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6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper" για 
περισσότερες επιλογές.
6.4 Σύρετε την οθόνη, για να περιηγηθείτε και να επιλέξετε 
την εικόνα. Κάντε κλικ στο               , για να επιστρέψετε στη 
επεξεργασία των ρυθµίσεων. Η ταπετσαρία έχει ρυθµιστεί 
τώρα.

7. Σύνδεση του καλωδίου USB
Όταν συνδέετε το MID σε έναν υπολογιστή µε καλώδιο USB, 
το εικονίδιο  θα εµφανιστεί στην ενηµερώσεις / ρυθµίσεις 
στήλης της κύριας επιφάνειας.
Κάντε κλικ στο κουµπί , και η ακόλουθη εικόνα εµφανίζεται.

Κάντε κλικ στο , και θα επιτρέψετε τη συγχρονισµένη 
λειτουργία µε τον υπολογιστή.
Τα αρχεία στην κάρτα TF και τη µνήµη της MID θα 
εµφανιστούν στον υπολογιστή. Μπορείτε να αντιγράψετε και 
να µεταφέρετε δεδοµένα.

Ρυθµίσεις συστήµατος
Η επιφάνεια ρυθµίσεων επιτρέπει µια ποικιλία 
προσαρµοσµένες ρυθµίσεις και µπορείτε να κάνετε 
προεπισκόπηση σχετικές πληροφορίες από όλο το 
εγκατεστηµένο λογισµικό. Κάντε κλικ στο  µενού 
Πρόγραµµα Εφαρµογών για να ανοίξετε το µενού 
ρυθµίσεων.

"Apps"
Στο περιβάλλον ρυθµίσεων εφαρµογών, οι χρήστες µπορούν 
να δουν όλες τις εγκατεστηµένες εφαρµογές. Εάν ανοίξετε 
µια εφαρµογή, οι σχετικές πληροφορίες εµφανίζονται. Εάν 
δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε µια εφαρµογή πια, 
επιλέξτε "∆ιαγραφή" για να αφαιρέσετε την εφαρµογή.

Internet
1. Ρυθµίσεις ∆ικτύου
Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο 

, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

1.1 Wi-Fi
1.1.1 Σύρετε το "Wi-Fi" κουµπί διακόπτη στο  για να 
ενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
1.1.2 Κάντε κλικ στο "Wi-Fi" για να µπείτε στο Wi-Fi µενού 
ρυθµίσεων.
1.1.3 Το σύστηµα θα αναζητήσει αυτόµατα τα διαθέσιµα 
δίκτυα και εµφανίζει το όνοµα του δικτύου.

Κάντε κλικ σε ένα ασύρµατο δίκτυο και η MID θα ανοίξει την 
οθόνη µηνύµατος. Κάντε κλικ στο χώρο για να ανοίξει το 
πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και 
κάντε κλικ στο  .
Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, το εικονίδιο δικτύου  
εµφανίζεται στη στήλη Notice/Fast ρυθµίσεις της κύριας 
επιφάνειας.

Παρακαλώ σηµειώστε:
Η MID θα σώσει τα συνδεδεµένα router αυτόµατα. Κατά την 
αναζήτηση για ένα δίκτυο, η MID θα συνδεθεί αυτόµατα µε 
το αποθηκευµένο router.
Όταν το εικονίδιο δικτύου  εµφανίζεται στην κύρια 
επιφάνεια, η MID έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi µε επιτυχία.

1.1.4 Bluetooth
- Κάντε κλικ στο κουµπί Ρυθµίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε 
το µενού Bluetooth. Ανοίξτε το Bluetooth, το σύστηµα θα 
ψάξει για κοντινές συσκευές Bluetooth.
- Επιλέξτε τις ρυθµίσεις σύνδεσης Bluetooth και κάντε κλικ 
στη συσκευή µε την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

2. Internet
2.1 Όταν συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο, κάντε κλικ στο  
στην κύρια επιφάνεια για να εισέλθετε στο πρόγραµµα 
περιήγησης Google.

Connect



2.2 Κάντε κλικ στο πλαίσιο εισαγωγής. Το πληκτρολόγιο θα 
εµφανιστεί. 
2.3 Κάντε κλικ στο  εικονίδιο (κόκκινο περίγραµµα) και ένα 
αναπτυσσόµενο µενού µε περισσότερες λειτουργίες 
εµφανίζεται.

Software Management
Το προϊόν υποστηρίζει εφαρµογές τρίτων σε πλατφόρµα 
Android . Οι περισσότερες εφαρµογές µπορούν να ληφθούν 
από το Internet .

1. Explorer
Κάντε κλικ στο  στη διασύνδεση του προγράµµατος της 
εφαρµογής για την είσοδο στον explorer. Μπορείτε να 
περιηγηθείτε, να αντιγράψετε, να διαγράψετε , να 
µετακινήσετε , να επεξεργαστείτε και να µετονοµάσετε 
προγράµµατα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή ή µια 
κάρτα TF .

2 . Εγκατάσταση λογισµικού
2.1 Κάντε κλικ στο λογισµικό που θα εγκατασταθεί στον 
explorer . Η MID θα ανοίξει το µενού εγκατάστασης .

2.2 Κάντε κλικ στο " Εγκατάσταση" . Η MID θα δείξει την 
πρόοδο . Μετά την εγκατάσταση , θα εµφανιστεί το µήνυµα " 
Εφαρµογή εγκαταστάθηκε µε επιτυχία " .
2.3 Κάντε κλικ στο " Finish" για να βγείτε . Η συντόµευση της 
εφαρµογής θα προστεθεί στην "Μενού λειτουργιών 
εφαρµογών " .
2.4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε το λογισµικό .
Ειδική σηµείωση :
Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε chats , όπως QQ , MSN , 
κλπ.

Εφαρµογές
1. Αναπαραγωγή µουσικής
1.1 Κάντε κλικ στο  στην επιφάνεια του προγράµµατος 
εφαρµογής για να εισέλθετε στην playlist.
1.2 Κάντε κλικ σε ένα αρχείο µουσικής για να ανοίξει και να 
παίξει .

Playlist

Αναπαραγωγή

Τυχαίο

Ειδικό
κάλυµµα

Ονοµασία

Χρόνος
αναπαραγωγής

Πρόγραµµα Προηγούµενο Επόµενο
Αναπαραγωγή/Παύση

Καλλιτέχνης
Τίτλος
τραγουδιού

Συνολικός
χρόνος

1.3 Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο
Κατά την αναπαραγωγή µουσικής , κάντε κλικ στο  για να 
ανοίξετε την κύρια επιφάνεια . Η MID θα παίξει τη µουσική 
στο παρασκήνιο .
1.3.1 Κάντε κλικ στο  στην κύρια επιφάνεια για να 
εµφανιστεί το µενού αναπαραγωγής µουσικής.

1.3.2 Επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής µουσικής για να 
επιστρέψετε στο µενού αναπαραγωγής .

2 . Περιήγηση εικόνων
2.1 Κάντε κλικ στο  στο πρόγραµµα εφαρµογής των 
εικόνων για να περιηγηθείτε στις εικόνες . Εδώ µπορείτε να 
βρείτε όλες τις εικόνες και τα βίντεο που αποθηκεύονται στο 
µέσο ή σε µια κάρτα TF .
2.2 Επιλέξτε για να ανοίξετε µια εικόνα .



3 . E -mail
Κάντε κλικ στο  στη επιφάνεια του προγράµµατος 
εφαρµογής για να ανοίξετε τις Ρυθµίσεις e-mail . Εισάγετε τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον κωδικό 
πρόσβασης για να στέλνετε και να λαµβάνετε µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου .

4. Κάµερα και βίντεο
Κάντε κλικ στο  στην επιφάνεια του προγράµµατος της 
εφαρµογής για να ανοίξετε το εγχειρίδιο της κάµερας .

5. Apk Installer
Κάντε κλικ στο  " Installer Apk " , επιλέξτε " Εγκατάσταση" . 
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί " Εσωτερική µνήµη " για 
να εγκαταστήσετε το νέο λογισµικό .




