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διαβάστε με

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, 
διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τις 

κανονιστικές διατάξεις και τα νομικά ζητήματα που 
παρέχονται με το προϊόν σας.

motorola.com

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
εθνικές ή διεθνείς οδηγίες έκθεσης σε 
ραδιοσυχνότητες (οδηγίες SAR) όταν το κρατάτε 
κανονικά στο αυτί σας ή όταν το μεταφέρετε ή το 
χρησιμοποιείτε στο σώμα σας σε απόσταση 
τουλάχιστον 1,5 εκατοστών από το σώμα. Οι 
οδηγίες SAR περιλαμβάνουν ένα σημαντικό 
περιθώριο ασφαλείας που διασφαλίζει την 
προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από 
την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους. 

 Με μια ματιά
Ας ξεκινήσουμε! Θα σας βοηθήσουμε να αρχίσετε 
να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας και θα σας 
πούμε μερικά πράγματα σχετικά με τις λειτουργίες 
του. 
Σημείωση: Λόγω του ότι γίνονται συχνά 
ενημερώσεις λογισμικού, το τηλέφωνό σας 
ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες.

Google Play Store

11:35

Πλήκτρα έντασης

Κουμπί λειτουργίας

Micro USB/ 
Φορτιστής Μικρόφωνο

Μπροστινή 
κάμερα και φλας

Υποδοχή 
ακουστικών

Υποδοχή 
κάρτας 

nano SIM 
και κάρτας

μνήμης 
microSD

Πάτημα:
Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση 
οθόνης.
Παρατεταμένο 
πάτημα: 
Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση 
τηλεφώνου.

Πίσω
Αρχική οθόνη
Επισκόπηση

Κάμερα 
και φλας
(στο πίσω 

μέρος)

Τοποθέτηση καρτών και 
ενεργοποίηση
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει το 
κατάλληλο μέγεθος. Μην κόβετε την κάρτα SIM και 
μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς.

Σπρώξτε ξανά την υποδοχή 
στο τηλέφωνο, με τις 
χρυσές επαφές στραμμένες 
προς τα πάνω.

ΣΣΣΣΣπ
σστ

2

1 Τοποθετήστε την κάρτα nano SIM και την κάρτα μνήμης. 

Nano SIM microSD
(στο πίσω μέρος, προαιρετικά)

SIM 

Χρησιμοποιήστε το 
εργαλείο για να 
τραβήξετε την υποδοχή. 

Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, 
με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα 
πάνω. Γυρίστε ανάποδα την υποδοχή για 
να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

Πατήστε 
παρατεταμένα 
το πλήκτρο 
λειτουργίας 
μέχρι να 
φωτιστεί η 
οθόνη.

ΕΕ3

??????Σύνδεση
Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται 
στην οθόνη για να ξεκινήσετε.

Αν χρησιμοποιείτε το Gmail™, θα έχετε ήδη 
λογαριασμό Google™. Αν όχι, μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα λογαριασμό κατά την 
εγκατάσταση. Συνδεθείτε στον προσωπικό σας 
λογαριασμό Google για να έχετε πρόσβαση, να 
συγχρονίζετε και να δημιουργείτε αντίγραφα 
ασφαλείας του περιεχομένου σας. ∆είτε τις 
εφαρμογές Google, τις επαφές, το ημερολόγιο, τις 
φωτογραφίες σας και πολλά άλλα.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email

Ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό

Προσθήκη λογαριασμού

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

11:35

iΣυνδεθείτε για να αξιοποιήσετε στο 
έπακρο τη συσκευή σας.

Συνδεθείτε 
για να έχετε 
πρόσβαση 
και να 
συγχρονίζετε 
τις επαφές, το 
ημερολόγιο και 
τις φωτογραφίες 
σας.

Μετεγκατ/ση Motorola
Αντιγράψτε εύκολα το περιεχόμενο από το παλιό 
σας τηλέφωνο στο νέο. Αν δεν κάνατε τη 
μετεγκατάσταση κατά τη διαδικασία ρύθμισης, 
μπορείτε να την κάνετε οποιαδήποτε στιγμή.

Σημείωση: Αν το παλιό σας τηλέφωνο είναι 
Android™, κατεβάστε σε αυτό την εφαρμογή 
Μετεγκατ/ση Motorola από το Google Play™ 
προτού ξεκινήσετε.

Εύρεση: Στο νέο σας τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο 
εφαρμογών  >  Μετεγκατάσταση

Μετεγκατάσταση περιεχομένου

ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟ

Αποστολή δεδομένων ΣΕ αυτή τη συσκευή

Αποστολή δεδομένων ΑΠΟ αυτή τη συσκευή

11:35

Αντιγράψτε περιεχόμενο από το παλιό σας 
τηλέφωνο σε αυτό, σε λίγα μόλις λεπτά.

Ίσως να μπορείτε να μεταφέρετε 
φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, ιστορικό 
κλήσεων, μηνύματα, επαφές και άλλα.

Επιλέξτε τον τύπο του παλιού σας 
τηλεφώνου. Επιλέξτε τον 

τύπο του 
παλιού σας 
τηλεφώνου.

?????? ????? ??? ?????????Αρχική οθόνη και ρυθμίσεις
Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εξερευνήσετε 
εφαρμογές, να δείτε ειδοποιήσεις, να εκφωνήσετε 
εντολές και πολλά άλλα. 

• Προσθήκη συντόμευσης: Πατήστε το πλήκτρο 
εφαρμογών , πατήστε παρατεταμένα μια 
εφαρμογή και σύρετέ τη στην αρχική οθόνη. 

• Προσαρμογή: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
Wi-Fi, τη φωτεινότητα της οθόνης και πολλά 
άλλα, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα 
κάτω με δύο δάχτυλα. Για να ανοίξετε 
περισσότερες ρυθμίσεις, πατήστε .

• Κοινή χρήση του τηλεφώνου: Για να 
προσθέσετε ένα χρήστη στη λειτουργία 
επισκέπτη, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς 
τα κάτω με δύο δάχτυλα και πατήστε .

11:35

Google Play Store

11:35

Google Play Store

11:35

Πληκτρολογήστε ή 
πείτε "OK, Google" 
για να κάνετε 
αναζήτηση.

Πατήστε το πλήκτρο 
εφαρμογών          
για να δείτε όλες τις 
εφαρμογές.

Σύρετε προς τα κάτω 
με ένα δάχτυλο για 
ειδοποιήσεις ή με δύο 
δάχτυλα για προφίλ και 
ρυθμίσεις.

Πατήστε παρατεταμένα 
ένα κενό σημείο για να 
αλλάξετε γραφικά 
στοιχεία, ταπετσαρία 
κ.λπ.

Ένταση ήχου και παρεμβολές
Πιέστε το πλαϊνό πλήκτρο έντασης ήχου προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την ένταση 
ειδοποίησης ήχου, από υψηλή μέχρι δόνηση .
Εναλλακτικά, πατήστε μια επιλογή:

• Όλοι: Λαμβάνονται όλες οι παρεμβολές και τα 
ξυπνητήρια.

• Προτεραιότητα: Πατήστε  για να επιλέξετε 
ποιες παρεμβολές θα λαμβάνονται κ.λπ. Θα 
ακούτε πάντα τα ξυπνητήρια. 

• Κανένας: Απενεργοποιήστε όλους τους ήχους 
και τα ξυπνητήρια. Μπορείτε να παρακάμψετε 
ρυθμίσεις ήχου από άλλες εφαρμογές.

11:35

Google Play Store

11:35

Google Play Store

11:35

Κανένας Προτεραιότητα Όλοι

Ρυθμίστε την ένταση 
ήχου με τα πλήκτρα 
έντασης στο πλάι.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις 
παρεμβολών.

Αλλάξτε σε δόνηση 
ή σε κουδούνισμα.
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Ανακαλύψτε τις εφαρμογές Moto
Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών  >  Moto
• Εργαλεία: Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας ώστε να 

προσαρμόζεται με βάση το τι κάνετε και πού είστε. 
• Ενέργειες: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το φακό με 

μια κίνηση κοψίματος ή θέστε τις κλήσεις σε σίγαση με 
ένα κούνημα του χεριού σας. 

• Φωνή: Ορίστε τη δική σας φράση εκκίνησης και 
χειριστείτε το Moto X με τη φωνή σας. 

• Οθόνη: ∆είτε τα μηνύματα, τις κλήσεις και άλλες 
ειδοποιήσεις, ακόμα και όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται 
σε κατάσταση αδράνειας. 

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην έχει όλες τις 
δυνατότητες. 

11:35

∆είτε τι μπορώ να κάνω.

Οθόνη
Θα σας 

ειδοποιώ 
αμέσως

Φωνή
Ακούω και 

απαντώ

Ενέργειες
Αντιδρώ στην 

κίνηση

Εργαλεία
Προσαρμόζομαι 

αυτόματα

Πατήστε μια 
επιλογή για 
να μάθετε 
περισσότερα.

?????????Φωτογραφίες
Τραβήξτε ευκρινείς φωτογραφίες με την κάμερα 
21 megapixel, με δύο στριψίματα του καρπού σας 
και ένα πάτημα στην οθόνη.
• Άνοιγμα κάμερας: Ακόμα και αν το τηλέφωνό σας 

είναι σε κατάσταση αδράνειας, μπορείτε να ανοίξετε 
την κάμερα στρέφοντας γρήγορα τον καρπό σας δύο 
φορές.

• Προβολή: Σύρετε προς τα αριστερά για να ανοίξετε 
τη συλλογή φωτογραφιών (  Συλλογή).

• Κοινή χρήση: Αφού δείτε μια φωτογραφία ή ένα 
βίντεο από τη συλλογή, πατήστε Κοινή χρήση. . 

Συμβουλή: Σύρετε προς τα δεξιά για πρόσβαση στα εφέ 
και τις ρυθμίσεις, όπως το πανόραμα. 

?

Σύρετε προς τα 
δεξιά για εφέ και 
ρυθμίσεις.

Αλλαγή σε μπροστινή 
κάμερα.
Αλλαγή σε 
βιντεοκάμερα.

Πατήστε οπουδήποτε 
για να τραβήξετε τη 
φωτογραφία. Πατήστε 
παρατεταμένα για 
πολλαπλές λήψεις.

Χάρτες Google™
Βρείτε μια κοντινή καφετέρια και λάβετε οδηγίες 
κατεύθυνσης ή πλοήγησης στροφή προς στροφή, 
χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google που 
γνωρίζετε και εμπιστεύεστε. 

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών  >  Χάρτες
Πληκτρολογήστε ή πείτε αυτό που θέλετε να βρείτε 
και έπειτα πατήστε ένα από τα αποτελέσματα για 
να δείτε περισσότερες πληροφορίες και επιλογές. 

Chicago, IL

Chicago, IL
USA ∆ιαδρομή

11:35 Βρείτε μια διεύθυνση 
ή μια τοποθεσία 
μέσω φωνητικής 
αναζήτησης.

Δείτε την τρέχουσα 
τοποθεσία σας.

Λάβετε οδηγίες 
κατεύθυνσης και 
πλοήγησης.

Δείτε ρυθμίσεις.

Εmail
Ελέγξτε και απαντήστε σε μηνύματα email.

Εύρεση: Πλήκτρο εφαρμογών  >  Gmail
Μπορείτε να ρυθμίσετε το Gmail™ και τους άλλους 
λογαριασμούς email που χρησιμοποιείτε την πρώτη 
φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Αν 
πάλι προτιμάτε, μπορείτε να το κάνετε αργότερα. 

Συμβουλή: Προτιμάτε τη συνομιλία; Για να 
χρησιμοποιήσετε το Hangouts™ για να 
συνομιλήσετε μέσω βίντεο ή κειμένου, πατήστε το 
πλήκτρο εφαρμογών  >  Hangouts.

1:51 μμ

10:17 πμ

8:44 πμ

2 ∆εκ

2 ∆εκ

Κύρια

Β

11:35

Πατήστε για αναζήτηση 
αλληλογραφίας.

Σύρετε προς τα 
αριστερά ή τα δεξιά 
για να αρχειοθετήσετε 
ένα μήνυμα.

Πατήστε για να 
επιλέξετε πολλά 
μηνύματα και έπειτα 
πατήστε      για να 
διαλέξετε μια 
επιλογή.

Πατήστε για να 
δημιουργήσετε 
ένα νέο email.

?????? π??????????;Βοήθεια και άλλα
Βρείτε απαντήσεις, ενημερώσεις και πληροφορίες:

• Βοήθεια: Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογών > 
Βοήθεια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε 

αναλυτικά προγράμματα εκμάθησης, οδηγίες 
χρήσης και συχνές ερωτήσεις ή για να 
συνομιλήσετε με άτομα που μπορούν να σας 
βοηθήσουν, απευθείας από το τηλέφωνό σας.

• Τα πάντα για το Moto X: Βρείτε λογισμικό, 
οδηγούς χρήσης και πολλά άλλα στη διεύθυνση 
www.motorola.com/mymotoxstyle.

• Αξεσουάρ: Βρείτε αξεσουάρ για το τηλέφωνό 
σας στη διεύθυνση www.motorola.com.

• Λήψη εφαρμογών: Πατήστε το 
πλήκτρο εφαρμογών  >  Play Store για να 
αγοράσετε και να κατεβάσετε εφαρμογές.

• Ειδήσεις: Μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα μας 
στις εξής διευθύνσεις:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola
 Facebook™ www.facebook.com/motorola 
 Twitter www.twitter.com/motorola 
 Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Προστατευτικό κάλυμμα
Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να 
βρείτε την κατάλληλη θήκη για το τηλέφωνό σας. Γι' 
αυτό, έχουμε συμπεριλάβει ένα προαιρετικό 
κάλυμμα το οποίο προστατεύει το τηλέφωνό σας 
χωρίς να κρύβει τη μοναδική σχεδίασή του. Απλώς 
τοποθετήστε το κάλυμμα για επιπλέον προστασία.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να 
αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα, καθώς 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο.

Τοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος. 

Τοποθετήστε το επάνω μέρος του τηλεφώνου μέσα 
στο προστατευτικό κάλυμμα. Πιέστε το υπόλοιπο 
τηλέφωνο ώστε να μπει κι αυτό μέσα στο κάλυμμα. 

Για την ασφάλειά σας
??? ??? ???????? ???Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την 
μπαταρία μόνοι σας. Μπορεί να καταστραφεί η μπαταρία και να πάθετε έγκαυμα ή 
να τραυματιστείτε. Αν το τηλέφωνό σας σταματήσει να ανταποκρίνεται, δοκιμάστε 
να κάνετε επανεκκίνηση. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να 
σβήσει η οθόνη και να επανεκκινηθεί το τηλέφωνο.

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης 
ακτινοβολίας (Πρότυπο ICNIRP)
SAR [??????? ???µ?? ??????????? ????????????] (??????? ICNIRP)

Η ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ.
Η κινητή συσκευή σας είναι παράλληλα ραδιοπομπός και ραδιοδέκτης. Είναι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα από τις διεθνείς οδηγίες 
όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων). Οι 
οδηγίες καταρτίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και 
περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που διασφαλίζει την 
προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.
Οι οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης 
που ονομάζεται Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ακτινοβολίας (Specific Absorption 
Rate) ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.
Οι δοκιμές για τον SAR διεξάγονται σε τυπικές θέσεις λειτουργίας, με τη συσκευή 
να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ενέργειας σε όλες τις 
ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων*. Παρακάτω παρατίθενται οι υψηλότερες τιμές 
SAR για το μοντέλο της συσκευής σας, με βάση τις οδηγίες ICNIRP:

Κατά τη χρήση της συσκευής, οι πραγματικές τιμές SAR είναι πολύ χαμηλότερες 
από τις αναφερόμενες. Αυτό συμβαίνει επειδή, για λόγους απόδοσης του 
συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς 
λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα, όταν δεν είναι απαραίτητη η 
πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής 
τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.
Αν θέλετε να μειώσετε ακόμα περισσότερο την έκθεσή σας σε ραδιοσυχνότητες, 
καλύτερα να περιορίσετε τη χρήση ή να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ hands-free, ώστε 
η συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση 
www.motorola.com/rfhealth.
* Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα [CENELEC EN50360] [IEC 
standard PT62209-1].

Τιμές SAR για 
το κεφάλι

GSM / WCDMA & LTE, WiFi, 
Bluetooth:

0,392 W/kg

Τιμές SAR για 
το σώμα

LTE B5, WiFi, Bluetooth: 0,728 W/kg

Χρήση
Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει εφαρμογές και υπηρεσίες που ενδεχομένως 
χρησιμοποιούν μεγάλο όγκο δεδομένων. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το 
πρόγραμμα δεδομένων που έχετε ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών. 
Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις 
χώρες.

Ηλεκτρονική ετικέτα
Το τηλέφωνό σας ίσως χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική ετικέτα που παρέχει 
κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο. Για να δείτε την ηλεκτρονική 
ετικέτα, αγγίξτε Εφαρμογές  >  Ρυθμίσεις > Σχετικά με το 
τηλέφωνο > Πληροφορίες περί κανονιστικών διατάξεων.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά 
σήματα
????µ????? ??????µ??? ??? ?µ?????? ??µ???Ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες και εφαρμογές εξαρτώνται από τη χρήση 
δικτύου και ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Ενδέχεται να 
ισχύουν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις ή/και χρεώσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Όλες οι λειτουργίες, η λειτουργικότητα και οι λοιπές προδιαγραφές προϊόντων, 
καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό βασίζονται στις 
τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες και θεωρούνται ακριβείς κατά τη στιγμή της 
έκδοσής τους. Η Motorola διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί 
οποιαδήποτε πληροφορία ή προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση 
ενημέρωσης.
Σημείωση: Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό αποτελούν μόνο παραδείγματα.
Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο του ειδικά 
μορφοποιημένου χαρακτήρα M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της 
Motorola Trademark Holdings, LLC. Οι ονομασίες Android, Google και άλλα 
εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Google Inc. Το ρομπότ Android έχει 
αναπαραχθεί ή τροποποιηθεί από έργο που δημιούργησε και κοινοποίησε η 
Google, ενώ χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Χρήσης Creative 
Commons 3.0 Attribution. Όλα τα άλλα προϊόντα ή οι ονομασίες υπηρεσιών 
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.
© 2015 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Αναγνωριστικό προϊόντος: Moto X (XT1572)
Αριθμός εγχειριδίου: 68018020008-A
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