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1 Introduction 

1.1 Acknowledgement   

Thanks for your purchase of our product. 

The product is designed with various functions, including LTE, WIFI, BT, GPS, FM radio, 

voice call and so on. It is easy to achieve wireless communication and internet, you have access to 

internet anytime and anywhere; it also includes high accuracy GPS module, so that it can be used 

for navigation through map software (3rd party software) you can download and install. There are 

many sensors which offer you brand-new operation and entertainment; it includes dual camera, 

USB port and built-in Li-Polymer rechargeable battery. Please read this manual carefully before 

operating. 

1.2 Taking care of your tablet  

Preventive maintainance  

 Please always keep the MID dry. To avoid the device short trouble, corrosion fault and 
electric short, please prevent the device, battery and charger from water and moisture, 
and don’t operate the device or charger by wet hand.  

 

 To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, 
charger from violent shock or shake. 

 
 To avoid failure of device, battery and charger, please prevent the device, battery, 

charger of all over heating or too cold circumstance 
 

 Never shock, throw, prod the MID, or drop, extrude, bend the MID. 
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 Never disassemble the device and accessories arbitrarily, otherwise the device and 
accessories are not in our company warranty scope. 

1.3 Safety Instruction   

Before the operation of the MID, please read this chapter and teach your kids about these 
information. For further details, please refer to the safety instructions and announcement. 

 Never use the MID when driving car, in order to ensure safe driving. 
 

 In the medical area, please abide by related rules and regulations. Please shut 
down the MID when it is near to the medical area. 

 
 To avoid the wireless signal to interrupt the plane- controlled signal, please shut 

down the MID or using airplane mode when you are boarding a flight,  
 

 To avoid electronic equipment failure, please shut down the MID in the vicinage 
of high-accuracy electronic equipments. 

 
 Please don’t disassemble the MID and accessories. Only authorized agent has 

access to service the MID. 
 

 Please keep the MID far away from magnetic equipments, the radiation of MID 
may erase the data stored in the magnetic equipments. 

 
 Never use the MID in the vicinage of high temperature, inflammable gas ( gas 

station).  
 

 Protect the MID and accessories from kids reach scope, and avoid the kids to use 
the MID without parents’ supervision. 

 
 Please comply with related rules and regulations, and respect others’ privacy and 

legal rights while using the MID. 
 

 Please strictly adhere to related instructions in the manual when using USB cable 
to ensure the safety of the MID or PC. 

 
 Never use the MID in bathroom or other humid environment, and please protect 

the MID from liquid wash or wet. 
 



  
 

 5 

1.4 Abbreviation/Terminology 

 

Abbreviation/Terminology Full Name Description 

MID Mobile Internet Device Mobile Internet Terminal 

WIFI Wireless Fidelity Base on IEEE 802.11b standard 
wireless LAN 

T F TransFlash Alternative name Micro SD,super 
miniature memory card 

2 MID Introduction 

2.1 MID Operation and Preparation 

Battery Charging 

If this navigator is first used, please use AV adaptor to fully charge it. 

1. Apply the power adptor to charge for MID. 

2.2 MID Status and Reminder 

Reminder icons 

When some remind message appears in your reminder window, please click column and slip 
the screen to open the reminder list. Choose the menu you need, and confirm the information. 
Then you can close the reminder window through clicking the column to slide up. Please refer to 
below status icons:  

 
New email 

 
Airplane Mode on 

 
USB connected 

 
USB debugging connected 

 Return button
 

 

Downloading 
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Display recently-used 

application
 

 
Home button

 

 

Current electric 

volume. 

 
WIFI connected, internet is 

available 

Reminder board  

Reminder icons will work while receiving emails, WIFI is open, you can open the reminder 
board to view the detailed information. 

Open the reminder board 

When the reminder column shows new reminder icon, please hold the column and slip down 
your finger, then the reminder board is opened. 

3 Quick Start Guide 

3.1 Keys Function 

Keys Funcction Description： 

 

Power button Short press to sleep/wake up, long press to startup and 
shutdown. 

Volume +（up） increase the volume 

Volume -（down） decrease the volume 

HOME button （home）  
Click it in any interface will return to main interface. 
 

Back button（back）  
click it in any interface will return to previous menu 

Menu button   
This button will display in menu interface. 

Setting button  
display recently browsed history 
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3.2 Startup and Shutdown 

Startup 

Long press POWER key for three seconds, you can enter into startup picture. The system 
enters into screen lock status, please unlock it. 

Shutdown 

1． Long press POWER, it will popoup shutdown window. 

2． Shutdowm window contains mute mode, airplane mode,reboot mode and shutdown 
four options. 

3． Click Shutdown is the last step. 

3.3 Open and Close of the Screen 

Screen will be closed on its own when no operation happens. 

1. Screen will be closed on its own if no operation happens for some time to save battery 
power  

2. When screen is open, press POWER key, the screen will be closed immediately. 

Open the screen when it is closed. 

If the screen is closed, short press POWER to open the screen. The screen will be locked 
open it, it will show the picture as below picture, touch the lock icon and slide upwards to unlock, 
touch the camera icon and slide to the left to enter into camera function, right slide the phone icon 
to unlock and enter into phone function. 

 

Picture 3.1 
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3.4 Usage of Touch Screen 

MID operating methods 
There are below methods to view the main screen, menu and application procedure in your MID. 

Click  

When you want to use the screen keyboard typing or choose application in the main interface, you 
only need to touch it by your finger. 

Press on 

If you want to open some item( textbox or the link in the webpage), or shortcut and main 
procedure move, you can press on this item. 

Quickly slide or slide 

Quickly slide or slide indicates make quick vertical or horizoncial movement by finger.  

Pull  

Before you pull, you need to hold the it with strenghth until you pull it into the position you want. 

Rotate 

For most pictures, you only need to retate the MID sidewise to change the screen direction from 
horizoncial to vertical. For instance, when you are typing wods, and watching movies. 

3.5 Home Page 

Main interface as below picture 3.2, long press the blank and it will popup windows to set 
wallpaper, folder, widgets, and shortcut. 
 

 
Picture 3.2 

 
display recently browsed 
history 
 
 
 

Home  return 

time Batty volume Notice 
column 
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The extended home page  
 The home page can be extended beyond the wideness of screen to provide more space, 
which you can put new-added shortcuts and widgets. Click the blank space in home page 
then slide right or left to extend to the right or left of the screen. In the home page, there are 
two extended pictures, as Picture 3.3. 

 

                           Picture 3.3 

The shortcut icons management in desktop application. 

Create folder icon in desktop 
1. Drag the icons need to be put together on one icon(can also overlay several 

icons)as Picture 3.4.  

2. Then click the overlayed icons, the applications can be folded, as Picture 3.5. 

Click the unnamed folder in the black box, it will popup the hidden keyboard, the folder name 
can be renamed (this is similiar with Apple IOS system), the icons position can be changed 
through long press. 



  
 

 10 

 

Picture 3.4 

 

Picture 3.5 

 

Remove the icons in desktop 
1. Long press the icons need to be remove, then on the right above of the screen, it 

will appear  icons. 

2. Drag the icon to the above of the remove icon, till the icon become red, then move 
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your finger to delete the icon. 

Change the wallpaper of desktop 
1． In home page, long press any blank space in main screen, it will popup a window 

to change the wallpaper.  

2． Click the gallery or wallpaper gallery to select the wallpaper. 

 

3.6 Visit Application Procedures 

Click  in right top of Picture 3.2, enter into main interface as Picture 3.6, 
choose the application procedure you want to visit. 

 

Picture 3.6 

3.7 USB Connection 

MID storage configuration 
Before transmitting documents, you have to conduct storage configuration for your MID:  

1. Connect the MID and computer by USB cable, the reminder column will show the 
remind information. 

2. Open the reminder board; please view the MID status and reminder to learn how to 
open the board. 

3. In the reminder board, click the “USB Connected”, it will as below Picture 3.4, then 
click “open USB storage configuration”. 

4. Now the USB is connected successfully. 

Return to 

home page 
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Picture 3.7 
 

Copy the document into memory card 
1. Connect the MID to computer with USB cable. 
2. As MID storage configuration, it is connected with computer successfully.  
3. Open the “My computer” in your computer, check the items in “removable disc”. 
4. Copy the documents you need into “removable disc”. 
5. After copying finishes, click “shutdown the USB storage configuration” to uninstall. 
 

Notice: When the MID is connected with USB cable, and you open the USB storage 
configuration, you can’t view the memory card through the MID. Only after you detach the 
USB cable, you can view the memory card in the MID. 

3.8 Typing words 

Use the screen keyboard 

When you start the procedure or choose the words or numbers edition, it will show the screen 
keyboard. The keyboard contains below typing options: 

1. Android keyboard 

2. Google Pinyin  

     

Choose the typing method you want 

1. Click Setting pocedure application. 

2. Click Language and Keyboard. 

3. In the text setting area will reveal all the installed words-typing methods in your MID.  

4. Tick the typing method you want. 
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Use and switch of input method 

 

Picture 3.8 

 

1 switch the capital and small letter  

2 switch the mode of words input  

3 click to insert the space 

4 click input to execute 

5 delete the character in the left of cursor, click and hold to delete all the 
characters in the left og the cursor. 

 

3.9 Operation Technique 

Enter widgets interface 

In the application interface,click widgets on the above of screen, or slide the screen, it 
will swtich into widgets interface. Long press any widget to create its shortcut, then 
you can enter into the application through the shortcut icon. 

    Create application shortcut icons in the desktop  

   In the application interface or widgets interface, long press any icon to switch into 
desktop automatically, drag and hold the icon, you can move to any position in the 
desktop. 

①

 ②
 

③

 

⑤

 

④
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     Remind: If the target position has no space, the widget won’t be add in the main 
screen. 

4 Basic Setting 

4.1 SIM Management 

4.1-1 Voice call 
Click settings in main menu, choose SIM Management, as Picture 4.1 

 
                  Picture 4.1 
Click voice call, choose defaulted SIM card, as Picture 4.2 
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                    Picture 4.2 
                      

4.2 Wireless and Internet 

1. Connect Wi-Fi 
1) In the main menu or interface, choose setting application procedure. 

2) Click WLAN, open wifi, MID will automatically search the available Wifi 
wireless internet. As Picture 4.3 

3) Choose the Wi-Fi internet you want to connect, if it has password, it will popup the 
password window, enter password, click connect. 

 

 
Picture 4.3 
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2. Add Network 

1) Click  icon in right top, as Picture 4.4 

 
                                 Picture 4.4 

2) Input network SSID, the wireless network name, click save. 
3) Click user name already saved, click connect to use network, as Picture 4.5 

 
                     Picture 4.5 
 

3. Network Notice  
If you open Network Notice, when WIFI signal appears, the right bottom will 
remind you available WLAN network, as Picture 4.3 

4. Keep WI-FI on during sleep.. 

1. Click  icon in right top of Picture 4.6, select advanced. 
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2. Click Keep WI-FI on during sleep, as Picture 4.7 

 
                             Picture 4.7 
   

4.3 Bluetooth 

Bluetooth function operation 

1. Click setting application in main menu interface 

2. Click bluetooth and open it.  

3. If somebody open bluetooth in your surroudings, click search device in right above, 
then MID will automatically search the bluetooth device nearby. As picture 4.8 

 

Picture 4.8 
  

4. Click the available Bluetooth device, it will popup request window, enter into related 
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password, and match the device to connect. 

5. After match successfully, choose the operation you want to, click  to enter into 

Picture 4.9. 

 
                         Picture 4.9 
Bluetooth setting 

1. Rename tablet  

Click  icon in right top of Picture 4.6, as Picture 4.10, select rename tablet, you 

can rename it as you want 

 
                        Picture 4.10 
 

 
2.Display the file you received 

Choose display the file you received in Picture 4.10, you can view download 
and upload files. 
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4.4 Data Usage 

Check SIM card data usage, as Picture 4.11 

 
                                 Picture 4.11 
 
Check WIFI data usage 

Click  icon in right top of Picture 4.11 click Data Usage, as Picture 4.12 

 

                         Picture 4.12 
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4.5 More  

4.5-1 Airplane Mode 
  Airplane Mode can turn off WIFI and GSM card function quickly, when airplane mode is 
turned on, WIFI and GSM can’t get any signal, then airplane mode is turned off, WIFI and GSM 
module will recover to previous state. 
4.5-2 VPN 
 Open VPN, click add VPN network, as Picture 4.13. Input name and server address, then save. 

 

Picture 4.13 

 

Click VPN, as Picture 4.14, input VPN user name and password, click connect. 
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                          Picture 4.14 
 
4.5-3 Network sharing and portable hotspots 
Portable WI-FI hotspots  

1. Click setting application in main menu. 
2. Click more when wifi is well connected, open network share and portable hotspot 

 
                       Picture 4.15 
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                        Picture 4.16 
 

3. Click keep WI-FI hotspots on, choose open time. 
4. Return to previous menu, open portable WLAN hotspots, click Set up WI-FI 

hotspots. 

 
                          Picture 4.17 
 

5. Set passwords you want to, password should be more than 8 numbers. 
4.5-4 Mobile Networks  
 
1.Access Point Name( APN) 
Choose access points name (APN), choose SIM card you need to connect, 
Choose connect type 
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Remark: (CMWAP transmitters data through GPRS, the webpage it visit belongs to wap webpage, 
and CMNET support www browse mobile phone network, it can also log in webpage in computer. 
And the charges are also different.) 
3. Network Operator 
Click network operator, choose SIM card you need to connect, system will search available GSM 
and WCDMA network, as Picture 4.18 

 
                           Picture 4.18 
 
4.5-5 GPRS data prior mode 
After Open GPRS data prior mode, systems will priority chooses your network.   
 

4.6 Sound & notification 
 1. Open settings, click contextual model, as Picture 4.19,  

 
                     Picture 4.19 
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2. Click standard to enter into Picture 4.20 

 

                         Picture 4.20 
1. Vibrate  

In picture 4.20, click vibrate, MID will vibrate when someone calls you. 
2. Volume 

In picture 4.27, click volume, you can set ringtone, notice, and alarm volume, as Picture 4.21 

 
                             Picture 4.21 

3. Voice call Ringtone 
In picture 4.27, click phone ringtone to choose voice call ringtone, as Picture 4.22 

 

                      Picture 4.22 
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(Note: Except standard, silent, meet, outdoor are only for selection, they can’t be set.) 
 

4.7 Display  

4.7-1 Adjust the screen brightness 

1 .  Click Setting application procedure. 

2. Click display, choose brightness,  

3. Drag the portlito to adjust the brightness volume.As Picture 4.23 

 

                      Picture 4.23 

 

4. Click OK after brightness is adjusted. 

4.7-2  Wallpapers 

1. Click setting application. 

2. Click display, click wallpaper. 

3. You can choose different wallpapers as you like—live wallpapers---gallery(user 
defined)---wallpapers (system defect)---video wallpaper, as Picture 4.24 



  
 

 26 

 

                             Picture 4.24 

4.7-3 Auto rotation 

System is defaulted as open auto rotation, when it is turned off, system won’t rotate MID 
screen by G-sensor. 

4.7-4 Sleep 

4. Click setting appliation. 

5. Click display. 

6. Click sleep. 

7. Set the sleep time as you want, as Picture 4.25 

 

                    Picture 4.25 
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4.7-5 Font size 

Click font size to adjust the font size, as Picture 4.26 

 

                        Picture 4.26 

 

4.8 Storage 

Open setting function, click memory, click preferred install location, you can 
choose isntall new application to choose preferred install location. 

Check SD card and MID storage space. 

1. Enter into setting application. 

2. Click storage, check storage space. 
1. Internal storage 

(1) System storage 

System storage is the spcae MID leave for system file, as 
Picture 4.27. it can’t be viewed. 
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                        Picture 4.27 

(2)Internal storage 

Internal storage is MID local NAND storage, as Picture 4.39, if you need to check the storage 
content, you can check it in main menu. 

 

                      Picture 4.28 

2. SD card 

You can check storage space, SD card available space, unmount SD card and erease 
SD card, as Picture 4.29 
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                      Picture 4.29 

Safely remove SD card 

1. Click setting application. 

2. Click memory. 

3. Click uninstall SD card. 

4. Now you can remove SD card safely. 
Note: Removing SD card safely can protect SD card and increase its lifetime.  

4.9  Battery 

Click setting function, select battery, you can view the battery situation, as Picture 4.30 

 
                    Picture 4.30 
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4.10 Application program 

1. Click setting application in Apps. 

2. Select application, after enter, you can manage and delete installed application and 
check system used storage space and left space. (As Picture 4.31) 

 

                        Picture 4.31 

                   

 

3. View the working device, used space and available space, as Picture 4.32 

 

 
                                   Picture 4.32 
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4.11 Account and Sync 

1. Select setting application 

2. Open account and sync, as Picture 4.33 

  
                             Picture 4.33 

 

3. Click add an account, as Picture 4.34 

 

                       Picture 4.34 

 

4. After successfully load, it will open the sync function, as Picture 4.35 
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                      Picture 4.35 

4.12 Location service 

Click setting, select Mode, as Picture 4.36 

 

                             Picture 4.36 

 

4.13 Safety setting 

Set locked screen 

Lock the touch screen by unlock icon or password to protect your MID. 

    Note: After setting screen locked, you should enter the passcode each time when you 
startup or screen is locked  

      Set unlocked picture 
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1. Click setting application in main interface. 

2. Click safe. 

3. Click locked the screen.  

4. Choose picture in text setting area. 

5. Click next following the remind message. 

6. The unlocked pattern board pop up, there are nine touch spots, connect 4 
points from vertical, horizontal or diagonal direction. As Picture 4.10, move 
your finger from the screen when finish. The system will record yous new 
unlock pattern. 

7. Click continue. 

8. When you see the reminder, enter the unlock pattern, then click confirm. 

 
Picture 4.37 

Set unlock PIN code 

1. Click setting application in main interface. 

2. Click safe. 

3. Click screen locked. 

4. Choose PIN in text setting area.  

5. Enter new PIN code(numbers) and click continue. 

6. Ener new PIN code again and click confirm. 

Set unlock password 

1. Click setting application in main interface.  

2. Click safe. 

3. Click screen locked. 

4. Set password in text seting area. 
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5. Set new password(letters and numbers) and then click continue. 

6. Enter the password again and the click confirm. 

Unknown source 

1. In main interface, click setting. 

2. Click safety. 

3. Click unknown source,as Picture 4.54 

 

                            Picture 4.38 

Note:  Manual installing APK files needs to turn on unknown source. 

4.14 Language and Input Method 

Click setting, select language and input method, choose language to switch language, as    

 

                                Picture 4.39 
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Click setting, choose language and input, choose Android keyboard setting, click input 
language, as Picture 4.56 

 
                             Picture 4.40 
 

Choose the language you want to change in the language list, as Picture 4.41 

 

                            Picture 4.41 

 

                                 

4.15  Backup and Reset 

Connect WIFI and login your google account, choose backup my data, system will backup 
your data into google server.  

If you need to recovery factory reset, please click reset, as Picture 4.42, if you need to 
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formulate NAND, please click reset tablet. 

 

                         Picture 4.42 

4.16 Date and Time 

According to the preset, system will voluntorily apply the date, zone, and time provided by 
internet. 

Manual set date, time and zone 

1． Click Setting application procedure. 

2． Slide down the screen, then click date and time. 

3． Turn off “auto setting of date and time”. 

4． Turn off “auto setting zone’. 

5． Click Zone Selecting, then choose the zone lists. Slide down the list to view more 
zones. 

6． Click Date setting, then click upper or down buton to adjust date, month, and year, 
click setting when you finish selection. 

7． Click Time setting, then click upper or down button to adjust hour and minute, click 
AM or PM to change morning or afternoon ( there is no such selection when you se 
24-hour format). Click Setting to finish. 

8． Click 24-hour format, switch between 12-hour or 24-hour formay, the time format you 
choose will be used on the alarm clock. 

9． Click date format setting, then choose the time format you want to show on MID. 
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                                   Picture 4.43  

Note: If you use the time internet provided, you will not able to set the date, time and time zone. 

4.17 Fixed-time Startup and Shutdown  

1. Click Setting application procedure 

2. Click fixed-tine startup and shutdown.  

3. Operate as below Picture 4.61       

 

                          Picture 4.44 

Click it into 
fixed-time  
startup 
setting 

Click it into 
fixed-time  
shutdown 
setting 
 

Turn on/off 
fixed-time 
startup 

Turn 
on/off 
fixed-time 
shutdown 
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4.18 Assisstance Function 

4.18-1. Large size 

Click it to make system font large size 

4.18-2. Click power button to end calls 

When Click call, press “power” button, call will end but not hold.  

4.18-3. Touch and hold delay 

Click touch and hold delay to increae time, as Picture 4.45 

 

                               Picture 4.45 

 

4.18-4 Install webpage script 

   It will allow you install webpage scrip when you open system,, but it will increase the risk 
when you are browsing webpage. 

4.19 Engineer Selection 

4.19-1 USB adjustment  

After opening USB adjustment, you can use some software to read MID software, but when 
USB adjustment is turned on, USB storage needs to manual adjust. 

4.19-2 Keep awaken state 

If you open keep awaken state, it wll never auto sleep when your MID is charging. 

4.19-3 Pointer Location 

If you open pointer location, it will display touch vertical and horizontal direction. 

4.19-4 Show touches 
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If you open display touch screen operation, it will display touch opeation on the screen. It is 
suggested to use with same direction as pointer location. 

4.19-5 Show screen update 

If you open screen refresh, it will display related area when the area is refreshing. 

4.19-6 Show CPU usage 

After open CUP usage, in the right top of MID will show CPU usage situation.as Picture 4.46 

 

                           Picture 4.46 

4.20 About Tablet 

Check MID state 

1. Check Setting application. 

2. Click about tablet, check state message, model, Android version, version 
No and so on. 

3. Click state message, check battery state, battery volumne, SIM state, 
IMEI number, IP address. 
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5 Multi-Media 

5.1 Music 

Enter into music player: in menu or desktop click music  icon to enter into music player, 
click the music you want to play, as Picture 5.1:  

 

Picture 5.1 
 

 

Picture 5.2 

Album 

Pause/play 

Next song Previous song 

Artist 

Album 

Song name 

Random play 
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 Drag the progress bar to adjust play progress. 

 Operation of music player button as Picture 5.2 

5.2 Photo Gallery 

Photo gallery application can auto search photos and video files in SD card, and photo 
gallery will classify these photos and videos in folder. You can apply photo gallery to 
view and edit photos, set the photos as wallpaper and watch the video. 

View pictures 

1. Click gallery application in main interface. 

2. Enter into gallery, click the folder you want to view. 

3. Click the picture you want to view, the system will play it in full screen mode 
automatically.  

4. The pictures can be zoom in and zoom out, put two fingers on the screen, the 
separete the fingers(gather up the fingers, the picture will be zoom in) or 
double click the screen. 

 

Note: when you browse the pictures, slide left or right to view more pictures. 

 

        Edit and set pictures  

        When check the pictures in full screen mode, click menu key to display menu 
selection, you can choose the selection you need to edit and setting pictures. 

 Slide Show 

1. Open a picture, use virtual key to click menu key, display menu selection. 

2. Click slide show, it will auto loop play(or choose  button in 
picture folder) 

 Crop 

1. Click menu key to display menu selection. 

2. Then click crop, click and drag related area to adjust the cropper. 

3. Click cropper and drag it inside and outside to adjust the image. 

4. After adjust the size you want, click crop. 

5. If you wish to give up to crop, click cancel to return to picture browse. 

 Edit 

1. Click menu key, display the menu selection.  

2. Click edit. 
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3. Adjust teh brightness, style, color, antialias setting in selection.  

4. Click save. 

5. If you want to give up edit, click return key, click not to return to picture 
browse. 

 

5.3 Camera 

In the main interface or desktop, click camera application procedure , enter into camera 

 Operation of camera ,Switch camera: choose Menu key, click switch front/back 
camera, as Picture 5.4 

 

 

Picture 5.4 

5.4 FM Radio 

Click  in the main interface or desktop to enter into FM radio interface: 
 

 Radio button operation instruction as Picture 5.5: 
  

View the 
pictures and 
videos 

 

Switch 
front/back 

 
 
Click it to take 
pictures  
 

Full screen play 
mode. 
 

camera shootin  
mode 

 

Sub menu 
 

normalCamera 
mode 
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Picture 5.5 

 

Open speaker 

Save 
button 

Previous 
channel 

Next channel 

Current 
frequency 

Exit FM 
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 Save channels: Click  button in the main interface to save the 

channel, and the channel will be saved in channels list. 
Note: You need to insert earphone as antenna when using FM radio, If no 
antenna, your MID can’t search any frequency band. 

6 Communication Function 

6.1 Phone 

1 Click Phone application procedure 
2 Operate as Picture 6.1 

 

 
Picture 6.1 

Display 
phone 
numbers 

Dial phone 
numbers 
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6.2 Text Message 

1 Enter into main menu, choose  application procedure.  
2 Click “Edit new message”  

 

Picture 6.2 

6.3 Contact List 

Click Contact list  in the main interface, enter into the contact list as Picture 6.3 

Directly input 

phone number 

 

Add receiver 
 

Send 
message 
 

Menu(discard,insert 
text and settings) 
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Picture 6.3 

 Search contact: click  button, enter into search function  

 Add contact: click  button, enter into add contact interface. 
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7 Internet 

7.1 Browser 

 In case of Wi-Fi or mobile internet is connected well (Please refer to Chapter 4.1 for wireless and 

internet setting), click IE browser  in the main menu or desktop to enter the IE interface, as 

Picture 7.1 
 
 
 
 
 

 
Picture 7.1 

 
Click address bar to input the website, click start, enter into related webpage, then you can browse 
the website information, as Picture 7.1.2 and you can click the menu you can refresh ,save to 
bookmarks,,share page,bookmarks,,history and setting the webpage. 

Address 
column 

menu  

Save bookmark 
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                             Picture7.1.2 

 

7.2 Email 

Email application procedure contains email setting guide, you can add the external POP3 OR 
IMAP email account of normal web email service provider (For instance, Yahoo, Gmail, Hotmail 
and 163),as Picture 7.2 

 
Picture 7.2 
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a. Email Setting 

1． After you click the sending email icon , you can see the email setting guide, 
which can help you to set.  

2． Input your email address and password. 

3． Click “Next step” button, choose your email type is POP3 or IMAP. 

4． Click “Next Step” button to check whether the email box servicer can receive or 
send emails 

5． Input the email account and display the email subiject, and click finish. 

6． If the email box is available, you will enter into your mail box automatically. 

 

b. Delete the email account 

You can delete setted POP3 or IMAP email account from your MID. 

Click 。 

1. Enter into your mail box. 
2. Press Menu key. 
3. Click Account 
4. Press the account you want to delete. 
5. Click confirm to remove. 

 

c. Send E-mail 

1． Click   to display your mail box. 

2． Click the inbox, it will refresh the new emails automatically; click it to read new 
email. 

3． Press Menu key. Menus will popup. 

4． Click Edit  to enter into new email editing interface. 

5． Input the receiver’s email address.  
6． Input the subject and email content. 
7． If you want to add attachment, click menu key, the menu popup. 
8． Click “Attach file” (photo,music, video,contacts). 
9． Click “send” to send the email out. 



  
 

 50 

 

                          Picture 7.3 

8 Other Application Procedures 

8.1 Clock 

Click Clock procedure, enter into below interface as Picture 9.1. 

There are clock, picture, music and homepage buttons. 

 

Picture 8.1 

Set alarm 

Click it and 
Add 
attachment 
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8.2 Calculator 

1. Click.  

2. Enter into the basic board of calculator. 

3. Soft touch the numbers or operator in calulator to calculate.  

 

Pictuer8.2 

 

8.3 File Manager 

File manager will copy, cut, delete, rename the documents or the folder in the TF card, it also will 
share the files, install apk etc. 

In the main menu or desktop, click the document manager icon  to enter into documents 

manager. 
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Picture8.3 

 

a、Copy, cut, delete, rename the files and folder: choose the file or folder, long pressthe file or 
folder to enter into the interface as Picture 9.4, you can operate the file or folder. 

 

Picture8.4 

 

b、Paste the copy or cut file: choose the file you want to paste, choose right top  icon to 

enter into Picture 9.5, choose right top  icon to enter into Picture 9.6 

RAM 
 

External 
SD card 
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                          Picture8.5   

 

                     Picture 8.6 

 

C. Share file:choose any file, long press it, it will popup “share”, choose the share way you want 
in the list 

 

 

d、Install apk file：Choose the file suffixed .apk in the file manager, you can install the third part 
software as reminder. 

e、Build new folder: Choose the menu you want to build the file, click  icon in right top, 

choose new folder, you can build new folder as reminder. 
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9.4 Recorder 

In the main interface or desktop, click recorder icon  to enter into record interface, click 

record key  to start record. Click Stop key  to stop recording. Click Play key  
to play the recorded sound. The system will auto remind you to use or abandon this record, please 
choose it manually. 
Play the record: choose the video player to play the recorded sound, choose the recorded sound in 
the source manager, and click it to play.  
 

 

Picture8.8
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9 Installation of Procedures 

9.1 Installation 

Install the third party application procedure 
       

1. Click “file manager” application procedure; choose the application procedure 
you need to install. 

2. Hold the application procedure you need to install. 

3. It popup install, click install apk. 

4. Finish the installation as guide, it will operate. 

 Note: The third party procedure searched from internet to use on the system are all suffixed with 
.apk. 

9.2 Uninstall 

Uninstall application procedure 

1. Click setting icon in main interface. 

2. Click manage application procedure, list all the application procedures 
insralled in the system. 

3. Click the APK you want to uninstall, click uninstall.  

4. Click confirm to finish uninstallation. 

  Skill: The procedure manager installed by system has many convinent methods to uninstal 
after opening procedure manager, click uninstall, it will list all the application procedures 
installed by system. 
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10 Troubles Shooting 
1. The first startup of MID is slow 

         After the MID system upgraded, the first startup need to install the pre-installed 
application softwares, the lead time is around 2-3 minutes, the startup afterwards 
will be much quicker. 

 

2. MID can’t connect Wi-Fi 

 Make sure the wireless router of internet service can work in normal. 

 Ensure the MID and wireless router in certain distance, and no wall or other 
barrier between them. 

 Ensure the user name and password both correct. 

 

3. MID feels hot 

When many application procedures are used in meanwhile, or the brightness of 
screen open to the lightest or under charging, MID may feel fever. It is normal. 

 

4. Email can’t be set or Registeration of application procedure. 

 Ensure your internet is well connected. 

 Make sure your email setting way is correct. 

 Keep your system time and local time consitent.  

 

5.   The system is abnormal and can’t work. 

When you install some third party application procedure, it may cause abnormal 
work, you can press Reset key(next to power port) to reset the system.  

 

6.  The webpage can’t be opened 

 Please keep the distance between from route to MID in effective range. 

 Please restart WIFI and try again. 

 

7. MID works terribly slow sometimes 

It is normal phenomenon. Please turn off some application you don’t need 
in advanced task management, or uninstall some third party application to release more system 
resource. 
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Notice about recycling 
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be 

recycled and reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be 
disposed of separately from your household waste. 
Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. 
In the European Union there are separate collection systems for used electrical and 

electronic products. Please help us to conserve the environment we live in! 
 

Declaration of Conformity 
This product complies with the requirement of below directives: 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 
ErP Directive: 1275/2008/EC 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 
R&TTE Directive: 1999/5/EC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCLUSIVE IMPORTER IN GREECE: 
Amiridis – Savidis S.A. 
 87, 17th November str. byway – P.C. 55535 – Pylaia, Thessaloniki, Greece. 

Tel: +302310944944, Fax: +302310944940 
www.amiridis-savvidis.gr  

 

http://www.amiridis-savvidis.gr/
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1 Εισαγωγή 

1.1 Ειδοποιήσεις  

Προληπτική συντήρηση 

 Διατηρείτε τη συσκευή MID στεγνή. Για να αποφευχθεί τυχόν πρόβλημα στη 
συσκευή, βλάβη λόγω διάβρωσης ή βραχυκύκλωμα, προφυλάξτε τη συσκευή, τη 
μπαταρία και το φορτιστή από το νερό και την υγρασία, και μην πιάνετε τη συσκευή ή 
το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.  

 Για να αποτραπεί τυχόν αστοχία της συσκευής, της μπαταρίας και του φορτιστή, 
προφυλάξτε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή από βίαια χτυπήματα ή 
τραντάγματα. 

 Για να αποτραπεί τυχόν αστοχία της συσκευής, της μπαταρίας και του φορτιστή, 
προφυλάξτε τα από υπερθέρμανση ή υπερβολική ψύξη. 

 Προφυλάξτε τη συσκευή από χτυπήματα, τραντάγματα και πτώσεις και μην 
επιχειρήσετε, σε καμία περίπτωση, να την συμπιέσετε ή να την λυγίσετε. 

 Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και τα παρελκόμενα αυθαίρετα, 
διαφορετικά, η συσκευή και τα παρελκόμενα θα πάψουν να καλύπτονται από την 
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εγγύηση της εταιρείας μας. 

1.2 Οδηγίες ασφαλείας 

Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή MID, διαβάσετε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο και 
ενημερώστε τα παιδιά σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες και τη δήλωση 
ασφαλείας. 

 Για λόγους ασφαλείας μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κατά την οδήγηση. 
 Σε χώρους παροχής ιατρικής φροντίδας φροντίστε να συμμορφώνεστε με τους 

σχετικούς κανόνες και κανονισμούς. Φροντίστε να θέτετε τη συσκευή εκτός 
λειτουργίας όταν βρίσκεστε κοντά σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα. 

 Για να αποτρέψετε τη δημιουργία παρεμβολών από το ασύρματο σήμα στα 
σήματα αεροπορικής επικοινωνίας, φροντίστε να θέτετε τη συσκευή εκτός 
λειτουργίας ή να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αεροπλάνου όταν βρίσκεστε εν 
πτήσει.  

 Για να αποτραπεί ενδεχόμενη βλάβη στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κλείνετε τη 
συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας. 

 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή MID και τα παρελκόμενά της. Η συντήρηση 
του εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία. 

 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μαγνητικό εξοπλισμό, επειδή η ακτινοβολία 
του MID μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον μαγνητικό 
εξοπλισμό. 

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε 
εύφλεκτα αέρια (πρατήρια καυσίμων).  

 Μην αφήνετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα κοντά σε παιδιά και μην τους 
επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς τη δική σας επίβλεψη. 

 Κατά τη χρήση του MID φροντίστε να συμμορφώνεστε με τους σχετικούς κανόνες 
και κανονισμούς και να σέβεστε την ιδιωτική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα των 
άλλων ατόμων. 

 Παρακαλείσθε να τηρείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε 
καλώδιο USB, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του MID ή του PC. 

 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το MID στο μπάνιο ή σε άλλο υγρό περιβάλλον και 
φροντίστε να προστατεύετε τη συσκευή από υγρά ή υγρασία. 
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2 Εισαγωγή στο MID 

2.1 Λειτουργία και προετοιμασία του MID 

Φόρτιση μπαταρίας 

Εάν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τον 
μετασχηματιστή AV για να την φορτίσετε. 

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή για να φορτίσετε το MID. 

2.2 Κατάσταση και υπενθυμίσεις του MID 

Εικονίδια υπενθύμισης 

Όταν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα υπενθύμισης στο παράθυρο υπενθυμίσεων, κάντε κλικ στη 
στήλη και σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα υπενθυμίσεων. Επιλέξτε το 
μενού που χρειάζεστε και επιβεβαιώστε τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο 
υπενθυμίσεων κάνοντας κλικ στη στήλη και σύροντας το δάχτυλο προς τα πάνω. Ανατρέξτε στα 
παρακάτω εικονίδια κατάστασης:  

 

 

Νέο email 

 

Λειτουργία πτήσης 
ενεργοποιημένη 

 

Σύνδεση USB 
ενεργοποιημένη 

 

Εντοπισμός σφαλμάτων 
σύνδεσης USB 

 

Κουμπί Return 
(Επιστροφή)  

Κατέβασμα 

 

Εμφάνιση της πιο 
πρόσφατα 
χρησιμοποιημένης 
εφαρμογής 

 

Κουμπί Home (Αρχική 
οθόνη) 

 

Κατάσταση μπαταρίας. 

 

Το WIFI είναι συνδεδεμένο, 
το internet είναι διαθέσιμο 
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3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 

3.1 Λειτουργία πλήκτρων 

Περιγραφή λειτουργίας πλήκτρων： 

 

Κουμπί Power (Ενεργοποίηση) Σύντομο πάτημα για λειτουργία ύπνου/αφύπνισης, 
παρατεταμένο πάτημα για να θέσετε τη συσκευή σε 
λειτουργία και εκτός λειτουργίας. 

Volume +（επάνω） Αύξηση έντασης ήχου 

Volume -（κάτω） Μείωση έντασης ήχου 

Κουμπί HOME （αρχική 

οθόνη）  

Κάντε κλικ επάνω του σε οποιοδήποτε περιβάλλον για να 
επιστρέψετε στο αρχικό περιβάλλον. 
 

Κουμπί Back （πίσω）  
κάντε κλικ επάνω του σε οποιοδήποτε περιβάλλον για να 
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού 

Κουμπί Menu (Μενού)  

 

Το κουμπί αυτό θα εμφανίζεται στο περιβάλλον μενού. 

Κουμπί Ιστορικού  
ιστορικό σελίδων που έχετε επισκεφθεί πρόσφατα 

 

3.2 Εκκίνηση και τερματισμός 

Startup (Εκκίνηση) 

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο, για να 
εισέλθετε στην εικόνα εκκίνησης. Το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση κλειδώματος οθόνης. 
Ξεκλειδώστε την. 

Shutdown (Τερματισμός) 

1． Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER για να εμφανιστεί το παράθυρο 
τερματισμού. 

2． Το παράθυρο τερματισμού περιέχει τις επιλογές reboot (επανεκκίνηση) και  
τερματισμού. 

3． Το τελευταίο βήμα είναι να κάνετε κλικ στην επιλογή Shutdown (Τερματισμός). 
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3.3 Ξεκλείδωμα/Κλείδωμα της οθόνης 

Κλείδωμα 
1. Η οθόνη θα κλειδώσει και θα σβήσει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα για εξοικονόμηση ενέργειας. 
2. Για άμεσο κλείδωμα και σβήσιμο οθόνης, πιέστε το πλήκτρο POWER στιγμιαία 

Ξεκλείδωμα 
Για να ενεργοποιηθεί η οθόνη, πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER. Για να την ξεκλειδώσετε 
αγγίξτε το εικονίδιο με την κλειδαριά και σύρετε το προς τα πάνω. Για να εισέλθετε στην 
εφαρμογή της κάμερας αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο και σύρετε προς τα αριστερά. Για την 
εφαρμογή τηλεφώνου αγγίξτε το εικονίδιο τηλεφώνου και σύρετε προς τα δεξιά. 

 
Εικόνα 3.1 

3.4 Χρήση οθόνης αφής 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους για να χειριστείτε την οθόνη αφής: 
Κλικ 
Απλό άγγιγμα σε κάποιο εικονίδιο ή στο πληκτρολόγιο θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή/επιλογή 
του εικονιδίου, ή θα επιλέξει το γράμμα του πληκτρολογίου.. 
Παρατεταμένο άγγιγμα 
Για να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο της οθόνης ή κείμενο, πιέστε παρατεταμένα επάνω του. 
Σύρσιμο 
Κάποια αντικείμενα όπως η μπάρα ειδοποιήσεων, μπορούν να ενεργοποιηθούν με σύρσιμο. 
Αγγίξτε και σύρετε για να αλληλεπιδράσετε με αυτά. 
Μετακίνηση 
Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο εικονίδιο εφαρμογής και μετακινήστε το στην οθόνη ή και μεταξύ 
των οθονών. 
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Περιστροφή 
Τις περισσότερες φορές αρκεί να περιστρέψετε ολόκληρο το tablet για να αλλάξει η φορά της 
οθόνης και να δείτε καλύτερα ταινίες/φωτογραφίες ή να γράψετε στο πληκτρολόγιο. 

3.5 Αρχική σελίδα 

Στο βασικό περιβάλλον, όπως αυτό της παρακάτω εικόνας 3.2, πατήστε παρατεταμένα στον κενό 
χώρο και θα εμφανιστούν αναδυόμενα παράθυρα με τα οποία θα ορίσετε ταπετσαρία, φάκελο, 
μικροεφαρμογές και συντομεύσεις. 
 

 

Εικόνα 3.2 

 

 

Επιπλέον οθόνες 

Μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον οθόνες για να τοποθετήσετε περισσότερες μικροεφαρμογές 
και συντομεύσεις. Για να μετακινηθείτε στις οθόνες αγγίξτε ένα κενό σημείο στην οθόνη και 
σύρετε το δάχτυλο σας αριστερά ή δεξιά όπως στην εικόνα 3.3 

 
 
 

Αρχική σελίδα  
επιστροφή 

ώρα Φόρτιση μπαταρίας 

 

Προβολή πρόσφατων 
εφαρμογών 
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Εικόνα 3.3 

Διαχείριση συντομεύσεων στις οθόνες 

Δημιουργία φακέλων συντομεύσεων 

1. Μετακινήστε μια συντόμευση πάνω σε μια άλλη για να δημιουργηθεί ο 
φάκελος όπως στην εικόνα 3.4 

2. Κάνοντας κλικ επάνω στο φάκελο αυτός θα ανοίξει όπως στην εικόνα 3.5 

Κάνοντας κλικ επάνω στο όνομα του φακέλου θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο για να 
μετονομάσετε τον φάκελο και να επιλέξετε το χρώμα του. 

 

Εικόνα 3.4 
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Εικόνα 3.5 

Διαγραφή συντόμευσης ή μικροεφαρμογής 

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο συντόμευσης που θέλετε να διαγράψετε και στο 

επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το «  Κατάργηση». 

2. Σύρετε το εικονίδιο της συντόμευσης στο παραπάνω εικονίδιο και θα κοκκινίσει. 
Αφήστε το και η συντόμευση θα διαγραφεί. 

Επιλογή ταπετσαρίας 

1. Στην αρχική οθόνη, πιέστε παρατεταμένα ένα κενό σημείο μέχρι να εμφανιστεί η 
επιλογή αλλαγής ταπετσαρίας και επιλογής μικροεφαρμογών. 

2. Αγγίξτε το εικονίδιο συλλογής ή συλλογής ταπετσαρίας για να επιλέξετε την εικόνα που 
επιθυμείτε. 

3.6 Επίσκεψη στις εφαρμογές 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο στο δεξί κεντρικό μέρος της Εικόνας 3.2, μπείτε στο κύριο 
περιβάλλον που φαίνεται στην Εικόνα 3.6 και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε 
να ανοίξετε. 
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Εικόνα 3.6 

3.7 Σύνδεση USB 

Ρυθμίσεις αποθήκευσης του MID 
Πριν από τη μεταφορά εγγράφων, πρέπει να εκτελέσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης στη συσκευή 
σας:  

1. Συνδέστε τη συσκευή και τον υπολογιστή με καλώδιο USB. Η στήλη υπενθυμίσεων θα 
εμφανίζει τις πληροφορίες υπενθύμισης. 

2. Ανοίξτε τον πίνακα υπενθυμίσεων. Δείτε την κατάσταση και τις υπενθυμίσεις του MID 
για να μάθετε πώς να ανοίγετε τον πίνακα. 

3. Στον πίνακα υπενθυμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή “USB Connected” (Σύνδεση USB 
ενεργοποιημένη), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην 
επιλογή “open USB storage configuration” (άνοιγμα ρυθμίσεων αποθήκευσης USB). 

4. Τώρα, η σύνδεση USB έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα 
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Εικόνα 3.7 
 

Αντιγραφή εγγράφου στην κάρτα μνήμης 
1. Συνδέστε το MID στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. 
2. Για να γίνουν οι ρυθμίσεις αποθήκευσης, η σύνδεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με 

επιτυχία.  
3. Ανοίξτε το στοιχείο “My computer” (Ο υπολογιστής μου) στον υπολογιστή και 

σημειώστε τα στοιχεία στο χώρο “removable disc” (αφαιρούμενος δίσκος). 
4. Αντιγράψτε τα έγγραφα που χρειάζεστε στο στοιχείο “removable disc” (αφαιρούμενος 

δίσκος). 
5. Μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής, κάντε κλικ στην επιλογή “shutdown the USB 

storage configuration” (τερματισμός των ρυθμίσεων αποθήκευσης USB) για 
απεγκατάσταση. 

3.8 Πληκτρολόγηση λέξεων 

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης 

Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία ή επιλέγετε τις λέξεις ή τους αριθμούς, θα εμφανιστεί το 
πληκτρολόγιο οθόνης. Το πληκτρολόγιο περιέχει τις παρακάτω επιλογές πληκτρολόγησης: 

1. Πληκτρολόγιο Android 

    Επιλογή της μεθόδου πληκτρολόγησης που θέλετε 

1. Κάντε κλικ στην εφαρμογή Setting (Ρυθμίσεις). 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Language and Keyboard (Γλώσσα και πληκτρολόγιο). 

3. Στην επόμενη περιοχή ρυθμίσεων θα εμφανιστούν όλες οι εγκατεστημένες μέθοδοι 
πληκτρολόγησης λέξεων στη συσκευή σας.  
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4. Επιλογή της μεθόδου πληκτρολόγησης που θέλετε. 

 

Χρήση και εναλλαγή μεθόδων εισαγωγής χαρακτήρων 

 

Εικόνα 3.8 

 

1 εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων  

2 εναλλαγή μεταξύ μεθόδων εισαγωγής λέξεων  

3 κάντε κλικ για να εισαγάγετε διάστημα 

4 κάντε κλικ για εκτέλεση εισαγωγής 

5 διαγράψτε τον χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, κάντε κλικ και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους 
χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα. 

6 Αλλάξτε τη γλώσσα του πληκτρολογίου 

3.7 Τεχνικές λειτουργίας 

Εισαγωγή στο περιβάλλον των widgets. 

Στο βασικό περιβάλλον, αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα κενό χώρο μέχρι να εμφανιστεί 
η οθόνη όπου μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ταπετσαρίας ή γραφικά στοιχεία 
(widgets). Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε εφαρμογή για να δημιουργήσετε τη 
συντόμευσή της και έπειτα μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή μέσω του εικονιδίου 
συντόμευσης. 

1

 2

 3

 

6 

4
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• Δημιουργία εικονιδίων συντομεύσεων εφαρμογών στην επιφάνεια εργασίας  

• Στο περιβάλλον των εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε εικονίδιο για να το 
μεταφέρετε στην επιφάνεια εργασίας. Σύρετε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για να 
το μεταφέρετε σε οποιαδήποτε θέση της επιφάνειας εργασίας. 

• Υπενθύμιση: Εάν η θέση προορισμού δεν χώρο, η συντόμευση ή το widget δεν θα 
προστεθεί στην κύρια οθόνη. 

4 Ρυθμίσεις 

4.1 Διαχείριση καρτών SIM 

Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» από την αρχική οθόνη και κατόπιν «Κάρτες SIM», για να εμφανιστεί η 
οθόνη της εικόνας 4.1 

 
Εικόνα 4.1 

Αγγίξτε την επιλογή «Κλήσεις» και επιλέξτε την κάρτα από την οποία θα πραγματοποιούνται οι 
κλήσεις φωνής όπως στην εικόνα 4.2 
Αν έχετε εισάγει μόνο μια κάρτα SIM τότε αυτή θα είναι προεπιλεγμένη. 
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Εικόνα 4.2 

4.2Ασύρματη σύνδεση και Internet 

1. Σύνδεση Wi-Fi 
1. Στο κύριο μενού ή περιβάλλον, επιλέξτε setting (ρυθμίσεις). 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή WLAN, ανοίξτε το wifi και η συσκευή θα ψάξει αυτόματα για 

το διαθέσιμο σήμα Wifi ασύρματου internet. Εικόνα 4.3 
3. Επιλέξτε το Wi-Fi internet με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Εάν θέλει κωδικό 

πρόσβασης, θα εμφανιστεί το πλαίσιο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Πληκτρολογήστε 
τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή Connect (Σύνδεση). 
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Εικόνα 4.3 

2. Προσθήκη δικτύου 
1) Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 τελίτσες επάνω δεξιά και επιλέξτε 

προσθήκη δικτύου. 

 
                                 Εικόνα 4.4 

2) Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δικτύου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε το 
SSID και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. 

3) Κάντε κλικ στο όνομα χρήστη που έχει ήδη αποθηκευτεί, και κάντε κλικ στην 
επιλογή Connect (Σύνδεση) για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο, όπως στην 
Εικόνα 4.4 
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                     Εικόνα 4.4 
 

3. Network Notice (Σημείωση δικτύου)  
Εάν ανοίξετε την επιλογή Network Notice (Σημείωση δικτύου) όταν εμφανίζεται το 
σήμα WIFI, στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί υπενθύμιση για το 
διαθέσιμο δίκτυο WLAN  

4. Διατηρήστε το WI-FI ενεργοποιημένο στη διάρκεια της λειτουργίας ύπνου. 
1. Κάντε κλικ στην επιλογή Keep WI-FI on during sleep (Διατήρηση του WI-FI 

στη διάρκεια της λειτουργίας ύπνου), όπως στην Εικόνα 4.5 

 
                             Εικόνα 4.5 
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4.3 Bluetooth 

Ενεργοποίηση Bluetooth 
1. Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» από την αρχική οθόνη 
2. Επιλέξτε Bluetooth και ενεργοποιήστε το 
3. Επιλέγοντας αναζήτηση, η συσκευή θα ψάξει για ενεργοποιημένες και ορατές Bluetooth 

συσκευές εντός εμβέλειας. 

 

Εικόνα 4.6 
4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και εισάγετε τις πληροφορίες όπου 

χρειάζεται. 
5. Μετά τη σύνδεση, πιέζοντας το γρανάζι στα δεξιά της συνδεδεμένης συσκευής, 

μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης. 

 
Εικόνα 4.7 
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Ρυθμίσεις Bluetooth 
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας που θα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές 
Bluetooth. Επιλέξτε τις 3 τελείες στα δεξιά, όπως στην εικόνα 4.8 

 
Εικόνα 4.8 

Επιλέξτε Μετονομασία αυτής της συσκευής και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να 
εμφανίζεται. 
Επιλέξτε Εμφάνιση ληφθέντων αρχείων για να ανοίξει παράθυρο με όλα τα αρχεία που έχετε 
λάβει μέσω Bluetooth. 

4.4 Χρήση δεδομένων 

Ελέγξτε το στοιχείο Χρήση δεδομένων της κάρτας SIM ή του WiFi, όπως στην Εικόνα 4.9 

 
                                 Εικόνα 4.9 
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4.5 Περισσότερα 

Λειτουργία πτήσης 
Με τη λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη, κλείνουν με μια κίνηση όλες οι ασύρματες 
επικοινωνίες όπως GSM, WiFi, Bluetooth. Απενεργοποιώντας την, επανέρχονται οι λειτουργίες 
όπως πριν. 
VPN 
Μπορείτε να προσθέσετε δίκτυο VPN εισάγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως φαίνεται 
στην εικόνα 4.10 

 
Εικόνα 4.10 

Πρόσδεση και φορητό σημείο πρόσβασης 
Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi, USB ή 
Bluetooth. 
Ενεργοποιήστε το Ενεργό σημείο Wi-Fi (εικόνα 4.11) για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να 
χρησιμοποιήσουν τη σύνδεση internet του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi. 

1. Επιλέξτε ρυθμίσεις και κατόπιν την επιλογή «Περισσότερα» 
2. Επιλέξτε «Προς. και φορητό σημ. πρόσβ.» 
3. Ενεργοποιήστε το Ενεργό σημείο Wi-Fi 
4. Επιλέξτε «Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi 
5. Αλλάξτε αν θέλετε τα στοιχεία σύνδεσης όπως όνομα δικτύου και κωδικό πρόσβασης και 

πιέστε Αποθήκευση (εικόνα 4.12). 
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Εικόνα 4.11 

 
Εικόνα 4.12 

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
Επιλέξτε από το μενού «Περισσότερα» τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για να δείτε ή αλλάξετε τις 
αντίστοιχες ρυθμίσεις. 

1. Περιαγωγή δεδομένων: επιλέγετε αν θα επιτρέπεται η σύνδεση δεδομένων κατά την 
περιαγωγή 

2. Προτιμώμενος τύπος δικτύου: Επιλέγετε τύπο σύνδεσης 
3. Ονόματα σημείου πρόσβασης: Επιλέγετε ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων 
4. Εταιρείες δικτύου: Επιλέγετε εταιρεία δικτύου (αν επιτρέπεται) όπως στην εικόνα 4.13 
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Εικόνα 4.13 

4.6 Ήχος και ειδοποίηση 

Από το μενού των ρυθμίσεων επιλέξτε το «Ήχος και ειδοποίηση» για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
ήχων της συσκευής (Εικόνα 4.14). 

 
Εικόνα 4.14 

Με επιλεγμένο το προφίλ «Γενικές» κάντε κλικ στο γρανάζι στα δεξιά της επιλογής και θα 
εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του (Εικόνα 4.15). 
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Εικόνα 4.15 

Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις που εμφανίζονται όπως στην εικόνα 4.15 
Επιλέξτε ήχο κλήσης τηλεφώνου όπως στην εικόνα 4.16 

 
Εικόνα 4.16 

Σημείωση: πέραν του γενικού προφίλ στα υπόλοιπα προ-εγκατεστημένα προφίλ ήχου δε μπορείτε 
να αλλάξετε ρυθμίσεις. 
Επιλέγοντας τις 3 τελείες στην οθόνη των προφίλ ήχου, μπορείτε να προσθέσετε νέο δικό σας 
προφίλ. 
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4.7 Προβολή 

Επιλέξτε ρυθμίσεις για φωτεινότητα (Εικόνα 4.17), 

  
Εικόνα 4.17 

Ταπετσαρία (Εικόνα 4.18), 

 
Εικόνα 4.18 
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Απουσία δραστηριότητας (Εικόνα 4.19), 

 
Εικόνα 4.19 

Μέγεθος γραμματοσειράς (Εικόνα 4.20), 

 
Εικόνα 4.20 

Περιστροφή και αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας. 

4.8 Αποθήκευση 

Ανοίξτε την ενότητα Settings, κάντε κλικ στην επιλογή Memory (Μνήμη), έπειτα 
στην επιλογή Preferred install location (Προτιμώμενη θέση εγκατάστασης) 
και εδώ μπορείτε να επιλέξετε την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής στην 
προτιμώμενη θέση εγκατάστασης. 



  
 

 25 

Ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης στην κάρτα SD και στη συσκευή MID. 

1. Ανοίξτε την ενότητα Settings (Ρυθμίσεις). 

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Storage (Αποθήκευση) και ελέγξτε το χώρο 
αποθήκευσης. 

 

Εικόνα 4.21 

Συνεχίζοντας προς τα κάτω θα δείτε τους υπόλοιπους χώρους αποθήκευσης που πιθανόν έχετε 
συνδεδεμένους στη συσκευή καθώς και το χώρο που καταλαμβάνει κάθε κατηγορία αρχείων.  

 

Εικόνα 4.22 
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2. Κάρτα SD 

Μπορείτε να ελέγξετε το χώρο αποθήκευσης, το διαθέσιμο χώρο της κάρτας SD, να 
αφαιρέσετε την κάρτα SD και να διαγράψετε τα περιεχόμενά της. 
Ασφαλής κατάργηση κάρτας SD 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Memory (Μνήμη). 

3. Κάντε κλικ για να απεγκαταστήσετε την κάρτα SD. 

4. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα SD με ασφάλεια. 
Σημείωση: Η ασφαλής αφαίρεση της κάρτας SD μπορεί να προστατεύσει την κάρτα SD και να 

αυξήσει τη διάρκεια ζωής της.  

4.9 Μπαταρία 

Επιλέγοντας από το μενού ρυθμίσεων τη μπαταρία, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της αλλά 
και να ελέγξετε την κατανάλωση των λειτουργιών (Εικόνα 4.23). 

 
Εικόνα 4.23 

4.10 Πρόγραμμα εφαρμογών 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε Apps (Εφαρμογές). 

2. Επιλέξτε εφαρμογή και, αφού την ανοίξετε, μπορείτε να διαχειριστείτε και να 
διαγράψετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή και να ελέγξετε πόσος χώρος 
αποθήκευσης του συστήματος χρησιμοποιείται και πόσος είναι ελεύθερος.  
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3. Προβολή της συσκευής που λειτουργεί, του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης που 
χρησιμοποιείται και του χώρου που απομένει, σύμφωνα με την Εικόνα 4.24 

 

Εικόνα 4.24 

4.11 Λογαριασμός και συγχρονισμός 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) 

2. Ανοίξτε το στοιχείο Account and Sync (Λογαριασμός και συγχρονισμός), όπως στην 
Εικόνα 4.25. 

 

                             Εικόνα 4.25 
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3. Κάντε κλικ στην επιλογή Add an account (Προσθήκη λογαριασμού), όπως στην 
Εικόνα 4.26 

 

Εικόνα 4.26 

4. Μετά την επιτυχημένη φόρτωση, θα ανοίξει η λειτουργία συγχρονισμού, όπως στην 
Εικόνα 4.27 

 

Εικόνα 4.27 
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4.12 Υπηρεσία θέσης 

Κάντε κλικ στο στοιχείο setting (ρύθμιση) και επιλέξτε Mode (Λειτουργία), όπως στην 
Εικόνα 4.28 

 

Εικόνα 4.28 

4.13 Ρύθμιση ασφαλείας 

Set locked screen (Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης) 

Κλειδώστε την οθόνη αφής με το εικονίδιο ξεκλειδώματος ή με κωδικό πρόσβασης για να 
προστατεύσετε τη συσκευή όπως MID. 

• Σημείωση: Αφού κλειδώσετε την οθόνη, θα πρέπει να καταχωρείτε τον κωδικό 
πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη  

      Set unlocked picture (Ορισμός εικόνας ξεκλειδώματος) 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) στο κύριο περιβάλλον. 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Safe (Ασφαλής). 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Locked the screen (Κλείδωμα όπως οθόνης).  

4. Επιλέξτεpicture (εικόνα) στην περιοχή ρυθμίσεων κειμένου. 

5. Κάντε κλικ ακολουθώντας το μήνυμα υπενθύμισης. 

6. Εμφανίζεται ο πίνακας υποδείγματος ξεκλειδώματος, όπου υπάρχουν εννιά 
σημεία αφής. Συνδέστε 4 σημεία κατά την κατακόρυφη, την οριζόντια ή τη 
διαγώνια κατεύθυνση. Σύμφωνα με την Εικόνα 4.29, μετακινήστε το δάχτυλό 
όπως από την οθόνη μόλις τελειώσετε. Το σύστημα θα καταγράψει το νέο 
όπως υπόδειγμα ξεκλειδώματος. 
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7. Κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια). 

8. Όταν δείτε την υπενθύμιση, καταχωρήστε το υπόδειγμα ξεκλειδώματος και, 
στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Confirm (Επιβεβαίωση). 

 

Εικόνα 4.29. 

1. Καταχωρήστε ξανά το νέο κωδικό PIN και επιλέξτε Cοnfirm (Επιβεβαίωση). 

Set unlocked password (Ορισμός κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος) 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) στο κύριο 
περιβάλλον.  

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Safe (Ασφαλής). 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Screen locked (Κλείδωμα οθόνης). 

4. Ορίστε κωδικό πρόσβασης στην περιοχή ρυθμίσεων κειμένου. 

5. Καταχωρήστε νέο κωδικό πρόσβασης (γράμματα και αριθμούς) και 
κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια). 

6. Καταχωρήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην 
επιλογή Cοnfirm (Επιβεβαίωση). 

Unknown source (Άγνωστη προέλευση) 

1. Στο κύριο περιβάλλον, κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Safety (Ασφάλεια). 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Unknown sources (Άγνωστες προελεύσεις), 
όπως στην Εικόνα 4.30 
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                            Εικόνα 4.30 

Σημείωση:  Η χειροκίνητη εγκατάσταση αρχείων APK πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην 
περίπτωση άγνωστης προέλευσης. 

4.14 Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής 

Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις), επιλέξτε Language and input method 
(Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής) και επιλέξτε γλώσσα, όπως στην Εικόνα 4.31    

 
                                Εικόνα 4.31 

Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις), επιλέξτε Language and input και επιλέξτε 
Android keyboard setting (Ρύθμιση πληκτρολογίου Android), όπως στην Εικόνα 4.32 
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                             Εικόνα 4.32 

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα γλωσσών, όπως στην Εικόνα 4.33 

 

                            Εικόνα 4.33 

 4.15 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά 

Συνδέστε το WIFI και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google, επιλέξτε Backup my data 
(Αντιγραφή ασφαλείας των δεδομένων μου) και το σύστημα θα δημιουργήσει αντίγραφα 
ασφαλείας των δεδομένων σας στο διακομιστή Google.  

Εάν θέλετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Reset 



  
 

 33 

(Επαναφορά), όπως στην Εικόνα 4.34. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε την κάρτα NAND, 
κάντε κλικ στην επιλογή Reset tablet (Επαναφορά tablet). 

 

                         Εικόνα 4.34 

4.16 Ημερομηνία και ώρα 

Σύμφωνα με τις προεπιλογές, το σύστημα θα εφαρμόσει μόνο του την ημερομηνία, τη ζώνη ώρας 
και την ώρα που παρέχονται από το internet. 

Μη αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας 

1． Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). 

2． Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Date and time. 

3． Απενεργοποιήστε την επιλογή “auto setting of date and time” (αυτόματη ρύθμιση 
ημερομηνίας και ώρας). 

4． Απενεργοποιήστε την επιλογή “auto setting zone” (αυτόματη ρύθμιση ζώνης). 

5． Κάντε κλικ στο στοιχείο Zone Selecting (Επιλογή ζώνης) και έπειτα επιλέξτε τις λίστες 
ζωνών. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στη λίστα για να προβάλλετε 
περισσότερες ζώνες. 

6． Κάντε κλικ στην επιλογή Date setting (Ρύθμιση ημερομηνίας) και έπειτα κάντε κλικ 
στο επάνω ή το κάτω κουμπί για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, το μήνα και το έτος 
και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Setting όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας. 

7． Κάντε κλικ στην επιλογή Time setting (Ρύθμιση ώρας) και μετά κάντε κλικ στο 
επάνω ή το κάτω κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά, επιλέξτε AM (ΠΜ) ή 
PM (ΜΜ) για να αλλάξετε σε ώρα προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρίας (αυτή η 
επιλογή δεν υπάρχει στην 24-ωρη μορφή ώρας). Κάντε κλικ στην επιλογή Setting. 
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8． Κάντε κλικ στην επιλογή 24-hour format (24-ωρη μορφή ώρας) για να κάνετε 
εναλλαγή μεταξύ 12-ωρης ή 24-ωρης μορφής. Η μορφή ώρας που θα επιλέξετε θα 
χρησιμοποιηθεί από το ρολόι. 

9． Κάντε κλικ στη ρύθμιση μορφής ώρας και επιλέξτε τη μορφή ώρας που θέλετε να 
εμφανίσετε στη συσκευή MID. 

 

                                   Εικόνα 4.35  

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την ώρα internet που παρέχεται, δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας. 

4.17 Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

Ορίστε συγκεκριμένες ώρες αυτόματης απενεργοποίησης και ενεργοποίησης της συσκευής όπως 
φαίνεται στην εικόνα 4.36 
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Εικόνα 4.36 

4.18 Προσβασιμότητα 

1. Large size (Μεγάλο μέγεθος) 

Κάντε κλικ επάνω του για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του συστήματος 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Power (Ενεργοποίηση) για να τερματίσετε τις κλήσεις 

Όταν κάνετε κλικ σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί “power” και η κλήση θα τερματιστεί αλλά 
δεν θα παραμείνει σε αναμονή.  

3. Touch and hold delay (Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος) 

Κάντε κλικ στην επιλογή Touch and hold delay για να αυξήσετε τον χρόνο, όπως στην Εικόνα 
4.37  
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                               Εικόνα 4.37 

 

4 Εγκατάσταση δέσμης ενεργειών ιστοσελίδας 

   Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε μια δέσμη ενεργειών ιστοσελίδας όταν 
ανοίγετε το σύστημα, αλλά αυξάνει τους κινδύνους κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα. 

4.19 Επιλογές για προγραμματιστές (προαιρετικό) 

1 USB adjustment (Ρύθμιση USB)  

Αφού ανοίξετε τις ρυθμίσεις USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα 
λογισμικού για να διαβάσετε το λογισμικό της συσκευής MID, αλλά, όταν είναι ενεργοποιημένη η 
ρύθμιση USB, η αποθήκευση USB χρειάζεται μη αυτόματη ρύθμιση. 

2 Keep awaken state (Διατήρηση κατάστασης ενεργοποίησης) 

Εάν ανοίξετε το στοιχείο Keep awaken state, η συσκευή δεν θα τίθεται ποτέ αυτόματα σε 
λειτουργία ύπνου κατά τη φόρτισή της. 

3 Auto rotation (Θέση του δρομέα) 

Εάν ανοίξετε την επιλογή Pointer location, θα εμφανίζεται η αφή κατά την κατακόρυφη και την 
οριζόντια κατεύθυνση. 

4 Show touches (Εμφάνιση λειτουργίας αφής) 

Εάν ανοίξετε τη λειτουργία display touch screen (εμφάνισης οθόνης αφής), θα εμφανίζεται η 
λειτουργία αφής στην οθόνη. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ίδια κατεύθυνση με αυτή της 
θέσης του δρομέα. 

5 Show screen update (Εμφάνιση ενημέρωσης οθόνης) 

Εάν ανοίξετε την επιλογή Screen refresh (Ανανέωση οθόνης), θα εμφανίζεται η σχετική 
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περιοχή όταν ανανεώνεται. 

6 Show CPU usage (Εμφάνιση χρήσης της CPU) 

Αφού ανοίξετε το στοιχείο CPU usage (Χρήση CPU), στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης θα 
εμφανίζεται η κατάσταση χρήσης της CPU. 

 

Εικόνα 4.38 

4.20 Σχετικά με το Tablet 

Ελέγξτε την κατάσταση του MID 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή About tablet και ελέγξτε τα στοιχεία State message 
(Μήνυμα κατάστασης), Model (Μοντέλο), Android version (Έκδοση του 
Android), Version No (Αριθμός έκδοσης) κ.ο.κ. 

3. Κάντε κλικ στην επιλογή State message και ελέγξτε τα στοιχεία Battery state 
(Κατάσταση μπαταρίας), Battery volumne (Φορτίο μπαταρίας), SIM state 
(Κατάσταση SIM), IMEI number (Αριθμός IMEI), IP address (Διεύθυνση 
IP). 
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5 Πολυμέσα 

5.1 Μουσική 

Ανοίξτε την οθόνη του προγράμματος μουσικής: στο μενού ή στην επιφάνεια εργασίας, 

κάντε κλικ στο εικονίδιο μουσικής  για να εισέλθετε στην οθόνη του προγράμματος 
αναπαραγωγής μουσικής και κάντε κλικ στη μουσική που θέλετε να παίξετε, όπως στην Εικ. 5.1:  

 

Εικόνα 5.1 

 

Εικόνα 5.2 

Άλμπουμ 

Παύση/Αναπαραγωγή 

Επόμενο κομμάτι Προηγούμενο κομμάτι 

Καλλιτέχνης 

Άλμπουμ 

Όνομα κομματιού 

Τυχαία αναπαραγωγή 
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 Σύρετε τη γραμμή προόδου για να ρυθμίσετε την πρόοδο της αναπαραγωγής. 

 Λειτουργία κουμπιού αναπαραγωγής μουσικής σύμφωνα με την Εικόνα 5.2 

5.2 Συλλογή φωτογραφιών 

Η εφαρμογή Photo gallery επιτρέπει την αυτόματη αναζήτηση αρχείων φωτογραφιών 
και βίντεο σε μια κάρτα SD ενώ η συλλογή φωτογραφιών θα ταξινομήσει αυτές τις 
φωτογραφίες και τα βίντεο σε φακέλους. Μπορείτε να εφαρμόσετε τη συλλογή 
φωτογραφιών για να προβάλλετε και επεξεργαστείτε φωτογραφίες, να ορίσετε τις 
φωτογραφίες ως ταπετσαρία και να παρακολουθήσετε τα βίντεο. 

View pictures (Προβολή εικόνων) 

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Gallery (Συλλογή) στο κύριο περιβάλλον. 

2. Εισέλθετε στη συλλογή και κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να 
προβάλλετε. 

3. Κάντε κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να προβάλλετε και το σύστημα θα 
την εμφανίσει σε πλήρη οθόνη αυτόματα.  

4. Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση των εικόνων, τοποθετήστε δύο 
δάχτυλα πάνω στην οθόνη και απομακρύνετέ τα για μεγέθυνση ή ενώστε τα 
για σμίκρυνση ή κάντε διπλό κλικ στην οθόνη. 

Σημείωση: κατά την αναζήτηση φωτογραφιών, σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά ή 
τα δεξιά για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες. 

        Επεξεργασία και προσαρμογή φωτογραφιών  

        Κατά την προβολή φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη, κάντε κλικ στο πλήκτρο μενού για 
να εμφανίσετε τις επιλογές μενού, από όπου μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή που 
θέλετε για να επεξεργαστείτε και να προσαρμόσετε τις φωτογραφίες. 

 Slide Show (Προβολή διαφανειών) 

1. Ανοίξτε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε το εικονικό πλήκτρο για να 
κάνετε κλικ στο πλήκτρο μενού και να εμφανιστεί η επιλογή μενού. 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή slide show, για να γίνει αυτόματη επανάληψη 

των φωτογραφιών (ή επιλέξτε το κουμπί  στο φάκελο 
φωτογραφιών) 

 Crop (Περικοπή) 

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Menu για να εμφανίσετε την επιλογή μενού 

2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Crop (Περικοπή) και κάντε κλικ και 
σύρετε το δάχτυλο στη σχετική περιοχή για να προσαρμόσετε το εργαλείο 
περικοπής. 

3. Κάντε κλικ στο εργαλείο περικοπής και σύρετέ το προς μέσα και προς τα έξω 
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για να προσαρμόσετε την εικόνα. 

4. Μόλις επιτύχετε το μέγεθος που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Crop. 

5. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία περικοπής, κάντε κλικ στην επιλογή 
Cancel (Άκυρο) για να επιστρέψετε στην αναζήτηση εικόνων. 

 Edit (Επεξεργασία) 

1. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Menu για να εμφανίσετε την επιλογή μενού  

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Edit (Επεξεργασία). 

3. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές brightness (φωτεινότητα), style 
(στυλ), color (χρώμα), antialias (εξομάλυνση).  

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση). 

5. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία επεξεργασίας, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο Return (Επιστροφή) και κάντε κλικ στην επιλογή Not (Όχι) 
για να επιστρέψετε στην αναζήτηση εικόνων. 

5.3 Κάμερα 

Στο κύριο περιβάλλον ή στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στην εφαρμογή "κάμερα", για να 
εισέλθετε στη λειτουργία κάμερας 
 Λειτουργία κάμερας, Εναλλαγή κάμερας: επιλέξτε το πλήκτρο Menu, κάντε κλικ στην 

επιλογή Switch front/back camera (Εναλλαγή μπροστινής/πίσω κάμερας), όπως στην 
Εικόνα 5.3 

 

 
Εικόνα 5.3 

 

 

Αγγίξτε για βασικές ρυθμίσεις 
 

Αγγίξτε για λήψη φωτογραφίας  
 

Εναλλαγή 
κάμερας 

Επιπλέον 
ρυθμίσεις 

Αγγίξτε για λήψη βίντεο 
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5.4 Ραδιόφωνο FM 

Ανοίξτε την εφαρμογή του ραδιοφώνου μόνο αφού συνδέσετε τα ακουστικά! 

 

Εικόνα 5.4 

 

Απενεργοποίηση ραδιοφώνου 

Ενεργοποίηση ηχείου 

Αποθήκευση τρέχουσας 
συχνότητας 

Επόμενο κανάλι Προηγούμενο κανάλι 
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6 Επικοινωνίες 

6.1 Τηλέφωνο 

Αγγίξτε το εικονίδιο τηλεφώνου για να εμφανιστεί κάνετε κάποια κλήση (Εικόνα 6.1) 

 
Εικόνα 6.1 

Εμφανίζεται ο επιλεγμένος αριθμός 

Πληκτρολόγιο τηλεφώνου 
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6.2 Μηνύματα SMS 

Αγγίξτε το εικονίδιο μηνυμάτων για να στείλετε γραπτό μήνυμα (Εικόνα 6.2) 

 
Εικόνα 6.2 

6.3 Επαφές 

Αγγίξτε το εικονίδιο επαφών για να δείτε και επεξεργαστείτε τις επαφές σας (Εικόνα 6.3) 

 
Εικόνα 6.3 

Αποστολή μηνύματος 

Επιλογή επαφής 

Μενού 

Νέα επαφή 

Αναζήτηση 
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7 Internet 

7.1 Πρόγραμμα περιήγησης 

 Εάν το Wi-Fi ή το κινητό internet είναι σωστά συνδεδεμένο (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4 για 
ρύθμιση της ασύρματης επικοινωνίας και του internet), κάντε κλικ στο πρόγραμμα περιήγησης  

 του κύριου μενού ή της επιφάνειας εργασίας για να εισέλθετε στο περιβάλλον του, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 7.1 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 7.1 

 
Κάντε κλικ στη γραμμή διευθύνσεων για να ανοίξετε τον ιστότοπο, κάντε κλικ στην επιλογή Start 
(Έναρξη), ανοίξτε την σχετική ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε τις 
πληροφορίες του ιστότοπου, όπως δείχνει η Εικόνα 7.2. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο 
μενού για ανανέωση της ιστοσελίδας, αποθήκευση στους σελιδοδείκτες, κοινή χρήση σελίδας, 
σελιδοδεικτών και ιστορικού και ρύθμιση της ιστοσελίδας. 

Γραμμή 
διευθύνσεων 

μενού  

Αποθήκευση σελιδοδείκτη 
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                             Εικόνα 7.2 

7.2 Email 

Η λειτουργία Email περιέχει τον οδηγό ρύθμισης του email. Μπορείτε να προσθέσετε τον 
εξωτερικό λογαριασμό email POP3 Ή IMAP της κανονικής υπηρεσίας παροχής web email (Για 
παράδειγμα, Yahoo, Gmail, Hotmail και 163), όπως στην Εικόνα 7.2 

 
Εικόνα 7.2 

α. Email Setting (Ρυθμίσεις Email) 
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1． Αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο αποστολής email , μπορείτε να δείτε τον 

οδηγό ρύθμισης του email, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει στη ρύθμιση.  

2． Εισαγωγή διεύθυνσης και κωδικού πρόσβασης email. 

3． Κάντε κλικ στο κουμπί “Next step” (Επόμενο βήμα) και επιλέξτε τον τύπο email 
POP3 ή IMAP. 

4． Κάντε κλικ στο κουμπί “Next step” (Επόμενο βήμα) για να ελέγξετε αν η υπηρεσία 
παροχής γραμματοκιβωτίου του email έχει τη δυνατότητα λήψης και αποστολής 
email 

5． Καταχωρήστε το λογαριασμό email, εμφανίστε το θέμα του μηνύματος email και 
κάντε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος). 

6． Εάν το γραμματοκιβώτιο email είναι διαθέσιμο, θα εισέλθετε στο 
γραμματοκιβώτιο αυτόματα. 

 

β. Διαγραφή λογαριασμού email 

Μπορείτε να διαγράψετε έναν καθορισμένο λογαριασμό email POP3 ή IMAP από τη 
συσκευή MID. 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο 。 

1. Εισέλθετε στη λειτουργία γραμματοκιβωτίου αλληλογραφίας. 
2. Πιέστε το πλήκτρο Menu. 
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Account (Λογαριασμός) 
4. Πιέστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε. 
5. Κάντε κλικ στην επιλογή Confirm (Επιβεβαίωση) για κατάργηση. 

 

γ. Αποστολή E-mail 

1． Κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εμφανίσετε το γραμματοκιβώτιο 
αλληλογραφίας σας. 

2． Κάντε κλικ στην επιλογή inbox (εισερχόμενα) και θα ανανεωθούν αυτόματα τα νέα 
μηνύματα email. Κάντε κλικ για να διαβάσετε τα νέα μηνύματα email. 

3． Πιέστε το πλήκτρο Menu. Θα εμφανιστούν τα μενού. 

4． Κάντε κλικ στην επιλογή Edit (Επεξεργασία)  για  
  να εισέλθετε στο περιβάλλον επεξεργασίας νέου email. 

5． Καταχωρήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.  
6． Καταχωρήστε το θέμα και το περιεχόμενο του email. 
7． Εάν θέλετε να προσθέσετε κάποιο συνημμένο, κάντε κλικ στο  

  πλήκτρο menu για να εμφανιστεί το μενού. 
8． Κάντε κλικ στην επιλογή “Attach file” (Επισύναψη αρχείου) (φωτογραφία, μουσική, 

βίντεο, επαφές). 
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9． Κάντε κλικ στην επιλογή “send” για να στείλετε το μήνυμα  email. 

 

                          Εικόνα 6.3 

8 Άλλες εφαρμογές 

8.1 Ρολόι 

Ανοίγοντας την εφαρμογή του ρολογιού, θα εμφανιστεί η εικόνα 8.1, στην οποία μπορείτε να 
ορίσετε την ώρα, αφυπνίσεις, να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο και την αντίστροφη μέτρηση.  

 
Εικόνα 8.1 

Κάντε κλικ επάνω του και 
προσθέστε το συνημμένο 

Επιλογές μενού Αφυπνίσεις, Ρολόι, Αντίστροφη μέτρηση, Χρονόμετρο 



  
 

 48 

8.2 Αριθμομηχανή 

Ανοίξτε την εφαρμογή αριθμομηχανής για να εκτελέσετε πράξεις (Εικόνα 8.2) 
Με το πλήκτρο DEL σβήνετε την τελευταία εισαγωγή ενώ κρατώντας το πατημένο καθαρίζετε 
όλες τις προηγούμενες πράξεις. 

 
Εικόνα 8.2 

8.3 Διαχείριση αρχείων 

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία του tablet σας με την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων. Έχετε 
τη δυνατότητα να κάνετε αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή και μετονομασία αρχείων στην κάρτα 
SD. Ανοίγοντας την εφαρμογή εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 8.3 

 
Εικόνα 8.3 
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Επιλέγοντας αποθηκευτικό χώρο ή φάκελο μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενά του. 

 
Εικόνα 8.4 

Κρατώντας πατημένο ένα αρχείο, εμφανίζονται οι επιλογές κοινής χρήσης, αντιγραφής, 
μετακίνησης και διαγραφής, ενώ πιέζοντας στις 3 τελείες δεξιά μπορείτε να δείτε περισσότερες 
επιλογές. 
Αν επιλέξετε κοινή χρήση του ή των αρχείων, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους τρόπους 
με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε το/τα αρχεία. 

 
Εικόνα 8.5 
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8.4 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου 

Μπορείτε να ηχογραφήσετε με τη χρήση αυτής της εφαρμογής (Εικόνα 8.6 
Πιέζοντας το κόκκινο κύκλο ξεκινά η εγγραφή και εμφανίζονται τα πλήκτρα παύσης και 
διακοπής. Όταν πιέσετε το πλήκτρο διακοπής, η εφαρμογή θα σας ρωτήσει αν θέλετε να 
αποθηκεύσετε την εγγραφή ή να την απορρίψετε. 

 
Εικόνα 8.6 

9 Εγκατάσταση λογισμικού τρίτων 

9.1 Εγκατάσταση 

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογή που έχετε κατεβάσει από το internet θα πρέπει να έχετε ενεργή 
την επιλογή Άγνωστες πηγές στο μενού Ασφάλεια στις ρυθμίσεις. 
Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή (κατάληξη apk) ανοίξτε τη Διαχείριση αρχείων, εντοπίστε το 
αρχείο apk και αγγίξτε το. Θα εμφανιστεί παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι 
θέλετε να εγκατασταθεί η εφαρμογή. 
Να είστε πολύ προσεκτικοί στα αρχεία που κατεβάζετε από το internet καθώς μπορεί να είναι 
κακόβουλο λογισμικό και να σας δημιουργήσει προβλήματα. 

9.2 Απεγκατάσταση 

Για να διαγράψετε κάποια εφαρμογή, ανοίξτε από τις ρυθμίσεις το μενού των εφαρμογών, 
εντοπίστε την και πιέστε για να εμφανιστούν οι σχετικές λεπτομέρειες. Κάντε κλικ στο 
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κατάργηση εγκατάστασης για να αφαιρεθεί η εφαρμογή. 
Προ-εγκατεστημένες εφαρμογές δε μπορούν να καταργηθούν αλλά μπορούν να 
απενεργοποιηθούν. 
Να είστε πολύ προσεκτικοί με τις εφαρμογές που διαγράφετε καθώς μπορεί να μην καταλαβαίνετε 
τη χρήση τους και να δημιουργήσετε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του tablet. 

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
1. Η πρώτη εκκίνηση της συσκευής MID είναι αργή 

         Μετά την αναβάθμιση του συστήματος του MID, η πρώτη εκκίνηση πρέπει να 
εγκαταστήσει τα προεγκατεστημένα προγράμματα λογισμικού εφαρμογών. Ο 
χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 2-3 λεπτά και η εκκίνηση θα είναι μετά 
πολύ πιο γρήγορη. 

2. Το MID δεν μπορεί να συνδεθεί με το Wi-Fi 

 Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής (router) της υπηρεσίας 
παροχής internet λειτουργεί κανονικά. 

 Βεβαιωθείτε ότι το MID και το ασύρματο router βρίσκονται σε 
συγκεκριμένη απόσταση και δεν υπάρχουν τοίχοι ή εμπόδια ανάμεσά τους. 

 Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. 

3. Η επιφάνεια του MID είναι θερμή 

Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές, όταν η οθόνη έχει 
ρυθμιστεί στη μέγιστη φωτεινότητα ή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η 
συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό. 

4. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση του Email ή η καταχώρηση των εφαρμογών. 

 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση internet είναι σωστή. 

 Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του email είναι σωστή. 

 Ελέγξτε αν η ώρα του συστήματος και η τοπική ώρα συμφωνούν.  

5. Το σύστημα εμφανίζει δυσλειτουργία και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. 

Οι εφαρμογές τρίτων που εγκαθιστάτε ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία 
του συστήματος. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Reset (Επαναφορά) (δίπλα 
στη θύρα τροφοδοσίας) για να επαναφέρετε το σύστημα.  

6. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της ιστοσελίδας 

 Ελέγξτε αν η απόσταση μεταξύ του router και του MID είναι μέσα στην 
εμβέλεια του συστήματος. 

 Κάντε επανεκκίνηση του WIFI και προσπαθήστε ξανά. 

7. Η συσκευή λειτουργεί υπερβολικά αργά μερικές φορές 

Αυτό είναι φυσιολογικό. Απενεργοποιήστε μερικές εφαρμογές που δεν 
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χρειάζεστε από την διαχείριση εργασιών ή απεγκαταστήστε μερικές εφαρμογές τρίτων για να 
αποδεσμεύσετε περισσότερους από τους πόρους του συστήματος. 

Σημείωση για την ανακύκλωση 
                                                               Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 117/2004) 
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών     
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής  
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα 
σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο 
απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης 
συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

 
Δήλωση συμμόρφωσης 

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC 
ErP Directive: 1275/2008/EC 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC 
R&TTE Directive: 1999/5/EC 
 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
 Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – T.K. 55535 – Πυλαία Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 2310944944, Fax: 2310944940 
 www.amiridis-savvidis.gr  
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