
Στην Αφετηρία.
Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας οποιαδήποτε 
στιγμή για να επιστρέψετε στην οθόνη 
Αφετηρίας. Ακόμη κι όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα email, 
στο ημερολόγιο ή σε άλλες εφαρμογές, αλλά και 
να σερφάρετε στο web όταν είστε συνδεδεμένοι 
μέσω Wi-Fi ή 3G. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί 
Αφετηρίας για να μεταβείτε στο Favorites. Κάντε 
διπλό κλικ από κατάσταση ύπνου για να 
εμφανίσετε τα χειριστήρια iPod.

Δημιουργήστε λίστα αγαπημένων.
Για να δημιουργήσετε μια λίστα των αγαπημένων 
σας τηλεφωνικών αριθμών, αγγίξτε το κουμπί 
Favorites. Μετά, αγγίξτε το σύμβολο πρόσθεσης 
για να προσθέσετε ένα νέο αγαπημένο από το 
Contacts. Αγγίξτε το Edit για να διαγράψετε ή 
να τακτοποιήσετε εκ νέου τα αγαπημένα σας.  
Αγγίξτε το μπλε βέλος δίπλα από το όνομα για να 
δείτε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Βασικά κουμπιά.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
iPhone ή για να κάνετε επαναφορά του iPhone, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ενεργοποίησης/
Απενεργοποίησης. Όταν το iPhone είναι 
ενεργοποιημένο, πατήστε αυτό το κουμπί 1 φορά για 
να μεταβείτε σε κατάσταση ύπνου. Σβήνει η οθόνη 
αλλά το iPhone λαμβάνει κλήσεις. Για να σιγάσετε 
μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί αυτό 
1 φορά. Για να στείλετε μια κλήση απευθείας στο 
φωνοταχυδρομείο, πατήστε το 2 φορές.

Δείτε το web από κοντά.
Τώρα, με συμβατότητα 3G υψηλής ταχύτητας, το 
iPhone αποκτάει πρόσβαση στο Internet ακόμη 
πιο γρήγορα. Αγγίξτε δύο φορές οποιοδήποτε 
στοιχείο σε μια ιστοσελίδα —εικόνα ή κείμενο— 
για να κάνετε μεγέθυνση. Αγγίξτε ξανά δύο φορές 
για να καταργήσετε τη μεγέθυνση. Στρέψτε το 
iPhone για να δείτε το web σε ευρεία οθόνη.

Πολλαπλές ιστοσελίδες.
Αγγίξτε το κουμπί πολλαπλών σελίδων για να 
ανοίξετε πολλές ιστοσελίδες. Μεταφερθείτε 
από τη μία σελίδα στην άλλη μετακινώντας την 
εμφανιζόμενη σελίδα προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά με το δάχτυλό σας. 

Βρείτε οδηγίες.
Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό 
τοποθεσίας για να βρείτε αυτόματα την 
τρέχουσα τοποθεσία σας. Αγγίξτε το 
Directions και μετά επιλέξτε μια διεύθυνση 
από το Contacts ή το Bookmarks για 
οδηγίες πώς να πάτε εκεί. Αγγίξτε το κουμπί 
τοποθεσίας για να παρακολουθεί το iPhone 
την πορεία σας και να την εμφανίζει. 

Εντοπίστε πού βρίσκεστε. 
Ερευνήστε τη γύρω περιοχή.
Αγγίξτε το κουμπί τοποθεσίας στο Maps. 
Εμφανίζεται ένας κύκλος στην τρέχουσα 
τοποθεσία σας. Όσο πιο ακριβείς είναι οι 
διαθέσιμες πληροφορίες, τόσο μικρότερος είναι 
ο κύκλος. Αναζητήστε για λέξεις-κλειδιά, όπως 
«Starbucks» ή «pizza» για να τις βρείτε επάνω στον 
τρέχοντα χάρτη. Αγγίξτε δύο φορές για μια πιο 
λεπτομερή προβολή της περιοχής. Αγγίξτε μία 
φορά με δύο δάχτυλα για μια γενικότερη άποψη. 
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Τηλεφωνήστε.
Αγγίξτε οποιονδήποτε αριθμό από το Contacts, το 
Favorites, email ή SMS, ή από σχεδόν οπουδήποτε 
στο iPhone για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. 
Ή, αγγίξτε το κουμπί Keypad για να επιλέξετε εσείς 
τον τηλεφωνικό αριθμό.

Στα δάχτυλα

Είναι απλό να μεταφέρετε τις επαφές, τα 
ημερολόγια, τη μουσική, τα βίντεο και τις 
φωτογραφίες σας στο iPhone. Τα κάνετε όλα 
από το Mac ή το PC σας μέσω του iTunes.

1. Κατεβάστε το iTunes.
  Κατεβάστε και εγκαταστήστε την πιο 

πρόσφατη έκδοση του iTunes από την 
ιστοσελίδα www.itunes.com/download. 

2. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.
  Με το καλώδιο που το συνοδεύει, συνδέστε το 

iPhone στη θύρα USB στο Mac ή στο PC σας. 

3. Συγχρονίστε.
  Μόλις συνδεθεί το iPhone, ανοίγει το iTunes 

και σας καθοδηγεί στα επόμενα βήματα. 
Επιλέξτε ό,τι θέλετε να συγχρονίσετε σε κάθε 
μία από τις καρτέλες και μετά κάντε κλικ στο 
Apply στην κάτω δεξιά γωνία. Για συμβουλές 
για το συγχρονισμό, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.apple.com/gr/iphone.



Δείτε φωτογραφίες.
Φορτώστε στο iPhone τις αγαπημένες σας 
φωτογραφίες από τον υπολογιστή σας, μέσω του 
iTunes. Μετακινήστε μια φωτογραφία προς τα 
δεξιά ή προς τα αριστερά για να εμφανιστεί η 
διπλανή της φωτογραφία. Αγγίξτε μία φορά για 
να εμφανίσετε τα χειριστήρια. Αγγίξτε μία ακόμη 
φορά για να τα αποκρύψετε. Αγγίξτε το κουμπί 
αποστολής φωτογραφιών για να στείλετε μια 
φωτογραφία με email, να τη χρησιμοποιήσετε ως 
ταπετσαρία ή να την εκχωρήσετε σε επαφή.

Μεγεθύνετε για να διορθώσετε κείμενο. 
Αγγίξτε παρατεταμένα το κείμενο που 
θέλετε να διορθώσετε για να εμφανιστεί ο 
μεγεθυντικός φακός. Μετακινήστε το δρομέα 
με το δάχτυλό σας στο σημείο εισαγωγής και 
μετά κάντε τις διορθώσεις σας με τη βοήθεια 
του πληκτρολογίου.

Δεχτείτε ή απορρίψτε διορθώσεις.
Ενώ πληκτρολογείτε, αγγίξτε το πλήκτρο 
διαστήματος για να αποδεχτείτε μια 
προτεινόμενη λέξη ή αγγίξτε την προτεινόμενη 
λέξη για να την απορρίψετε. Ξεκινήστε να 
πληκτρολογείτε με ένα μόνο δάχτυλο. Μόλις 
αρχίσετε να εμπιστεύεστε την εκπληκτική 
αυτόματη διόρθωση του iPhone, δοκιμάστε να 
πληκτρολογήσετε με τους δύο αντίχειρές σας. 
Αγγίξτε το πλήκτρο «.?123» για να μεταβείτε στα 
πληκτρολόγια αριθμών και συμβόλων.

Αρχική ρύθμιση λογαριασμών email.
Για να ρυθμίσετε απευθείας ένα λογαριασμό 
email στο iPhone σας, αγγίξτε το Add Account 
από τις ρυθμίσεις του Mail. Μετά, αγγίξτε τον 
τύπο λογαριασμού που έχετε ή αγγίξτε Other 
για να διαμορφώσετε κάποιο λογαριασμό POP3 
ή IMAP. Μπορείτε επίσης να συγχρονίζετε 
αυτόματα λογαριασμούς email από Mac ή PC, 
μέσω του iTunes.

Αποκτήστε πρόσβαση στο App Store.
Απλά αγγίξτε το κουμπί App Store για να 
αναζητήσετε, να αγοράσετε και να κατεβάσετε 
εφαρμογές τρίτων μερών ασύρματα, απευθείας 
στο iPhone σας. Υπάρχουν και δωρεάν εφαρμογές.
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Περιηγηθείτε στη μουσική σας 
μέσα από το Cover Flow.
Στρέψτε το iPhone για να δείτε τα εξώφυλλα 
στο Cover Flow. Αγγίξτε οποιοδήποτε άλμπουμ 
για να δείτε τη λίστα κομματιών του. Μετά, 
αγγίξτε οποιοδήποτε κομμάτι για να το παίξετε. 
Αγγίξτε τη λίστα κομματιών για να επιστρέψετε 
στα εξώφυλλα.

Περισσότερα χειριστήρια για τα τραγούδια.
Αγγίξτε το άλμπουμ για να εμφανίσετε τα 
χειριστήρια τυχαίας σειράς, επανάληψης και 
γραμμής αναπαραγωγής. Αγγίξτε το άλμπουμ μία 
ακόμη φορά για να αποκρύψετε τα χειριστήρια. 
Αγγίξτε το κουμπί λίστας για να δείτε τα άλλα 
τραγούδια στο άλμπουμ. Όταν ακούτε μουσική 
από το ενσύρματο στερεοφωνικό σετ κεφαλής, 
πατήστε το κουμπί μικροφώνου μία φορά για 
παύση/αναπαραγωγή και πατήστε το δύο φορές 
γρήγορα για να πάτε στο επόμενο τραγούδι.

Χειριστήρια βίντεο.
Αγγίξτε το βίντεο για να εμφανίσετε τα 
χειριστήρια στην οθόνη. Αγγίξτε τα μία ακόμη 
φορά για να τα αποκρύψετε. Αν αγγίξετε το 
βίντεο δύο φορές, αλλάζετε μεταξύ ευρείας 
οθόνης και πλήρους οθόνης.

Μάθετε περισσότερα.
Μάθετε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του 
iPhone, βρείτε συμβουλές και τεχνάσματα και 
δείτε τον πλήρη Οδηγό χρήσης στην ιστοσελίδα 
www.apple.com/gr/support/manuals/iphone.

Για να δείτε τον οδηγό από το iPhone, αγγίξτε 
το σελιδοδείκτη iPhone User Guide από το 
Safari ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
help.apple.com/iphone.

Λάβετε υποστήριξη.
Επικοινωνήστε με τον πάροχο ασύρματων 
υπηρεσιών σας για τεχνική υποστήριξη σχετικά 
με δικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου 
του οπτικού φωνοταχυδρομείου και της 
τιμολόγησης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.apple.com/gr/support/iphone για 
τεχνική υποστήριξη σχετικά με το iPhone και 
το  iTunes, αλλά και για τον Οδηγό σημαντικών 
πληροφοριών για το προϊόν.


