εξέλιξη. Μπορείτε να
ανακατατάξετε τραγούδια στη λίστα
Αναπαραγωγή σε εξέλιξη.

Κυκλική εναλλαγή των λειτουργιών επανάληψης:
επανάληψη όλων των τραγουδιών, επανάληψη
τρέχοντος τραγουδιού και χωρίς επανάληψη.

Αναπαραγωγή μουσικής από την οθόνη κλειδώματος

Όταν ακούτε μουσική και η οθόνη απενεργοποιηθεί, πατήστε ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να
ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη και να ελέγξτε την αναπαραγωγή μουσικής απευθείας από την
Οθόνη κλειδώματος.

Αν δεν βλέπετε τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής στην Οθόνη κλειδώματος, πιέστε
οπουδήποτε στην οθόνη για να τα εμφανίσετε.
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Μπορείτε, επίσης, να κάνετε παύση της αναπαραγωγής μουσικής από το πλαίσιο
Ειδοποιήσεις.

Πληροφορίες για το γραφικό στοιχείο Μουσική

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γραφικό στοιχείο Μουσική για την αναπαραγωγή μουσικής
απευθείας από την Αρχική οθόνη σας.

Περιήγηση μουσικής στη βιβλιοθήκη

1. Πιέστε  στην οθόνη Αναπαραγωγή σε εξέλιξη της εφαρμογής Μουσική ή λίστα
Αναπαραγωγή σε εξέλιξη για να μεταβείτε στη βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη, η μουσική σας
οργανώνεται κατά κατηγορίες, όπως Καλλιτέχνες και Άλμπουμ. Επιλέξτε κατηγορία
πατώντας μία από τις καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης.

2. Επιλέξτε ένα τραγούδι σε μια κατηγορία για αναπαραγωγή. Η λίστα Αναπαραγωγή σε
εξέλιξη ενημερώνεται με τη λίστα τραγουδιών από την επιλεγμένη κατηγορία σας.

Μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή ανακατατάξετε τις καρτέλες στη βιβλιοθήκη.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Ακούστε τη μουσική που επιθυμείτε δημιουργώντας λίστες αναπαραγωγής μουσικής.
Δημιουργήστε μια λίστα αναπαραγωγής που περιέχει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια ή άλλη
λίστα αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάθεσή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες λίστες
αναπαραγωγής θέλετε.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μουσική.

2. Πιέστε  για να μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη.

3. Στη Βιβλιοθήκη, πιέστε ή σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω γραμμή για μετάβαση στην
κατηγορία Λίστες αναπαραγωγής.

4. Πιέστε Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής.

5. Καταχωρήστε ένα όνομα λίστας αναπαραγωγής και έπειτα πιέστε Προσθήκη
τραγουδιών σε λίστα αναπαραγωγής.
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6. Επιλέξτε κατηγορία.

7. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής και
έπειτα πιέστε Προσθήκη.

8. Πιέστε Αποθήκευση.

Αναπαραγωγή τραγουδιών λίστας αναπαραγωγής

1. Στη Βιβλιοθήκη, πιέστε ή σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω γραμμή για μετάβαση στην
κατηγορία Λίστες αναπαραγωγής.

2. Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής για να την ανοίξετε.

3. Επιλέξτε το πρώτο τραγούδι ή οποιοδήποτε τραγούδι της λίστας αναπαραγωγής.

Όταν επιλέξετε ένα τραγούδι στη λίστα για να παίξει, η λίστα Αναπαραγωγή σε εξέλιξη
ενημερώνεται με τα τραγούδια από τη λίστα αναπαραγωγής σας.

Διαχείριση λιστών αναπαραγωγής

Μετά τη δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα
τραγούδια σε αυτήν, να επαναδιευθετήσετε τη σειρά τους και άλλα.

1. Στη Βιβλιοθήκη, πιέστε ή σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω γραμμή για μετάβαση στην
κατηγορία Λίστες αναπαραγωγής.

2. Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγωγής για να την ανοίξετε.

3. Πατήστε  και επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε:

Προσθήκη
περισσότερων
τραγουδιών σε λίστα
αναπαραγωγής

1. Πιέστε Προσθήκη τραγουδιών.

2. Μεταβείτε στην κατηγορία Τραγούδια ή σε οποιαδήποτε
άλλη κατηγορία.

3. Επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να προσθέσετε στη
λίστα αναπαραγωγής και μετά πιέστε Προσθήκη.

Ανακατάταξη
τραγουδιών

1. Πιέστε Αλλαγή σειράς.

2. Πατήστε παρατεταμένα  στο τέλος του τίτλου του
τραγουδιού που θέλετε να μετακινήσετε. Όταν επισημανθεί
η γραμμή, σύρτε την στη νέα της θέση και μετά αφήστε
την.

Διαγραφή τραγουδιών
λίστας αναπαραγωγής

1. Πιέστε Αφαίρεση τραγουδιών.

2. Επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να διαγράψετε και
πιέστε Αφαίρεση.

Αλλαγή ονόματος
λίστας αναπαραγωγής

Πιέστε Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής.
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Διαγραφή λιστών αναπαραγωγής

1. Στη Βιβλιοθήκη, πιέστε ή σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω γραμμή για μετάβαση στην
κατηγορία Λίστες αναπαραγωγής.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Διαγραφή λιστών αναπαραγωγής.

3. Επιλέξτε τις λίστες αναπαραγωγής προς διαγραφή και έπειτα πιέστε Διαγραφή.

Καθορισμός τραγουδιού ως ήχο κουδουνίσματος
Μπορείτε να επιλέξετε ένα τραγούδι από τη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Μουσικήκαι να το
ορίσετε ως το σύνηθες κουδούνισμά σας ή ως το κουδούνισμα μιας συγκεκριμένης επαφής.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μουσική.

2. Πιέστε  για να μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη.

3. Στη Βιβλιοθήκη, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως κουδούνισμα
και έπειτα επιλέξτε αναπαραγωγή.

4. Στην οθόνη Αναπαραγωγή, πατήστε  και μετά πιέστε Ορισμός ως κουδούνισμα.

5. Στο μενού επιλογών Ορισμός ως κουδούνισμα, πιέστε Κουδούνισμα τηλεφώνου ή
Κουδούνισμα επαφής. Αν επιλέξετε Κουδούνισμα επαφής, χρειάζεται να επιλέξετε τις
επαφές που θέλετε να συσχετίσετε με το τραγούδι στην επόμενη οθόνη.

Ελέγχοντας αν το τραγούδι προστέθηκε ως κουδούνισμα

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, πιέστε Ήχος > Κουδούνισμα τηλεφώνου.

Το τραγούδι θα πρέπει να βρίσκεται στη λίστα ήχων κλήσης και να είναι επιλεγμένο.

Κοινή χρήση μουσικής μέσω Bluetooth
Μπορείτε να επιλέξετε ένα τραγούδι από τη βιβλιοθήκη της εφαρμογής Μουσική και να το
στείλετε στη συσκευή κάποιου ατόμου ή στον υπολογιστή σας μέσω Bluetooth.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μουσική.

2. Πιέστε  για να μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη.

3. Στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να στείλετε μέσω Bluetooth και έπειτα
επιλέξτε αναπαραγωγή.

4. Στην οθόνη Αναπαραγωγή, πατήστε  και μετά πιέστε Κοινή χρήση > Bluetooth.

Στα επόμενα βήματα θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο HTC Wildfire S και να
συνδεθείτε στη συσκευή λήψης Bluetooth για να καταστεί δυνατή η αποστολή μουσικής.

Εύρεση μουσικών βίντεο στο YouTube
Μπορείτε να βρείτε μουσικά βίντεο του τραγουδιού που ακούτε στο YouTube. Είναι απλό. Στην
οθόνη Αναπαραγωγή, απλώς πατήστε και έπειτα πιέστε Εύρεση βίντεο.
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Market και άλλες εφαρμογές

Εύρεση και εγκατάσταση εφαρμογών από το
Android Market
Το Android Market είναι το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε νέες εφαρμογές για το
HTC Wildfire S. Διατίθεται ευρεία γκάμα δωρεάν και μη εφαρμογών, από εφαρμογές
παραγωγικότητας, ψυχαγωγία μέχρι παιχνίδια.

Οι επί πληρωμή εφαρμογές είναι διαθέσιμες προς το παρόν μόνο σε ορισμένες χώρες.

Εύρεση και εγκατάσταση μιας εφαρμογής
Κατά την εγκατάσταση εφαρμογών και χρήση τους στο HTC Wildfire S, ενδέχεται να απαιτήσουν
πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ή πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή ρυθμίσεις του
τηλεφώνου σας. Να λαμβάνετε και να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Να είστε προσεκτικοί κατά τη λήψη εφαρμογών που έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες ή σε
σημαντικό αριθμό δεδομένων σας στο HTC Wildfire S. Είστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα
της χρήσης των ληφθέντων εφαρμογών.

Χρειάζεστε ένα λογαριασμό Google Checkout για να αγοράσετε προϊόντα από το Android
Market.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Market.

2. Κάντε κάτι από τα εξής για να βρείτε μια εφαρμογή:

Περιήγηση στις
προτεινόμενες
εφαρμογές

Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα προτεινόμενων
εφαρμογών.

Περιήγηση στις
εφαρμογές κατά
κατηγορίες

Πιέστε Εφαρμογές ή Παιχνίδια και έπειτα επιλέξτε μια
κατηγορία. Σε μια κατηγορία, μπορείτε να φιλτράρετε τις
εφαρμογές κατά Κορυφαίες επί πληρωμή, Κορυφαίες
δωρεάν ή Απλώς της μόδας.

Αναζήτηση μιας
εφαρμογής

Πιέστε , καταχωρήστε το όνομα ή τον τύπο της
εφαρμογής που αναζητείτε και έπειτα πιέστε .

3. Όταν βρείτε την εφαρμογή που σας αρέσει, πιέστε την και διαβάστε την περιγραφή και τις
γνώμες των χρηστών.
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4. Για λήψη ή αγορά της εφαρμογής, πιέστε ΔΩΡΕΑΝ (για δωρεάν εφαρμογές) ή το κουμπί
τιμής κάτω από το στοιχείο Αγορά (για εφαρμογές επί πληρωμή).

5. Αν συμφωνείτε με τους όρους, πιέστε OK για να ξεκινήσει η λήψη και η εγκατάσταση της
εφαρμογής.

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή για χρηματική αποζημίωση εντός ενός
περιορισμένου χρονικού ορίου από τη στιγμή της αγοράς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με την πολιτική χρηματικής αποζημίωσης για εφαρμογές επί πληρωμή, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα Βοήθεια για το Android Market (http://market.android.com/support).

Άνοιγμα μιας εγκατεστημένης εφαρμογής
Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αν δείτε αυτό το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης, ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις και
έπειτα επιλέξτε την εφαρμογή.

§ Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Market > Οι εφαρμογές μου. Στην οθόνη Οι
εφαρμογές μου, πιέστε την εφαρμογή και έπειτα πιέστε Άνοιγμα.

§ Από την Αρχική οθόνη, πιέστε . Στην οθόνη Όλες οι εφαρμογές, μετακινηθείτε στην
καρτέλα Ληφθέντα και έπειτα πιέστε την εφαρμογή.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής
Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση κάθε εφαρμογής που έχετε λάβει και εγκαταστήσει
από το Android Market.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Market > Οι εφαρμογές μου.

2. Πιέστε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και έπειτα πιέστε Κατάργηση
εγκατάστασης.

3. Όταν σας ζητηθεί, πιέστε OK.

4. Επιλέξτε το λόγο κατάργησης της εφαρμογής και έπειτα πιέστε OK.

Εύρεση βοήθειας
Αν χρειαστείτε βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Android Market, πατήστε  και έπειτα
πιέστε Βοήθεια. Το πρόγραμμα περιήγησης στο Web θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα
Βοήθεια για το Android Market.
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Χρήση του Ρολόι
Πληροφορίες για το γραφικό στοιχείο Ρολόι HTC
Χρησιμοποιήστε το γραφικό στοιχείο Ρολόι HTC για να δείτε την τρέχουσα ημερομηνία, ώρα και
τοποθεσία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το Ρολόι για να εμφανίσετε την ώρα σε
μια άλλη πόλη.

Αλλαγή της πόλης στο γραφικό στοιχείο Ρολόι

Μπορείτε να αλλάξετε την πόλη που χρησιμοποιείτε στο γραφικό στοιχείο Ρολόι.

Αν θέλετε να εμφανίσετε την ώρα μιας διαφορετικής πόλης, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

§ Επεξεργασία των ρυθμίσεων γραφικού στοιχείου. Πατήστε παρατεταμένα το γραφικό
στοιχείο Ρολόι στην Αρχική οθόνη, έπειτα σύρετε στο κουμπί Επεξεργασία. Επιλέξτε την
πόλη που θέλετε να εμφανίσετε.

§ Προσθέστε ένα άλλο γραφικό στοιχείο Ρολόι στην ανεπτυγμένη Αρχική οθόνη. Επιλέξτε
από μια σειρά εμφανίσεων και σχεδίων και επιλέξτε την πόλη προς εμφάνιση.

Χρήση της εφαρμογής Ρολόι
Εκμεταλλευτείτε την εφαρμογή Ρολόι σε σχέση με τη συνηθισμένη ημερομηνία και ώρα.
Χρησιμοποιήστε το HTC Wildfire S ως ένα πλήρες επιτραπέζιο ρολόι με πληροφορίες καιρού ή
ως παγκόσμιο ρολόι ώστε να μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις σε ολόκληρο τον
κόσμο. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε ως ξυπνητήρι, χρονόμετρο και μετρητή
αντίστροφης χρονομέτρησης.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ρολόι, κάντε ένα από τα εξής:

§ Πιέστε το γραφικό στοιχείο Ρολόι στην Αρχική οθόνη.
§ Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  και έπειτα πιέστε Ρολόι.

Πιέστε τις καρτέλες στην κάτω γραμμή ή σύρτε το δάχτυλό σας στις καρτέλες για εναλλαγή
μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής Ρολόι.
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Χρήση Επιτραπέζιου ρολογιού
Το άνοιγμα της εφαρμογής Ρολόι σας μεταφέρει απευθείας στην οθόνη Επιτραπέζιο ρολόι.

Το Επιτραπέζιο ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία, ώρα και πληροφορίες καιρού.
Διαθέτει επίσης ένδειξη ξυπνητηριού και ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Μπορείτε να μειώσετε το
φωτισμό της οθόνης για να φαίνονται μόνο η ώρα και η ημερομηνία.

§ Επιλέξτε τις πληροφορίες καιρού για να ανοίξετε την εφαρμογή Καιρός, όπου μπορείτε να
δείτε τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες.

§ Πιέστε  για μείωση του φωτισμού της οθόνης και εμφάνιση μόνο της ώρας και
ημερομηνίας στο Επιτραπέζιο ρολόι. Για να αυξήσετε πάλι το φωτισμό της οθόνης, πιέστε
οπουδήποτε στην οθόνη.

§ Πιέστε  για μείωση του φωτισμού της οθόνης και μετάβαση στη λειτουργία
προφύλαξης οθόνης. Στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης, η ώρα και η ημερομηνία θα
αλλάζουν θέση στην οθόνη κάθε λίγα λεπτά. Για να αυξήσετε πάλι το φωτισμό της
οθόνης, πιέστε οπουδήποτε στην οθόνη.

Χρήση Παγκόσμιου ρολογιού
Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Παγκόσμιο Ρολόι της εφαρμογής Ρολόι για να ελέγχετε την
τρέχουσα ώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου ταυτόχρονα. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε την
πόλη σας, να προσθέσετε περισσότερες πόλεις στη λίστα παγκοσμίου ρολογιού και να
ρυθμίσετε χειροκίνητα τη ζώνη ώρας σας, την ημερομηνία και την ώρα.

Ρύθμιση της πόλης σας

1. Στην καρτέλα Παγκόσμιο ρολόι, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις της πόλης
σας.

2. Πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης σας. Καθώς καταχωρείτε γράμματα, η λίστα
φιλτράρετε για να εμφανίζει πόλεις και χώρες.

3. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα και επιλέξτε το όνομα της πόλης σας.

Ρύθμιση ζώνης ώρας, ημερομηνίας και ώρας

Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη ζώνη ώρας, την ημερομηνία και την ώρα στο HTC Wildfire S,
πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό χρόνου.

1. Στην καρτέλα Παγκόσμιο ρολόι, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις τοπικής ώρας.

2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματο και έπειτα ορίστε τη ζώνη
ώρας, την ημερομηνία και την ώρα όπως απαιτείται.

Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε επίσης να πατήσετε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις >
Ημερομηνία & ώρα για να ανοίξετε την οθόνη Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας.
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Προσθήκη πόλης στην οθόνη Παγκόσμιο Ρολόι

Προσθέστε περισσότερες πόλεις στην οθόνη Παγκόσμιο Ρολόι, έτσι ώστε να μπορείτε να
ελέγχετε άμεσα την ημερομηνία και την ώρα σε αυτές τις πόλεις.

1. Στην καρτέλα Παγκόσμιο ρολόι, επιλέξτε Προσθήκη πόλης.

2. Πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης που θέλετε να προσθέσετε. Καθώς καταχωρείτε
γράμματα, η λίστα φιλτράρετε για να εμφανίζει πόλεις και χώρες.

3. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα αποτελεσμάτων και επιλέξτε την πόλη που θέλετε να
προσθέσετε.

Καθορισμός ξυπνητηριού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Αφυπνίσεις της εφαρμογής Ρολόι για να ρυθμίσετε
ένα ή περισσότερα ξυπνητήρια.

1. Στην καρτέλα Αφυπνίσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός ξυπνητηριού και έπειτα
πιέστε αυτό το ξυπνητήρι.

2. Στην οθόνη Ορισμός αφύπνισης, σύρτε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω
για να περιστρέψετε τους τροχούς κύλισης και να ρυθμίσετε την ώρα ξυπνητηριού.

3. Μετακινηθείτε με κύλιση στην οθόνη Ορισμός αφύπνισης για να δείτε όλες τις διαθέσιμες
επιλογές ξυπνητηριού. Μπορείτε να:

§ Εισαγάγετε την Περιγραφή ξυπνητηριού και επιλέξτε τον Ήχος αφύπνισης προς
χρήση.

§ Πιέστε Επανάληψη. Επιλέξτε τις μέρες της εβδομάδας που θα χτυπά το ξυπνητήρι
και έπειτα πιέστε OK.

§ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δόνηση αν θέλετε το HTC Wildfire S να δονείται
επίσης όταν απενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ξυπνητηριού, πιέστε Τέλος.

§ Για να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου
αυτού του ξυπνητηριού.

§ Αν χρειαστεί να ορίσετε περισσότερα από τρία ξυπνητήρια, πατήστε  όντας στην οθόνη
Αφυπνίσεις και μετά πιέστε Προσθήκη ξυπνητηριού.

Διαγραφή αφύπνισης

1. Στην καρτέλα Αφυπνίσεις, πατήστε  και έπειτα πιέστε Διαγραφή.

2. Επιλέξτε τις αφυπνίσεις που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε Διαγραφή.
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Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου αφύπνισης

Στην καρτέλα Αφυπνίσεις, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τις
εξής ρυθμίσεις:

Αφύπνιση στην
αθόρυβη λειτουργία

Η επιλογή αυτή είναι προεπιλεγμένη και επιτρέπει στο ξυπνητήρι να
χτυπά ακόμα και όταν η ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη στο αθόρυβο.
Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου, αν θέλετε να μην
χτυπά το ξυπνητήρι όταν το HTC Wildfire S είναι ρυθμισμένο στο
αθόρυβο.

Ένταση ήχου
ξυπνητηριού

Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου για το ξυπνητήρι.

Διάρκεια αναβολής Ρυθμίστε τη διάρκεια αναβολής μεταξύ των αφυπνίσεων.

Συμπεριφορά
πλαϊνού κουμπιού

Επιλέξτε τι θα συμβαίνει στο ξυπνητήρι όταν πατάτε το πλαϊνό κουμπί
(ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ). Μπορείτε να ρυθμίσετε το
κουμπί να προκαλεί την αναβολή ή τη ματαίωση της αφύπνισης ή να
απενεργοποιήσετε το κουμπί. Το πλαϊνό κουμπί λειτουργεί μόνο
εφόσον η οθόνη δεν είναι κλειδωμένη.

Έλεγχος Καιρός
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Καιρός και το γραφικό στοιχείο για να ελέγχετε τον
τρέχοντα καιρό και μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες τέσσερις ημέρες. Επιπλέον της
τρέχουσας τοποθεσίας σας, μπορείτε να προβάλετε μετεωρολογικές προβλέψεις για άλλες
πόλεις σε όλο τον κόσμο. Οι ρυθμίσεις σας στην εφαρμογή Καιρός ελέγχουν επίσης τις
πληροφορίες καιρού που εμφανίζονται στο Ρολόι και Ημερολόγιο.

Για αυτόματη ενημέρωση του καιρού της τρέχουσας τοποθεσίας σας στην εφαρμογή Καιρός
και στο γραφικό στοιχείο, καθώς και στο Ρολόι και Ημερολόγιο:

§ Το HTC Wildfire S πρέπει να συνδέεται στο Internet.

§ Η υπηρεσία Η τοποθεσία μου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Εάν δεν την ενεργοποιήσατε
όταν κάνατε πρώτη ρύθμιση του HTC Wildfire S, μπορείτε να το κάνετε στην περιοχή
Ρυθμίσεις > Τοποθεσία.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Καιρός.

2. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Σύρτε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για έλεγχο του
καιρού σε άλλες πόλεις.

§ Πιέστε  για να ενημερώσετε τις πληροφορίες καιρού ανά πάσα στιγμή.
§ Πιέστε Καιρός στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης Καιρός για να δείτε

περισσότερες λεπτομέρειες στο Web.
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Προσθήκη πόλης στην οθόνη Καιρός
Προσθέστε περισσότερες πόλεις στην οθόνη Καιρός, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε άμεσα
τις μετεωρολογικές προβλέψεις σε αυτές τις πόλεις. Εκτός από την τρέχουσα τοποθεσία σας, η
οθόνη Καιρός μπορεί να εμφανίσει έως και δεκαπέντε πόλεις.

1. Στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός πιέστε .

2. Καταχωρήστε την τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε. Καθώς πληκτρολογείτε, η λίστα
φιλτράρετε για να εμφανίζει τις πιθανές τοποθεσίες με βάση τα γράμματα που
καταχωρείτε.

3. Πατήστε την επιθυμητή πόλη για να την επιλέξετε.

Αλλαγή σειράς πόλεων στην οθόνη Καιρός

1. Στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ανακατάταξη.

2. Πατήστε παρατεταμένα  στο τέλος του στοιχείου που θέλετε να μετακινήσετε. Όταν η
γραμμή επισημαίνεται με πράσινο, σύρτε την στη νέα της θέση και έπειτα αφήστε την.

3. Πιέστε Τέλος.

Διαγραφή πόλεων από την οθόνη Καιρός

1. Στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός, πατήστε  και έπειτα πιέστε Διαγραφή.

2. Επιλέξτε τις πόλεις που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε Διαγραφή.

Αλλαγή των επιλογών της εφαρμογής Καιρός

1. Στην οθόνη της εφαρμογής Καιρός, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις καιρού:

Ενημερώστε όταν
ανοίγει

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ανανεώνετε τις
πληροφορίες καιρού κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή
Καιρός.

Ενημέρωση αυτόματα Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνονται
αυτόματα οι ενημερωμένες πληροφορίες καιρού.

Χρονοδιάγραμμα
ενημέρωσης

Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα αυτόματης ενημέρωσης.

Κλίμακα θερμοκρασίας Επιλέξτε εάν η εμφάνιση της θερμοκρασίας θα είναι σε
βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ.

Ηχητικά εφέ Επιλέξτε εάν θα γίνεται αναπαραγωγή ηχητικών εφέ
σχετικών των καιρικών συνθηκών.
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Πληροφορίες για το γραφικό στοιχείο Καιρός
Χρησιμοποιήστε το γραφικό στοιχείο Καιρός για να ελέγχετε άμεσα τις μετεωρολογικές
προβλέψεις της τρέχουσας τοποθεσίας σας και άλλων πόλεων, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε
την εφαρμογή Καιρός. Το γραφικό στοιχείο Καιρός έχει διάφορες όψεις και στυλ.

Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το γραφικό στοιχείο στην Αρχική οθόνη, αν δεν έχει προστεθεί
ακόμα.

Παρακολούθηση των μετοχών σας
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μετοχές για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις μετοχών
και δείκτες που παρακολουθείτε.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μετοχές.

2. Στην κύρια οθόνη Μετοχές, κάντε ένα από τα εξής:

§ Επιλέξτε ένα στοιχείο για προβολή από τη λίστα μετοχών και δεικτών.
§ Πιέστε  για ενημέρωση των πληροφοριών μετοχών.
§ Πιέστε  για προσθήκη μιας μετοχής ή χρηματιστηριακού δείκτη.
§ Για να αλλάξετε τη σειρά λίστας μετοχών, πατήστε  και έπειτα πιέστε

Ανακατάταξη. Πατήστε παρατεταμένα  στο τέλος του στοιχείου που θέλετε να
μετακινήσετε και έπειτα σύρτε στη νέα του θέση.

3. Όταν έχετε επιλέξει μια συγκεκριμένη μετοχή ή χρηματιστηριακό δείκτη, μπορείτε να
κάνετε τα εξής: 

§ Προβολή πληροφοριών συναλλαγής στοιχείου
καθώς και του πίνακα τιμών του για συγκεκριμένη
χρονική περίοδο.

§ Μετακινηθείτε στις άλλες καρτέλες για να
προβάλλετε έως και δύο ετών πληροφορίες
συναλλαγής παρελθόντος ενός στοιχείου.

116 Market και άλλες εφαρμογές



Προσθήκη τιμής μετοχής ή χρηματιστηριακού δείκτη

1. Στην κύρια οθόνη στις Μετοχές, πιέστε .

2. Καταχωρήστε την τιμή μιας μετοχής ή ένα χρηματιστηριακό δείκτη στο πεδίο κειμένου και
έπειτα πιέστε .

3. Επιλέξτε τη μετοχή ή χρηματιστηριακό δείκτη που θέλετε να προσθέσετε.

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο, πατήστε  ενώ στην κύρια οθόνη Μετοχές και έπειτα πιέστε
Διαγραφή. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε και μετά πατήστε Διαγραφή.

Αλλαγή χρονοδιαγράμματος ενημέρωσης και ρυθμίσεων χρώματος

Η αυτόματη λήψη πληροφοριών μετοχών συνεπάγεται ενδεχομένως επιπλέον χρέωση από
την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

Στην κεντρική οθόνη Μετοχές, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις. Κάντε κάτι από τα εξής:

Πιέστε Για να

Ενημερώστε όταν ανοίγει Ενημερώστε τις πληροφορίες μετοχών κάθε φορά που
ανοίγετε την εφαρμογή Μετοχές.

Προγραμματισμένος
συγχρονισμός

Ορίστε αυτόματες λήψεις πληροφοριών μετοχών.

Χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης Επιλέξτε χρονικό διάστημα για τον έλεγχο των
ενημερώσεων.

Ορισμός χρώματος για αύξηση
τιμής

Αλλάξτε το χρώμα εμφάνισης των αυξήσεων τιμών των
μετοχών σε κόκκινο ή πράσινο, ανάλογα με το τι
χρησιμοποιείται στη χώρα σας.

Παρακολούθηση βίντεο στο YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή YouTube για να ελέγξετε τι είναι δημοφιλές στην ιστοσελίδα
κοινής χρήσης βίντεο.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > YouTube.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα των βίντεο και επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να
παρακολουθήσετε.
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3. Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο μπορείτε να:

§ Στρέψτε το HTC Wildfire S στο πλάι ή πιέστε διπλά την οθόνη για να
παρακολουθήσετε το βίντεο σε πλήρη οθόνη.

§ Πατήστε στην οθόνη βίντεο για παύση, συνέχιση της αναπαραγωγής ή σύρτε το
ρυθμιστικό για μεταπήδηση σε διαφορετικό μέρος του βίντεο.

§ Πιέστε μια καρτέλα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το βίντεο, να δείτε σχετικά
βίντεο ή να δείτε τι σκέφτονται άλλοι χρήστες. Μπορείτε επίσης να σύρετε το
δάχτυλό σας στις καρτέλες για να δείτε εάν υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα
στοιχεία.

§ Πιέστε το εικονίδιο αντίχειρας-πάνω ή αντίχειρας-κάτω για να προσθέσετε τη
βαθμολογία σας για το βίντεο. Πιέστε Περισσότερα για να δείτε άλλες επιλογές.

4. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Αρχική για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη του
YouTube.

Αναζήτηση για βίντεο

1. Στην κύρια οθόνη YouTube, πατήστε .

2. Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και έπειτα πιέστε .

3. Μετακινηθείτε με κύλιση στα αποτελέσματα και επιλέξτε ένα βίντεο για να το
παρακολουθήσετε. 

Έχετε επίσης την επιλογή εμφάνισης των αποτελεσμάτων που μόλις δημοσιεύθηκαν. Πιέστε
Όλες οι περίοδοι και έπειτα επιλέξτε μια χρονική περίοδο που θέλετε.

Απαλοιφή ιστορικού αναζήτησης

1. Στην κύρια οθόνη YouTube, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Απαλοιφή ιστορικού αναζήτησης και μετά πιέστε OK, όταν σας ζητηθεί.

Κοινή χρήση συνδέσμου βίντεο

1. Στην οθόνη παρακολούθησης βίντεο, πιέστε Περισσότερα > Κοινή χρήση.

2. Επιλέξτε τον τρόπο κοινής χρήσης του συνδέσμου βίντεο από τις διαθέσιμες επιλογές.

Εγγραφή και κοινή χρήση βίντεο στο YouTube

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > YouTube.

2. Πιέστε .

3. Πιέστε  για να αρχίσει η εγγραφή βίντεο.

4. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά .

5. Καταχωρίστε ένα τίτλο, μια περιγραφή και ετικέτες για το βίντεό σας.

6. Ορίστε το επίπεδο απορρήτου.

7. Πιέστε Αποστολή.
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Ακρόαση Ραδιόφωνο FM
Συντονιστείτε και ακούστε τα πιο δημοφιλή τραγούδια μέσω της εφαρμογής σας Ραδιόφωνο FM.

Για να χρησιμοποιήσετε το Ραδιόφωνο FM θα χρειαστεί να συνδέσετε πρώτα ακουστικά στην
υποδοχή ήχου του HTC Wildfire S. Το Ραδιόφωνο FM χρησιμοποιεί τα στερεοφωνικά
ακουστικά ως κεραία του ραδιοφώνου FM.

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ραδιόφωνο FM.

Όταν ανοίξετε το Ραδιόφωνο FM για πρώτη φορά, πραγματοποιεί σάρωση για διαθέσιμους
σταθμούς FM, τους αποθηκεύει ως προεπιλογές, και αναπαράγει τον πρώτο σταθμό FM που
εντοπίζει.

Συντονισμός σε ένα σταθμό FM
Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε ενώ βρίσκεστε στην οθόνη Ραδιόφωνο
FM:

§ Πιέστε  για να προβάλετε τη λίστα Όλες οι προεπιλογές και έπειτα επιλέξτε ένα σταθμό
που θέλετε να ακούσετε.

§ Πιέστε  για να μεταβείτε στον προηγούμενο διαθέσιμο σταθμό FM ή  για να
μεταβείτε στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό FM.

§ Σύρτε το ρυθμιστικό για συντονισμό σε συχνότητα της ζώνης FM.
§ Πιέστε  για να συντονιστείτε στη συχνότητα ραδιοφώνου κατά -0,1 MHz ή  για να

συντονιστείτε στη συχνότητα ραδιοφώνου κατά +0,1 MHz.
§ Πιέστε  για να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο όνομα για τον τρέχοντα σταθμό στον

οποίο είστε συντονισμένοι.
§ Πατήστε τα κουμπιά ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ και ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ για να ρυθμίσετε την

ένταση ήχου.
§ Για να επαναλάβετε τη σάρωση και αποθήκευση σταθμών FM, πατήστε  και μετά πιέστε

Σάρωση & αποθήκευση.
§ Πατήστε  για σίγαση του ήχου ή για να αλλάξετε την έξοδο ήχου σε Μονοφωνικό ή

Στερεοφωνικό. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την έξοδο ήχου μεταξύ του Ηχείο και
Ακουστικά κεφαλής.

Κλείσιμο ή απενεργοποίηση Ραδιόφωνο FM
Μπορείτε να συνεχίσετε την ακρόαση ραδιοφώνου ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές στο
HTC Wildfire S ή να κλείσετε τελείως την εφαρμογή Ραδιόφωνο FM.

Για να Κάντε αυτό

Για να κλείσετε την οθόνη
Ραδιόφωνο FM

Πατήστε . Το Ραδιόφωνο FM συνεχίζει να
εκτελείται στο παρασκήνιο.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη Ραδιόφωνο FM,
ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις και έπειτα πιέστε
Ραδιόφωνο FM.
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Για να Κάντε αυτό

Για πλήρη απενεργοποίηση και
κλείσιμο της εφαρμογής Ραδιόφωνο
FM

Πιέστε  στην οθόνη της εφαρμογής Ραδιόφωνο
FM.

Ηχογράφηση της φωνής σας
Μην σκέφτεστε απλά φωναχτά. Χρησιμοποιήστε την Εγγρ. Φωνής για γρήγορη καταγραφή των
σκέψεών σας. Μπορείτε, επίσης, να ηχογραφήσετε τη φωνή σας και να την ρυθμίσετε ως
κουδούνισμα.

Πρέπει να έχετε κάρτα αποθήκευσης στο HTC Wildfire S για να χρησιμοποιήσετε την Εγγρ.
Φωνής.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Εγγρ. Φωνής.

2. Κρατήστε το μικρόφωνο της συσκευής κοντά στο στόμα σας.

3. Πιέστε  για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός αποσπάσματος φωνής. 

Η Εγγρ. Φωνής μπορεί να εκτελείται στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες ενέργειες στο
HTC Wildfire S, εκτός αν ανοίγετε άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν επίσης ηχητικές
λειτουργίες. Για να επιστρέψετε στην οθόνη Εγγρ. Φωνής, ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις
και έπειτα πιέστε Εγγρ. Φωνής.

4. Πιέστε  για να διακοπεί η εγγραφή.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το απόσπασμα φωνής και πιέστε Αποθήκευση.

6. Για αναπαραγωγή του αποσπάσματος φωνής, πιέστε .

7. Για εμφάνιση των επιλογών κοινής χρήσης, διαγραφής ή μετονομασίας του
αποσπάσματος φωνής, πατήστε .

Κοινή χρήση αποσπάσματος φωνής

1. Στην οθόνη Εγγρ. Φωνής, πιέστε .

2. Πατήστε παρατεταμένα το απόσπασμα φωνής που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα
πιέστε Κοινή χρήση.

3. Από τις διαθέσιμες επιλογές, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μοιραστείτε το
απόσπασμα φωνής.

Καθορισμός ενός αποσπάσματος φωνής ως ήχου κουδουνίσματος

1. Στην οθόνη Εγγρ. Φωνής, πιέστε .

2. Πατήστε παρατεταμένα το απόσπασμα φωνής που θέλετε να ορίσετε ως ήχο κλήσης και
έπειτα πιέστε Ορισμός ως ήχος κλήσης.
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Κοινή χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών
Σας αρέσει ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή που λάβατε από το Android Market; Μοιραστείτε τα
αγαπημένα σας παιχνίδια και εφαρμογές άμεσα με τους φίλους σας.

Για να μπορούν οι φίλοι σας να συνδεθούν στην εφαρμογή και να τη λάβουν από το Android
Market, πρέπει να χρησιμοποιούν τηλέφωνο Android.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε .

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Κοινή χρήση. Θα δείτε τότε τη λίστα των παιχνιδιών και
εφαρμογών που έχετε λάβει και εγκαταστήσει από το Android Market.

3. Επιλέξτε μια εφαρμογή και έπειτα επιλέξτε τον τρόπο κοινής χρήσης αυτής.

Όταν οι φίλοι σας βλέπουν το σύνδεσμο στο απεσταλμένο σας μήνυμα, e-mail ή ενημέρωση
κατάστασης, μπορούν απλώς να πιέσουν το σύνδεσμο για να μεταβούν απευθείας στο παιχνίδι
ή την εφαρμογή στο Android Market για εκτέλεση λήψης.

§ Κατά την καταχώρηση της ενημέρωσης της κατάστασής σας στο Friend Stream, μπορείτε
επίσης να πιέσετε  για να επιλέξετε παιχνίδια ή εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιείτε
από κοινού στα κοινωνικά σας δίκτυα.

§ Αν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα κειμένου ή e-mail, πατήστε  και έπειτα πιέστε
Επισύναψη > Προτεινόμενη εφαρμογή για να επιλέξετε από τη λίστα των εγκατεστημένων
παιχνιδιών και εφαρμογών σας.
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Μηνύματα

Άνοιγμα Μηνύματα
Παραμείνετε σε επαφή με σημαντικά πρόσωπα της ζωής σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή
Μηνύματα για να συνθέσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) και πολυμέσων (MMS).

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μηνύματα. Η οθόνη Όλα τα μηνύματα ανοίγει, όπου όλα
τα απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματά σας ομαδοποιούνται σωστά σε συζητήσεις κατά όνομα
επαφής ή αριθμό τηλεφώνου.

§ Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη
λίστα συζητήσεων περνώντας το δάχτυλό σας πάνω στην
οθόνη.

§ Πιέσετε ένα όνομα επαφής ή αριθμό για να προβάλετε την
ανταλλαγή μηνυμάτων.

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τα μηνύματά σας στην Αρχική οθόνη με το γραφικό στοιχείο
Μηνύματα.

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)
1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μηνύματα.

2. Πιέστε Σύνθεση μηνύματος.

3. Συμπληρώστε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Μπορείτε να:

§ Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος μιας επαφής ή τα αρχικά ψηφία
ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται ονόματα με
αριθμούς τηλεφώνου που ταιριάζουν από τις αποθηκευμένες επαφές σας. Επιλέξτε
ένα όνομα ή έναν από τους αριθμούς μιας επαφής.

§ Πιέστε  και μετά επιλέξτε τους αριθμούς τηλεφώνου των επαφών σας στις οποίες
θέλετε να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ομάδες επαφών ως
παραλήπτες. Αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες του μηνύματος, πιέστε OK.

§ Πληκτρολογήστε ολόκληρους αριθμούς τηλεφώνου απευθείας στο πεδίο Προς.
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4. Πιέστε το πλαίσιο Προσθήκη κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. 

§ Υπάρχει ένα όριο στον αριθμό χαρακτήρων για ένα μοναδικό μήνυμα κειμένου (εμφανίζεται
πάνω από το κουμπί Αποστολή). Αν υπερβείτε το όριο, το μήνυμα κειμένου σας θα
παραδοθεί ως ένα μήνυμα, αλλά θα χρεωθεί περισσότερα από ένα μήνυμα.

§ Το μήνυμα κειμένου σας γίνεται αυτόματα μήνυμα πολυμέσων αν καταχωρίσετε ως
παραλήπτη μια διεύθυνση e-mail, προσθέσετε ένα θέμα μηνύματος, επισυνάψετε κάποιο
στοιχείο ή αν συνθέσετε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα.

5. Πιέστε Αποστολή ή πατήστε  για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ως πρόχειρο.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)
1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μηνύματα.

2. Πιέστε Σύνθεση μηνύματος.

3. Συμπληρώστε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Μπορείτε να:

§ Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος μιας επαφής ή τα αρχικά ψηφία
ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται ονόματα με
αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail που ταιριάζουν από τις αποθηκευμένες
επαφές σας. Επιλέξτε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail μιας επαφής. Διευθύνσεις e-
mail θα εμφανίζονται όταν επιλέγεται Εμφάνιση διεύθυνσης e-mail στις ρυθμίσεις
λίστας Παραλήπτη.

§ Πιέστε  και μετά επιλέξτε τους αριθμούς τηλεφώνου των επαφών σας στις οποίες
θέλετε να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ομάδες επαφών ως
παραλήπτες. Αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες του μηνύματος, πιέστε OK.

§ Πληκτρολογήστε ολόκληρους αριθμούς τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail απευθείας
στο πεδίο Προς.

4. Για να προσθέσετε μια γραμμή θέματος, πατήστε  και μετά πιέστε Προσθήκη
θέματος.

5. Πιέστε το πλαίσιο Προσθήκη κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
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6. Πιέστε  και επιλέξτε τον τύπο του συνημμένου.

Εικόνα Επιλέξτε Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την
επισυνάψετε ή Γκαλερί για να επισυνάψετε μια φωτογραφία από την
κάρτα αποθήκευσής.

Βίντεο Επιλέξτε Εγγρ. Βίντεο για να τραβήξετε ένα βίντεο και να το
επισυνάψετε ή Βίντεο για να επισυνάψετε ένα βίντεο από την κάρτα
αποθήκευσής σας.

Ήχος Επιλέξτε Εγγρ. Φωνής για να δημιουργήσετε μια ηχογράφηση και να
την επισυνάψετε ή Μουσική & ήχοι για να επισυνάψετε ένα αρχείο
μουσικής ή μια ηχογράφηση από την κάρτα αποθήκευσης του
τηλεφώνου σας.

Υπόδειξη
εφαρμογής

Επιλέξτε μια εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει από το Android
Market, την οποία θέλετε να μοιραστείτε με άλλους. Η διεύθυνση URL
από την οποία μπορεί να ληφθεί η εφαρμογή θα εισαχθεί στο μήνυμά
σας.

Τοποθεσία Προσθέστε την τρέχουσα τοποθεσία σας (απαιτεί ενεργοποίηση του
GPS) ή μια τοποθεσία που επιλέγετε σε ένα χάρτη στο μήνυμά σας.

Επαφή (vCard) Επιλέξτε μια επαφή και μετά τις πληροφορίες που θέλετε να
επισυνάψετε.

Συνάντηση
(vCalendar)

Επιλέξτε το συμβάν ημερολογίου που θέλετε να επισυνάψετε.

7. Για να δείτε επιλογές αντικατάστασης ή ελέγχου του συνημμένου σας, πιέστε .
Μπορείτε επίσης να πατήσετε  και έπειτα να πιέσετε Αφαίρεση για να ξεκινήσετε πάλι.

8. Πιέστε Αποστολή ή πατήστε  για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ως πρόχειρο.

Δημιουργία παρουσίασης

1. Αφού προσθέσατε είτε μια φωτογραφία, βίντεο ή ήχο στο μήνυμα πολυμέσων που
δημιουργείτε, πιέστε  > Παρουσίαση.

2. Κάντε κάτι από τα εξής:

Προσθήκη μιας διαφάνειας Πιέστε  και έπειτα επιλέξτε προσθήκη
φωτογραφίας ή βίντεο.

Προσθήκη μουσικής ή
εγγραφής φωνής σε μια
διαφάνεια

Αμέσως μετά την προσθήκη μιας διαφάνειας, πιέστε
 > Ήχος.

Προσθήκη λεζάντας σε μια
διαφάνεια

Πιέστε το πλαίσιο Προσθήκη κειμένου.
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Επεξεργασία μιας διαφάνειας Πιέστε  και έπειτα επιλέξτε αντικατάσταση,
αφαίρεση ή ορισμό διάρκειας της διαφάνειας.

Προεπισκόπηση της
παρουσίασης

Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα >
Προεπισκόπηση. Πιέστε μία φορά στην οθόνη
προεπισκόπησης για να δείτε στοιχεία ελέγχου
αναπαραγωγής.

3. Όταν τελειώσετε, πιέστε Αποστολή ή πατήστε  για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ως
πρόχειρο.

Συνέχιση σύνθεσης πρόχειρου μηνύματος
1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πατήστε  και μετά πιέστε Πρόχειρα.

2. Επιλέξτε το μήνυμα και έπειτα συνεχίστε την επεξεργασία του.

3. Πιέστε Αποστολή.
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Προβολή μηνύματος και απάντηση
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, το HTC Wildfire S αναπαράγει έναν ήχο
κουδουνίσματος, δονείται ή εμφανίζει για λίγο το μήνυμα στη γραμμή κατάστασης όταν λάβετε
νέο μήνυμα. Ένα εικονίδιο νέου μηνύματος  εμφανίζεται επίσης στη γραμμή κατάστασης.

1. Για να ανοίξετε και να διαβάσετε το μήνυμα:

§ Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή κατάστασης και μετά σύρτε προς τα κάτω το
δάχτυλό σας για να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις. Έπειτα πιέστε την ειδοποίηση
νέου μηνύματος.

§ Ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μήνυμα και να
το διαβάσετε.

2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Απάντηση με μήνυμα
κειμένου

Πιέστε το πλαίσιο Προσθήκη κειμένου,
πληκτρολογήστε το μήνυμα απάντησής σας και έπειτα
πιέστε Αποστολή.

Απάντηση με μήνυμα
πολυμέσων

Πιέστε το πλαίσιο Προσθήκη κειμένου,
πληκτρολογήστε το μήνυμα απάντησής σας, πιέστε 
για να επιλέξετε ένα συνημμένο για το μήνυμα σας και
έπειτα πιέστε Αποστολή.

Καλέστε ή αποθηκεύστε
έναν αριθμό τηλεφώνου
που περιλαμβάνεται στο
μήνυμα

Πιέστε τον αριθμό τηλεφώνου. Κατόπιν επιλέξτε αν θα
καλέσετε τον αριθμό ή αν θα τον προσθέσετε στις
επαφές σας.

Ανοίξτε ένα σύνδεσμο στο
μήνυμα

Πιέστε το σύνδεσμο για να τον ανοίξετε στο πρόγραμμα
περιήγησης στο Web.

Στείλτε ή αποθηκεύστε μια
διεύθυνση e-mail που
περιλαμβάνεται στο μήνυμα

Πιέστε τη διεύθυνση e-mail. Κατόπιν επιλέξτε αν θα
στείλετε ένα e-mail ή ένα μήνυμα πολυμέσων ή αν θα
αποθηκεύσετε τη διεύθυνση e-mail στις επαφές σας.

Προώθηση μηνύματος Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα για να ανοίξει το
μενού επιλογών και μετά πιέστε Προώθηση.

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες
του μηνύματος

Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα για να ανοίξει το
μενού επιλογών και μετά πιέστε Προβολή
λεπτομερειών μηνύματος.
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Απάντηση σε άλλον αριθμό τηλεφώνου της επαφής
Όταν μια επαφή διαθέτει πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου αποθηκευμένους στο
HTC Wildfire S, θα δείτε το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στο μήνυμα.
Υπάρχει επίσης ένα γράμμα έντονης γραφής πριν τον αριθμό τηλεφώνου που υποδεικνύει τον
τύπο αριθμού (για παράδειγμα, M σημαίνει Κινητό).

Μην ξεχνάτε πως η απάντησή σας θα αποσταλεί στον αριθμό τηλεφώνου του τελευταίου
μηνύματος που λάβατε από αυτήν την επαφή.

1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πιέστε μια επαφή (ή έναν αριθμό τηλεφώνου) για να
εμφανιστεί η ανταλλαγή μηνυμάτων με τη συγκεκριμένη επαφή.

2. Πιέστε το πλαίσιο Προσθήκη κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το μήνυμα απάντησής
σας.

3. Πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα > Αριθμός τηλεφώνου παραλήπτη.

4. Επιλέξτε έναν άλλον αριθμό τηλεφώνου της επαφής και έπειτα πιέστε OK.

Προβολή και αποθήκευση συνημμένου από
μήνυμα πολυμέσων
Αν ανησυχείτε για το μέγεθος των δεδομένων που λαμβάνετε, ελέγξτε πρώτα το μέγεθος του
μηνύματος πολυμέσων προτού να το λάβετε.

Όταν η επιλογή Αυτόματη ανάκτηση στις ρυθμίσεις MMS είναι απενεργοποιημένη,
λαμβάνεται μόνο η επικεφαλίδα του μηνύματος. Για λήψη ολόκληρου του μηνύματος, πιέστε
το κουμπί Λήψη στη δεξιά πλευρά του μηνύματος.

§ Αν υπάρχει συνημμένο πολυμέσων, π.χ. φωτογραφία ή βίντεο, σε ένα ληφθέν μήνυμα,
πιέστε το για να προβάλετε το περιεχόμενο.

§ Αν το συνημμένο είναι μια επαφή (vCard), πιέστε το για να προβάλλετε τις πληροφορίες
επαφής και έπειτα πιέστε Αποθήκευση για να προσθέσετε στις επαφές.

§ Αν το συνημμένο είναι μια συνάντηση ή συμβάν (vCalendar), πιέστε το και μετά επιλέξτε
το ημερολόγιο στο οποίο θα το αποθηκεύσετε και έπειτα πιέστε Εισαγωγή.

§ Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο στην κάρτα αποθήκευσής σας, πατήστε
παρατεταμένα το μήνυμα πολυμέσων και μετά επιλέξτε αποθήκευση του τύπου
συνημμένου από το μενού επιλογών.
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Μηνύματα push
Τα μηνύματα push περιέχουν ένα σύνδεσμο Web. Συχνά, ο σύνδεσμος αφορά στη λήψη ενός
αρχείου που έχετε ζητήσει, π.χ. ενός κουδουνίσματος.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα push, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης  στη γραμμή
κατάστασης.

Άνοιγμα και ανάγνωση νέου μηνύματος push

1. Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή κατάστασης και μετά σύρτε την προς τα κάτω για να
ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

2. Επιλέξτε το νέο μήνυμα.

3. Πιέστε Επίσκεψη ιστοσελίδας.

Προβολή όλων των μηνυμάτων σας push

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Μηνύματα.

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Μηνύματα push. 

Μπορείτε να δείτε μόνο αυτήν την επιλογή εάν έχετε μηνύματα push που έχετε ήδη λάβει.
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Διαχείριση συζητήσεων μέσω μηνυμάτων
Προστασία μηνύματος από διαγραφή
Μπορείτε να κλειδώσετε κάποιο μήνυμα, έτσι ώστε να μην διαγράφεται ακόμα και αν διαγράψετε
τα υπόλοιπα μηνύματα της συζήτησης.

1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πιέστε μια επαφή (ή έναν αριθμό τηλεφώνου) για να
εμφανιστεί η ανταλλαγή μηνυμάτων με τη συγκεκριμένη επαφή.

2. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να κλειδώσετε.

3. Πιέστε Κλείδωμα μηνύματος στο μενού επιλογών. Ένα εικονίδιο κλειδώματος 
εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του μηνύματος.

Αντιγραφή μηνύματος στην κάρτα SIM

1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πιέστε μια επαφή (ή έναν αριθμό τηλεφώνου) για να
εμφανιστεί η ανταλλαγή μηνυμάτων με τη συγκεκριμένη επαφή.

2. Επιλέξτε το μήνυμα και μετά πιέστε Αντιγραφή στη SIM. Ένα εικονίδιο κάρτας SIM 
εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του μηνύματος.

Διαγραφή ενός μηνύματος

1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πιέστε μια επαφή (ή έναν αριθμό τηλεφώνου) για να
εμφανιστεί η ανταλλαγή μηνυμάτων με τη συγκεκριμένη επαφή.

2. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

3. Αν το μήνυμα είναι κλειδωμένο, πιέστε Ξεκλείδωμα μηνύματος στο μενού επιλογών και
μετά επιλέξτε το μήνυμα για να εμφανιστεί ξανά το μενού επιλογών.

4. Πιέστε Διαγραφή μηνύματος στο μενού επιλογών.

5. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, πιέστε OK.

Διαγραφή πολλών μηνυμάτων σε μια συζήτηση

1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πιέστε μια επαφή (ή έναν αριθμό τηλεφώνου) για να
εμφανιστεί η ανταλλαγή μηνυμάτων με τη συγκεκριμένη επαφή.

2. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Διαγραφή.

3. Πιέστε Διαγραφή κατά επιλογή. 

Μπορείτε επίσης να πιέσετε Διαγραφή κατά αριθμό τηλεφώνου αν η επαφή
χρησιμοποίησε πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου στη συζήτηση και θέλετε να διαγράψετε τα
μηνύματα που έχουν αποσταλεί από ένα συγκεκριμένο αριθμό.

4. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε Διαγραφή.
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Διαγραφή συζήτησης

1. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πατήστε παρατεταμένα την επαφή (ή τον αριθμό
τηλεφώνου), τα μηνύματα της/του οποίου θέλετε να διαγράψετε και μετά πιέστε
Διαγραφή.

§ Ενώ βλέπετε την ανταλλαγή μηνυμάτων μιας συζήτησης, πατήστε  και έπειτα
πιέστε Περισσότερα > Διαγραφή > Διαγραφή νήματος.

Οποιαδήποτε κλειδωμένα μηνύματα στο νήμα συζήτησης δεν θα διαγραφούν, εκτός
αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή κλειδωμένων μηνυμάτων.

2. Όταν σας ζητηθεί επιβεβαίωση, πιέστε OK για να διαγράψετε ολόκληρο το νήμα.

Διαγραφή πολλών συζητήσεων

1. Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πατήστε  και μετά πιέστε Διαγραφή.

2. Επιλέξτε τα νήματα συζητήσεων που θέλετε να διαγράψετε.

3. Πιέστε Διαγραφή. Αν υπάρχει κλειδωμένο μήνυμα δεν θα διαγραφεί.

Ρύθμιση επιλογών μηνυμάτων
Στην οθόνη Όλα τα μηνύματα, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

Ειδοποιήσεις § Λάβετε μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης και ρυθμίστε το
HTC Wildfire S για να δονείται ή να αναπαράγει έναν ήχο όταν λαμβάνει
ένα μήνυμα ή όταν ένα μήνυμα δεν σταλεί επιτυχώς και επιλέξτε ήχο
ειδοποίησης.

§ Επιτρέψτε στο HTC Wildfire S να εμφανίζει αναδυόμενες ειδοποιήσεις στην
οθόνη όταν μηνύματα στέλνονται επιτυχώς ή όχι, ή απενεργοποιήστε την
επιλογή.

Μηνύματα
κειμένου
(SMS)

§ Λάβετε μια αναφορά για την κατάσταση παράδοσης του μηνύματός σας.

§ Προβάλλετε ή αλλάξτε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας μηνυμάτων που
χρησιμοποιείτε. (Συνιστάται να μην αλλάζετε τον αριθμό εδώ γιατί μπορεί
να δημιουργηθούν προβλήματα στη λήψη και την αποστολή μηνυμάτων.)

§ Προβάλλετε ή διαγράψτε μηνύματα κειμένου αποθηκευμένα στην κάρτα
SIM σας ή αντιγράψτε μηνύματα κάρτας SIM στη μνήμη της συσκευής.
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Μηνύματα
πολυμέσων
(MMS)

§ Λάβετε μια αναφορά για την κατάσταση παράδοσης του μηνύματός σας.

§ Λάβετε μια αναφορά για το αν κάθε παραλήπτης έχει διαβάσει ή διαγράψει
το μήνυμα χωρίς να το διαβάσει.

§ Πραγματοποιήστε αυτόματη λήψη ολόκληρων μηνυμάτων MMS,
συμπεριλαμβανομένου του σώματος μηνύματος και συνημμένων, στην
περιοχή εξυπηρέτησης του δικτύου σας κατά την περιαγωγή.

§ Καθορίστε την προτεραιότητα μηνυμάτων και το μέγιστο μέγεθος αρχείου
μηνυμάτων MMS. Εάν γίνει υπέρβαση του μεγέθους αρχείου μηνύματος
MMS, το μήνυμα δεν θα σταλεί.

Γενικά § Αναζήτηση και εμφάνιση του ιστορικού μηνυμάτων που στέλνετε, ιστορικού
κλήσεων και διευθύνσεων e-mail αποθηκευμένων επαφών όταν
προσθέτετε παραλήπτες μηνυμάτων.

§ Επιλέξτε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων κειμένου ή MMS για να
αποθηκεύσετε σε κάθε νήμα συζητήσεων (εξαιρουμένων των κλειδωμένων
μηνυμάτων) και ενεργοποιήστε την αυτόματη διαγραφή ξεκλείδωτων
παλαιότερων μηνυμάτων, όταν επιτευχθούν τα καθορισμένα όρια.

§ Προωθήστε ληφθέντα μηνύματα κειμένου και MMS σε άλλον τηλεφωνικό
αριθμό ή διεύθυνση e-mail. (Αυτό μπορεί να επισύρει πρόσθετες χρεώσεις
από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας).
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E-mail

Gmail

Χρήση Gmail
Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά το HTC Wildfire S, βεβαιωθείτε πως συνδέεστε στο
Λογαριασμό Google σας για χρήση του Gmail. Αν δεν το κάνατε, μεταβείτε στη ρύθμιση
Λογαριασμοί & συγχρονισμός για να συνδεθείτε.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε περισσότερους από ένας λογαριασμούς Google στο
HTC Wildfire S και μετά να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών στο Gmail.
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Προβολή εισερχομένων Gmail
Όλα τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει παραδίδονται στα Εισερχόμενά σας.

Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Gmail. Ανοίγει τότε ο φάκελος εισερχομένων του Gmail
σας.

Αρχειοθέτηση ή
διαγραφή
πολλαπλών
συζητήσεων

Πιέστε  πριν το e-mail ή τη
συζήτηση. Έπειτα πιέστε τα κουμπιά
στην οθόνη στο κάτω μέρος για να
επιλέξετε τι θα κάνετε με τα
επιλεγμένα μηνύματα ή συζητήσεις.

Εμφάνιση
προχείρων,
αποσταλμένων
μηνυμάτων και
άλλων ετικετών

Πιέστε τα Εισερχόμενα στην πάνω
αριστερή πλευρά της οθόνης και
έπειτα πιέστε μια διαφορετική ετικέτα
(όπως Αποσταλμένα, Πρόχειρα ή
την ετικέτα που δημιουργήσατε) για
προβολή των μηνυμάτων και
συζητήσεών της.

Αλλάξτε στον άλλο
λογαριασμό σας
Gmail

Επιλέξτε τον τρέχοντα λογαριασμό
στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης
και έπειτα πιέστε ένα διαφορετικό
λογαριασμό στον οποίο θέλετε να
μεταβείτε.

Ανανέωση για τα
Εισερχόμενα

Πατήστε  και έπειτα πιέστε
Ανανέωση.

Αποστολή νέου μηνύματος

1. Στα εισερχόμενα στο Gmail, πατήστε  και μετά πιέστε Σύνθεση.

2. Αν έχετε ορίσει πολλαπλούς λογαριασμούς Google στο HTC Wildfire S, επιλέξτε τη
διεύθυνση Gmail που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή των e-mail σας.
Επιλέξτε το πλαίσιο που εμφανίζει την τρέχουσα διεύθυνσή σας Gmail και έπειτα πιέστε
μια διαφορετική διεύθυνση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αποστολή.

3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη του μηνύματος στο πεδίο Προς. Αν
αποστέλλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διάφορους παραλήπτες,
διαχωρίστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κόμμα.

Αν θέλετε να στείλετε κοινοποίηση (Cc) ή ιδιαίτερη κοινοποίηση (Bcc) του e-mail σε άλλους
παραλήπτες, πατήστε  και μετά πιέστε και έπειτα πιέστε Προσθήκη Κοιν./Ιδιαίτ. κοιν.

4. Πληκτρολογήστε το θέμα e-mail και έπειτα συνθέστε το μήνυμά σας.

5. Αν θέλετε να επισυνάψετε μια εικόνα, πατήστε  και έπειτα πιέστε Επισύναψη.
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6. Εντοπίστε και έπειτα πιέστε τη φωτογραφία που θέλετε να επισυνάψετε.

7. Αφού συνθέσετε το μήνυμά σας, πιέστε . 

Κατά τη σύνθεση του μηνύματος, πιέστε  για να το αποθηκεύσετε ως πρόχειρο. Ή
πατήστε  για να απορρίψετε το μήνυμα.

Απάντηση ή προώθηση μηνύματος e-mail

1. Στα εισερχόμενα Gmail, πιέστε το μήνυμα e-mail ή τη συζήτηση.

2. Για απάντηση στον αποστολέα, πιέστε . Ή, πιέστε  και επιλέξτε Απάντηση σε
όλους ή Προώθηση.

3. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αν επιλέξατε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους, πληκτρολογήστε το μήνυμα
απάντησής σας.

§ Αν επιλέξατε Προώθηση, καθορίστε τους παραλήπτες μηνύματος.

Πιέστε Ενσωματωμένη απάντηση αν θέλετε να παρεμβληθεί το νέο σας μήνυμα στο e-mail
που λάβατε. Αυτό όμως αφαιρεί κάθε συνημμένο ή μορφοποίηση στο αρχικό e-mail.

4. Πιέστε .

Εύρεση βοήθειας
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Gmail, πατήστε  και έπειτα πιέστε
Περισσότερα > Βοήθεια. Το πρόγραμμα περιήγησης στο web θα σας μεταφέρει στην
ιστοσελίδα Βοήθεια για το Google Mobile.

E-mail

Πληροφορίες για την εφαρμογή E-mail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή E-mail για να προσθέσετε το δικό σας webmail και άλλους
λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 ή IMAP. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε
και χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας e-mail Exchange ActiveSync στο HTC Wildfire S.

Μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο E-mail για προβολή των μηνυμάτων e-mail σας
POP3/IMAP ή Exchange ActiveSync στην Αρχική οθόνη.
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Προσθήκη λογαριασμού e-mail POP3/IMAP

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > E-mail.

2. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αν είναι η πρώτη φορά που προσθέτετε ένα λογαριασμό e-mail στην εφαρμογή E-
mail, πιέστε Άλλο (POP3/IMAP) στην οθόνη Επιλογή παροχέα e-mail .

§ Αν έχετε ήδη προσθέσει ένα λογαριασμό e-mail στην εφαρμογή E-mail, πατήστε 
και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Δημιουργία λογαριασμού. Αν εμφανιστεί η
οθόνη Επιλογή παροχέα e-mail, πιέστε Άλλο (POP3/IMAP).

3. Καταχωρήστε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό e-mail
και έπειτα πιέστε Επόμενο.

4. Αν ο τύπος λογαριασμού που θέλετε να δημιουργήσετε δεν είναι στη βάση δεδομένων
του τηλεφώνου, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε περισσότερες λεπτομέρειες.

5. Καταχωρήστε το όνομα του λογαριασμού και έπειτα πιέστε Τέλος ρύθμισης.

Προσθήκη ενός λογαριασμού Microsoft Exchange ActiveSync
Μπορείτε να προσθέσετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς Microsoft Exchange ActiveSync
στο HTC Wildfire S. Μπορείτε να συγχρονιστείτε με Microsoft Exchange Server 2003 Service
Pack (SP2) ή νεότερη έκδοση.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 λογαριασμούς Exchange ActiveSync στο
HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > E-mail.

2. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Αν είναι η πρώτη φορά που προσθέτετε ένα λογαριασμό e-mail στην εφαρμογή E-
mail, πιέστε Microsoft Exchange ActiveSync στην οθόνη Επιλογή παροχέα
e-mail .

§ Αν έχετε ήδη προσθέσει ένα λογαριασμό e-mail στην εφαρμογή E-mail, πατήστε 
και μετά πιέστε Περισσότερα > Δημιουργία λογαριασμού. Αν εμφανιστεί η οθόνη
Επιλογή παροχέα e-mail , πιέστε Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Καταχωρίστε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού Exchange ActiveSync και μετά πιέστε
Επόμενο. Αν ο εταιρικός σας διακομιστής Exchange δεν υποστηρίζει αυτόματο
εντοπισμό, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή σας Exchange
αφού πιέσετε Επόμενο. Ζητήστε λεπτομέρειες από το διαχειριστή διακομιστή Exchange.

4. Επιλέξτε τους τύπους πληροφοριών που θέλετε να συγχρονίσετε. Επιλέξτε επίσης τη
συχνότητα ενημέρωσης και συγχρονισμού e-mail στο HTC Wildfire S και έπειτα πιέστε
Επόμενο.

5. Πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού, έπειτα πιέστε Τέλος ρύθμισης.
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Έλεγχος εισερχόμενών σας στο E-mail
Όταν ανοίγετε την εφαρμογή E-mail, εμφανίζει τα εισερχόμενα ενός εκ των λογαριασμών σας e-
mail που έχετε ρυθμίσει στο HTC Wildfire S.

Για εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών e-mail, πιέστε τη γραμμή που εμφανίζει τον τρέχοντα
λογαριασμό e-mail και έπειτα επιλέξτε άλλο λογαριασμό.

Προβολή των ενοποιημένων εισερχόμενων όλων των λογαριασμών σας e-mail

Μπορείτε να προβάλλετε μηνύματα e-mail από όλους τους λογαριασμούς σας σε μία μόνο
τοποθεσία, χωρίς να απαιτείται μετάβαση σε διαφορετικούς λογαριασμούς.

Απλά πιέστε τη γραμμή που δείχνει τον τρέχοντα λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και,
στη συνέχεια, πιέστε Όλοι οι λογαριασμοί. Τα μηνύματα e-mail φέρουν κωδικοποίηση
χρωμάτων για εύκολο διαχωρισμό των λογαριασμών e-mail στους οποίους ανήκουν.

Μπορούν να εμφανίζονται έως και 15 λογαριασμοί e-mail στα ενοποιημένα εισερχόμενα.

Εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προβολών των εισερχομένων σας

Αν έχετε πολλά μηνύματα e-mail, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την περιήγηση στη
μακροσκελή λίστα και την εύρεση ενός μοναδικού e-mail ή σχετικών μηνυμάτων e-mail.
Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες της εφαρμογής E-mail για να ταξινομήσετε τα μηνύματα e-mail σας
σε διαφορετικές κατηγορίες.

Για πιο εύκολη περιήγηση στα μηνύματα e-mail, πιέστε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για να
αλλάξετε την προβολή των εισερχομένων σας:

Εισερχόμενα

Εμφανίζει τα μηνύματα e-mail ως μεμονωμένα στοιχεία.

Συζητήσεις

Εμφανίζει μηνύματα e-mail ως συζητήσεις ομαδοποιημένες ανάλογα με τη γραμμή του
θέματος. Επιλέξτε ένα θέμα στη λίστα για να εμφανιστούν τα μηνύματα e-mail σε μια
συζήτηση.
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Ομάδα

Εμφανίζει όλα τα μηνύματα e-mail μιας ομάδας επαφών. Για να επιλέξετε ποια ομάδα
επαφών θα εμφανίζεται, πατήστε , πιέστε Προβολή και έπειτα επιλέξτε μια ομάδα.

Μη αναγνωσμένο

Εμφανίζει μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Επισημαίνεται (Exchange ActiveSync μόνο)

Εμφανίζει όλα τα μηνύματα με επισήμανση σημαίας.

Προσκλήσεις (Exchange ActiveSync μόνο)

Εμφανίζει προσκλήσεις συναντήσεων που δεν έχετε ακόμα αποδεχθεί ούτε απορρίψει.

Συνημμένα

Εμφανίζει όλα τα μηνύματα που έχουν συνημμένα.

Ανανέωση λογαριασμού e-mail

Ανεξάρτητα από τις επιλεγμένες ρυθμίσεις αυτόματου συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να
συγχρονίσετε χειροκίνητα τα αποσταλμένα και ληφθέντα e-mail σας ανά πάσα στιγμή.

§ Όντας στο λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε, πατήστε  και μετά πιέστε
Ανανέωση.

§ Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς e-mail, μπορείτε να τους ανανεώσετε όλους ταυτόχρονα.
Μεταβείτε πρώτα στα ενοποιημένα εισερχόμενα. Έπειτα πατήστε  και έπειτα πιέστε
Ανανέωση.

Ταξινόμηση μηνυμάτων e-mail

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα e-mail κατά ημερομηνία λήψης, προτεραιότητα, θέμα,
αποστολέα ή μέγεθος.

Στα εισερχόμενα, πατήστε , πιέστε Ταξινόμηση και ενεργοποιήστε κάποια από τις επιλογές
ταξινόμησης.

Γρήγορη περιήγηση στα εισερχόμενα

Αν έχετε μια μεγάλη λίστα μηνυμάτων e-mail στα εισερχόμενά σας, μπορεί να μην είναι εύκολο
να περιηγηθείτε στη λίστα και να βρείτε ένα e-mail που θέλετε. Μπορείτε να περιηγηθείτε
γρήγορα στα εισερχόμενα χρησιμοποιώντας τις κινήσεις δαχτύλου.

1. Για να εμφανιστούν τα μηνύματα e-mail σας, επιλέξτε μια σειρά ταξινόμησης.

2. Πατήστε παρατεταμένα τα δυο σας δάχτυλα σε οποιοδήποτε μήνυμα e-mail και μετά
σύρτε τα προς τα πάνω ή προς τα κάτω χωρίς να τα ανασηκώσετε. Η οθόνη σας τότε
μεταβαίνει στην ομάδα μηνυμάτων e-mail, με βάση την επιλεγμένη σας σειρά
ταξινόμησης.
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Διαχείριση μηνυμάτων e-mail

Διαγραφή μηνύματος e-mail

1. Στα εισερχόμενα, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

2. Στο μενού επιλογών, πιέστε Διαγραφή.

Επιλογή πολλών μηνυμάτων e-mail

1. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου μηνυμάτων e-mail για να τα επιλέξετε.

2. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε με τα επιλεγμένα μηνύματα: Να σημειωθεί ως
αναγνωσμένο (ή σημειώστε Να σημειωθεί ως μη αναγνωσμένο), Διαγραφή ή
Μετακίνηση σε άλλο φάκελο.

Δεν μπορείτε να μετακινήσετε μηνύματα e-mail όταν βρίσκεστε στα ενοποιημένα εισερχόμενα
(Όλοι οι λογαριασμοί).

Μετακίνηση πολλών μηνυμάτων e-mail σε άλλο φάκελο

1. Μεταβείτε στο λογαριασμό e-mail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου μηνυμάτων e-mail που θέλετε να μετακινήσετε.

3. Πιέστε Μετακίνηση σε και έπειτα πιέστε το φάκελο όπου θέλετε να μετακινήσετε τα
μηνύματα e-mail.

Μετακίνηση μηνύματος e-mail μετά την ανάγνωση

1. Στο ανοικτό μήνυμα, πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Μετακίνηση σε.

2. Επιλέξτε το φάκελο όπου θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα e-mail.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

1. Πιέστε πρώτα το πλαίσιο ελέγχου κάθε μηνύματος e-mail.

2. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Επιλογή όλων.

3. Πιέστε Διαγραφή.

Εναλλαγή σε άλλους φακέλους e-mail

1. Πατήστε  και μετά πιέστε Φάκελοι.

2. Πιέστε το φάκελο e-mail του οποίου τα μηνύματα θέλετε να προβάλλετε.

Αποστολή μηνύματος e-mail

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > E-mail.

2. Εναλλαγή σε λογαριασμό e-mail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή e-
mail.

3. Στα εισερχόμενα λογαριασμού e-mail, πιέστε Σύνθεση μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
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4. Συμπληρώστε έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Μπορείτε να:

§ Καταχωρήστε τις διευθύνσεις e-mail απευθείας στο πεδίο Προς, διαχωρίζοντας με
κόμμα. Καθώς πληκτρολογείτε διευθύνσεις e-mail, εμφανίζονται τυχόν διευθύνσεις
που ταιριάζουν με αυτές στη λίστα επαφών σας. Επιλέξτε κάποια από αυτές για να
εισαχθεί απευθείας.

§ Πιέστε το εικονίδιο  και μετά να επιλέξετε τις επαφές στις οποίες θέλετε να
στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ομάδες επαφών ως παραλήπτες
ή να αναζητήσετε και προσθέσετε επαφές από τον κατάλογο της εταιρείας, αν έχετε
δημιουργήσει ένα λογαριασμό Exchange ActiveSync στο HTC Wildfire S.

Αν θέλετε να στείλετε κοινοποίηση (Cc) ή ιδιαίτερη κοινοποίηση (Bcc) του e-mail σε άλλους
παραλήπτες, πατήστε  και μετά πιέστε και έπειτα πιέστε Εμφάνιση Κοιν./Ιδιαίτ. κοιν.

5. Πληκτρολογήστε το θέμα και έπειτα συνθέστε το μήνυμά σας.

6. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, πατήστε , πιέστε Επισύναψη και επιλέξτε κάτι
από τα παρακάτω:

Εικόνα Επιλέξτε Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την
επισυνάψετε ή Γκαλερί για να επισυνάψετε μια φωτογραφία από την
κάρτα αποθήκευσής.

Βίντεο Επιλέξτε Εγγρ. Βίντεο για να τραβήξετε ένα βίντεο και να το
επισυνάψετε ή Βίντεο για να επισυνάψετε ένα βίντεο από την κάρτα
αποθήκευσής σας.

Ήχος Επιλέξτε Εγγρ. Φωνής για να εκτελέσετε μια ηχογράφηση και να την
επισυνάψετε ή Αρχεία για να επισυνάψετε ένα αρχείο μουσικής ή μια
ηχογράφηση από την κάρτα αποθήκευσης του τηλεφώνου σας.

Υπόδειξη
εφαρμογής

Επιλέξτε μια εφαρμογή από το Android Market που θέλετε να
κοινοποιήσετε στον κόσμο. Η διεύθυνση URL από την οποία μπορεί
να ληφθεί η εφαρμογή θα εισαχθεί στο e-mail σας.

Τοποθεσία Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες τοποθεσίας. Στείλτε την
τρέχουσα τοποθεσία σας (απαιτεί ενεργοποίηση του GPS) ή μια
τοποθεσία που επιλέγετε σε ένα χάρτη.

Έγγραφο Επισυνάψτε ένα αρχείο PDF ή ένα έγγραφο Office, π.χ. ένα αρχείο
κειμένου ή ένα υπολογιστικό φύλλο.

Επαφή (vCard) Επισύναψη πληροφοριών επαφής κάποιου ατόμου.
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Συνάντηση
(vCalendar)

Επισύναψη συμβάντος ημερολογίου.

Αρχείο Επισύναψη οποιουδήποτε αρχείου από την κάρτα αποθήκευσής σας.

7. Πιέστε Αποστολή για να στείλετε άμεσα το μήνυμα ή πιέστε Αποθηκ. ως για να το
στείλετε αργότερα. 

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων, ή η Λειτουργία πτήσης είναι
ενεργοποιημένη όταν στέλνετε e-mail, αυτό θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εξερχόμενα. Όταν
υπάρχει διαθέσιμο Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων, το αποθηκευμένο μήνυμα e-mail θα σταλεί
αυτόματα την επόμενη φορά που θα συγχρονίσει το HTC Wildfire S.

Συνέχιση σύνθεσης πρόχειρου μηνύματος e-mail

1. Στα εισερχόμενα λογαριασμού e-mail, πατήστε  και έπειτα πιέστε Φάκελοι >
Πρόχειρα.

2. Επιλέξτε το μήνυμα.

3. Όταν τελειώσετε την επεξεργασία του μηνύματος, πιέστε Αποστολή .

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα e-mail

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > E-mail.

2. Μεταβείτε στο λογαριασμό e-mail που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επιλέξτε στα εισερχόμενα του λογαριασμού e-mail το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

4. Κάντε κάτι από τα εξής:

Απάντηση στο μήνυμα Πιέστε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους.

Προώθηση του μηνύματος Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα >
Προώθηση.

Διαγραφή του μηνύματος Πατήστε  και μετά πιέστε Διαγραφή.

Σήμανση του μηνύματος ως μη
αναγνωσμένου

Πατήστε  και έπειτα πιέστε Σήμανση ως μη
αναγνωσμένο.

Καθορισμός προτεραιότητας για ένα μήνυμα e-mail
Μπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητα για ένα μήνυμα e-mail που στέλνετε.

1. Κατά τη σύνθεση του μηνύματος πατήστε .

2. Πιέστε Ορισμός προτεραιότητας.

3. Επιλέξτε την προτεραιότητα για το μήνυμα.

Αν επιλέξατε Υψηλή ή Χαμηλή προτεραιότητα, η προτεραιότητα εμφανίζεται κάτω από τη
γραμμή του θέματος του μηνύματος.
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Χρήση Exchange ActiveSync e-mail
Μπορείτε να διαβάσετε, απαντήσετε, στείλετε και διαχειριστείτε τα e-mail εργασίας σας εξίσου
εύκολα όπως με ένα λογαριασμό POP3/IMAP. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
ορισμένες πανίσχυρες λειτουργίες Exchange.

Επισήμανση e-mail με σημαία

§ Κατά την προβολή των εισερχομένων, πιέστε το εικονίδιο λευκής σημαίας  που
εμφανίζεται στα δεξιά ενός μηνύματος e-mail. Το εικονίδιο γίνεται κόκκινο  αφού
επισημάνετε το e-mail με σημαία.

§ Κατά την ανάγνωση ενός e-mail, μπορείτε επίσης να πιέσετε το εικονίδιο σημαίας στο e-
mail.

Ρύθμιση κατάστασης Εκτός γραφείου

1. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας Exchange ActiveSync .

2. Πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα > Εκτός γραφείου.

3. Πιέστε το πλαίσιο και έπειτα επιλέξτε Εκτός γραφείου.

4. Ορίστε τις ημερομηνίες και τις ώρες που θα βρίσκεστε εκτός γραφείου.

5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα αυτόματης απάντησης.

6. Πιέστε Αποθήκευση.

Αποστολή αιτήματος συνάντησης

1. Μεταβείτε στο λογαριασμό σας Exchange ActiveSync .

2. Μεταβείτε στην καρτέλα Προσκλήσεις και έπειτα πιέστε Νέα πρόσκληση συνάντησης.

3. Καταχωρίστε τις λεπτομέρειες της συνάντησης,

4. Πιέστε Αποστολή.

Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού e-mail

1. Μεταβείτε στο λογαριασμό e-mail τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να αλλάξετε.

2. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

3. Επιλέξτε από τα εξής:

Ρυθμίσεις
λογαριασμού

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail όπως το όνομα, η
διεύθυνση e-mail, ο κωδικός πρόσβασης και η περιγραφή.

Γενικές ρυθμίσεις Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς κατά την ανάγνωση
μηνυμάτων e-mail, ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε ή ορίστε την
υπογραφή, ορίστε το λογαριασμό ως προεπιλεγμένο λογαριασμό
e-mail και ορίστε τη θέση αποθήκευσης των συνημμένων στα e-
mail.
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Αποστολή & Λήψη Ρυθμίστε το συγχρονισμό για εισερχόμενα και εξερχόμενα
μηνύματα e-mail όπως μέγιστο όριο μεγέθους, χρονοδιάγραμμα
ενημέρωσης και άλλα.

Ρυθμίσεις
ειδοποίησης

Καθορισμός ρυθμίσεων ειδοποίησης e-mail.

Διαγραφή
λογαριασμού

Πατήστε για διαγραφή του λογαριασμού e-mail.

4. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Διαγραφή λογαριασμού e-mail

1. Εναλλαγή στον λογαριασμό e-mail που θέλετε να διαγράψετε.

2. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Διαγραφή λογαριασμού.
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Ημερολόγιο

Πληροφορίες για το Ημερολόγιο
Δεν θα χάσετε ποτέ ξανά μια σημαντική ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο
του τηλεφώνου σας για τη δημιουργία και διαχείριση των συμβάντων, συσκέψεων και
συναντήσεών σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το HTC Wildfire S να παραμένει συγχρονισμένο με τους εξής τύπους
ημερολογίων:

§ Στο HTC Wildfire S, συνδεθείτε στο Λογαριασμό Google σας ώστε να μπορείτε να
συγχρονίσετε την εφαρμογή Ημερολόγιο με το Ημερολόγιο Google σας ηλεκτρονικά.
Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς λογαριασμούς Google.

§ Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Outlook® στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το
HTC Sync στον υπολογιστή σας για να συγχρονίσετε το Ημερολόγιο του Outlook με την
εφαρμογή Ημερολόγιο.

§ Εάν έχετε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange ActiveSync και τον έχετε προσθέσει στο
HTC Wildfire S, μπορείτε να συγχρονίσετε την εφαρμογή Ημερολόγιο με τα συμβάντα
ημερολογίου Exchange ActiveSync.

Αν έχετε συνδεθεί στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων σας, όπως στο Facebook, στο
Ημερολόγιο θα εμφανιστούν γενέθλια και συμβάντα φίλων από τα κοινωνικά σας δίκτυα.

Δημιουργία συμβάντος
Μπορείτε να δημιουργήσετε συμβάντα που θα συγχρονίζονται με το ημερολόγιό σας Google, το
ημερολόγιο στο Outlook του υπολογιστή σας ή το ημερολόγιο Exchange ActiveSync, καθώς και
συμβάντα που εμφανίζονται μόνο στο HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Ημερολόγιο.

2. Σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολόγιο, πατήστε  και έπειτα πιέστε Νέο συμβάν. 

Όταν βρίσκεστε σε μηνιαία προβολή ή προβολή ατζέντας, μπορείτε επίσης να πιέσετε 
για να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν.
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3. Αν έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια, επιλέξτε το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να
προσθέσετε το συμβάν:

§ Επιλέξτε το λογαριασμό σας Google για να δημιουργήσετε ένα συμβάν στο
Ημερολόγιο Google. Αν έχετε πολλά Ημερολόγια Google στο Web, επιλέξτε αυτό
στο οποίο θα προσθέσετε το συμβάν σας.

§ Επιλέξτε Συγχρονισμός PC για να δημιουργήσετε συμβάντα ημερολογίου στο
HTC Wildfire S. Μπορείτε να τα συγχρονίσετε με το Ημερολόγιο του Outlook στον
υπολογιστή σας μέσω του HTC Sync.

§ Επιλέξτε το λογαριασμό σας Exchange ActiveSync για να δημιουργήσετε ένα
συμβάν ημερολογίου Exchange ActiveSync.

4. Καταχωρίστε ένα όνομα για το συμβάν.

5. Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα του συμβάντος, κάντε κάτι από τα εξής:

§ Αν υπάρχει χρονικό πλαίσιο για το συμβάν, πιέστε Από και Ως για ημερομηνία και
ώρα να τα ορίσετε.

§ Αν είναι ολοήμερο συμβάν, όπως γενέθλια, ορίστε τις επιλογές Από και Ως και
έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ολοήμερο.

6. Καταχωρίστε τον τόπο και την περιγραφή του συμβάντος.

7. Ορίστε την ώρα υπενθύμισης. 

Μπορείτε να προσθέσετε άλλη ώρα υπενθύμισης σε ένα συμβάν του Ημερολογίου Google.
Πατήστε  και μετά πιέστε Προσθήκη υπενθύμισης.

8. Αν το συμβάν λαμβάνει χώρα τακτικά, πιέστε το πλαίσιο Επανάληψη και έπειτα επιλέξτε
πόσο συχνά λαμβάνει χώρα το συμβάν.

9. Πιέστε Αποθήκευση.

Πρόσκληση ατόμων στο συμβάν σας (μόνο Ημερολόγιο Google)
Αφού προσκαλέσετε άτομα στο συμβάν σας, ένα e-mail πρόσκλησης θα αποσταλεί μέσω του
λογαριασμού σας Google.

Αν θέλετε να προσκαλέσετε άτομα στο συμβάν σας, πρέπει να δημιουργήσετε και να
προσθέσετε το συμβάν στο Ημερολόγιό σας Google.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και δημιουργήστε ένα νέο συμβάν. Πιέστε το πεδίο
Ημερολόγιο και έπειτα επιλέξτε το λογαριασμό σας Google (ή κάποιο από τα υπόλοιπα
Ημερολόγια Google που διαθέτετε).

2. Προσθέστε λεπτομέρειες για το συμβάν, π.χ. την ημερομηνία και την ώρα, τον τόπο και
άλλα στοιχεία.

3. Στο πεδίο Καλεσμένοι πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις e-mail όλων των ατόμων που
θέλετε να καλέσετε στο συμβάν. Διαχωρίστε τις διευθύνσεις με κόμμα ( , ). Αν τα άτομα
στα οποία στέλνετε προσκλήσεις χρησιμοποιούν το Ημερολόγιο Google, θα λάβουν την
πρόσκληση στο Ημερολόγιο και μέσω e-mail.

4. Πιέστε Αποθήκευση για να προσθέσετε το συμβάν στο Ημερολόγιό σας Google.
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Αποστολή αιτήματος συνάντησης μέσω του Ημερολόγιο (μόνο Exchange
ActiveSync)
Αν έχετε εγκατεστημένο λογαριασμό Exchange ActiveSync στο HTC Wildfire S, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να δημιουργήσετε ένα συμβάν συνάντησης και
να στείλετε ένα e-mail αιτήματος συνάντησης στα άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε στη
συνάντηση.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο και δημιουργήστε ένα νέο συμβάν. Πιέστε το πεδίο
Ημερολόγιο και έπειτα επιλέξτε το λογαριασμό σας Exchange ActiveSync.

2. Προσθέστε λεπτομέρειες για τη συνάντηση, π.χ. την ημερομηνία και την ώρα, τον τόπο
και άλλα στοιχεία.

3. Πατήστε  και μετά πιέστε Πρόσκληση συνάντησης.

4. Πιέστε  και επιλέξτε τους συμμετέχοντες από τις επαφές σας ή από τον κατάλογο
εταιρείας.

5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πιέστε Αποστολή.

Εναλλαγή προβολών Ημερολόγιο
Όταν ανοίγετε το Ημερολόγιο, από προεπιλογή εμφανίζεται η μηνιαία προβολή. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε προβολή ατζέντας ή εβδομαδιαία προβολή.

Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών, πατήστε  και μετά επιλέξτε τον τύπο προβολής που
θέλετε.

Χρήση της μηνιαίας προβολής
Στη μηνιαία προβολή θα δείτε δείκτες στις μέρες με συμβάντα.

Κάντε ένα από τα εξής σε μηνιαία προβολή:

§ Επιλέξτε μια ημέρα για να προβάλετε τα συμβάντα της.
§ Πατήστε παρατεταμένα μια μέρα για να ανοίξετε ένα μενού επιλογών από το οποίο

μπορείτε να επιλέξετε τη δημιουργία νέου συμβάντος ή τη μετάβαση στην ημερήσια
προβολή ή την προβολή ατζέντας.

§ Σύρτε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για να προβάλετε
προηγούμενους ή επόμενους μήνες.
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Χρήση προβολών ημέρας και ατζέντας
Η ημερήσια προβολή εμφανίζει μια λίστα με τα συμβάντα μιας ημέρας, αλλά και τις πληροφορίες
καιρού στο κάτω μέρος της οθόνης όταν προβάλλετε συμβάντα της τρέχουσας ημέρας.

§ Στην ημερήσια προβολή, εμφανίζονται πληροφορίες καιρού μόνο αν το συμβάν βρίσκεται
εντός της πενθήμερης πρόβλεψης της εφαρμογής Καιρός.

§ Οι πληροφορίες καιρού δεν εμφανίζονται στην ημερήσια προβολή αν επιλέξετε να
εμφανίζεται η ημερήσια προβολή με τη μορφή χρονικής λίστας.

Η προβολή ατζέντας δείχνει μια λίστα με όλα τα συμβάντα σας σε χρονολογική σειρά.

§ Οι έγχρωμες γραμμές στα αριστερά των συμβάντων επισημαίνουν τον τύπο του
ημερολογίου στον οποίο ανήκει το συμβάν. Για να ανακαλύψετε τί αντιπροσωπεύει κάθε
χρώμα, πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα > Ημερολόγια.

§ Όντας στην ημερήσια προβολή, σύρτε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
στην οθόνη για να προβάλετε προηγούμενες ή επόμενες ημέρες.

Χρήση της εβδομαδιαίας προβολής
Η εβδομαδιαία προβολή εμφανίζει ένα πίνακα με τα συμβάντα μιας εβδομάδας.

Όταν είστε σε εβδομαδιαία προβολή, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

§ Να πατήσετε παρατεταμένα μια χρονοθυρίδα για να δημιουργήστε ένα νέο συμβάν σε
αυτήν τη χρονική στιγμή.

§ Να επιλέξετε ένα συμβάν (εμφανίζεται ως έγχρωμο πλαίσιο) για να προβάλετε τις
λεπτομέρειές του.

§ Σύρτε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη για να προβάλετε
προηγούμενες ή επόμενες εβδομάδες.
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Διαχείριση συμβάντων Ημερολόγιο
Προβολή συμβάντος
Μπορείτε να προβάλετε τα δικά σας συμβάντα, καθώς και συμβάντα που έχουν μοιραστεί άλλοι
με εσάς.

1. Σε ημερήσια προβολή ή προβολή ατζέντα, επιλέξτε ένα συμβάν. Ανοίγει η οθόνη
Λεπτομέρειες συμβάντος εμφανίζοντας τη συνοπτική περιγραφή του συμβάντος.

2. Ανάλογα με τις πληροφορίες συμβάντος, κάντε ένα από τα εξής:

§ Βρείτε το μέρος όπου λαμβάνει χώρα το συμβάν στην εφαρμογή Χάρτες.
§ Να καλέσετε οποιοδήποτε αριθμό τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνεται στην

τοποθεσία ή περιγραφή συμβάντος.
§ Ελέγξτε τους συμμετέχοντες στο συμβάν.
§ Αν το συμβάν στάλθηκε ως πρόσκληση συνάντησης, απαντήστε στην πρόσκληση.
§ Αν πρόκειται για συμβάν ημερολογίου Exchange ActiveSync, απαντήστε με e-mail

στο διοργανωτή ή σε όλους τους καλεσμένους. Πατήστε  και έπειτα πιέστε είτε
Απάντηση, είτε Απάντηση σε όλα.

§ Επιλέξτε κάθε κείμενο και αναζητήστε το στο web.
§ Πιέστε την ώρα υπενθύμισης για να την αλλάξετε. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε

τις αλλαγές.

Επεξεργασία συμβάντος
Μπορείτε να επεξεργαστείτε συμβάντα που έχετε δημιουργήσει.

1. Κατά την προβολή συμβάντος, πατήστε  και έπειτα πιέστε Επεξεργασία συμβάντος.

2. Κάντε τις αλλαγές σας στο συμβάν.

3. Όταν τελειώσετε την επεξεργασία, πιέστε Αποθήκευση.

Διαγραφή συμβάντος
Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Κατά την προβολή της συνοπτικής περιγραφής ενός συμβάντος στην οθόνη Λεπτομέρειες
συμβάντος, πατήστε  και έπειτα πιέστε Διαγραφή συμβάντος.

§ Στην ημερήσια προβολή, προβολή ατζέντας ή εβδομαδιαία προβολή, πατήστε
παρατεταμένα ένα συμβάν και έπειτα πιέστε Διαγραφή συμβάντος.

§ Όταν επεξεργάζεστε ένα συμβάν, πιέστε Διαγραφή.

Αν το συμβάν επαναλαμβάνεται, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να διαγράψετε μόνο το συγκεκριμένο
συμβάν, το συγκεκριμένο συμβάν και όλα τα μελλοντικά συμβάντα ή όλα τα παρελθοντικά και
μελλοντικά συμβάντα από το Ημερολόγιο σας.
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Κοινή χρήση συμβάντος (vCalendar)
Μπορείτε να μοιραστείτε ένα συμβάν ημερολογίου ως vCalendar μέσω Bluetooth ή στέλνοντάς
το ως συνημμένο αρχείο με το e-mail ή μήνυμά σας.

1. Κατά την προβολή συμβάντος, πατήστε  και μετά πιέστε Κοινή χρήση vCalendar.

2. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πιέστε Bluetooth. θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το Bluetoothστο
HTC Wildfire S και να συνδεθείτε με τη συσκευή λήψης Bluetooth.

§ Πιέστε E-mail. Ανοίγει ένα παράθυρο νέου μηνύματος και περιλαμβάνει αυτόματα το
vCalendar ως συνημμένο. Θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος σας λογαριασμός
e-mail για την αποστολή του μηνύματος.

§ Πιέστε Μήνυμα. Ανοίγει ένα παράθυρο νέου μηνύματος και περιλαμβάνει αυτόματα
το vCalendar ως συνημμένο πολυμέσων.

Παράβλεψη ή αναβολή υπενθυμίσεων
συμβάντων
Αν έχετε ρυθμίσει τουλάχιστον μία υπενθύμιση για ένα συμβάν, το εικονίδιο προσεχούς
συμβάντος  θα εμφανιστεί στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής κατάστασης για να σας
υπενθυμίσει το προσεχές συμβάν.

1. Πιέστε τη γραμμή κατάστασης και έπειτα σύρτε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη
για να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

2. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πιέστε Εκκαθάριση για να παραβλέψετε τις υπενθυμίσεις των συμβάντων και όλες
τις άλλες ειδοποιήσεις. Θα διαγραφούν και άλλοι τύποι ειδοποιήσεων, όπως νέων
μηνυμάτων και αναπάντητων κλήσεων.

§ Αφού ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις, επιλέξτε την υπενθύμιση συμβάντων
ημερολογίου. Τότε θα δείτε μια λίστα με όλες τις υπενθυμίσεις συμβάντων που
εκκρεμούν. Πιέστε Αναβολή όλων για αναβολή όλων των υπενθυμίσεων
συμβάντων για πέντε λεπτά ή πιέστε Παράβλεψη όλων για παράβλεψη όλων των
υπενθυμίσεων συμβάντων.

§ Πατήστε  για να διατηρηθούν οι υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στην περιοχή
ειδοποιήσεων της γραμμής κατάστασης.

Εμφάνιση και συγχρονισμός υπενθυμίσεων
Μπορείτε να επιλέξετε τα ημερολόγια που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται και αυτά που θα
διατηρούνται συγχρονισμένα.
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Εμφάνιση ή απόκρυψη ημερολογίων
Σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολόγιο, πατήστε  πιέστε Περισσότερα > Ημερολόγια και
μετά επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή ενός ημερολογίου για να το εμφανίσετε ή αποκρύψετε. 

§ Τα ημερολόγια διατηρούνται συγχρονισμένα στο HTC Wildfire S, είτε τα αποκρύψετε είτε όχι.

§ Πιέστε Όλα τα ημερολόγια για να εμφανιστούν όλα τα ημερολόγια.

Προσθήκη ημερολογίου Google προς συγχρονισμό
Μπορείτε να επιλέξετε τα ημερολόγια Google με τα οποία θα συγχρονιστεί το HTC Wildfire S.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέο ημερολόγιο Google στο HTC Wildfire S. Μπορείτε να
συγχρονίσετε μόνο με ημερολόγια Google που δημιουργήσατε ή στα οποία εγγραφήκατε στο
web.

1. Σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολόγιο, πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα >
Ημερολόγια.

2. Πατήστε  ξανά και έπειτα πιέστε Προσθήκη ημερολογίων.

3. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο Google για να προσθέσετε στη λίστα ημερολογίων σας και
έπειτα πιέστε OK.

4. Πατήστε  για να ενημερώσετε το Ημερολόγιο.

Διακοπή συγχρονισμού ημερολογίου Google
Μπορείτε να επιλέξετε τα ημερολόγια Google για τα οποία θα διακοπεί ο συγχρονισμός.

1. Σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολόγιο, πατήστε  και μετά πιέστε Περισσότερα >
Ημερολόγια.

2. Πατήστε  ξανά και έπειτα πιέστε Κατάργηση ημερολογίων.

3. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο Google για να αφαιρέσετε από τη λίστα ημερολογίων σας και
έπειτα πιέστε OK.

4. Πατήστε  για να ενημερώσετε το Ημερολόγιο.

Τα ημερολόγια που καταργείτε από τη λίστα ημερολογίων δεν θα είναι πλέον συγχρονισμένα
στο HTC Wildfire S, ωστόσο παραμένετε γραμμένοι σε αυτά και μπορείτε να τα επεξεργαστείτε
στην εφαρμογή Ημερολόγιο Google στο Web.
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Αλλαγή ρυθμίσεων Ημερολόγιο
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Ημερολόγιο προκειμένου να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο
θα εμφανίζονται τα συμβάντα και τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τα προσεχή
συμβάντα.

Σε οποιαδήποτε προβολή Ημερολόγιο, πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα >
Ρυθμίσεις για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Ημερολόγιο.

Ρυθμίσεις υπενθύμισης

Όλα τα ημερολόγια Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιούνται οι ίδιες
ρυθμίσεις υπενθύμισης συμβάντων για όλους τους τύπους
ημερολογίων. Αν καταργήσετε την επιλογή αυτού του πλαισίου
ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις υπενθύμισης
για κάθε ημερολόγιο.

Ορισμός ειδοποιήσεων Διαμορφώστε τις υπενθυμίσεις συμβάντων για να ανοίξετε μια
ειδοποίηση, να στείλετε μια ειδοποίηση ή να απενεργοποιήσετε τις
ειδοποιήσεις συμβάντων στο HTC Wildfire S.

Προεπιλεγμένη ώρα
υπενθύμισης

Επιλέξτε πότε θέλετε να ειδοποιείστε πριν λάβει χώρα κάποιο
συμβάν.

Επιλογή
κουδουνίσματος

Επιλέξτε το κουδούνισμα που θα ακούγεται κατά τη λήψη μιας
υπενθύμισης συμβάντος.

Δόνηση Επιλέξτε αν θέλετε να δονείται το HTC Wildfire S κατά τη λήψη μιας
ειδοποίησης συμβάντος.

Απόκρυψη συμβάντων
που έχουν απορριφθεί

Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται συμβάντα τις
προσκλήσεις των οποίων έχετε απορρίψει.

Ρυθμίσεις προβολής Ημερολόγιο

Έναρξη σε Επιλέξτε την προεπιλεγμένη προβολή εμφάνισης όταν ανοίγετε το
Ημερολόγιο.

Ημερήσιες προβολές Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται η ημερήσια προβολή με τη μορφή λίστας
συμβάντων ή χρονικής λίστας.

Πρώτη ημέρα της
εβδομάδας

Ρυθμίστε τη μηνιαία και την εβδομαδιαία προβολή έτσι ώστε να
ξεκινούν Κυριακή ή Δευτέρα.

Συμπερίληψη καιρού Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση πληροφοριών καιρού
στη λίστα συμβάντων ημερήσιας προβολής.

Πόλη Εάν περιλαμβάνεται ο καιρός, από προεπιλογή, η ημερήσια προβολή
εμφανίζει τον καιρό στην τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορείτε να την
αλλάξετε ώστε να εμφανίζει τον καιρό άλλης πόλης.
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Πληροφορίες για το γραφικό στοιχείο
Ημερολόγιο
Μπορείτε να προσθέσετε το γραφικό στοιχείο Ημερολόγιο στην Αρχική οθόνη σας. Τα γραφικά
στοιχεία προσφέρουν διαφορετικές προβολές ημερολογίου.

Η επιλογή μιας ημέρας ή συμβάντος στο γραφικό στοιχείο σάς μεταφέρει στην εφαρμογή
Ημερολόγιο.
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Χάρτες και τοποθεσία

Ρυθμίσεις τοποθεσίας

Ενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού
Για να βρείτε την τοποθεσία σας στο HTC Wildfire S, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις πηγές
τοποθεσίας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Τοποθεσία.

2. Επιλέξτε ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω:

Μέσω ασύρμ.
δικτύων

Χρησιμοποιεί το Wi-Fi ή τη σύνδεση δεδομένων κινητού για να
βρει την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση.

Χρήση δορυφόρων
GPS

Βρίσκει την ακριβή θέση σας GPS. Αυτό απαιτεί να φαίνεται ο
ουρανός και περισσότερη ενέργεια μπαταρίας.
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Google Maps

Πληροφορίες για το Google Maps
Το Google Maps σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας, να
προβάλλετε τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνετε
λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πώς θα φθάσετε στον προορισμό σας. Επίσης, παρέχει ένα
εργαλείο αναζήτησης όπου μπορείτε να εντοπίσετε περιοχές ενδιαφέροντος ή διεύθυνση σε
χάρτη ή να βλέπετε τοποθεσίες σε επίπεδο δρόμου.

§ Χρειάζεστε ενεργή σύνδεση δεδομένων ή Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε το Google Maps.

§ Για να βρείτε την τοποθεσία σας με το Google Maps, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις πηγές
τοποθεσίας.

§ Η εφαρμογή Google Maps δεν καλύπτει κάθε χώρα ή πόλη.

Περιήγηση σε χάρτες
Όταν ανοίγετε το Google Maps, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε την τοποθεσία σας στο χάρτη ή
να ελέγξετε κοντινές περιοχές με μετατόπιση και μεγέθυνση, και σμίκρυνση στο χάρτη.

Για να βρείτε την τοποθεσία σας με το Google Maps, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις πηγές
τοποθεσίας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Χάρτες.

2. Πιέστε  για να εμφανίσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας. Ο μπλε δείκτης  δείχνει την
τοποθεσία σας στο χάρτη.

3. Κάντε κάτι από τα εξής:

Μετακίνηση Σύρτε το δάχτυλό σας προς κάθε κατεύθυνση στην οθόνη για να
προβάλλετε κοντινές περιοχές στο χάρτη.

Μεγέθυνση § Τοποθετήστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας στην κορυφή της
περιοχής που θέλετε να μεγεθύνετε και έπειτα ανοίξτε τα δάχτυλά
σας στο χάρτη.

§ Πιέστε .

§ Πιέστε διπλά μια τοποθεσία στο χάρτη για να εκτελέσετε
μεγέθυνση σε αυτήν την τοποθεσία.
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Σμίκρυνση § Κλείστε τον αντίχειρα και το δείκτη σας πάνω στο χάρτη για να
εκτελέσετε σμίκρυνση.

§ Πιέστε .

Προβολή
πληροφοριών
για τυχαία
τοποθεσία

1. Πατήστε παρατεταμένα μια τοποθεσία στο χάρτη. Πάνω από την
τοποθεσία ανοίγει ένα πλαίσιο με τη διεύθυνση και μια
μικρογραφία με την άποψη του δρόμου (εφόσον διατίθεται).

2. Πιέστε το πλαίσιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να λάβετε οδηγίες μετάβασης στην τοποθεσία, να
ελέγξετε αν υπάρχουν κοντά περιοχές ενδιαφέροντος και άλλα.

Αναζήτηση τοποθεσίας
Στο Google Maps, μπορείτε να αναζητήσετε μια τοποθεσία, όπως μια διεύθυνση ή έναν τύπο
επιχείρησης ή κτιρίου (για παράδειγμα, μουσεία).

1. Στην εφαρμογή Χάρτες, καταχωρίστε την περιοχή που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο
αναζήτησης.

2. Πιέστε  για να αναζητήσετε την τοποθεσία που καταχωρήσατε ή για να πιέσετε ένα
προτεινόμενο στοιχείο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στο
χάρτη ως δείκτες.

3. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Επιλέξτε ένα δείκτη  για να δείτε αν είναι αυτό που αναζητείτε και πιέστε το πλαίσιο
αν είναι.

§ Πιέστε  για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ως λίστα και έπειτα
πιέστε την τοποθεσία.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεγμένη τοποθεσία εμφανίζεται στην οθόνη.

4. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Πιέστε τα κουμπιά οθόνης για να προβάλλετε την τοποθεσία σε ένα χάρτη, να
λαμβάνετε οδηγίες, να προβάλλετε την τοποθεσία στην Προβολή δρόμου, αν
υπάρχει διαθέσιμη και άλλα. Κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη για
προβολή περισσότερων επιλογών.

§ Περάστε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά πάνω στην οθόνη για να προβάλλετε τις
πληροφορίες για το αποτέλεσμα της επόμενης ή προηγούμενης αναζήτησης.

Εκκαθάριση χάρτη

Ύστερα από την αναζήτηση σε ένα χάρτη, μπορείτε να καθαρίσετε τους διάφορους δείκτες που
έχουν σχεδιαστεί σε αυτόν.

Πατήστε  και έπειτα πιέστε Εκκαθάριση χάρτη.
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Αναζήτηση μιας περιοχής ενδιαφέροντος πλησίον σας
Χρησιμοποιήστε τις Περιοχές για να εντοπίσετε περιοχές ενδιαφέροντος κοντά στην τρέχουσα
τοποθεσία σας. Η εφαρμογή Περιοχές χρησιμοποιεί την εφαρμογή Google Maps για αναζήτηση
συνήθων περιοχών που θα θέλατε να βρείτε, όπως το πλησιέστερο βενζινάδικο ή μηχανή
άμεσης ανάληψης χρημάτων (ATM).

Πριν χρησιμοποιήσετε τις Περιοχές, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε πηγές τοποθεσιών.

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Περιοχές.

2. Πιέστε την περιοχή που θέλετε να αναζητήσετε.

3. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Όταν εντοπιστούν μία ή δύο περιοχές, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται
ως δείκτες στο χάρτη. Μπορείτε να πιέσετε το δείκτη και έπειτα να πιέσετε το
πλαίσιο για να προβάλλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή.

§ Όταν εντοπιστούν πολλές περιοχές, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε
μια λίστα. Επιλέξτε μια περιοχή για να εμφανίσετε την τοποθεσία της σε ένα χάρτη
και έπειτα πιέστε το πλαίσιό της για προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την περιοχή.

Λήψη οδηγιών
Λάβετε αναλυτικές οδηγίες προς τον προορισμό σας. Το Google Maps μπορεί να παρέχει
ταξιδιωτικές οδηγίες για μετακίνηση με τα πόδια και οδικώς με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής
μεταφοράς.

1. Κατά την προβολή ενός χάρτη, πατήστε  και μετά πιέστε Οδηγίες.

2. Κάντε κάτι από τα εξής:

§ Χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τοποθεσία σας ως σημείο αφετηρίας ή καταχωρίστε
στο πρώτο πλαίσιο κειμένου την τοποθεσία από την οποία θα ξεκινήσετε. Στη
συνέχεια, καταχωρίστε στο δεύτερο πλαίσιο κειμένου τον προορισμό σας.

§ Πιέστε  για να επιλέξετε μια διεύθυνση από τις επαφές σας ή ένα σημείο επιλογής
στο χάρτη.

3. Επιλέξτε τον τρόπο μετάβασης στον προορισμό σας επιλέγοντας μετακίνηση οδικώς, με
μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια.
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4. Πιέστε Μετάβαση. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται σε λίστα οι οδηγίες μετάβασης στην
προορισμό σας.

Αν το μέρος που ορίσατε ως προορισμό έχει διαθέσιμες πολλές τοποθεσίες, επιλέξτε αυτήν
στην οποία θέλετε να πάτε.

5. Πιέστε ένα στοιχείο για να προβάλετε τις οδηγίες στο χάρτη.

6. Πιέστε τα κουμπιά βέλους στο χάρτη για να εκτελέσετε τις οδηγίες.

Όταν ολοκληρώσετε την προβολή ή την εκτέλεση των οδηγιών, πατήστε  και έπειτα πιέστε
Εκκαθάριση χάρτη για επαναφορά του χάρτη. Ο προορισμός σας αποθηκεύεται αυτόματα στο
ιστορικό του Google Maps.

Εύρεση βοήθειας
Λήψη βοήθειας και περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή Χάρτες.

Για να ανοίξετε τη βοήθεια, πατήστε  και έπειτα πιέστε Περισσότερα > Βοήθεια. Το
πρόγραμμα περιήγησης στο web θα σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα Βοήθεια για το Google
Maps Mobile.

Εύρεση των φίλων σας με το Google Latitude (διατίθεται ανάλογα με τη
χώρα)
Η υπηρεσία τοποθεσίας χρήστη Google Latitude σάς επιτρέπει να μοιραστείτε τοποθεσίες και
μηνύματα κατάστασης με τους φίλους σας. Σας επιτρέπει, επίσης, να στέλνετε μηνύματα
κειμένου και e-mail, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και να λαμβάνετε οδηγίες για τις
τοποθεσίες φίλων σας.

Η τοποθεσία σας δεν κοινοποιείται αυτομάτως. Πρέπει να εγγραφείτε στο Latitude και μετά να
προσκαλέσετε τους φίλους σας να δουν την τοποθεσία σας ή να αποδεχτούν τις προσκλήσεις
σας. Μόνο φίλοι τους οποίους έχετε προσκαλέσει ή έχουν αποδεχτεί μπορούν να δουν την
τοποθεσία σας.

Άνοιγμα και συμμετοχή στο Latitude

1. Από την Αρχική οθόνη, πιέστε  > Χάρτες.

2. Κατά την προβολή ενός χάρτη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Συμμετοχή στο Latitude.

3. Αφού εγγραφείτε στο Latitude και κλείσετε την εφαρμογή, μπορείτε να κάνετε
οποιοδήποτε από τα εξής για να την ανοίξετε από την Αρχική οθόνη:

§ Πιέστε  > Latitude.
§ Ανοίξτε τους Χάρτες, πατήστε  και έπειτα πιέστε Latitude.
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HTC Sync

Πληροφορίες για το HTC Sync
Έχετε τις νέες φωτογραφίες διακοπών σας στο HTC Wildfire S, ενώ το επαγγελματικό σας
ημερολόγιο βρίσκεται στον υπολογιστή σας. Γιατί να μην καταστήσετε αυτούς τους τύπων
αρχείων και τις πληροφορίες διαθέσιμες σε αμφότερες τις συσκευές;

Με το HTC Sync μπορείτε να:

§ Συγχρονίσετε τις επαφές σας μεταξύ του Microsoft Outlook, Outlook Express ή τις επαφές
Windows στον υπολογιστή σας και το HTC Wildfire S.

§ Συγχρονίσετε τα συμβάντα ημερολογίου σας μεταξύ του Outlook ή Windows Ημερολογίου
στον υπολογιστή σας και το HTC Wildfire S.

§ Να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, τραγούδια και λίστες αναπαραγωγής στο
HTC Wildfire S και απολαύστε τα όσο βρίσκεστε στο δρόμο.

§ Εύκολη εισαγωγή των φωτογραφιών και βίντεο που έχετε τραβήξει από το HTC Wildfire S
στον υπολογιστή σας.

§ Να αποθηκεύσετε τους ίδιους σελιδοδείκτες στα προγράμματα περιήγησής σας, τόσο
στον υπολογιστή σας, όσο και στο HTC Wildfire S.

§ Εγκαταστήστε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας τρίτων (δεν γίνεται λήψη από το Android
Market) από τον υπολογιστή σας.

§ Χρειάζεστε μια κάρτα αποθήκευσης τοποθετημένη στο HTC Wildfire S για να μπορείτε να
συγχρονίσετε αρχεία πολυμέσων, χάρτες και έγγραφα.

§ Οι διαθέσιμες κατηγορίες και επιλογές εξαρτώνται από τη συσκευή που έχετε συνδέσει στον
υπολογιστή σας.
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Εγκατάσταση του HTC Sync που συνοδεύει την
κάρτα αποθήκευσης
Αντιγραφή του προγράμματος εγκατάστασης του HTC Sync από την κάρτα αποθήκευσης στον
υπολογιστή σας και χρήση του για να εγκατασταθεί.

§ Η έκδοση του HTC Sync στην κάρτα αποθήκευσης που συνοδεύει το HTC Wildfire S μπορεί
να εγκατασταθεί σε υπολογιστή που εκτελεί Windows 7, Windows Vista ή Windows XP.

§ HTC Sync απαιτεί USB 2.0 στον υπολογιστή σας για να συνδεθεί και συγχρονιστεί με το
HTC Wildfire S.

§ Για να εξελιχθεί η εγκατάσταση ομαλά, κλείστε πρώτα όλα τα ανοικτά προγράμματα και,
προσωρινά, το πρόγραμμα εντοπισμού ιών, και τότε μόνο ξεκινήστε την εγκατάσταση του
HTC Sync.

1. Συνδέστε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB.

2. Στην οθόνη Συνδέστε σε PC, πιέστε Μονάδα δίσκου και έπειτα πιέστε Τέλος. Στον
υπολογιστή σας, το συνδεδεμένο HTC Wildfire S αναγνωρίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα
δίσκου.

3. Μεταβείτε στην αφαιρούμενη μονάδα δίσκου και ανοίξτε την.

4. Αντιγράψτε το αρχείο HTCSync.exe στον υπολογιστή σας.

5. Μετά την αντιγραφή, αποσυνδέστε την αφαιρούμενη μονάδα δίσκου (δηλ. το
HTC Wildfire S), όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, με
σκοπό την ασφαλή κατάργηση του HTC Wildfire S.

6. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο HTCSync.exe στον υπολογιστή σας, και ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το HTC Sync.

Μετά την εγκατάσταση του HTC Sync, το εικονίδιο HTC Sync  προστίθεται στην περιοχή
ειδοποιήσεων του υπολογιστή σας (ελέγξτε την κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του υπολογιστή
σας). Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο αυτό για να ανοίξετε το HTC Sync.
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Ρύθμιση του HTC Sync για αναγνώριση στο
HTC Wildfire S

1. Συνδέστε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB που
συνοδεύει το πλαίσιο.

2. Όταν το HTC Wildfire S ζητήσει να επιλέξετε έναν τύπο σύνδεσης USB, επιλέξτε HTC
Sync και μετά επιλέξτε Τέλος. Περιμένετε το HTC Sync για αναγνώριση του
HTC Wildfire S.

3. Στην οθόνη Ρύθμιση συσκευής, εισαγάγετε ένα όνομα για το HTC Wildfire S.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Ανοίγει τότε το πλαίσιο Συσκευή.

Για να αλλάξετε το όνομα του HTC Wildfire S αργότερα, κάντε κλικ στην Προεπισκόπηση >
Ρύθμιση συσκευής.

Εξοικείωση με το χώρο εργασίας
Στο πλαίσιο Συσκευή μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές συγχρονισμού σας, να δείτε τις γενικές
πληροφορίες του HTC Wildfire S, να ελέγξετε το χώρο που χρησιμοποιείται και τον διαθέσιμο
χώρο στην κάρτα αποθήκευσής σας και να ξεκινήσετε το συγχρονισμό.

Οι διαθέσιμες κατηγορίες και επιλογές εξαρτώνται από τη συσκευή που έχετε συνδέσει στον
υπολογιστή σας.

§ Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια κατηγορία στοιχείων για να δείτε τις επιλογές
συγχρονισμού της στο δεξί τμήμα του πλαισίου Συσκευή.

Με κλικ στην Επισκόπηση βλέπετε τις βασικές πληροφορίες λογισμικού και χρήση
κάρτας αποθήκευσης και μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του HTC Wildfire S ή να
εγκαταστήσετε εφαρμογές τρίτων στο HTC Wildfire S.

§ Το κουμπί Συγχρονισμός τώρα σας επιτρέπει να ξεκινήσετε το συγχρονισμό των
κατηγοριών και επιλογών που έχετε επιλέξει.

§ Η γραμμή εκτιμώμενης χρήσης της κάρτας αποθήκευσης δίπλα στο κουμπί
Συγχρονισμός τώρα εμφανίζει τον εκτιμώμενο χώρο στην κάρτα αποθήκευσης που θα
χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν νέα στοιχεία προς συγχρονισμό και προστεθούν στο
HTC Wildfire S.
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Ρύθμιση συγχρονισμού
Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους αρχείων και πληροφοριών που θέλετε να συγχρονίσετε
μεταξύ του HTC Wildfire S και του υπολογιστή σας.

Επιλογές συγχρονισμού για τη Μουσική
Μεταφέρετε τα μουσικά κομμάτια και τραγούδια που αναπαράγετε στον υπολογιστή σας στο
HTC Wildfire S. Εάν έχετε δημιουργήσει λίστες αναπαραγωγής στο iTunes® ή στο Windows
Media® Player, μπορείτε να τις συγχρονίσετε και απολαύσετε εύκολα και γρήγορα.

Μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία ήχου σε αυτές τις μορφές: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid,
*.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Στο πλαίσιο Συσκευή, κάντε κλικ στη Μουσική και μετά κάντε κλικ στο κουμπί
Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του συγχρονισμού Μουσικής σημαίνει πως θέλετε αυτή
η κατηγορία να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά που συγχρονίζετε τον υπολογιστή σας και
το HTC Wildfire S.

2. Επιλέξτε Συγχρονισμός αρχείων μουσικής από και έπειτα κάντε κλικ στην Προσθήκη.

3. Επιλέξτε ένα φάκελο που περιέχει τα αρχεία ήχου σας και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

4. Επιλέξτε Συγχρονισμός αρχείων μουσικής από τα iTunes και Windows Media
Player αν χρησιμοποιείτε iTunes ή Windows Media Player στον υπολογιστή σας και μετά
επιλέξτε τις λίστες αναπαραγωγής που επιθυμείτε να συγχρονίσετε στο HTC Wildfire S.
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Επιλογές συγχρονισμού για τη Γκαλερί
Μπορείτε να συγχρονίζετε αυτόματα φωτογραφίες και βίντεο μεταξύ του HTC Wildfire S και ενός
υπολογιστή.

Μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία ήχου σε αυτές τις μορφές:

§ Φωτογραφίες: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png

§ Βίντεο: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Στο πλαίσιο Συσκευή, κάντε κλικ στη Γκαλερί και μετά κάντε κλικ στο κουμπί
Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του συγχρονισμού για τη Γκαλερί σημαίνει πως θέλετε
αυτή η κατηγορία να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά που συγχρονίζετε τον υπολογιστή
σας και το HTC Wildfire S.

2. Για αυτόματη εισαγωγή των στιγμιότυπων κάμερας στον υπολογιστή σας κατά τη
διάρκεια συγχρονισμού, επιλέξτε Αντιγραφή στιγμιότυπων κάμερας συσκευής σε PC.
Φωτογραφίες και βίντεο από την κάρτα αποθήκευσής σας θα αποθηκεύονται στο φάκελο
\My Photos\Device Camera Shots στον υπολογιστή σας.

3. Επιλέξτε Συγχρονισμός φωτογραφιών & βίντεο PC από και έπειτα κάντε κλικ στην
Προσθήκη.

4. Επιλέξτε ένα φάκελο που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων σας και έπειτα κάντε κλικ στο
OK. Όλα τα υποστηριζόμενα αρχεία εικόνων και βίντεο που προστίθενται στο φάκελο θα
αντιγραφούν επίσης στην κάρτα αποθήκευσης κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού.

Επιλογές συγχρονισμού για το Ημερολόγιο
Το HTC Wildfire S μπορεί να συγχρονίσει συναντήσεις και συμβάντα με το ημερολόγιό σας στο
Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ή Outlook 2007) ή Windows Ημερολόγιο.

1. Στο πλαίσιο Συσκευ, κάντε κλικ στο Ημερολόγιο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί
Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του συγχρονισμού Ημερολογίου σημαίνει πως θέλετε
αυτή η κατηγορία να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά που συγχρονίζετε τον υπολογιστή
σας και το HTC Wildfire S.

2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να συγχρονίσετε με τα συμβάντα ημερολογίου.

3. Επιλέξτε το σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο συγχρονισμός των συμβάντων
ημερολογίου σας.

4. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται πληροφορίες σε διένεξη τόσο στο HTC Wildfire S όσο
και στον υπολογιστή, επιλέξτε ποιες από τις πληροφορίες θέλετε να διατηρήσετε.

Μόνο τα πεδία ημερολογίου που υποστηρίζονται στο HTC Wildfire S θα συγχρονιστούν.
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Ρύθμιση επιλογών συγχρονισμού για τα Επαφές
Συγχρονίστε τις επαφές στο HTC Wildfire S με τα Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ή Outlook
2007), Outlook Express ή τις επαφές Windows του υπολογιστή σας.

Αν έχετε επαφές προς συγχρονισμό από την κάρτα SIM σας, χρειάζεται να εισαγάγετε αυτές τις
επαφές πρώτα στον αποθηκευτικό χώρο του HTC Wildfire S.

1. Στο πλαίσιο Συσκευή, κάντε κλικ στα Επαφές και μετά κάντε κλικ στο κουμπί
Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του συγχρονισμού για τα Επαφές σημαίνει πως θέλετε
αυτή η κατηγορία να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά που συγχρονίζετε τον υπολογιστή
σας και το HTC Wildfire S.

2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να συγχρονίσετε με τις επαφές σας.

3. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται πληροφορίες σε διένεξη τόσο στο HTC Wildfire S όσο
και στον υπολογιστή, επιλέξτε ποιες από τις πληροφορίες θέλετε να διατηρήσετε.

Μόνο τα πεδία επαφής που υποστηρίζονται στο HTC Wildfire S θα συγχρονιστούν.

Επιλογές συγχρονισμού για Σελιδοδείκτες
Συγχρονίστε σελιδοδείκτες προγράμματος περιήγησης στο Web μεταξύ του HTC Wildfire S και
ενός υπολογιστή.

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome ή Firefox πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και έχετε
επιλέξει να συγχρονιστεί με HTC Wildfire S, βεβαιωθείτε να κλείσετε όλα τα παράθυρα
προγράμματος περιήγησης πριν να ξεκινήσετε το συγχρονισμό.

1. Χρησιμοποιώντας το αγαπημένο σας πρόγραμμα περιήγησης στο Web στον υπολογιστή
σας, δημιουργήστε έναν αγαπημένο φάκελο με το όνομα Σελιδοδείκτες HTC.
Αποθηκεύστε οπωσδήποτε τους αγαπημένους σελιδοδείκτες σας σε αυτόν το φάκελο για
να είστε σε θέση να τους συγχρονίσετε με το HTC Wildfire S.

2. Στο πλαίσιο Συσκευή του HTC Sync, κάντε κλικ στους Σελιδοδείκτες και μετά κάντε κλικ
στο κουμπί Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του συγχρονισμού για τους Σελιδοδείκτες
σημαίνει πως θέλετε αυτή η κατηγορία να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά που
συγχρονίζετε τον υπολογιστή σας και το HTC Wildfire S.

3. Επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web που αποθηκεύει τους σελιδοδείκτες προς
συγχρονισμό με το HTC Wildfire S.

Όταν εντοπίζονται πληροφορίες σε διένεξη σε αμφότερα το HTC Wildfire S και τον
υπολογιστή, το HTC Sync διατηρεί τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας.
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Επιλογές συγχρονισμού για Έγγραφα
Μπορείτε να συγχρονίζετε αρχεία και έγγραφα από τον υπολογιστή σας στο HTC Wildfire S.
Μπορείτε, επίσης, να συγχρονίσετε συνημμένα e-mail που αποθηκεύσατε στην κάρτα
αποθήκευσης του HTC Wildfire S με τον υπολογιστή σας.

§ Για να ανοίξετε ένα έγγραφο στο HTC Wildfire S, θα χρειαστείτε μια συμβατή εφαρμογή.

§ Για να συγχρονίσετε συνημμένα e-mail αποθηκευμένων στην κάρτα αποθήκευσης του
υπολογιστή σας, πρέπει να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό e-mail Exchange ActiveSync ή
POP3/IMAP από την εφαρμογή E-mail στο HTC Wildfire S.

1. Στο πλαίσιο Συσκευή, κάντε κλικ στα Έγγραφα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί
Ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση του συγχρονισμού για τα Έγγραφα σημαίνει πως
θέλετε αυτή η κατηγορία να συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά που συγχρονίζετε τον
υπολογιστή σας και το HTC Wildfire S.

2. Για να συγχρονίσετε συνημμένα e-mail που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα αποθήκευσης,
επιλέξτε Αντιγραφή όλων των εγγράφων E-mail λήψης σε PC. 

3. Επιλέξτε Συγχρονισμός εγγράφων PC από και έπειτα κάντε κλικ στην Προσθήκη.

4. Επιλέξτε ένα φάκελο που περιέχει τα έγγραφα που θέλετε να συγχρονίσετε στο
HTC Wildfire S και μετά κάντε κλικ στο OK.

Συνημμένα e-mail από την κάρτα αποθήκευσης θα αποθηκευθούν στο φάκελο \My Documents\
στον υπολογιστή σας. Έγγραφα από τον υπολογιστή σας θα αποθηκευθούν στο φάκελο \My
Documents\ στην κάρτα αποθήκευσής σας.

Συγχρονισμός του HTC Wildfire S
Ελέγξτε τη γραμμή εκτιμώμενης χρήσης αποθηκευτικού χώρου δίπλα στο κουμπί
Συγχρονισμός τώρα για το εκτιμώμενο μέγεθος αρχείου νέων στοιχείων προς συγχρονισμό
στο HTC Wildfire S.

Όταν δεν υπάρχει αρκετός υπόλοιπος χώρος στην κάρτα αποθήκευσής σας, θα δείτε ένα
εικονίδιο προειδοποίησης και δεν θα μπορείτε να συγχρονίσετε.

1. Μετά την επιλογή και προσαρμογή των κατηγοριών που θέλετε να συγχρονίσετε, κάντε
κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός τώρα.

2. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, κάντε κλικ στην Αποσύνδεση.

3. Καταργήστε με ασφάλεια το HTC Wildfire S όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα
του υπολογιστή σας.

Την επόμενη φορά που συνδέετε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή σας, ο συγχρονισμός
ξεκινά αυτόματα με βάση τις επιλογές συγχρονισμού σας.
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Εγκατάσταση μιας εφαρμογής από τον
υπολογιστή στο HTC Wildfire S
Εάν έχετε αρχεία εφαρμογής (*.apk) στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
HTC Sync για να τα εγκαταστήσετε στο HTC Wildfire S. Συνιστάται ιδιαιτέρως να εγκαθιστάτε
μόνο εφαρμογές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε πως το HTC Wildfire S έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπει σε
εφαρμογές από τον υπολογιστή σας να εγκατασταθούν στο HTC Wildfire S. Για να το κάνετε,
πατήστε  από την Αρχική οθόνη, πιέστε Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και μετά επιλέξτε το
πλαίσιο ελέγχου Άγνωστες πηγές.

1. Στο πλαίσιο Συσκευή, κάντε κλικ στην Επισκόπηση.

2. Κάντε κλικ στο Πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογών.

3. Αναζητήστε το αρχείο εφαρμογής στον υπολογιστή σας και έπειτα κάντε κλικ στο
Άνοιγμα. Η διαδικασία εγκατάστασης ξεκινά στο HTC Wildfire S.

4. Ελέγξτε στην οθόνη του HTC Wildfire S αν υπάρχουν συμπληρωματικές οδηγίες για να
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην Αποσύνδεση.

6. Καταργήστε με ασφάλεια το HTC Wildfire S όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα
του υπολογιστή σας.

Συγχρονισμός με άλλη συσκευή με τον
υπολογιστή σας
Μπορείτε να εναλλάσσεστε από μία συσκευή σε άλλη, εάν έχετε περισσότερες από μία
συσκευές για συγχρονισμό.

1. Συνδέστε μια άλλη συσκευή στον υπολογιστή σας και μετά ρυθμίστε το HTC Sync για να
την αναγνωρίσει.

2. Κάντε κλικ στη συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε ή ξεκινήστε το συγχρονισμό. Τότε
ανοίγει το πλαίσιο Συσκευή, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστά τις ρυθμίσεις
συγχρονισμού σας για τη συσκευή.

Για αλλαγή σε άλλη συσκευή για συγχρονισμό, κάντε κλικ στις Συσκευές και έπειτα κάντε κλικ
στο όνομα ή την εικόνα της συσκευής.
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Λήψη της πιο πρόσφατης αναβάθμισης του HTC
Sync
Να επισκέπτεστε ενίοτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της HTC (www.htc.com/support/) για να
ελέγχετε αν υπάρχει διαθέσιμη η πιο πρόσφατη αναβάθμιση του HTC Sync , έτσι ώστε να
μπορέσετε να τη λάβετε και να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Ύστερα από την εγκατάσταση της πλέον πρόσφατης αναβάθμισης, ρυθμίστε το HTC Sync ξανά
για να αναγνωρίσει και συγχρονιστεί με το HTC Wildfire S.
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HTCSense.com

Σύνδεση στο λογαριασμό σας HTCSense.com
Μπορείτε να εγγραφείτε στο λογαριασμό σας HTCSense.com μέσω του HTC Wildfire S ή του
προγράμματος περιήγησης στο Web του υπολογιστή σας.

Εγγραφή από το HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί &
συγχρονισμός.

2. Πιέστε Προσθήκη λογαριασμού > HTC Sense.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης για εγγραφή από το λογαριασμό σας στο
HTCSense.com.

Εγγραφή από τον υπολογιστή σας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε το HTC Wildfire S πρόχειρο. Θα το χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία σύνδεσης.

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

2. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.htcsense.com.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης για εγγραφή από το λογαριασμό σας στο
HTCSense.com.

Μετά την εγγραφή στο HTCSense.com στο Web, χρειάζεται να συνδεθείτε μέσω των ίδιων
στοιχείων αναγνώρισης λογαριασμού με το HTC Wildfire S.

Ενημέρωση των λεπτομερειών του λογαριασμού σας HTCSense.com

1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας HTCSense.com.

2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός.

3. Ενημερώστε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας και έπειτα κάντε κλικ στην
Αποθήκευση αλλαγών.
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Χρήση του HTCSense.com
Ξεχάσατε το HTC Wildfire S στο σπίτι ή δεν μπορείτε να το βρείτε; Ή χειρότερα, έπεσε από την
τσέπη σας ενώ βρισκόσασταν στο τρένο. Χρησιμοποιήστε το HTCSense.com για να
επικοινωνήσετε με το HTC Wildfire S έτσι ώστε να μπορέσετε να προωθήσετε κλήσεις και
μηνύματα σε ένα διαφορετικό αριθμό, να ενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης του HTC Wildfire S, να
το κλειδώσετε, ακόμα και να διαγράψετε τα περιεχόμενά του.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο HTCSense.com
από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ενός υπολογιστή.

Ενεργοποίηση του Εντοπισμού συσκευής
Ορισμένες δυνατότητες του HTCSense.com απαιτούν την επιλογή του στοιχείου Πρόγραμμα
εύρεσης συσκευής στο HTC Wildfire S.

1. Στο HTC Wildfire S, από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Τοποθεσία.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόγραμμα εύρεσης συσκευής.
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Προώθηση κλήσεων και μηνυμάτων
Μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις και μηνύματα σε άλλο τηλέφωνο αν δεν έχετε το
HTC Wildfire S μαζί σας.

Στον Πίνακα εργαλείων του HTCSense.com, κάντε κλικ στο διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης των επιλογών Προώθηση κλήσεων ή/και Προώθηση μηνυμάτων

Ενεργοποιήστε τον ήχο κλήσης του HTC Wildfire S
Γνωρίζετε πως το HTC Wildfire S βρίσκεται κάπου μέσα στο σπίτι σας, απλά δεν μπορείτε να το
βρείτε. Ενεργοποιήστε τον ήχο κλήσης του HTC Wildfire S, ακόμα και αν είναι σε σίγαση, έτσι
ώστε να μπορέσετε να το βρείτε. Ευτυχώς, βρισκόταν απλά θαμμένο κάτω από ένα σωρό από
ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα.

Στο HTCSense.com, κάντε κλικ στην επιλογή Κουδούνισμα.

Εντοπισμός του HTC Wildfire S
Αφήσατε το HTC Wildfire S κάπου όταν κάνατε τα θελήματά σας; Μπορείτε να το εντοπίσετε
μέσω του HTCSense.com.

Πρέπει να έχετε επιλέξει το Πρόγραμμα εύρεσης συσκευής στο HTC Wildfire S για να
λειτουργήσει.

Στο HTCSense.com, ελέγξτε το χάρτη για να εντοπίσετε το HTC Wildfire S. Κάντε κλικ στην
επιλογή Ανανέωση τοποθεσίας για να ανανεώσετε το χάρτη.

Κλείδωμα του HTC Wildfire S
Χάσατε το HTC Wildfire S; Κλειδώστε το HTC Wildfire S και εμφανίστε ένα μήνυμα στην οθόνη
ώστε αν κάποιος το βρει, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

1. Στο HTCSense.com, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα συσκευής.

2. Καταχωρήστε έναν αριθμό PIN, έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου για να κληθεί αν
κάποιος βρει το HTC Wildfire S και ένα σύντομο μήνυμα για να εμφανίζεται στην οθόνη. 

Ο εναλλακτικός αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη. Αν κάποιος τύχει και βρει το
HTC Wildfire S, αυτό το άτομο μπορεί απλώς να τον πιέσει για να καλέσει αυτόν τον αριθμό
μέσω του HTC Wildfire S.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
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Διαγραφή των περιεχομένων του HTC Wildfire S
Αν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ανάκτησης του HTC Wildfire S, μπορείτε να διαγράψετε τα
περιεχόμενα HTC Wildfire S σε αυτό και στην τοποθετημένη κάρτα αποθήκευσης, έτσι ώστε
κανένας να μην μπορεί να δει προσωπικές πληροφορίες στο HTC Wildfire S.

Δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης του HTC Wildfire S και των δεδομένων της κάρτας
αποθήκευσης μετά τη διαγραφή των περιεχομένων, συνεπώς πρέπει να είστε απόλυτα
βέβαιοι πως θέλετε να συνεχίσετε.

1. Στο HTCSense.com, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή συσκευής.

2. Όταν σας ζητηθεί επιβεβαίωση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή συσκευής.

Διαγραφή του λογαριασμού σας HTCSense.com
1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και συνδεθείτε στο

λογαριασμό σας HTCSense.com.

2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να διαγράψετε το λογαριασμό σας
HTCSense.

Η διαγραφή του λογαριασμού σας HTCSense.com θα διαγράψει επίσης τα δεδομένα σας στους
διακομιστές HTCSense.com.
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Πληκτρολόγιο

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης
Όταν ξεκινάτε μια εφαρμογή ή επιλέγετε ένα πεδίο που απαιτεί κείμενο ή αριθμούς, το
πληκτρολόγιο στην οθόνη καθίσταται διαθέσιμο. Αφού πληκτρολογήσετε το κείμενό σας,
μπορείτε να πιέσετε  ή  για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου
Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις τρεις διαφορετικές διατάξεις πληκτρολογίου ανάλογα με
το στυλ πληκτρολόγησης που διαθέτετε.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Τύποι πληκτρολογίου και έπειτα επιλέξτε τη διάταξη πληκτρολογίου που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθα:

Τυπικό Είναι μια διάταξη πληκτρολογίου παρόμοια με πληκτρολόγιο επιτραπέζιου
υπολογιστή. Πρόκειται για την προεπιλεγμένη διάταξη πληκτρολογίου.

Τηλέφωνο Η διάταξη αυτή μοιάζει με το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ενός κινητού
τηλεφώνου.

Συμπαγές Η διάταξη αυτή παρέχει δύο γράμματα σε κάθε πλήκτρο. Το μέγεθος των
πλήκτρων είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό της τυπικής διάταξης.

Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα όταν εισάγετε κείμενο με χρήση του πληκτρολογίου
οθόνης:

Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα με γκρι χαρακτήρες στο πάνω μέρος για να
καταχωρίσετε αριθμούς, σύμβολα ή τονούμενα γράμματα. Ο γκρι χαρακτήρας που
εμφανίζεται στο πλήκτρο είναι ο χαρακτήρας που θα εισαχθεί όταν πατήσετε
παρατεταμένα το συγκεκριμένο πλήκτρο. Σε μερικά πλήκτρα είναι εκχωρημένοι πολλοί
χαρακτήρες ή τόνοι.

Πλήκτρο Shift. Πιέστε για να καταχωρίσετε ένα κεφαλαίο γράμμα. Πιέστε δύο φορές για να
ενεργοποιήσετε το caps lock (κλείδωμα κεφαλαίων).

Πιέστε για εναλλαγή στο πληκτρολόγιο αριθμών και συμβόλων.

Πλήκτρο Enter. Πιέστε για δημιουργία νέας γραμμής.
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Πλήκτρο Backspace. Πιέστε για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα.

Πλήκτρο Γλώσσα. Το πλήκτρο που βλέπετε εξαρτάται από τη γλώσσα πληκτρολογίου που
χρησιμοποιείτε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πιέστε για να μεταβείτε σε άλλη γλώσσα
πληκτρολογίου. Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του
πληκτρολογίου οθόνης.

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών πρόβλεψης Multitap και XT9 όταν
χρησιμοποιήσετε τη διάταξη πληκτρολογίου Συμπαγές ή τη Τηλέφωνο.

Πιέστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης.

Ενεργοποίηση πολλών γλωσσών πληκτρολογίου
Αν στο HTC Wildfire S υπάρχουν διαθέσιμες πολλές γλώσσες πληκτρολογίου, μπορείτε να
επιλέξετε τις γλώσσες που θα ενεργοποιήσετε στο πληκτρολόγιο οθόνης, έτσι ώστε να μπορείτε
να αλλάζετε γλώσσα και να πληκτρολογείτε κείμενο σε πολλές γλώσσες.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Διεθνές πληκτρολόγιο.

3. Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. 

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από την περιοχή από όπου αγοράσατε το HTC Wildfire S.

Μετάβαση στο πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντια διάταξη
Όταν πληκτρολογείτε κείμενο μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης
με οριζόντιο προσανατολισμό. Στρέψτε το HTC Wildfire S στο πλάι για να χρησιμοποιήσετε ένα
μεγαλύτερο πληκτρολόγιο για ευκολότερη πληκτρολόγηση.

§ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη περιστροφή οθόνης στην ενότητα  >  >
Ρυθμίσεις > Οθόνη για να επιτρέψετε την αυτόματη αλλαγή του προσανατολισμού οθόνης.

§ Το πληκτρολόγιο οριζόντιου προσανατολισμού δεν υποστηρίζεται σε όλες τις εφαρμογές.
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Εισαγωγή λέξεων με πρόβλεψη κειμένου
Το πληκτρολόγιο οθόνης διαθέτει πρόβλεψη κειμένου για να μπορείτε να πληκτρολογείτε
γρήγορα και με ακρίβεια. Η εισαγωγή με πρόβλεψη κειμένου είναι ενεργοποιημένη από
προεπιλογή και, καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις.

Για να καταχωρίσετε μια λέξη στη λειτουργία πρόβλεψης, κάντε κάτι από τα εξής:

§ Αν δείτε τη λέξη που θέλετε να φωτίζεται με πράσινο ή πορτοκαλί χρώμα, μπορείτε απλώς
να πιέσετε το πλήκτρο διαστήματος για να εισαγάγετε τη λέξη στο κείμενό σας.

§ Αν δείτε τη λέξη που θέλετε στη λίστα προτεινόμενων λέξεων πριν ολοκληρώσετε την
πληκτρολόγηση ολόκληρης της λέξης, πιέστε τη λέξη για να την εισαγάγετε στο κείμενό
σας.

§ Αν στα δεξιά της λίστας προτεινόμενων λέξεων εμφανιστεί ένα βέλος, πιέστε το για να δείτε
περισσότερες προτεινόμενες λέξεις.

Ρύθμιση δεύτερης γλώσσας για το πληκτρολόγιο
Πέρα από τη γλώσσα πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη χρονική στιγμή, μπορείτε
να ρυθμίσετε την πρόβλεψη κειμένου ώστε να είναι δίγλωσση. Καθώς πληκτρολογείτε, θα
λαμβάνετε προτάσεις λέξεων σε δύο γλώσσες που έχετε επιλέξει.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Δίγλωσση πρόβλεψη και έπειτα επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

Προσθήκη λέξης στο λεξικό με πρόβλεψη κειμένου
Το HTC Wildfire S παρέχεται με μια λίστα λέξεων στις οποίες ανατρέχει για να παραθέσει
προτεινόμενες λέξεις με πρόβλεψη κειμένου. Κατά την εισαγωγή κειμένου με χρήση της
διάταξης τυπικού πληκτρολογίου, αν επιλέξετε οιαδήποτε λέξη της λίστας προτεινόμενων
λέξεων, αυτή προστίθεται αυτόματα στο λεξικό με πρόβλεψη κειμένου, αν δεν βρίσκεται ήδη στο
λεξικό.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε μια λέξη στη λίστα χειροκίνητα.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Προσωπικό λεξικό > Επεξεργασία προσωπικού λεξικού > Προσθήκη νέου

3. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε και έπειτα πιέστε OK.
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Επεξεργασία ή διαγραφή λέξης στο λεξικό πρόβλεψης κειμένου
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε λέξεις που έχετε προσθέσει στο λεξικό με
πρόβλεψη κειμένου.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Προσωπικό λεξικό > Επεξεργασία προσωπικού λεξικού

§ Για να επεξεργαστείτε μια λέξη, πιέστε πάνω της.
§ Για να διαγράψετε λέξεις από το λεξικό, πατήστε  και πιέστε Διαγραφή. Μετά

επιλέξτε τις λέξεις προς αφαίρεση και πιέστε Διαγραφή.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του προσωπικού λεξικού σας στην
κάρτα αποθήκευσής σας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα αποθήκευσής σας για να δημιουργήσετε αντίγραφο
ασφαλείας των νέων λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό πρόβλεψης κειμένου.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Προσωπικό λεξικό > Συγχρονισμός προσωπικού λεξικού > Αντιγραφή στην
κάρτα αποθήκευσης

3. Όταν σας ζητηθεί, πιέστε OK.

Εισαγωγή του προσωπικού λεξικού σας από την κάρτα αποθήκευσής σας

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

2. Πιέστε Προσωπικό λεξικό > Συγχρονισμός προσωπικού λεξικού > Επαναφορά από
κάρτα αποθήκευσης

3. Όταν σας ζητηθεί, πιέστε OK.

Εισαγωγή κειμένου μιλώντας
Δεν έχετε χρόνο για να πληκτρολογήσετε; Δοκιμάστε να εκφωνήσετε τις λέξεις για να τις
εισαγάγετε στα περισσότερα πεδία κειμένου που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το
πληκτρολόγιο οθόνης.

§ Βεβαιωθείτε πρώτα ότι επιλέξατε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε στις ρυθμίσεις
Φωνητική είσοδος & έξοδος.

§ Καθώς το HTC Wildfire S χρησιμοποιεί την υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας της Google,
χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Internet ώστε να καταχωρίσετε κείμενο μιλώντας.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο γλώσσας. Το HTC Wildfire S εμφανίζει το πλαίσιο
διαλόγου "Μιλήστε τώρα".

2. Πείτε στο HTC Wildfire S τι θέλετε να πληκτρολογήσετε.
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Ρύθμιση της γλώσσας φωνητικής εισόδου

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Φωνητική είσοδος &
έξοδος > Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας.

2. Πιέστε Γλώσσα και έπειτα επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. 

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από τις γλώσσες φωνητικής εισόδου που υποστηρίζονται
από τη Google.

Επεξεργασία κειμένου
Είναι εύκολη η αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου μέσω του πληκτρολογίου.

Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να προσφέρουν το δικό τους τρόπο επιλογής ή αντιγραφής
κειμένου.

Επιλογή κειμένου
Επισημάνετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε ή αποκόψετε.

1. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο κειμένου που περιέχει το κείμενο που θέλετε να
επιλέξετε μέχρι να εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός. 

2. Σύρτε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το δρομέα κειμένου σε ένα γράμμα στο κείμενο
που θέλετε να επιλέξετε.

3. Αφού τοποθετήσετε το δρομέα κειμένου, αφήστε το δάχτυλό σας. Εμφανίζεται τότε το
μενού επιλογής κειμένου.

4. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Πιέστε Επιλογή λέξης. Όταν επισημανθεί η λέξη όπου έχετε τοποθετήσει το δρομέα
κειμένου, σύρτε τους δείκτες αρχής και τέλους για να επιλέξετε το κείμενο που
θέλετε.

§ Πιέστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλα όσα βρίσκονται στο πεδίο κειμένου.
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Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

1. Αφού επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε, πιέστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται τότε στο πρόχειρο.

2. Πατήστε παρατεταμένα ένα πεδίο κειμένου στην ίδια ή άλλη εφαρμογή μέχρι να
εμφανιστεί μεγεθυντικός φακός.

3. Σύρτε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το δρομέα κειμένου στο σημείο όπου θέλετε
επικολλήσετε το κείμενο.

4. Αφού τοποθετήσετε το δρομέα κειμένου, αφήστε το δάχτυλό σας. Εμφανίζεται τότε το
μενού επιλογής κειμένου.

5. Πιέστε Επικόλληση.

Προσαρμογή ρυθμίσεων εισαγωγής
Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις εισαγωγής μέσω αφής με μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

§ Στο πληκτρολόγιο οθόνης πιέστε το πλήκτρο Γλώσσα (πιέστε για παράδειγμα , αν τη
δεδομένη χρονική στιγμή χρησιμοποιείτε το Αγγλικό πληκτρολόγιο οθόνης). Έπειτα, στο
μενού επιλογών Διεθνές πληκτρολόγιο, πιέστε Ρυθμίσεις.

§ Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Γλώσσα &
πληκτρολόγιο > Εισαγωγή αφής.

Τύποι πληκτρολογίου Επιλέξετε τη διάταξη πληκτρολογίου που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.

Διεθνές πληκτρολόγιο Προσθέστε ή αφαιρέστε γλώσσες από τη λίστα γλωσσών του
πληκτρολογίου οθόνης.

Δίγλωσση πρόβλεψη Επιλέξτε μια δευτερεύουσα γλώσσα πληκτρολογίου που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.

Εισαγωγή κειμένου § Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πρόβλεψη κειμένου, την
ορθογράφηση και την ολοκλήρωση λέξεων.

§ Ενεργοποιήστε τον ήχο ή τη δόνηση κατά την πληκτρολόγηση.

§ Βαθμονομήστε την ακρίβεια αφής του πληκτρολογίου.

Πρόγραμμα
εκμάθησης

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο οθόνης με αυτό το
διαδραστικό πρόγραμμα εκμάθησης.

Προσωπικό λεξικό Προσθέστε, επεξεργαστείτε ή αφαιρέστε λέξεις από το λεξικό με
πρόβλεψη κειμένου.
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Συνδέσεις Internet

Σύνδεση δεδομένων
Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το HTC Wildfire S, θα οριστεί αυτόματα για χρήση της
σύνδεσης δεδομένων της υπηρεσίας σας κινητής τηλεφωνίας (εάν η κάρτα SIM έχει
τοποθετηθεί).

Έλεγχος της σύνδεσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Εταιρείες δικτύου ή Ονόματα σημείου
πρόσβασης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων
Η απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων σας μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση
ενέργειας της μπαταρίας και χρημάτων ως προς τις χρεώσεις δεδομένων. Ωστόσο, αν δεν έχετε
ενεργοποιημένη σύνδεση δεδομένων και δεν συνδέεστε επίσης σε δίκτυο Wi-Fi, δεν θα λάβετε
αυτόματες ενημερώσεις στους λογαριασμούς σας e-mail, κοινωνικού δικτύου και άλλες
συγχρονισμένες πληροφορίες.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να ενεργοποιήσετε τη
σύνδεση δεδομένων. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να
απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων.

Προσθήκη νέου σημείου πρόσβασης
Πριν να προσθέσετε άλλη σύνδεση δεδομένων, προετοιμάστε το όνομα και τις ρυθμίσεις του
σημείου πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης αν
απαιτείται) από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Ονόματα σημείου πρόσβασης.

3. Στην οθόνη APN πατήστε  και μετά πιέστε Νέο APN.

4. Στην οθόνη Επεξεργασία σημείου πρόσβασης, καταχωρίστε τις ρυθμίσεις APN. Πιέστε το
γραφικό στοιχείο APN για να το επεξεργαστείτε.

5. Πατήστε  και μετά πιέστε Αποθήκευση.
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Ενεργοποίηση περιαγωγής δεδομένων
Συνδέστε τα συνεργαζόμενα δίκτυα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας και αποκτήστε
πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων όταν είστε εκτός περιοχής κάλυψης της εταιρείας κινητής
τηλεφωνίας σας.

Η χρήση υπηρεσιών δεδομένων με περιαγωγή θα είναι ακριβή. Ρωτήστε την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας σας για χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων πριν να χρησιμοποιήσετε την
περιαγωγή δεδομένων.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιαγωγή
δεδομένων.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ήχος περιαγωγής δεδομένων αν θέλετε το HTC Wildfire S να
αναπαράγει έναν ήχο ώστε να γνωρίζετε πότε γίνεται σύνδεση σε δίκτυο περιαγωγής.

Wi-Fi
Για να χρησιμοποιήσετε Wi-Fi, απαιτείται η απόκτηση πρόσβασης σε σημείο ασύρματης
πρόσβασης ή “hotspot”. Η διαθεσιμότητα και ισχύς του σήματος Wi-Fi θα διαφέρει ανάλογα με
τα αντικείμενα, όπως κτίρια ή απλά ένας τοίχος μεταξύ των δωματίων, τα οποία θα πρέπει να
διαπεράσει το σήμα.

Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi. Τότε το
HTC Wildfire S θα εκτελέσει σάρωση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.

3. Πατήστε Ρυθμίσεις Wi-Fi. Τα ονόματα δικτύων και οι ρυθμίσεις ασφαλείας εντοπισμένων
δικτύων Wi-Fi εμφανίζονται στο τμήμα Δίκτυα Wi-Fi.

4. Αν το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα με τα
εντοπισμένα δίκτυα, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη και έπειτα πιέστε
Προσθήκη δικτύου Wi-Fi. Καταχωρίστε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου και πιέστε
Αποθήκευση.

5. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αν επιλέξατε ανοιχτό δίκτυο, θα
συνδεθείτε αυτομάτως στο δίκτυο.

6. Αν επιλέξατε ένα δίκτυο ασφαλισμένο με WEP, καταχωρήστε το κλειδί και πατήστε
Σύνδεση.

Όταν το HTC Wildfire S είναι συνδεδεμένο στο ασύρματο δίκτυο, το εικονίδιο Wi-Fi 
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και σας ενημερώνει για την ισχύ σήματος κατά προσέγγιση
(αριθμός γραμμών που ανάβουν).

Την επόμενη φορά που το HTC Wildfire S θα συνδεθεί σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο στο οποίο
έχετε ξανασυνδεθεί, δεν θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ξανά το κλειδί, ούτε άλλη πληροφορία
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ασφαλείας, εκτός αν έχετε επαναφέρει το HTC Wildfire S στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις του.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi με προστασία EAP-TLS
Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό δικτύου (*.p12) στο HTC Wildfire S για να
μπορέσετε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi με πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας EAP-TLS.

1. Αποθηκεύστε το αρχείο πιστοποιητικού στο ριζικό φάκελο της κάρτας αποθήκευσης.

2. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια.

3. Πιέστε Εγκατάσταση από κάρτα SD.

4. Επιλέξτε το πιστοποιητικό δικτύου που απαιτείται για να συνδεθείτε στο δίκτυο EAP-TLS.

5. Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.

Έλεγχος της κατάστασης του ασύρματου δικτύου

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Στην οθόνη Ασύρματη χρήση & δίκτυα πιέστε Ρυθμίσεις Wi-Fi και μετά επιλέξτε το
ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το HTC Wildfire S τη δεδομένη χρονική
στιγμή.

Εμφανίζεται τότε ένα πλαίσιο μηνύματος με το όνομα δικτύου Wi-Fi, την κατάσταση, την
ταχύτητα, την ισχύ του σήματος και άλλα στοιχεία.

Αν θέλετε να καταργήσετε τις ρυθμίσεις αυτού του δικτύου, πιέστε Κατάργηση. Αν θέλετε να
επανασυνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο που έχετε καταργήσει, θα χρειαστεί να επιλέξετε
πάλι το ασύρματο δίκτυο από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi. Αν είναι ένα ασφαλές
ασύρματο δίκτυο, θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε πάλι τα στοιχεία σύνδεσης του
ασύρματου δικτύου.

Σύνδεση σε άλλο δίκτυο Wi-Fi

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πατήστε Ρυθμίσεις Wi-Fi. Δίκτυα Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί εμφανίζονται στο τμήμα
δίκτυα Wi-Fi.

3. Για χειροκίνητη σάρωση των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi, στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε 
και μετά πιέστε Σάρωση.

4. Πιέστε ένα άλλο δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε.

178 Συνδέσεις Internet



Σύνδεση σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN)
Προσθέστε, εγκαταστήστε και διαχειριστείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPNs) ώστε να μπορείτε
να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πηγές εντός ενός ασφαλούς τοπικού δικτύου,
όπως το εταιρικό σας δίκτυο.

Ανάλογα με τον τύπο VPN που χρησιμοποιείτε στην εργασία σας, ίσως χρειαστεί να
πληκτρολογήσετε τα στοιχεία σύνδεσής σας και να εγκαταστήσετε πιστοποιητικά ασφαλείας
πριν να μπορέσετε να συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο της εταιρείας σας. Μπορείτε να λάβετε
αυτές τις πληροφορίες από το διαχειριστή δικτύου σας.

Επίσης, το HTC Wildfire S πρέπει πρώτα να δημιουργήσει μια σύνδεση Wi-Fi ή δεδομένων πριν
να μπορείτε να ξεκινήσετε μια σύνδεση VPN.

Καθορισμός ασφαλούς χώρου αποθήκευσης στοιχείων αναγνώρισης
Αν ο διαχειριστής δικτύου σας σάς πει να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση
πιστοποιητικών ασφαλείας, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τον ασφαλή χώρο αποθήκευσης
στοιχείων αναγνώρισης στο HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια.

2. Πιέστε Ορισμός κωδ. πρόσβασης.

3. Καταχωρήστε νέο κωδικό πρόσβασης για το χώρο αποθήκευσης στοιχείων αναγνώρισης.

4. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω, επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης και έπειτα
πιέστε OK.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ασφαλών στοιχείων αναγνώρισης.

Μπορείτε τότε να λάβετε και να εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την
πρόσβαση στο τοπικό σας δίκτυο. Ο διαχειριστής δικτύου σας μπορεί να σας πει πώς να το
κάνετε.

Προσθήκη σύνδεσης VPN

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις VPN > Προσθήκη VPN και στη συνέχεια πιέστε τον τύπο VPN που
επιθυμείτε να προσθέσετε.

3. Πιέστε τις ρυθμίσεις VPN και καθορίστε τες σύμφωνα με τα στοιχεία ασφαλείας που έχετε
λάβει από το διαχειριστή δικτύου σας.

4. Πατήστε  και έπειτα πιέστε Αποθήκευση.

Το VPN προστίθεται τότε στο τμήμα VPN της οθόνης Ρυθμίσεις VPN.

Σύνδεση σε VPN

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις VPN.
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3. Στο τμήμα VPN επιλέξτε το VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

4. Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης και στη συνέχεια πιέστε Σύνδεση. Όταν
συνδεθείτε, εμφανίζεται το εικονίδιο συνδεδεμένου VPN  στην περιοχή ειδοποιήσεων
της γραμμής τίτλου.

Μπορείτε έπειτα να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να αποκτήσετε πρόσβαση
σε πόρους, όπως στο εταιρικό σας δίκτυο intranet.

Αποσύνδεση από VPN

1. Πατήστε παρατεταμένα τη γραμμή τίτλου και μετά σύρτε προς τα κάτω το δάχτυλό σας
για να ανοίξετε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις.

2. Επιλέξτε τη σύνδεση VPN για να επιστρέψετε στην οθόνη Ρυθμίσεις VPN και, στη
συνέχεια, επιλέξτε τη σύνδεση VPN για να αποσυνδεθείτε.

Όταν το HTC Wildfire S αποσυνδεθεί από το VPN, εμφανίζεται το εικονίδιο αποσυνδεδεμένου
VPN  στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής τίτλου.

Χρήση του HTC Wildfire S ως μόντεμ (Σύνδεση
μέσω κινητής συσκευής με USB)
Καμία διαθέσιμη σύνδεση Internet για τον υπολογιστή σας; Κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε
τη σύνδεση δεδομένων στο HTC Wildfire S για να συνδεθείτε στο Internet.

§ Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων, η κάρτα σας SIM πρέπει να είναι
τοποθετημένη στο HTC Wildfire S.

§ Για να χρησιμοποιήσετε το HTC Wildfire S ως μόντεμ, χρειάζεται πρώτα να εγκαταστήσετε
το HTC Sync στον υπολογιστή σας.

1. Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση δεδομένων στο HTC Wildfire S είναι ενεργοποιημένη.

2. Συνδέστε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο
USB.

3. Στην οθόνη Συνδέστε σε PC, επιλέξτε Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και
έπειτα πιέστε Τέλος.
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Σύνδεση του HTC Wildfire S με το Internet μέσω
υπολογιστή (Διαβίβαση Internet)
Αν δεν έχετε πρόγραμμα σύνδεσης δεδομένων για το HTC Wildfire S ή δεν έχετε πρόσβαση σε
δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε στο Internet στο HTC Wildfire S μέσω της σύνδεσης
Internet του υπολογιστή σας.

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας ως μόντεμ, βεβαιωθείτε να
εγκαταστήσετε πρώτα το HTC Sync στον υπολογιστή σας.

1. Βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet. 

Δύο πράγματα για να ελέγξετε για τη σύνδεση Internet του υπολογιστή σας. Πρώτον, μπορεί
να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το τοίχος προστασίας του τοπικού δικτύου σας. Δεύτερον,
αν ο υπολογιστής σας συνδέεται στο Internet μέσω PPP (π.χ. Dial UP, xDSL ή VPN), η
Διαβίβαση Internet θα υποστηρίζει μόνο πρωτόκολλο TCP.

2. Συνδέστε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο
USB.

3. Στην οθόνη Συνδέστε σε PC, επιλέξτε Πρόσβαση στο Internet και έπειτα πιέστε Τέλος.

Χρήση του HTC Wildfire S ως ασύρματο
δρομολογητή
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων σας με άλλες συσκευές μετατρέποντας το HTC Wildfire S
σε ασύρματο δρομολογητή.

Βεβαιωθείτε πως η σύνδεση δεδομένων στο HTC Wildfire S είναι ενεργοποιημένη πριν το
χρησιμοποιήσετε ως ασύρματο δρομολογητή.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πατήστε Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα δρομολογητή ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα
δρομολογητή.
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4. Επιλέξτε τον τύπο Ασφάλεια και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης (κλειδί) για τον ασύρματο
δρομολογητή σας. Αν επιλέξατε Κανένα στην Ασφάλεια, δεν χρειάζεται να
πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης. 

Ο κωδικός πρόσβασης είναι το κλειδί που χρειάζονται άλλα άτομα για να καταχωρήσουν στη
συσκευή τους ώστε να μπορούν να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν το HTC Wildfire S
ως ασύρματο δρομολογητή.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε
τον ασύρματο δρομολογητή.

Το HTC Wildfire S είναι έτοιμο για χρήση ως ασύρματος δρομολογητής όταν δείτε  στη
γραμμή κατάστασης.
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Bluetooth

Βασικά στοιχεία Bluetooth
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Bluetooth.

Ένας ακόμα πιο εύκολος τρόπος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του Bluetooth είναι με το
γραφικό στοιχείο Bluetooth στην Αρχική οθόνη.

Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας
μπαταρίας ή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως πάνω σε
αεροσκάφη και εντός νοσοκομείων.

Αλλαγή του ονόματος της συσκευής
Το όνομα συσκευής αναγνωρίζει το HTC Wildfire S στις άλλες συσκευές.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις Bluetooth.

3. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Bluetooth δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε το για να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

4. Πιέστε Όνομα συσκευής.

5. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για το HTC Wildfire S στο παράθυρο διαλόγου και μετά
πιέστε OK.
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Σύνδεση σετ μικρόφωνου-ακουστικού Bluetooth
ή κιτ αυτοκινήτου
Μπορείτε να ακούτε μουσική από στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ή να συνομιλείτε σε
ανοιχτή ακρόαση με τη χρήση σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου. Είναι η
ίδια διαδικασία με τη ρύθμιση των υπηρεσιών στερεοφωνικού ήχου και ανοιχτής ακρόασης.

§ Για να ακούτε μουσική με το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή το κιτ αυτοκινήτου, το σετ
μικροφώνου-ακουστικού ή το κιτ αυτοκινήτου πρέπει να υποστηρίζουν το προφίλ Bluetooth
A2DP.

§ Πριν συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να το καταστήσετε εντοπίσιμο για να
μπορέσει να το βρει το HTC Wildfire S. Μπορείτε να ανακαλύψετε πώς να το κάνετε
ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις Bluetooth.

3. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Bluetooth δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε το για να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

4. Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι ανιχνεύσιμο.

5. Πιέστε Σάρωση για συσκευές. Το HTC Wildfire S θα αρχίσει τη σάρωση για συσκευές
Bluetooth εντός της εμβέλειας.

6. Όταν δείτε το όνομα του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τμήμα Συσκευές Bluetooth,
επιλέξτε το. Το HTC Wildfire S θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αυτόματα σύζευξη με
το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

7. Αν η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που
παρέχεται μαζί με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Η κατάσταση σύζευξης και σύνδεσης εμφανίζεται κάτω από το όνομα του σετ μικροφώνου-
ακουστικού ή του κιτ αυτοκινήτου στο τμήμα Συσκευές Bluetooth. Όταν το σετ μικροφώνου-
ακουστικού Bluetooth ή το κιτ αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο στο HTC Wildfire S, εμφανίζεται το
εικονίδιο σύνδεσης  μέσω Bluetooth στη γραμμή κατάστασης. Ανάλογα με τον τύπο του σετ
μικροφώνου-ακουστικού ή του κιτ αυτοκινήτου που έχετε συνδέσει, μπορείτε να αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ή το κιτ αυτοκινήτου για να ακούσετε μουσική
και/ή να πραγματοποιήσετε και να λάβετε τηλεφωνικές κλήσεις.

Επανασύνδεση σετ μικροφώνου-ακουστικού ή κιτ αυτοκινήτου
Κανονικά, μπορείτε εύκολα να επανασυνδέετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενεργοποιώντας
πρώτα τη λειτουργία Bluetooth στο HTC Wildfire S και κατόπιν το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού χειροκίνητα, εφόσον έχει
χρησιμοποιηθεί με άλλη συσκευή Bluetooth.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις Bluetooth.
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3. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Bluetooth δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε το για να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

4. Βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι ανιχνεύσιμο.

5. Επιλέξτε το όνομα του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τμήμα Συσκευές Bluetooth.

6. Αν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, δοκιμάστε το 0000 ή το
1234 ή συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του σετ μικροφώνου-ακουστικού/κιτ αυτοκινήτου
για να βρείτε τον κωδικό πρόσβασης.

Αν ακόμα δεν μπορείτε να επανασυνδεθείτε στο σετ μικροφώνου-ακουστικού ή στο κιτ
αυτοκινήτου, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Διακοπή σύζευξης με συσκευή Bluetooth
στη σελίδα 185 και μετά ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Σύνδεση σετ μικρόφωνου-
ακουστικού Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου στη σελίδα 184.

Αποσύνδεση ή διακοπή σύζευξης με συσκευή
Bluetooth
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις Bluetooth.

3. Στο τμήμα Συσκευές Bluetooth πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή που θέλετε να
αποσυνδέσετε.

4. Πατήστε Αποσύνδεση.

Διακοπή σύζευξης με συσκευή Bluetooth
Έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη σύζευξη του HTC Wildfire S με άλλη συσκευή Bluetooth.
Αν το κάνετε, ενδέχεται να απαιτηθεί η εισαγωγή ή επαλήθευση εκ νέου ενός κωδικού
πρόσβασης αν θέλετε να επανασυνδεθείτε με την άλλη συσκευή.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις Bluetooth.

3. Στο τμήμα Συσκευές Bluetooth πατήστε παρατεταμένα τη συσκευή τη σύζευξη της οποίας
θέλετε να διακόψετε.

4. Πιέστε Αποσύνδεση & διακοπή σύζευξης ή πιέστε Διακοπή σύζευξης εάν η συσκευή
Bluetooth δεν συνδέεται στο HTC Wildfire S τη δεδομένη χρονική στιγμή.
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Αποστολή πληροφοριών μέσω Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για την αποστολή πληροφοριών από το
HTC Wildfire S σε άλλη συσκευή Bluetooth, π.χ. τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή. Μπορείτε να
στέλνετε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών, ανάλογα με τη συσκευή που τους δέχεται:

§ Εικόνες και βίντεο

§ Συμβάντα ημερολογίου

§ Επαφές

§ Αρχεία ήχου

Πριν ξεκινήσετε, ρυθμίστε τη συσκευή λήψης στη λειτουργία εντοπισιµότητας. Επίσης, ίσως
χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Λήψη μεταβιβάσεων" ή "Λήψη αρχείων”. Ανατρέξτε
στην τεκμηρίωση της συσκευής για οδηγίες σχετικά με τη λήψη πληροφοριών μέσω
Bluetooth.

1. Στο HTC Wildfire S, ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει τις πληροφορίες ή το αρχείο που
θέλετε να στείλετε.

2. Ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα ανάλογα με τον τύπο ή το στοιχείο που θέλετε να
στείλετε:

Φωτογραφία ή
βίντεο που
καταγράψατε

Μετά την εγγραφή, στην οθόνη Προεπισκόπηση Κάμερα, πιέστε
 και έπειτα πιέστε Bluetooth.

Φωτογραφίες ή
βίντεο

1. Στην καρτέλα Άλμπουμ  της εφαρμογής Γκαλερί, επιλέξτε
ένα άλμπουμ.

2. Πιέστε  και έπειτα πιέστε Bluetooth.

3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε
και έπειτα πιέστε Επόμενο.

Επαφή 1. Στην καρτέλα Όλα  της εφαρμογής Επαφές, πατήστε
παρατεταμένα μια επαφή και έπειτα πιέστε Αποστολή επαφής
ως vCard.

2. Πιέστε το εικονίδιο κάτω βέλους και επιλέξτε Bluetooth στη
λίστα που εμφανίζεται.

3. Πιέστε Αποστολή.

Συνάντηση ή
συμβάν

Στην Ημερήσια προβολή, την προβολή Ατζέντα ή την
Εβδομαδιαία προβολή, πατήστε παρατεταμένα το συμβάν και
έπειτα πιέστε Κοινή χρήση vCalendar > Bluetooth.
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Μουσικό κομμάτι Με το κομμάτι στην οθόνη Αναπαραγωγή της εφαρμογής
Μουσική, πατήστε ΜΕΝΟΥ και έπειτα πιέστε Κοινή χρήση >
Bluetooth.

Εγγραφή φωνής Στην κύρια οθόνη Εγγρ. Φωνής, πιέστε το κουμπί  και έπειτα
πιέστε Bluetooth.

3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth αν σας ζητηθεί.

4. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη με τη συσκευή λήψης, πιέστε Σάρωση για
συσκευές.

5. Επιλέξτε το όνομα της συσκευής λήψης.

6. Αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε το αίτημα σύζευξης στο HTC Wildfire S και τη συσκευή
λήψης. Πληκτρολογήστε επίσης τον ίδιο κωδικό πρόσβασης ή επαληθεύστε τον κωδικό
πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα σε αμφότερες τις συσκευές.

7. Αποδεχθείτε το αρχείο στη συσκευή λήψης.

Στο μέρος όπου αποθηκεύονται αποσταλμένες πληροφορίες
Όταν στέλνετε πληροφορίες μέσω Bluetooth, η τοποθεσία όπου αποθηκεύονται εξαρτάται από
τον τύπο πληροφοριών και τη συσκευή λήψης.

Αν στείλετε ένα συμβάν ημερολογίου ή μια επαφή, κανονικά προστίθεται απευθείας στην
αντίστοιχη εφαρμογή της συσκευής λήψης. Για παράδειγμα, αν στείλετε ένα συμβάν
ημερολογίου σε συμβατό τηλέφωνο, το συμβάν θα εμφανιστεί στην εφαρμογή Ημερολόγιο
αυτού του τηλεφώνου.

Αν στείλετε άλλο τύπο αρχείων σε υπολογιστή με Windows, κανονικά αποθηκεύεται στο φάκελο
Bluetooth Exchange, μέσα στους φακέλους προσωπικών εγγράφων.

§ Στα Windows XP η διαδρομή μπορεί να είναι: C:\Documents and Settings\[your
username]\My Documents\Bluetooth Exchange

§ Στα Windows Vista η διαδρομή μπορεί να είναι: C:\Users\[your username]\Documents

§ Στα Windows 7 η διαδρομή μπορεί να είναι: C:\Users\[your username]\My Documents
\Bluetooth Exchange Folder

Αν στείλετε κάποιο αρχείο σε άλλη συσκευή, η θέση αποθήκευσης εξαρτάται από τον τύπο του
αρχείου. Για παράδειγμα, αν στείλετε ένα αρχείο εικόνας σε άλλο κινητό τηλέφωνο, μπορεί να
αποθηκευτεί σε κάποιον φάκελο με όνομα “Images”.
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Λήψη πληροφοριών μέσω Bluetooth
Το HTC Wildfire S σας επιτρέπει να λαμβάνετε διάφορα αρχεία με Bluetooth,
συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, μουσικών κομματιών και εγγράφων όπως PDF.

Για λήψη αρχείων μέσω Bluetooth, βεβαιωθείτε πως έχει τοποθετηθεί η κάρτα αποθήκευσής
σας.

1. Από την Αρχική οθόνη πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασύρματη χρήση &
δίκτυα.

2. Πιέστε Ρυθμίσεις Bluetooth.

3. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Bluetooth δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε το για να
ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανιχνεύσιμο.

5. Στη συσκευή αποστολής, στείλτε ένα ή περισσότερα αρχεία στο HTC Wildfire S.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής για οδηγίες σχετικά με την αποστολή
πληροφοριών μέσω Bluetooth.

6. Αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε το αίτημα σύζευξης στο HTC Wildfire S και τη συσκευή
λήψης. Πληκτρολογήστε επίσης τον ίδιο κωδικό πρόσβασης ή επαληθεύστε τον κωδικό
πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα σε αμφότερες τις συσκευές. 

Θα λάβετε τότε μια αίτηση εξουσιοδότησης Bluetooth.

7. Εάν θέλετε στο μέλλον να λαμβάνετε αρχεία αυτόματα από τη συσκευή αποστολής,
επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πάντα.

8. Πιέστε Αποδοχή ή OK.

9. Όταν το HTC Wildfire S λάβει μια ειδοποίηση αιτήματος μεταφοράς αρχείου, μετακινηθείτε
προς τα κάτω στο πλαίσιο Ειδοποιήσεις και έπειτα πιέστε Αποδοχή.

10. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά ενός αρχείου, εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Για να ανοίξετε
το αρχείο αμέσως, μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πλαίσιο Ειδοποιήσεις και έπειτα
πιέστε την αντίστοιχη ειδοποίηση.

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που λάβατε, αυτό που συμβαίνει αμέσως μετά εξαρτάται από τον τύπο
του αρχείου:

§ Τα αρχεία πολυμέσων και τα έγγραφα ανοίγουν συνήθως απευθείας σε μια συμβατή
εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε ένα μουσικό κομμάτι, αρχίζει να παίζει στην
εφαρμογή Μουσική.

§ Στην περίπτωση αρχείου vCalendar, επιλέξτε το ημερολόγιο στο οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε το συμβάν και, στη συνέχεια, πιέστε Εισαγωγή. Το vCalendar προστίθεται
στα συμβάντα της εφαρμογής Ημερολόγιο.

§ Στην περίπτωση αρχείου επαφής vCard, αν υπάρχουν πολλά αρχεία vCard στην κάρτα
αποθήκευσης του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή ενός, πολλών ή
όλων αυτών των επαφών στη λίστα επαφών σας.
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Προσθήκη του φακέλου ληφθέντων αρχείων Bluetooth στην Αρχική οθόνη
Μπορείτε να προσθέσετε στην Αρχική οθόνη ένα φάκελο με όλα τα αρχεία που έχετε λάβει
μέσω Bluetooth.

1. Από την Αρχική οθόνη πιέστε .

2. Στην οθόνη Προσαρμογή, πιέστε Φάκελος > Ληφθέντα αρχεία Bluetooth.

3. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του φακέλου ληφθέντων αρχείων Bluetooth και σύρτε
το στην Αρχική οθόνη, στη θέση που θέλετε.

Για να προβάλετε τα περιεχόμενα του φακέλου, πιέστε το εικονίδιο του φακέλου. Για να ανοίξετε
κάποιο αρχείο, πιέστε το όνομα του αρχείου.
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Ασφάλεια

Προστασία της κάρτας σας SIM με PIN
Προσθέστε άλλο ένα επίπεδο ασφάλειας για το HTC Wildfire S με εκχώρηση ενός αριθμού PIN
(προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) στην κάρτα σας SIM.

Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM που παρέχεται
από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια.

2. Πιέστε Ορισμός κλειδώματος SIM και έπειτα επιλέξτε Κλείδωμα κάρτας SIM.

3. Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο PIN της κάρτας SIM και πιέστε OK.

4. Για να αλλάξετε το PIN της κάρτας SIM, πιέστε Αλλαγή αριθμού PIN κάρτας SIM. 

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης είναι εφικτές ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείται PIN.

Αποκατάσταση λειτουργίας κάρτας SIM που έχει κλειδώσει
Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο PIN περισσότερες φορές από το μέγιστο αριθμό επιτρεπτών
προσπαθειών, η κάρτα σας SIM θα κλειδώσει με PUK.

Χρειάζεστε έναν κωδικό PUK για να αποκαταστήσετε την πρόσβαση στο HTC Wildfire S. Ο
κωδικός αυτός παρέχεται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας όταν παραλαμβάνετε την
κάρτα SIM.

1. Στην οθόνη Πρόγραμμα κλήσης τηλεφώνου πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πιέστε
Επόμενο.

2. Πληκτρολογήστε το νέο PIN που θέλετε να χρησιμοποιείτε και πιέστε Επόμενο.

3. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και πιέστε OK.
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Προστασία του HTC Wildfire S με μοτίβο
κλειδώματος οθόνης, PIN ή κωδικό πρόσβασης
Προστατεύστε τις προσωπικές πληροφορίες σας και αποτρέψτε τη χρήση του HTC Wildfire S
από τρίτους χωρίς την άδειά σας, ορίζοντας ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, ένα PIN ή έναν
κωδικό πρόσβασης.

Το κλείδωμα οθόνης σας θα σας ζητείται κάθε φορά που το HTC Wildfire S ενεργοποιείται ή
όταν είναι σε αδράνεια για ορισμένη χρονική περίοδο.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια.

2. Πιέστε Ορισμός κλειδώματος οθόνης.

3. Επιλέξτε κάποιο από τα εξής:

Κανένα Απενεργοποιήστε το κλείδωμα οθόνης που δημιουργήσατε
προηγουμένως.

Μοτίβο Ορίστε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης ακολουθώντας τις
οδηγίες στην οθόνη.

PIN Ορίστε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης τουλάχιστον
τεσσάρων ψηφίων.

Κωδικός
πρόσβασης

Ορίστε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης.

4. Στην οθόνη Ασφάλεια, πιέστε Κλείδωμα τηλεφώνου μετά και έπειτα καθορίστε το χρόνο
αδράνειας που επιτρέπεται πριν το κλείδωμα της οθόνης. 

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τις επιλογές Εμφανές μοτίβο ή Εμφανιζόμενοι κωδικοί
πρόσβασης στην οθόνη Ασφάλεια αν δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται το κλείδωμα οθόνης
καθώς γίνεται η καταχώρηση στην οθόνη.

Αλλαγή του κλειδώματος οθόνης σας

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια.

2. Πιέστε Αλλαγή κλειδώματος οθόνης.

3. Καταχωρήστε το τρέχον κλείδωμα οθόνης σας για να επιβεβαιώσετε πως θέλετε να το
αλλάξετε.

4. Επιλέξτε διαφορετικό τύπο κλειδώματος οθόνης και έπειτα καταχωρήστε το νέο μοτίβο,
PIN ή κωδικό πρόσβασης. Ή πιέστε Κανένα αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κλείδωμα
οθόνης.

191 Ασφάλεια



Ξεχάσατε το μοτίβο σας κλειδώματος οθόνης;
Αν έχετε ξεχάσει το μοτίβο κλειδώματος οθόνης, έχετε έως και πέντε προσπάθειες για
να ξεκλειδώσετε το HTC Wildfire S..

Σε περίπτωση αποτυχίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το HTC Wildfire S
πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας
Google.

1. Στην οθόνη ξεκλειδώματος, καταχωρήστε το μοτίβο κλειδώματος.

2. Μετά την πέμπτη προσπάθεια, όταν σας ζητηθεί να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα,
πιέστε OK.

3. Αν η οθόνη σβήσει, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να την
επανενεργοποιήσετε και μετά ξεκλειδώστε την οθόνη.

4. Πιέστε το κουμπί Ξεχάσατε το μοτίβο; όταν εμφανιστεί.

5. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας
Google και πιέστε Είσοδος. Τότε θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε νέο μοτίβο
κλειδώματος οθόνης. Αν δεν θέλετε πλέον, πιέστε Ακύρωση.
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Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις στο HTC Wildfire S
Έλεγχος και προσαρμογή των ρυθμίσεων του τηλεφώνου στην οθόνη Ρυθμίσεις.

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

Προσαρμογή Κάντε το HTC Wildfire S πραγματικά δικό σας με τις διάφορες διαθέσιμες
επιλογές προσαρμογής.

Ασύρματα δίκτυα Ρυθμίστε τις ασύρματες συνδέσεις, όπως Wi-Fi, σύνδεση δεδομένων και
Bluetooth, ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης και άλλα.

Κλήση Καθορίστε τις υπηρεσίες κλήσης όπως το φωνητικό ταχυδρομείο, την
προώθηση κλήσεων, την αναμονή κλήσεων και την αναγνώριση κλήσης.

Ήχος § Επιλέξτε τους ήχους για τα κουδουνίσματα και τις ειδοποιήσεις.

§ Ρυθμίστε την ένταση αναπαραγωγής των πολυμέσων.

§ Ρυθμίστε για μείωση της έντασης κουδουνίσματος όταν μετακινείτε το
HTC Wildfire S σε περίπτωση κουδουνίσματος, ρυθμίστε για αυξημένη
ένταση κουδουνίσματος όταν βρίσκεται μέσα σε τσάντα ή τσέπη και
ενεργοποιήστε το μεγάφωνο όταν το αναποδογυρίζετε.

Οθόνη Καθορίστε ρυθμίσεις της οθόνης, όπως τον αυτόματο προσανατολισμό
οθόνης, τη φωτεινότητα, τη λήξη χρόνου της οθόνης και άλλες.

Λογαριασμοί &
συγχρονισμός

Συνδεθείτε ή αποσυνδεθείτε στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων
σας, στο λογαριασμό σας Google , λογαριασμό ActiveSync Exchange και
λογαριασμό HTCSense.com. Μπορείτε, επίσης, να διαχειρίζεστε το
συγχρονισμό και λοιπές ρυθμίσεις για τους λογαριασμούς σας.

Τοποθεσία Επιλέξτε τις πηγές που θα χρησιμοποιούνται κατά τον προσδιορισμό της
τοποθεσίας σας. Επιλέξτε Εύρεση τηλεφώνου ώστε να μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε το HTCSense.com για να εντοπίσετε το HTC Wildfire S.

Αναζήτηση Επιλέξτε τα στοιχεία που θα συμπεριλαμβάνονται όταν εκτελείτε
αναζήτηση και καθορίστε Google τις επιλογές αναζήτησης.

Απόρρητο Επιλέξτε αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας ορισμένων
ρυθμίσεων (π.χ. κωδικοί πρόσβασης Wi-Fi ή Σελιδοδείκτες) σε
διακομιστές Google μέσω του λογαριασμού σας Google , έτσι ώστε να
μπορείτε να τους επαναφέρετε όταν χρειάζεται.
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Συνδέστε σε PC § Καθορίστε τον τύπο προεπιλεγμένης σύνδεσης USB που θα
χρησιμοποιείται όποτε συνδέετε το HTC Wildfire S στον υπολογιστή.

§ Ή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να ερωτηθώ για να ρυθμίσετε το
HTC Wildfire S να εμφανίζει πάντοτε την οθόνη επιλογής του τύπου
σύνδεσης USB.

Ασφάλεια Καθορίστε το κλείδωμα οθόνης, ενεργοποιήστε το κλείδωμα κάρτας SIM
ή διαχειριστείτε το χώρο αποθήκευσης στοιχείων αναγνώρισης.

Τροφοδοσία Ενεργοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας για αυτόματη μετάβαση σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν το επίπεδο μπαταρίας μειωθεί
κάτω από το ορισμένο επίπεδο.

Εφαρμογές Διαχειριστείτε εφαρμογές σε λειτουργία, μετακινήστε εφαρμογές από ή
προς την κάρτα αποθήκευσης και εγκαταστήστε ή καταργήστε την
εγκατάσταση προγραμμάτων.

SD & Μνήμη
τηλεφώνου

§ Ελέγξτε το διαθέσιμο χώρο στην εσωτερική μνήμη και την κάρτα
αποθήκευσής σας.

§ Από αυτήν την οθόνη, βεβαιωθείτε πως έχετε καταργήσει την κάρτα
αποθήκευσής σας πριν να την αφαιρέσετε από το HTC Wildfire S.

§ Μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθμίσεων.

Ημερομηνία &
ώρα

Καθορίστε ημερομηνία και ώρα, ζώνη ώρας και μορφή ημερομηνίας ή
ώρας.

Γλώσσα &
πληκτρολόγιο

Καθορίστε την περιοχή και τη γλώσσα του λειτουργικού σας συστήματος.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις επιλογές του πληκτρολογίου στην
οθόνη.

Δυνατότητα
πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν κάνετε λήψη και εγκατάσταση
εργαλείου με δυνατότητα πρόσβασης, όπως πρόγραμμα ανάγνωσης
οθόνης που παρέχει φωνητικά σχόλια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή
απενεργοποιήσετε λειτουργίες ή υπηρεσίες με δυνατότητα πρόσβασης.

Είσοδος & έξοδος
φωνής

Καθορίστε τις επιλογές εισόδου φωνής. Επίσης, αν έχετε εγκαταστήσει
εφαρμογή κείμενο σε ομιλία (δεδομένα φωνής), χρησιμοποιήστε την για
να ορίσετε τις ρυθμίσεις κείμενο σε ομιλία.

Σχετικά με το
τηλέφωνο

§ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους προγραμματισμένους
ελέγχους για ενημερώσεις λογισμικού του συστήματος ή ελέγξτε για
ενημερώσεις χειροκίνητα.

§ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Ενημέρωση της
HTC. Όταν ενεργοποιείται, μας βοηθάτε να γνωρίζουμε αν το
HTC Wildfire S αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα.

§ Προβάλλετε διάφορες πληροφορίες για το HTC Wildfire S, όπως τον
τύπο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, την ισχύ του σήματος, το επίπεδο
ενέργειας της μπαταρίας και άλλα.
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Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης
Χειροκίνητη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Οθόνη > Φωτεινότητα

3. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη φωτεινότητα.

4. Σύρτε το ρυθμιστικό φωτεινότητας προς τα αριστερά για να μειώσετε ή προς τα δεξιά για
να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

5. Πιέστε OK.

Ρύθμιση του χρόνου μέχρι την απενεργοποίηση της οθόνης
Μετά από μια περίοδο αδράνειας, η οθόνη απενεργοποιείται για να διατηρηθεί ενέργεια
μπαταρίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο αδράνειας πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Οθόνη > Απεν. οθόνης μετά από.

3. Πατήστε την ώρα πριν να απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Απενεργοποίηση αυτόματης περιστροφής οθόνης
Ως προεπιλογή, ο προσανατολισμός της οθόνης προσαρμόζεται αυτόματα με τον τρόπο που
κρατάτε το HTC Wildfire S.

Η αυτόματη περιστροφή δεν υποστηρίζεται σε όλες τις οθόνες εφαρμογής.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Οθόνη.

3. Καταργήστε πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη περιστροφή οθόνης.

Αναβαθμονόμηση G-Sensor
Αναβαθμονομήστε την οθόνη αν θεωρείτε ότι ο προσανατολισμός της οθόνης δεν αποκρίνεται
σωστά στον τρόπο που κρατάτε το HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Οθόνη > Βαθμονόμηση G-Sensor.

3. Τοποθετήστε το HTC Wildfire S πάνω σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια και έπειτα
πιέστε Εκτελέστε βαθμονόμηση.

4. Μετά τη διαδικασία αναβαθμονόμησης, πατήστε OK.
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Διατήρηση ενεργοποιημένης οθόνης κατά τη φόρτιση του HTC Wildfire S
Μπορείτε να εμποδίσετε την απενεργοποίηση του HTC Wildfire S κατά τη φόρτισή του.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Εφαρμογές > Ανάπτυξη.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παραμονή σε κατάσταση λειτουργίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εφέ κίνησης
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις κινούμενες εικόνες ή να ενεργοποιήσετε ορισμένες μόνο
κινούμενες εικόνες κατά την εναλλαγή οθονών.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Οθόνη > Κίνηση

3. Στο μενού επιλογών επιλέξτε τη ρύθμιση κίνησης που θέλετε.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου
Εναλλαγή μεταξύ αθόρυβης λειτουργίας, λειτουργίας δόνησης και
κανονικής λειτουργίας
Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

§ Για να επιστρέψετε από την αθόρυβη στην κανονική λειτουργία, πατήστε απλώς το κουμπί
ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ.

§ Για να επιστρέψετε από τη λειτουργία δόνησης στην κανονική λειτουργία, πατήστε δύο
φορές το κουμπί ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ.

§ Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και έπειτα πιέστε Ρυθμίσεις > Ήχος > Προφίλ ήχου.

Προσθέστε το γραφικό στοιχείο Προφίλ στην Αρχική οθόνη σας για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ
λειτουργιών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ηχητικής επιλογής
Μπορείτε να επιλέξετε αναπαραγωγή ήχου όταν επιλέγετε στοιχεία στην οθόνη.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Ήχος.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηχητική επιλογή.
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Αυτόματη μείωση της έντασης ήχου
Το HTC Wildfire S διαθέτει λειτουργία σιγανού κουδουνίσματος η οποία μειώνει αυτόματα την
ένταση του κουδουνίσματος όταν το μετακινείτε.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Ήχος.

3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Σιγανό κουδούνισμα κατά το
σήκωμα της συσκευής.

Ρυθμίστε το HTC Wildfire S για αυξημένη ένταση κουδουνίσματος με τη
Λειτουργία τσέπης
Για να μην χάνετε εισερχόμενες κλήσεις όταν το HTC Wildfire S βρίσκεται μέσα στην τσέπη ή
την τσάντα σας, η λειτουργία τσέπης αυξάνει σταδιακά την ένταση κουδουνίσματος και
ενεργοποιεί τη δόνηση όταν λάβετε κλήση. Αν το HTC Wildfire S δεν βρίσκεται μέσα στην τσέπη
ή την τσάντα σας, θα κουδουνίσει με την κανονική ένταση που το έχετε ρυθμίσει.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Ήχος.

3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Λειτουργία τσέπης.

Αυτόματη μετάβαση σε μεγάφωνο
Μπορείτε να αλλάξετε σε μεγάφωνο απλώς αναποδογυρίζοντας το HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Ήχος.

3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναποδογυρίστε για ηχείο.

Αλλαγή της γλώσσας
Όταν ενεργοποιείτε το HTC Wildfire S για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη γλώσσα
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν θέλετε, μπορείτε ακόμα να αλλάξετε τη γλώσσα του
HTC Wildfire S αφού το ρυθμίσετε. Η αλλαγή της γλώσσας προσαρμόζει τη διάταξη του
πληκτρολογίου, τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας καθώς και άλλα στοιχεία.

Οι διαθέσιμες γλώσσες που μπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται από την έκδοση HTC Wildfire S
που διαθέτετε.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Επιλέξτε γλώσσα.
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3. Επιλέξτε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη. Η νέα γλώσσα θα εφαρμοσθεί μετά
από λίγα δευτερόλεπτα.

Βελτιστοποίηση της διάρκειας της μπαταρίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε το HTC Wildfire S για αυτόματη μετάβαση σε εξοικονόμησης ενέργειας
όταν το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Τροφοδοσία.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προγράμματος εξοικονόμησης
ενέργειας.

4. Πιέστε Ενεργοποίηση προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στις και έπειτα
επιλέξτε πότε θα μεταβείτε σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

5. Πιέστε Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας και έπειτα ρυθμίστε και επιλέξτε τη
συμπεριφορά τηλεφώνου όταν το HTC Wildfire S μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.

Χρήση του δικτύου GSM της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας
Εναλλαγή σε χρήση του δικτύου GSM της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας, αν δεν
χρησιμοποιείτε μια σύνδεση δεδομένων για σύνδεση στο Internet. Η σύνδεση στο δίκτυο GSM
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας καταναλώνει λιγότερη ενέργεια μπαταρίας.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Ασύρματο & δίκτυα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Λειτουργία δικτύου.

3. Πιέστε GSM μόνο.

Έλεγχος χρήσης ενέργειας εφαρμογών

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Σχετικά με το τηλέφωνο > Μπαταρία > Χρήση μπαταρίας.
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Διαχείριση μνήμης
Έλεγχος διαθέσιμης μνήμης τηλεφώνου προς χρήση

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε SD & μνήμη τηλεφώνου. Η διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου εμφανίζεται στο
τμήμα Εσωτερική μνήμη.

Έλεγχος διαθέσιμου χώρου κάρτας αποθήκευσης

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε SD & μνήμη τηλεφώνου. Ο συνολικός και ο διαθέσιμος χώρος της κάρτας
αποθήκευσης εμφανίζεται στο τμήμα Κάρτα SD.

Διαγραφή δεδομένων και προσωρινής μνήμης εφαρμογής

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

3. Στην καρτέλα Όλα επιλέξτε μία εφαρμογή.

4. Στην οθόνη, πιέστε Εκκαθάριση δεδομένων ή/και Διαγραφή προσωρινής μνήμης.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών τρίτων
Δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες στο HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

3. Στην καρτέλα Ληφθέντα, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε.

4. Πιέστε Κατάργηση εγκατάστασης.

Μετακίνηση εφαρμογών από ή προς την κάρτα αποθήκευσης
Μετακινήστε εφαρμογές που έχετε λάβει στην κάρτα αποθήκευσης αν η εσωτερική μνήμη στο
HTC Wildfire S δεν διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο. Ή, αν η κάρτα αποθήκευσής σας έχει
σχεδόν γεμίσει, μπορείτε να μετακινήσετε επίσης τις εφαρμογές από την κάρτα αποθήκευσης
στην εσωτερική μνήμη.

Μπορείτε να μετακινήσετε μόνο τις εφαρμογές που δεν έχουν προεγκατασταθεί στο
HTC Wildfire S.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

3. Στην καρτέλα Ληφθέντα, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε.

4. Πιέστε Μετακίνηση στην κάρτα SD ή Μετακίνηση στο τηλέφωνο.
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Έλεγχος πληροφοριών σχετικά με το
HTC Wildfire S

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Σχετικά με το τηλέφωνο.

3. Επιλέξτε κάτι από τα εξής:

Ενημερώσεις
λογισμικού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου
ελέγχου για ενημερώσεις λογισμικού για το HTC Wildfire S.
Μπορείτε, επίσης να πιέσετε Έλεγχος τώρα για χειροκίνητο
έλεγχο για ενημερώσεις λογισμικού.

Ενημέρωση της
HTC

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Ενημέρωση
της HTC. Όταν ενεργοποιείται, μας βοηθάτε να γνωρίζουμε αν το
HTC Wildfire S αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε πότε επιθυμείτε να γίνεται η αποστολή
αναφορών σφαλμάτων.

Δίκτυο Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας σας και την κατάσταση υπηρεσιών της.

Ταυτότητα
τηλεφώνου

Ελέγξτε τις πληροφορίες για το HTC Wildfire S και την κάρτα SIM
που χρησιμοποιείτε.

Μπαταρία Ελέγξτε τις πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία, όπως το τρέχον
επίπεδο ενέργειας και την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και τα
προγράμματα που την χρησιμοποιούν.

Πληροφορίες
υλικού

Ελέγξτε τις διευθύνσεις Wi-Fi MAC και Bluetooth.

Πληροφορίες
λογισμικού

Ελέγξτε την έκδοση και λοιπές πληροφορίες για την πλατφόρμα
Android που χρησιμοποιείται από το HTC Wildfire S. Μπορείτε,
επίσης, να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο
Web που διαθέτετε.

Νομικές
πληροφορίες

Διαβάστε τις νομικές πληροφορίες των HTC και Google, καθώς και
τις άδειες που χρησιμοποιούνται από το HTC Wildfire S.
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Ενημέρωση και επαναφορά

Ενημερώσεις λογισμικού του HTC Wildfire S
Ενίοτε ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ενημερώσεις του λογισμικού για το HTC Wildfire S. Το
HTC Wildfire S μπορεί να ελέγχει και να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει νέα ενημέρωση. Πρέπει
τότε να λάβετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση λογισμικού χρησιμοποιώντας τη σύνδεση
Wi-Fi ή τη σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε χειροκίνητα εάν υπάρχει διαθέσιμη
ενημέρωση λογισμικού.

Ανάλογα με τον τύπο ενημέρωσης, η ενημέρωση ενδέχεται να διαγράψει όλα τα προσωπικά
δεδομένα σας και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και να καταργήσει επίσης την εγκατάσταση
εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει. Βεβαιωθείτε πως έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας
των πληροφοριών και των αρχείων που θέλετε να κρατήσετε.

Ο έλεγχος και η λήψη ενημερώσεων λογισμικού του τηλεφώνου συνεπάγεται ενδεχομένως
πρόσθετη χρέωση για τη μεταφορά δεδομένων από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

Εγκατάσταση ενημέρωσης
Βεβαιωθείτε πως το HTC Wildfire S έχει τοποθετημένη μια κάρτα αποθήκευσης. Η ενημέρωση
θα ληφθεί στην κάρτα αποθήκευσης.

1. Κάντε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μετά τη λήψη μιας ενημέρωσης λογισμικού από το
HTC Wildfire S:

§ Εάν η οθόνη είναι αναμμένη και δεν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, εμφανίζεται το
παράθυρο διαλόγου Εγκατ. ενημέρ. λογ. συστ. στην οθόνη. Επιλέξτε
Εγκατάσταση τώρα και μετά πιέστε OK.

§ Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση, το εικονίδιο ειδοποίησης ενημέρωσης εμφανίζεται
στη γραμμή κατάστασης. Μετά την κλήση, ανοίξτε το πλαίσιο Ειδοποιήσεις και
έπειτα επιλέξτε την ειδοποίηση ενημέρωσης.

2. Περιμένετε για τη λήψη της ενημέρωσης και εγκαταστήστε στο HTC Wildfire S. Όταν
ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το HTC Wildfire S θα εκτελέσει αυτόματα επανεκκίνηση.

Έλεγχος για ενημερώσεις χειροκίνητα

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημερώσεις λογισμικού > Έλεγχος τώρα.
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Επανεκκίνηση του HTC Wildfire S
Αν το HTC Wildfire S λειτουργεί πιο αργά από ό,τι συνήθως, αν μια εφαρμογή δεν λειτουργεί
σωστά ή αν το HTC Wildfire S πάψει να ανταποκρίνεται, επιχειρήστε να το επανεκκινήσετε
HTC Wildfire S για να δείτε αν κάτι τέτοιο θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος.

1. Αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για να την
επανενεργοποιήσετε.

2. Ξεκλειδώστε την οθόνη.

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ και έπειτα πιέστε Επανεκκίνηση.

4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, πατήστε Επανεκκίνηση. 

Εάν αυτά τα βήματα δεν βοηθούν, μπορείτε να αφαιρέσετε και αντικαταστήσετε τη μπαταρία
και έπειτα να ενεργοποιήσετε πάλι το HTC Wildfire S για να γίνει επανεκκίνηση.

Επαναφορά του HTC Wildfire S
Πραγματοποιήστε μια εργοστασιακή επαναφορά για να επιστρέψει το HTC Wildfire S στην
αρχική κατάσταση που βρισκόταν την πρώτη φορά που το ενεργοποιήσατε.

Αν δώσετε το HTC Wildfire S σε κάποιον άλλο ή αν το HTC Wildfire S έχει επίμονο πρόβλημα
που δεν διορθώνεται, μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
(ονομάζεται και hard reset). Σκεφτείτε το καλά όμως πριν κάνετε επαναφορά των
εργοστασιακών ρυθμίσεων. Θα διαγράψει μόνιμα όλα τα δεδομένα σας και τις προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις και θα αφαιρέσει κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει και εγκαταστήσει. Δημιουργήστε
οπωσδήποτε αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα και τα αρχεία που θέλετε να κρατήσετε πριν
εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων μέσω των ρυθμίσεων
Ο πιο πρακτικός τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων είναι μέσω των
ρυθμίσεων.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και μετά πιέστε Ρυθμίσεις.

2. Πιέστε SD & μνήμη τηλεφώνου > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

3. Πιέστε Επαναφορά τηλεφώνου και έπειτα πιέστε Διαγραφή όλων.

Εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων από τα κουμπιά
συσκευής
Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το HTC Wildfire S ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις
ρυθμίσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εργοστασιακή επαναφορά χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα στο HTC Wildfire S.

1. Αφαιρέστε τη μπαταρία, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα τοποθετήστε πάλι την
μπαταρία.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ και έπειτα πατήστε στιγμιαία το
κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
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3. Περιμένετε να εμφανιστεί η οθόνη με τις τρεις εικόνες Android και μετά αφήστε το κουμπί
ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ.

4. Πατήστε ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ για να επιλέξετε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και έπειτα πατήστε το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
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Εμπορικά σήματα και
πνευματικά δικαιώματα

©2011 HTC Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η ονομασία HTC, οι λογότυποι HTC και HTC quietly brilliant, οι ονομασίες HTC Wildfire S, HTC
Sense και HTC Sync είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της HTC Corporation.

©2011 Google Inc. Χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Οι ονομασίες Google, Android, Android
Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude,
Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa και YouTube και οι λογότυποι Google, Android και
Android Market είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media και Windows Vista είτε
είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα, είτε εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

Η ονομασία Bluetooth και ο λογότυπος Bluetooth είναι εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας Bluetooth
SIG, Inc.

Αυτή η συσκευή περιέχει το λογισμικό Adobe® Flash® Player που παρέχεται με την άδεια της
Adobe Systems Incorporated. Πνευματικά δικαιώματα ©1995-2011 Adobe Systems
Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Adobe είναι εμπορικό
σήμα της Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Η ονομασία microSD είναι εμπορικό σήμα της SD Card Association.

Η ονομασία Facebook είναι εμπορικό σήμα της Facebook, Inc.

Η ονομασία Twitter είναι εμπορικό σήμα της Twitter, Inc., και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.

Η ονομασία Flickr είναι εμπορικό σήμα της Yahoo! Inc.

Η ονομασία iTunes είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Όλα τα υπόλοιπα ονόματα εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν
είναι εμπορικά σήματα, σήματα κατατεθέντα ή σήματα πώλησης ή διαφήμισης υπηρεσιών των
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η HTC δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα σύνταξης ή
παραλείψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν, ούτε για συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημίες
που προκύπτουν από την παροχή του παρόντος υλικού. Οι πληροφορίες παρέχονται “ως
έχουν” χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον,
η HTC διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης του περιεχομένου του παρόντος οποιαδήποτε στιγμή
χωρίς προειδοποίηση.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εντύπου, η
αποθήκευση του σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοσή του, σε οποιαδήποτε μορφή ή με
οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, εγγραφής, ή η μετάφρασή του σε
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οποιαδήποτε γλώσσα και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως έγγραφη
άδεια της HTC.
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